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ANOTACE 

 

Diplomová práce se věnuje začleňování vietnamských žáků do české kultury. Teoretická část 

obsahuje informace, které souvisí s multikulturalitou a jejím vývojem na území České 

republiky. V návaznosti na multikulturní realitu se teoretická část zabývá multikulturní 

výchovou, a to nejen v ČR, ale i v dalších zemích, které mají s multikulturní výchovou 

dlouholeté zkušenosti. Také mapuje vietnamské etnikum, které je usídleno v České republice  

s důrazem na vietnamské dítě v české škole. V praktické části zkoumá přístupy českých žáků 

a učitelů k vietnamských žákům. Dále také pocity a hodnoty vietnamských žáků a konfrontuje 

je s reálnou situací na ZŠ v České republice. 

 

Klí čová slova: multikulturní výchova, integrace x asimilace, kulturní identita, národnostní 

menšina,  předsudky. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Diploma thesis deals with the integration of Vietnamese students in the Czech culture. The 

theoretical part contains information related to multiculturalism and its development in the 

Czech Republic. Following the multicultural reality of the theoretical part deals with 

multicultural education, not only in the CR, but also in other countries which have about 

multicultural education experience. Also identifies Vietnamese ethnicity, which resides in the 

Czech Republic with an emphasis on Vietnamese children in Czech schools. In the practical 

part examines approaches Czech pupils and teachers to Vietnamese students. Furthermore, the 

feelings and values of Vietnamese students and confronts them with the real situation at the 

elementary school in the Czech Republic. 

 

Key words: multicultural education, integration x assimilation, cultural identity, ethnic 

minority, prejudices. 
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1.  Úvod 

 

Hlavní důvod pro výběr tohoto tématu byla zřejmě má zkušenost s vietnamskými žáky, která 

ve mně podnítila zvědavost a touhu dozvědět se o vzdělávání dětí Vietnamců na českých 

školách více.  

 

Před 5ti lety jsem doučovala 1 rok na ZŠ v Kralupech nad Vltavou 4 vietnamské děti český 

jazyk. Dvě děvčata a dva chlapci, kteří chodili do 2. třídy. Jeden z chlapců by měl dle věku 

chodit už do sedmé třídy, ale vzhledem k jeho jazykové bariéře nebylo možné, aby získal 

veškeré dovednosti a znalosti včas.  

 

Tato zkušenost mi mnoho dala nejen ve vztahu k dětem, ale i k metodám, kterými se jaké děti 

nejlépe učí a vzhledem k jazykové bariéře také dovednost srozumitelného, přesného a co 

nejkratšího vyjadřování v mluveném projevu. Vietnamské děti byly oproti českým dětem 

snaživější, klidnější, ukázněnější a jakoby veselejší. Jejich vděčnost a dokonce bych řekla 

náklonnost působila velmi upřímně a téměř neznala mezí. Velice rychle si navykly mě vítat 

obejmutím a některé se mě i držely za ruku. Fyzický kontakt pro ně nebyl problém. Loučila 

jsem se nimi velmi nerada. I jejich rodiče projevovali vděčnost za to, že se někdo věnuje 

jejich dětem.  

 

Naším cílem bude tedy zachytit postavení vietnamských žáků v českých školách. Zaměříme 

se zejména na začlenění těchto dětí do českého kolektivu, podle toho, z jakých poměrů 

pocházejí, jak dlouho žijí v České republice, jak se jim rodiče věnují a jaký podíl má na péči o 

jazyk škola. Též se dotkneme tématu mimoškolních aktivit, které jsou pro děti důležité a také 

zvyky, které slaví doma, případně, zda slaví i české svátky či nikoliv. Zejména bychom se 

tedy soustředili na děti cizinců samotné, na jejich pocity a potřeby,  které se týkají výše 

uvedených témat.  

 

Hypotézy: 

1. Předpokládáme, že vietnamští žáci nemají problém se do českého kolektivu začlenit. 

Přes odlišné kulturní rysy jsou tito žáci velmi přizpůsobiví.  

2. V českých školách lze realizovat multikulturní výchovu tak, jak je uvedena v RVP.  

3. Současný vietnamský žák vykazuje spíš známky integrace než asimilace. Jeho 

vietnamské kořeny jsou opomíjeny a on sám se natolik přizpůsobí českému prostředí, 
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že o sobě samém přestává uvažovat jako o Vietnamci a přeje si být „pravým“ Čechem. 

Dá se tomuto jevu zabránit? Jaké máme prostředky pro nápravu? Tento jev neřeší 

pouze multikulturní výchova v českém prostředí, ale stává se palčivým problémem i 

pro mnohé evropské státy jako je Německo, Anglie, Nizozemí, Francie apod. které 

mají již v multikulturní výchově několik desítek let tradici. Lze tedy čerpat z jejich 

zkušeností inspiraci? Pokusíme se věnovat vietnamskému žáku maximální pozornost a 

přiblížit se trochu k jeho domácímu prostředí.  

 

Vietnamské etnikum v České republice je velice uzavřené. Téměř  nic o něm nevíme a ani se 

o něj příliš nezajímáme. Zaměříme se v této práci tedy i na vietnamskou kulturu a její přístup 

k českému národu, k české pedagogice apod.  

 

2.  Metody použité v práci (Gavora, 1996) 

 

V této práci byly použity metody pedagogického výzkumu, a to: 

• Pozorování – činnost, při které sledujeme osoby, jejich činnost a hodnotíme ji. 

Zároveň pozorujeme i prostředí a předměty, případně osoby, se kterými pozorovaná 

osoba pracuje. Nám nejlépe posloužilo nestrukturované pozorování. Tento způsob 

pozorování nepotřebuje určitý systém, předmětem jsou jen určité osoby nebo jevy. Je 

to pružná metoda, při které lze přijít na nové nebo nepředpokládané jevy. Užívá se ho 

zejména při kvalitativním výzkumu, který jsme provedli v praktické části této práce. 

Pozorovali jsme třídní kolektivy s vietnamskými žáky, jejich chování a chování 

českých žáků k nim. 

• Rozhovor (Interview) – termín rozhovor je užíván v širším kontextu než interview. 

Nám se však český název jeví jako vhodnější, proto budeme používat termín rozhovor. 

Tato metoda se používá v případě osobního  přístupu tazatele a dává nám možnost 

lépe reagovat na odpovědi respondenta. Můžeme podat doplňující otázku nebo 

požádat o vysvětlení odpovědi. Pro tyto účely se používají otevřené otázky, které 

umožňují lépe proniknout do postojů a motivů respondentů. Další výhoda, která 

spočívá v osobním kontaktu je, že svá slova můžeme libovolně měnit dle reakce 

respondenta. Od tazatele vyžaduje pohotové reakce na chování respondenta a určitý 

takt při vedení rozhovoru. Vedli jsme rozhovor se dvěma učitelkami a dvěma 

vietnamskými rodiči, dále se třemi vietnamskými žáky na prvním stupni základní 
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školy a se dvěma staršími vietnamskými žáky na druhém stupni základní školy a na 

střední škole.  

• Dotazníky – „způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí… Je 

určen pro hromadné získávání údajů. Myslí se tím získávání údajů o velkém počtu 

odpovídajících.“ (Gavora, 2006, s. 53) 

Tato metoda je nejfrekventovanější. Jednotlivé otázky se nazývají položky. V naší 

praktické části jsme sestavili 4 druhy dotazníků: Dotazník pro české děti, které mají 

vietnamského spolužáka; Dotazník pro vietnamské děti; Dotazník pro učitele 

vietnamských dětí a Dotazník pro rodiče vietnamského žáka. Poslední jmenovaný 

dotazník byl použit posléze jako rozhovor, protože čtení českého textu a písemná 

odpověď byla pro vietnamské rodiče nedosažitelná z hlediska dovednosti číst, rozumět 

a psát česky.  

• Projekt – metoda, která vyžaduje dobré naplánování činností, které mají společný cíl a 

společné téma. Každý projekt má jedno téma a tématem našeho projektu byla 

rozdílnost a shodnost mezi lidmi. Projekt byl realizován v praktické části, jednalo se o 

malý, dvouhodinový projekt, který probíhal ve třech základních školách a byl zaměřen 

na Vietnam. Věnoval se problematice multikulturní výchovy právě přes rozdíly a 

shody mezi lidmi. Projekt zahrnuje různé činnosti. Náš projekt zahrnoval nejprve 

multikulturní hru, poté se vedl dialog o pocitech a následovala výtvarná práce na téma 

Vietnam a Česká republika, na závěr projektu děti psaly zhodnocující slohovou práci. 

Blíže se o projektu pojednává v praktické části této práce.  

 

 

3.  Teoretická část  

 

3.1  Multikulturalita  

 

J. Průcha (2001) používá termín „multikulturní realita“, jehož definici bychom si zde dovolili 

použít pro přiblížení k termínu multikulturalita. Multikulturní realita je rozložení a 

rozrůzněnost lidské populace na Zemi. Lidsto je složené z různých kultur, etnik a národů a 

proto je multikulturní už samo o sobě. Termín multikulturalita znamená stav neboli počet 

různých druhů národů a kultur, které se pohybují nejen na celém světě, ale např. na území 

jednoho určitého státu. V naší práci se zabýváme především multikulturalitou na území ČR a 

její vývoj mapujeme v další kapitole. 
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3.1.1  Multikulturalita a její vývoj b ěhem 20. století na území dnešní České republiky 

 

Pro multikulturní vývoj během 20. století jsou pro nás klíčová dvě období. A to období od 

roku 1948 do roku 1968 a následující období od roku 1968 do roku 1989. Nejprve zmíníme 

události, které předcházely těmto zlomovým obdobím. 

 

Zásadní událostí je pád Rakousko-Uherské monarchie, pod kterou České země patřily až do 

roku 1918. Vyvstala potřeba řešit situaci národnostních menšin, které byly za Rakousko-

Uherska podporované. Metelkův zákon z roku 1919 se snaží řešit situaci českých škol. Tento 

zákon nabyl platnosti dne 3. dubna roku 1919 a na jeho základě došlo ke zrušení mnoha 

německých škol. J. Průcha (2001) ukazuje na početnou skupinu národnostních menšin během 

vzniku tzv. první republiky. Na počátku 20. let 20. století byla na našem území zastoupena 

nejsilněji menšina slovenská. Německá menšina byla také velmi početná, uvádí se, že na 

našem území žily až  

3 000 000 Němců. Další menšiny fungující na území Československé republiky byly Poláci, 

Maďaři, Židé a Rusíni. Dle zákona z roku 1920 se oficiálním jazykem stal jazyk 

československý a v §4 je uvedeno:  

„Vyučování ve všech školách zřízených pro příslušníky národních menšin děje se jejich 

jazykem, rovněž kulturní instituce pro ně zřízené spravují se tímto jazykem:“ 

(In Průcha 2001, str. 121) 

 

Období 1948 – 1968 – Na konci 2. světové války, v roce 1945 vstupují na naše území vojska 

SSSR a USA, aby osvobodili českou zemi. Mnozí čeští občané se tak poprvé setkávají 

s odlišnými kulturami a vytvářejí si na ně své osobní vzpomínky, které se později spojí 

s názory, případně předsudky. V témže roce jsou vydány Benešovy dekrety, které mají za 

následek odsunutí Sudetských Němců z pohraničí. Tyto dekrety jsou vydány v rámci 

poválečného uspořádání a v souvislosti s okupováním české země Němci během druhé 

světové války. V roce 1948 dochází k politickému převratu a moci se chopí komunisté. 

Během prvních 20ti let socialistického režimu je naše země národnostně téměř jednotná 

z důvodu neprodyšně uzavřených hranic. Úředním jazykem je jazyk český. Ve školách se 

vyučuje pouze v českém jazyce s výjimkou několika národnostních základních škol.  
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Období 1968 – 1989 – Období uvolnění komunistického režimu končí vpádem vojsk 

Varšavské smlouvy na území Československé republiky v roce 1968 – „Pražské jaro“. Vojáci 

zemí Varšavské smlouvy přijíždějí, aby zastrašily českou veřejnost, která již odmítala 

socialismus a nadvládu SSSR. Jedná se převážně o vojáky ze SSSR, Polska, Maďarska a 

Bulharska, dva státy nás odmítly obsadit – a to Rumunsko a Albánie. V tomto období, které 

se nazývá normalizace zůstávají ve větších městech nadále jednotky především SSSR, ostatní 

státy se vracejí domů. Je zakázáno rozhlasové vysílání a česká veřejnost se již nebrání. Ruští 

vojáci, kteří se u nás usadí jsou okupovaným národem snášeni velmi trpce. Tito vojáci opouští 

Československou republiku až v roce 1991 po „Sametové revoluci“, která proběhla v roce 

1989 a měla za následek pád komunistického režimu a návrat k demokratickým principům 

státního řízení. V 70. letech se u nás vlivem smlouvy s Vietnamem, začínají vyskytovat 

vietnamští studenti. Jejich příliv je značný. Blíže se k tomuto období vrátíme v kapitole Vývoj 

česko-vietnamských vztahů.  

 

Česká republika vznikla v roce 1993, rozdělením Československé federativní republiky na 

Českou a Slovenskou republiku. V tomto roce měl náš stát už více zkušeností s řadou menšin,  

jak je uvedeno výše.  

 

3.1.2  Multikulturalita versus multikulturní výchov a  

 

J. Průcha (2001) vysvětluje, že multikulturní výchova z multikulturality neboli 

multikulturalismu vychází. Je založena na skutečnosti společné existence několika národních 

menšin na území jednoho státu, jak je uvedeno již výše. K tomu dále dodává, že vychází 

z filozofického multikulturalismu, který je popsán jako bezproblémové soužití odlišných 

kulturních a etnických skupin ve společnosti. Připomíná, že politicky je tento názor ošetřen 

zdůrazňováním lidských práv a svobod, které nejsou nijak narušovány či přetvářeny privilegii 

jiných rasových či etnických skupin.  

 

Můžeme tedy říci, že multikulturní výchova se vyvinula na základě multikulturalismu jako 

potřeba podpory soužití a koexistence několika kultur na území jednoho státu.   
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3.2  Multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova jako taková byla dle J. Průchy (2001) zavedena v pedagogice v 60. 

letech 20. století. Její teorie se vyvinula ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem bylo USA, kde 

nerovnost ve vzdělávání u tzv. bílých Američanů a Afroameričanů dosáhla svého vrcholu. 

Druhým zdrojem pak byly země evropské, které jsou v 60. letech překvapeny počtem 

imigrace lidí z odlišných kultur. Nyní je teorie multikulturní výchovy podporována aktivitami 

Rady Evropy a Evropské unie. 

 

D. Švingalová (http://www.multikultura.cz/multikulturni-vychova/vychozi-

pojmy/multikulturni-vychova/     16/3/2010) uvádí, že v České republice byl pojem 

multikulturní výchova zaveden v 90. letech 20. století. Upozorňuje, že multikulturní výchova 

je vymezena v Rámcovém vzdělávacím programu, ale stále zde existuje terminologická 

neujasněnost, která vede k problematickému praktikování multikulturní výchovy ve školách. 

Termín multikulturní výchova zavedl J. Průcha  (1991) další termíny, které se této 

problematice věnují jsou interkulturní vzdělávání nebo interkulturní výchova. 

 

D. Švingalová  oba termíny porovnává:  

„Multikulturní znamená pouze koexistenci alespoň dvou kultur (resp. sociokulturních skupin, 

minorit a majorit) vedle sebe, ale neimplikuje jejich vzájemné vztahy. Z tohoto pohledu je již 

dnes každá společnost, každý stát, multikulturní. 

Oproti tomu termín interkulturní (lat. inter = mezi) zahrnuje mezikulturní vzájemnost, 

vzájemné interakce a vztahy odlišných sociokulturních skupin.“ 

Toto rozlišení jsme uvedli z důvodu jasné formulace a přesného vymezení. Přikláníme se 

k názoru, že pojem interkulturní výchova je vhodnější. Vzhledem k pozdějším citacím autorů, 

ale budeme nadále v práci užívat termín multikulturní výchova, který je užíván i v dalších 

odborných publikacích.  

 J. Průcha (2001) porovnává dvě teoretické koncepce, dle kterých se přistupuje k zavádění 

multikulturní výchovy do škol.  
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Koncepce A) – multikulturní výchova má napomáhat jedinci, aby si vytvářel pozitivní náhled 

na kulturu odlišnou od té své a na tomto základě pak přizpůsobil své chování k příslušníkům 

jiných národů. 

Z této koncepce se vyvinula snaha zahrnout do vzdělávacích programů multikulturní témata, a 

tak se opravdu stalo. Otázkou zůstává, zda jdou tato témata skutečně realizována ve školách a 

s jakou mírou úspěchu. Touto otázkou se kromě dalších zabývá praktická část této práce. 

 

Koncepce B) – multikulturní výchova je vzdělávací program, který zajišťuje žákům 

z odlišných, minoritních kultur, že budou vzděláváni s přihlédnutím k jejich specifickým 

jazykovým a psychickým potřebám. 

Jinými slovy jedná se o respekt k potřebám a specifikám jiných kultur na našich školách. Tato 

koncepce se ale v praxi ukázala, jak J. Průcha (2001) píše, spíše v negativním světle.  

Kritika, která se v souvislosti s touto koncepcí uvádí poukazuje především na separaci žáků 

odlišných kultur, která tímto pojetím nechtěně vzniká a dále na možnou devalvaci vzdělávání, 

protože pokud připravujeme speciální programy pro žáky z odlišných kultur a klademe na ně 

menší nároky, aby mohli dosáhnout lepších výsledků snižujeme tím úroveň jejich dalšího 

vzdělávání a omezujeme možnost budoucího úspěchu v zaměstnání a vůbec v životě 

v majoritní společnosti.  

 

T. Široňová (In Šišková, 1998) dává několik návrhů, jak multikulturní výchovu uskutečňovat 

ve výuce. Celý postup dělí na čtyři kroky. Prvním z nich je vést žáky k tomu, aby si sami pro 

sebe srovnali svůj vlastní postoj vůči jiným národnostem a rasám. Druhým pak je 

informovanost žáků o etniku, se kterým se nejvíce setkává nebo se kterým má nejčastěji 

konflikty. Třetím je série rozhovorů s žáky, uvádí, že není dobrá pouze přednáška, ale lepší je 

dialog, ve kterém mají žáci možnost se vyjádřit a nepřednášíme jim pouze náš vlastní názor, 

který pak uvádíme jako „správný“. Posledním krokem, nicméně nemyslíme si, že by byl 

nejméně důležitý je vzdělávat v této oblasti učitele, využít psychosociální hry a soustředit se 

na vlastní prožitek učitele a ujasnění si postoje.  

 

Domníváme se, že tento poslední krok je velice důležitý, protože postoje se u učitelů vytvářejí 

delší dobu a jsou tudíž více zakořeněné. Učitel může mít předsudky zapříčiněné špatnou 

zkušeností, aniž to sám tuší. Proto je nejlepší cesta se nejprve obrátit sám na sebe a uvědomit 

si svůj vlastní  názor a postoj a příčiny jeho vzniku. Pak bude učitel schopen provozovat 

multikulturní výchovu s patřičným nadhledem.  
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Z několik výše uvedených možností pojetí multikulturní výchovy je patrný fakt, že je možné 

pojímat multikulturní výchovu různě a záleží na přístupu učitele a jeho zvoleným metodám, 

kterou realizaci ve výuce zvolí. Upozorňujeme též na nejednotnost terminologie v této oblasti.  

 

3.2.1  Cíle multikulturní výchovy 

J. Průcha (2001) stanovuje 5 vytyčených cílů, které byly shromážděny z několika knih a 

článků. Tyto cíle byly jako pojetí multikulturní výchovy uvedeny v dotazníku pro studenty 

učitelských oborů, kteří se měli vyjádřit, se kterým z nich souhlasí. Jsou to cíle: 

 

1) Koncepce zaměřená na kulturní diference – žáci by se dle této koncepce měli učit, že každý 

člověk je osobnost a individualita bez ohledu na fyzické rozdíly a zvláštnosti. Učitelé si 

kladou za cíl napomoci zařazení žáků z jiných kultur do vzdělávacího systému většiny – 

přizpůsobení těchto žáků. 

 

2) Koncepce zaměřená na lidské vztahy – v této koncepci by se žáci měli učit, že každý 

člověk má právo žít s dalšími lidmi společně a spolupracovat s nimi. Cíl, kterým se učitelé 

řídí v této koncepci je založený na posilování spolupráce a tolerance mezi různými etnickými 

nebo  kulturními skupinami.  

 

3) Koncepce zaměřená na etnický původ – žáci se učí, že každý člověk pochází z nějakého 

etnika a cílem učitele je zdůraznit, že všechna etnika jsou si rovna.  

 

4) Koncepce zaměřená na podporu multikulturality – v této koncepci se žáci mají učit, že 

společnost je tvořena z několik různých etnik a cílem učitele bude tato etnika podporovat 

aktivním způsobem. 

 

5) Koncepce sociálního konstruktivismu – žáci se mají naučit odpovědnosti za to, že bude 

odstraněna rasová diskriminace a předsudky vůči určitým skupinám a učitelé mají za cíl 

připravit žáky jako budoucí občany, aby přetvářeli společnost k lepšímu fungování kulturních 

menšin ve většinové společnosti. Tzn. přetvářet většinovou společnost k lepšímu postoji 

k menšinovým kulturám. 

 

V publikaci pro multikulturní výchovu My a ti druzí (1997) jsou uváděny tři základní cíle 

vzdělávání bez předsudků: 
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1. Podpora a tvorba pozitivního sebepojetí, sebevědomí a skupinové identity u dětí – dítě 

žije v určité skupině, ke které patří a to, jak na tuto skupinu nahlíží její okolí vyvolává 

v dítěti pocit hrdosti, že k té skupině patří nebo se za ni naopak stydí. Pedagog by měl 

vytvářet takové vzdělávací prostředí, ve kterém každý může být sám sebou a nestydět 

se za to, k jaké skupině patří. Tento postoj pak posiluje sebevědomí a sebeúctu dítěte. 

 

2. Posílení vztahů mezi školou, rodinou a komunitou, ve které děti vyrůstají – máme na 

mysli především využívání různých materiálů při výuce, nejen materiálů z většinové 

společnosti, ale nabídnout dětem, že moho přínést například vietnamskou čítanku 

apod. Tím dodáme patřičnou důležitost a vážnost i těmto materiálům a 

neupřednostňujeme pouze materiály majoritního okolí, které pak vypadají jako jediné 

správné. 

 

3.  Podpora sociální spravedlnosti – tento cíl obsahují více dílčích úkolů – například se 

snažíme o bezproblémovou komunikaci mezi dětmi z odlišných národů, dále učíme 

děti chápat odlišnosti a jejich původ. Pozitivní vnímání rozdílnosti.  Také 

podporujeme kritické myšlení žáků, aby si všimli předsudků, které jsou ve většinové 

společnosti zakořeněné a aby jim věnovaly pozornost. Rozvíjíme v žácích empatické 

myšlení s důrazem na to, že rasismus je bolestivá záležitost a proto je důležité se 

chovat zdvořile ke všem lidem.  

 

Všimněme si, že oba druhy cílů naplňují stejné obsahy multikulturní výchovy. Jejich 

formulace je odlišná, ale ve své podstatě jsou tato rozdělení shodná. Dáváme přednost 

prvnímu rozdělení do koncepcí, které se nám jeví jako přehlednější a srozumitelnější. 

Jako shrnutí zde uvádíme definici D. Švingalové: 

„Základním cílem MKV a její podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí 

(která může být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, 

zkušeností, apod.) a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi.“  

3.2.2  Obsah multikulturní výchovy a její metody 

 

Publikace My a ti druzí (1997) stanovuje náplň multikulturní výchovy ve čtyřech bodech: 
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a) jako přípravu na běžnou realitu v oblasti politické, sociální, ale i ekonomické, kterou 

žáci prožívají v multikulturním prostředí. 

b) Obecnějším obsahem je pak vzdělávání a výchova v oblasti respektu k jiným 

kulturám. 

c) Dále regulace mého vlastního chování k přislušníkům jiných kultur a vnímání 

odlišností. 

d) Přizpůsobní obsahu učiva příslušníkům jiných kultur, aby jej lépe zvládaly. 

 

Tento obsah uvádíme pouze ve zkrácené verzi z důvodu toho, že ostatní již bylo uvedeno výše 

v cílech.  

 

Obecně jsou náplní multikulturní výchovy též příbuzné obory jako jsou sociologie,historie, 

etnografie, psychologie atd. J. Kocourek (2006) uvádí v obsahu její tematiky 8 bodů; jsou to:  

-   charakteristiky různých kultur a jejich mapování,  

-   srovnávání  kultur,  

-   sledování proměn kultury jedinců v důsledku jejich setkávání, 

-   vztahy mezi příslušníky různých kultur, důsledky těchto vztahů, 

-   praktická studia, multikulturalita a multikulturalismus, 

-   interkulturní výchova.  

 

My jako učitelé bychom se měli zabývat zmíněnými tématy vždy s porovnáním obou kultur a 

neopominout uvést znalosti, co o daných kulturách víme. Žáci mohou pak získat dobrý náhled 

na danou kulturu a jsou schopni si některé chování a jednání správně vysvětlit. 

V českých školách byl nyní zaveden termín Multikulturní výchova především díky Rámcově 

vzdělávacímu programu, ale v praxi ještě nebyl zaznamenán velký pokrok. České děti se na 

svého splužáka – například na Vietnamce dívají, což je pochopitelné, pouze pohledem 

z vnějšku. Vietnamce tedy poznají podle určitých fyziognomických rysů. Opomíjí jeho 

kulturu, zvyky a jiný životní styl. Tento problém se týká ale i učitelé, kteří znají cizí zemi 

spíše z vyprávění nebo z televize, případně ze zeměpisu a více se o ní ani nezajímají. Učitel se 

snaží žáka-cizince začlenit tím, že ho naučí český jazyk, část české kultury a některé vzory 

chování, méně už se však věnuje jeho hodnotovým postojům a výchově.  

 

V samotném vyučovacím procesu uvádí J. Kocourek (2006) naplnění 3 cílů: předávání 

znalostí, předávání hodnot (výchova) a předávání dovedností (vzdělání). V multikulturní 
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výchově jsou ale učitelé stále nejistí, nevědí, jak a co učit. Vedou se debaty a diskuse spíše o 

tom, jakým způsobem si ověřit dosažené výsledky. 

 

Dle J. Kocourka (2006) v pedagogické praxi funguje následující: 

• Informace o jiné kultuře vždy provádět v porovnání s českou kulturou. Upozornit na 

to, že i když se nám zvyky cizí kultury zdají nemyslné, z něčeho vychází. Stejně jako 

zvyky české, které na první pohled také nemusí dávat smysl. 

• Když v kultuře převažují lidé, kteří žijí na venkově – zemědělským způsobem, 

nepodceňovat celý národ. Stejně tak u nás žijí na venkově lidé, kteří nemusí být proto 

méně inteligentní, pouze je pro ně vzdělání hůře dostupné. Ani bychom neměli tento 

způsob života považovat za zastaralý a už téměř zaniklý. 

• Pokud vykládáme o jiné kultuře, vždy bychom se měli snažit propojit své vyprávění se 

zkušenostmi, buď žáků, které máme ve třídě nebo s našimi vlastními. Vhodná je i 

diskuse na toto téma. 

• Pojmy jako láska, pravda, komunismus apod. vyložíme z různých pohledů, tak 

abychom žáky učily kritické analýze, aby si mohli oni vybrat. 

• Dále uvádět příklady dobrého začlenění do nové kultury. Příběhy, ve kterých se určitý 

jedinec dobře vyrovnal se změnou kultury. 

• Pokud má žák špatnou zkušenost s jinou kulturou, nemůžeme mu ji vyvracet. Pokud 

se skutečně stala. Ale snažíme se o to, aby si ji nevztáhnul na všechny členy jiného 

národa.  

• Když žák nezná cizí kulturu, projevuje se u něj Xenofobie, což je přirozené. Potřebuje 

čas na to, aby žáka z cizí kultury lépe poznal a vytvořil si vlastní pohled na věc. Dáme 

mu prostor pro  vznik pozitivní zkušenosti. 

• Vysvětlujeme žákům zvyky a historii jiné kultury, které ovlivňují jeho chování a 

pohled na určité věci. Kultury mohou mít rozdíly v projevování svých potřeb, proto 

snadno vzniknou konflikty. Tomu je třeba zabránit vysvětlením. 

• Ukazovat, jak se kultury navzájem ovlivňují (co k nám Vietnamci dovážejí, jak se nás 

dotkla vietnamsko-americká válka apod.) 

• Věnovat se též sociomapování a srovnání mezi kulturami. 

• Pokud neznáme, co je obsah interkulturní výchova a nemáme ještě na ní vytvořený 

svůj vlastní názor a svůj vlastní systém nebo způsob, jak ji vyučovat, pak bychom ji 

vyučovat neměli. 
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• Neměli bychom pouze náš český náhled na věc považovat za samozřejmý, ale klást si 

otázky, zda pro cizí kulturu je to stejné nebo to vnímá jinak apod. 

• Snažíme se mluvit o tématech, ve kterých žáci mají alespoň nějaké zkušenosti. 

• Žáka z jiné kultury nepovažovat za dokonalý příklad jiné kultury je dobré se ho zeptat 

na jeho názory apod. Ale neměli bychom ho brát jako typického představitele. 

• Nezapomínáme na to, že žáci z jiné kultury mohou žít doma jiným způsobem a pokud 

se o něj s námi chtěli podělit, určitě je v tom podpoříme. Nicméně to nebývá tak časté. 

U žáka cizince mohou vzniknout problémy kvůli začlenění do české kultury a zároveň 

udržovat tu svoji, ovlivňuje to jeho psychický a osobnostní vývoj. 

• Odlišnost jazyka též ukazuje na odlišnost myšlení jedince z dané kultury, proto 

bychom se mu také měli věnovat.  

 

Myslíme si, že tyto návody a rady jsou velice cenné a multikulturní výchovu přesně vystihují. 

Pokud má učitel ve své třídě žáka cizince, měl by se jimi řídit. Na tomto základě je pak 

vhodné sestavit s ohledem na věk žáků a citlivost daného tématu hru, která žákům lépe 

zprostředkuje multikulturní prostředí a naznačí řešení situací, které v takovém prostředí 

mohou vznikat. Jak už jsem uvedla výše, dle J.Kocourka (2006) je velice zásadní věc, aby si 

učitel nejdříve sám prostudoval, čemu se interkulturní výchova věnuje, co je její náplní a sám 

si utvořil svůj postoj. Těžko by mohl  předávat dál různé pohledy na věc a poskytnout žákům 

cenné zkušenosti, když by  on sám neviděl  do hloubky interkulturní výchovy. 

 

3.2.3  Multikulturní výchova v ČR a jiných zemích 

Česká republika – v RVP z roku 2005 se uvádí: „Multikulturní výchova zprostředkovává 

poznání vlastního kulturního zakotvení... Napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, 

reflektovat vlastní sociokulturní zázemí.“  (RVP, 2005, s. 97) 

Definice pojmu „kulturní zakotvení“ oficiálně neexistuje. J. Průcha (2001) ho vysvětluje 

následovně. Každý jedinec se narodí s určitými charakterovými vlastnostmi, které jsou 

zděděné nebo jen vrozené. Ale také každého jedince utváří společnost, v níž se pohybuje, jeho 

prostředí, které obsahuje i kulturu. Dítě by mělo tedy během svého života poznat českou 

kulturu a její hodnoty, přejímá naše zvyklosti apod.  

Jak o české kultuře a povaze uvažuje český národ sám, uvádí T. Krystlík 

(http://www.revprirody.cz/data/1206/cesi.htm   16/3/2010). 
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Uvedeme pouze shrnutí několika důležitých vlastností, které T. Krystlík uvedl. Jedná se 

zejména o:  

- vlastenectví, rovnostářství, věčnou nespokojenost, závistivost, vychytralost, neschopnost 

přijmout odpovědnost. 

Tato kritická charakteristika vychází z vlastností, kterými Češi charakterizovali sami sebe. 

Respektive charakterizovali tak Český národ, ovšem žádný nepřipisoval tuto vlastnost přímo 

své osobě. Tedy jsme navenek kritičtí, ale vnitřně tak o sobě neuvažujeme.  

Vodička, M. (http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050703_210457_domaci_bih  

16/3/2010) napsal článek pro MF Dnes, který se týkal výzkumu, co si o Češích myslí cizinci. 

Zkrácenou verzi tohoto článku uvádíme pro srovnání českého pojetí vlastního národa a jak ho 

vnímají cizinci. Výzkum se prováděl v Japonsku, USA, Británii, Francii, Německu, Rakousku 

a Švédsku. A  zúčastnili se ho vzdělaní lidé, spíše střední vrstvy a elity. 

Z tohoto výzkumu vyplynulo, že tyto národy vnímají Čechy jako vesničany, kteří fungují jako  

levná pracovní síla a jsou zaměřeni na výrobu slunečnicového oleje a věžních hodin. Češi 

jsou chudí zemědělci, neveselí se sklonem k melancholii. Pro sousední státy bylo problémem 

ukázat na mapě hlavní město České republiky, dokonce ani někteří nevěděli, kde se přesně 

Česká republika nachází.  

Z tohoto vnímání kulturní identity bychom se měli poučit a uvědomovat si, jací doopravdy 

jsme a jak můžeme působit na své okolí. V praxi se ukazuje, že Vietnamce vnímáme jako 

pracovité, nesmělé, ale jinak jsou pro nás všichni stejní. Uvědomění si, že toto je pouze 

povrchní pohled, který nám neumožní nahlédnout do kultury a mentality vietnamského 

národa, je vstřícným krokem vzhledem k vietnamskému etniku v ČR.  

Multikulturní výchova v ČR, jak jsme uvedli výše nemá dlouhou tradici. Program Varianty 

organizace Člověk v tísni uskutečnil výzkum, který nese název: Situační analýza zaměřená na 

zmapování stávající nabídky na trhu institucionální podpory a realizace programů 

multikulturní výchovy v ČR. Autorkami jsou: Bořkovcová, M., Hajská, M., Moree, D. a 

Morvayová, P. 

Z tohoto výzkumu vyplynulo několik zásadních problémových oblastí, které se realizace 

multikulturní výchovy v ČR týkají. Jsou to: 
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- mezery ve školství, tyto mezery se projevují zejména úrovní výuky průřezového tématu 

multikulturní výchovy na základních a středních školách. Učitelé si nevědí rady, jak sestavit 

vhodnou hodinu, jak otevřít oblast předsudků apod. 

- nedostatek vzdělávacích materiálů souvisí s nízkým počtem kvalitní literatury, dále odborné 

překladové literatury, která je i těžko dostupná, 

- nevznikají debaty na téma multikulturní výchovy. Chybí přednášky, konference a 

spolupráce různých realizátorů a vzdělavatelů v této oblasti,  

- projekty postavené na nesmyslných teoretických východiscích,  

- předsudky spojené s výukou multikulturní výchovy na školách. 

V závěru výzkumu je uvedeno, že i přes vyšší počet odborné literatury a spektru 

realizovaných projektů je nezbytné věnovat se též odborné debatě na poli multikulturní 

výchovy. Tím bude zajištěno šíření nových poznatků a realizace projektů začne probíhat i 

jiným směrem, ne pouze podle šablon, bez snahy o aktualizaci a reakci na společenské 

události.  

Domníváme se, že výsledky výše uvedeného výzkumu mapují situaci multikulturní výchovy 

na českých školách tak, jak jsme se s ní setkali během praktické části této práce, proto  je zde 

uvádíme jako fakta podporující naše závěry. 

Multikulturní výchova v jiných zemích (Průcha, 2006) 

Finsko – finský vzdělávací systém je pro nás velice inspirativní. Největší finskou menšinou 

jsou švédové, tvoří až 5% celkové populace. Měli bychom zde zmínit, že švédština je druhý 

úřední jazyk a vyučuje se ve školách jako jazyk rovnoprávný s finštinou. Vzhledem k tomuto 

faktu, je jasné, že Finsko je bilingvní země, se dvěma jazyky a je tudíž příkladem soužití dvou 

odlišných kultur. Jak to funguje v praxi? Finská základní škola má stejně jako u nás 9 ročníků, 

každý žák má zabezpečeno vyučování ve svém rodném jazyce, od 3. ročníku si povinně volí 

jeden z dalších jazyků, a to buď angličtinu nebo švédštinu, (v případě švédských dětí je to 

angličtina nebo finština). Dále v 7. ročníku si volí povinně druhý jazyk, který si předtím 

nezvolili. Studoval-li finský žák tedy angličtinu, od sedmého ročníku povinně bude mít 

švédštinu, tedy druhý národní jazyk. Jak je tedy patrno. Švédská minorita má ve společnosti 
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velice dobré postavení, které je historicky podmíněno. Během 650 let, kdy Finsko patřilo do 

Švédského království byla švédština nejen jako jazyk, ale i švédská kultura velice dominantní. 

Důsledkem toho bylo po druhé světové válce, že pro všechny finské žáky přestala být 

švédština povinný první cizí jazyk. Ani dnes není situace úplně bezproblémů. Mezi oběma 

národy panuje určitá nevraživost, která se prozatím projevuje pouze v drobných slovních 

přestřelkách. Dalším faktorem je postupná asimilace švédského národa, které se zejména díky 

švédsko-finským sňatkům integruje do finské majority. Tomu ale nejspíše nepůjde zabránit.  

K pochopení finského přístupu k multikulturní výchově si objasníme jimi používaný termín 

Internacionální výchova, oficiálně se chápe podobně jako termín multikulturní výchova. Tato 

internacionální výchova by se měla začlenit do všech předmětů a respektovat kulturní 

odlišnosti dalších národů. Takové vzdělávání by mělo vést k pochopení interkulturních 

termínů, k vzájemné toleranci a mělo by být politicky neutrální, jak je uvedeno v Národním 

kurikulu pro základní vzdělávání z roku 2004.  

Co se týká přípravy učitelů, je zde prováděna velmi pečlivě a svědomitě. Kupříkladu existují 

přímo vzdělávací programy multikulturní výchovy, na kterých jsou učitelé z univerzit 

vzděláváni. Výsledky jsou těžko popsatelné, protože zatím jako ve většině zemí, kde se 

multikulturní výchova praktikuje nebyly nijak změřitelné, či jinak prokázány. Problém, který 

se týká komunikace mezi žáky cizinci a jejich učiteli nastává velice často a J. Průcha jej 

nazývá tzv. morálním dilematem. Ve Finsku je například pro žákyně s muslimským vyznáním 

nevhodné, aby chodili na tělesnou nebo hudební výchovu. Některé takto vzniklé situace se 

dají řešit kompromisem, ale pak zase nastává problém s rodiči finských žáků, případně 

s učiteli, kteří nesouhlasí s tím, aby muslimská dívka sice chodila na hudební výchovu, ale 

nemusela se jí vůbec zúčastnit. Pochopitelně je to nespravedlivé, i když to podporuje kulturní 

identitu daného občana. 

Nizozemí – současná struktura obyvatelstva je rozmanitá, proto má Nizozemí velké 

zkušenosti s multikulturalitou. Největší menšinou v zemi jsou Frísové, dále Němci, Romové a 

imigranti z Indonesie, případně Turecka a dalších arabských zemí. Nejpočetnější skupinou  a 

zároveň velice rozdílnou tvoří Muslimové. A přesto, že mají v Nizozemí řadu svých mešit, 

škol a dalších zařízení, nejchtějí se integrovat, což vedlo k učitým konfliktům. Tento problém 

se vláda pokusila vyřešit legislativním zajištěním, uvedla, že Nizozemí je multikulturní země 

a snaží se uchovat přistěhovalcům jejich kulturní identitu a zároveň je integrovat. Vše proto 

také učinila, ale imigranti se zatím podle toho nechovají. Mezi jednotlivými menšinami je 
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různý přístup ke vzdělání, ale i tak můžeme říct, že děti například z turecké menšiny dosahují 

mnohem horších výsledků, než děti Holandské. Jiné menšiny na tom nejsou o moc lépe. Proti 

těmto výsledkům testů se vláda pokusila podniknout opatření již v roce 1981. Žákům 

z imigrantských rodin jsou poskytovány, jak hodiny Holandštiny, tak i v jejich rodném jazyce. 

O 4 roky později se vydalo opatření, podle kterého mají být všem žákům poskytnuty stejné 

šance na vzdělávání, jedná se zejména o žáky kulturně nebo sociálně znevýhodněné. Kvůli 

tomuto opatření dostávají okresy nebo i školy speciální finanční dotace.  

Jak je tedy vidět Nizozemská vláda se opravdu snaží těmto dětem pomoci ve vzdělávání. 

Nicméně v praxi se ukazuje, že děti imigrantů, zejména z arabských zemí se nepřizpůsobují 

nizozemskému vzdělávacímu systému. Ve škole tak dobře neprospívají jako holandské děti 

(zejména v matematice a jazykových předmětech) a často páchají kriminální činnost.  Jejich 

nedostatečné vzdělání pak logicky vede k vyšší nezaměstnanosti, zejména v Marocké 

menšině.  

V čem tato menší úroveň vzdělanosti spočívá? Jedním důvodem je to, že maročtí rodiče děti 

na školní docházku tolik nepřipravují – nečtou jim doma, nepočítají s nimi apod. Dalším 

důvodem je to, že vzdělávaní považují pouze za gramotnost a už si neuvědomují jeho 

socializační rovinu. Někteří možná ani nechtějí, aby se dítě začlenilo do kolektivu většinové 

kultury. Jiní z toho mají strach, aby jejich dítě neztratilo vazbu na svou rodnou kulturní 

identitu. Muslimští rodiče se drží své tradice a rozlišují vzdělávaní chlapců a dívek. Chlapec 

má být vzdělaný, tudíž ho ve škole podporují a snaží se, aby měl, co nejlepší výsledky a našel 

si dobré zaměstnání. Naproti tomu dívky jsou vedeny především k cudnosti, a proto jsou 

v období dospívání (puberty) ze škol odebrány, aby nebyly vystavovány před chlapci a 

zůstaly, co nejdéle panny. Situace je zde tedy velmi složitá. Přesto byly v Nizozemí vyvinuty 

některé systémy, kterou mohou být inspirativní i pro jiné země. 

Jednou zajímavou metodou, kterou použil v multikulturní výchově pro vzdělávání učitelů 

nizozemský pedagog H. de Frankrijker je „metoda kritické události“. 

Tato metoda spočívá v tom, že určitá konfliktní  situace je natočena na video a následně se 

společně s učitelkou/učitelem, který se toho zúčastnil analyzuje a vybírá se možné jiné řešení 

této situace. 
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Švýcarsko – je zajímavé vědět a možná by se to mohli dozvědět i žáci, že se švýcarskými 

dějinami máme něco společného. Konkrétně kmen Bójů, který založil naši zemi (odtud 

Bohemia) byl z našeho území vytlačen až na území švýcarska, tehdejších Helvetiů. Bójové se 

s Helvétii spojili a bojovali společně proti Římské říši. Nyní zde tvoří národnostní menšiny 4 

různá etnika: Germanošvýcaři, Frankošvýcaři, Italošvýcaři a Rétorománi. Zajímavé je, že ve 

Švýcarsko je též bilingvní, a to vzhledem k německému a francouzskému jazyku. Přesto, že 

má národní jayky 4: němčina, francouzština, italština a rétorománština. Určité problémy jsou 

s cizinci, ve Švýcarsku jich je takové množství, že dokonce v některých školách převažují nad 

„domácími“ žáky. To samozřejmě vede k potřebě potlačit rasismus a xenofobii a vyvíjet 

značnou snahu v oblasti multikulturní výchovy. Takovým konkrétním případem je město 

Curych. Protože v tomto městě tvoří podíl žáků cizinců až 40 %, snaží se pedagogická rada o 

určitá vzdělávací opatření. Jedno z nich říká, že interkululturní výchova musí být prováděna 

už v mateřské škole. Zároveň jsou respektovány kulturní zvláštnosti jednotlivých etnik. Jako 

velice důležitá se jeví spolupráce s rodiči.  Rodiče by měli být považováni za partnery školy, 

je jim nabízena spolupráce i setkávání se švýcarskými rodiči. Škola se snaží, aby vznikla 

vzájemná důvěra a respekt. Existují dokonce poradenská centra, ve kterých rodiče dostanou 

informace od psychologa, jsou pro ně organizovány kurzy němčiny, aby mohli s dětmi 

komunikovat jazykem většiny.  

Švýcarská škola se snaží i účinky své multikulturní výchovy sledovat a hodnotit jejich kvalitu.  

Aby mohla interkulturní pedagogika fungovat, je třeba mít na ní potřebně vzdělané učitele. 

Ve Švýcarku se tomuto vzdělávání věnuje instituce Fachstelle IKP, který vyvinula standardní 

kurikulum interkulturní pedagogiky pro učitele. Toto kurikulum obsahuje sedm témat. Jsou to 

základní problémy sociokulturních rozdílů (jak se projevuje diferencovanost, příčiny migrace, 

základní pojmy spojené s multikulturalitou, postoje a jednání ve vztahu k etnickým 

odlišnostem); psychosociální aspekty interkulturality (představ o imigrantech, uprchlících, 

reakce na odlišnost myšlení, jak zlepšit porozumění, psychologické důsledky válečných 

traumat); metodické a didaktické dovednosti (zvyšování motivace, nové cíle a úkoly pro 

heterogenní populaci ve školách); podpora školní úspěšnosti (vyhnout se podceňování, 

projekty na podporu školní úspěšnosti); vztah k multilingvní situaci; spolupráce s rodiči a 

konečně podporování žáků a rodičů ke spolupráci s představiteli zaměstnavatelů.   

Tyto metody mohou být aplikovány i na český systém v multikulturní výchově. Bohužel jsou 

publikována data, která svědčí o neúspěšné praxi multikulturní výchovy ve Švýcarsku. 
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Přestože se počet dětí cizinců neustále zvyšuje, úspěchy jsou malé. Svědčí o tom údaje, které 

poskytuje Spolkový statistický úřad, Sekce školního a profesního vzdělávání, Bern (Budesamt 

für Statistik, Sektion Schul-und Berufsbildung, Bern). Neúspěch se projevuje například tak, 

že 52% těchto žáků končí své vzdělávání po základní škole. Projevují se určité rozdíly 

v menšinách, nejlepších výsledků dosahuje řecká a španělská skupina. Nejhorší úroveň 

vzdělanosti pak mají Turci a další africká etnika. Velká část dětí imigrantů je zařazována do 

speciálních škol. To vede k vysoké nezaměstnanosti těchto etnických  menšin. K těmto 

závažným problémům se připočítávají i xenofobní projevy rodilých švýcarů a jejich rasistické 

chování. Toto chování sleduje Federální komise proti rasismu, která je v současné době 

významným odpůrcem pro zavedení tzv. oddělených tříd, speciální třídy pro většinovou 

populaci a odděleně pro problémové menšiny. Dle komise by se tím porušila rovnoprávnost 

ve vzdělávání a znamenalo by to segregaci, která by problém pouze zhoršila. Jak je vidno, 

situace je v této vyspělé zemi velice složitá a ani vyhlídky nejsou příznivé, z důvodu toho, že 

počet imigrantů bude neustále stoupat. 

USA – tato země je známá svojí nejrozvinutější teorií, výzkumem a praxí v oblasti 

multikulturní výchovy (samotný termín v této zemi vznikl). Rasová struktura je následující: 

největší je podíl bílých Američanů, dále jsou to Hispanoameričané, černí Američané, Asiaté 

(případně Američané asijského původu), původní obyvatelé (Indiáni, Eskymáci, Havajané) a 

ostatní rasy. Mezi těmito rasami dochází k míšení, proto se odlišují zejména jazykovou 

orientací, i když ani ta není stoprocentní, jak naznačuje už samotná přezdívka pro USA – 

„melting pot“ neboli tavící kotel. V tomto kotli se už po staletí smíchávají dohromady různé 

národnosti a etnika. Kvůli rasovým odlišnostem zde vznikají problémy zejména v oblasti 

sociální, ekonomické a vzdělávací. A tak jde hlavně z hlediska americké multikulturní 

výchovy o soužití ras, zejména bělochů a černochů.  

Nejlepších vzdělávacích vysledků dosahují občané s asijskými kořeny, jako jsou Korejci, 

Vietnamci nebo Číňané. Naopak nejhůře si vedou černoši a Indiáni. Problémem černochů je 

především to, že jich valná většina nedokončí střední školu. V USA jsou vynaloženy 

prostředky na zjišťování důvodu těchto vzdělávacích neúspěchů. Je možné, že jsou z části 

vrozené, dané biologicky, ale spíše se ukazuje, že velký vliv má na to kulturní prostředí. 

Jedním z druhů projektů, které se snaží zjistit příčiny jsou projekty tzv. kompenzačního 

vzdělávání. Tyto projekty se pokouší vyrovnat sociální a rasové handicapy ve školách. 

Důležitým faktorem je neustále se zvyšující podíl „barevných žáků“ na amerických školách. 
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Ve větších městech, jako je Detroit nebo Atlanta dokonce fungují tzv. „segregované školy“, 

protože do nich chodí pouze nebo ve většiné hispánské či černošské děti. Rodiče – běloši do 

takových škol ani nechtějí své děti dávat, čímž přispívají k segregaci. K vysokému počtu také 

přispívá kulturní zázemí Hispánské minority, která je zvyklá mít dříve děti a mít jich hodně. 

Proto kupříkladu v letech 1990-2005 se podíl hispanoamerických žáků ve školách zdvihl až o 

37,8 % oproti tomu černoškých o 22,7 % a bělošských jen o 12,7 %. Těmto problémům se 

věnují školsko-demografické analýzy a průzkumy: Class, Race and Geder in American 

Education (1996); Multicultural Education (1996). Tato literatura slouží též jako důkaz toho, 

že v Americe se multikulturní výchova promítá i do sociálního nebo politického života 

společnosti.  

Podporou pro učitele může být oblíbená příručka Multicultural Teaching (P. L. Tiedt a I. M. 

Tiedt, 1996), která je i vítaným  pomocníkem. (In Průcha, 2006) Metodika této knihy se 

věnuje učivu: 

a) o kulturní identitě a kulturní diverzitě, 

b) o etnické a rasové struktuře americké populace, 

c) vzhtahujícímu se k jazyku a komunikativním dovednostem, 

d) vztahujícímu se k společenskovědním předmětům. 

Publikace je zaměřena především na problémy v USA, avšak některé podněty může převzít i 

česká multikulturní výchova. Největší pozornost je věnována jazykovým dovednostem. 

Z důvodu toho, že na všech stupních základních škol se američtí učitelé potýkají s žáky, 

jejichž prvním, rodným jazykem nebyla angličtina, nejčastěji jím byla španělština. Proto se do 

výuky zařazuje i učivo lingvistické, témata jako jsou různost jazyků na světě, jejich vzájemná 

příbuznost, varianty angličtiny a které další jazyky jsou v USA v závislosti na státech, či 

území. Neustále diskutujícím tématem je černošská verze angličtiny, nicméně vzhledem 

k tomu, že všechny kulturní menšiny mají právo na svůj rodný jazyk, stejně tak mají černoši 

právo na svoji jazykovou verzi angličtiny.  

Učivo, které se pak vztahuje k jazykovým bariérám a komunikaci v jazyce, je řazeno do 

několika oblastí, kompetencí, které by děti měly za pomocí učitelů zvládat. Zásadně by měly 

používat jazyk bez sexistických, či vulgárních výrazů, dále by měly mluvit o jiných lidech či 

jiných rasách bez xenofobních projevů, aby jim nebyla upřena jejich rovnoprávnost, tzn. 
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s úctou a respektem. To souvisí i s respektováním jiného jazyka jako takového. Neustále platí 

pravidlo rovnoprávnosti.  

Přípravě učitelů na multikulturní výchovu je věnována pozornost, a to jak v oblasti nově 

začínajících učitelů, tak v oblasti již praktikujících učitelů. Jak uvádí Národní rada pro 

akreditaci vzdělávání učitelů ve svých standartech. Je důležité, aby všichni učitelé byli 

senzitivní ke kulturním odlišnostem a respektovali i různé hodnotové postoje žáků z jiných 

kultur. Kurzy multikulturní výchovy jsou realizovány nejen na vysokách školách 

pedagogického zaměření, ale i na ostatních vysokých školách, které si tyto programy 

přizpůsobují svým potřebám a svému zaměření. Určité problémy, které vyplouvají na povrch 

se objevují zejména v oblasti potřeby učitelů z jiných etnik. Je žádoucí, aby např. hispánské 

žáky učil též učitel hispánského původu, dochází pak k lepšímu pochopení a porozumění 

potřebám těchto žáků. Bohužel učitelů určitých etnik je velký nedostatek. Zejména na 

základních školách učí až 87 % bělošských učitelů. Může se stát, že tito učitelé, pak kladou na 

žáky z jiného etnika nepřiměřené nároky, z důvodu neporozumění jejich kulturním 

odlišnostem a potřebám. Žáci jsou pak neúspěšní a tím i demotivovaní.  

Proč je učitelů z jiných etnik málo? Důvodů je hned několik. Tito učitelé, vzhledem 

k náročnosti svého povolání mají dříve tzv. syndrom vyhoření. Protože jich je nedostatek, učí 

pak z tohoto etnika i lidé, kteří nemají potřebnou kvalifikaci. Stát se snaží zatraktivnit učení 

těchto etnických skupin tím, že jim poskytuje dodatečné zkoušky na výkon tohoto povolání, 

pokud občan dosáhl předtím alespoň bakalářského vzdělání v jakémkoliv oboru.  

Přestože tedy v USA existuje řada doporučení, rad a publikací, které se věnují multikulturní 

výchově, tak problémy s její praxí zůstávají. Především kvůli nedostatečnému počtu a 

vzdělání učitelů z minorit. 

Domníváme se, že v uvedených zemích lze pro Českou republiku nalézt inspiraci. V dostupné 

literatuře jsme nezachytili odbornou literaturu, která by se věnovala problematice 

multikulturní výchovy v Británii, Francii a Německu. Autorka si je vědoma toho, že tyto 

země jsou významné z hlediska praxe multikulturní výchovy a výčet je proto nedostatečný. 

Nicméně se i přesto pokusila výčet zemí vztáhnout k České republice a k dlouholeté tradici 

s multikulturní výchovou, kterou tyto země též mají. 
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3.3  Vývoj česko-vietnamských vztahů 

 

3.3.1  Vietnam  

 

Vietnamskou socialistická republika se nachází na východním pobřeží poloostrova Zadní 

Indie, v tzv. Indočíně. Důležitá pro počáteční vývoj státu byla Rudá řeka, u jejíž delty se 

usadil původní kmen Vietů. Tato původní národnost je i dnes většinově zastoupena ve 

struktuře obyvatelstva VSR. V severní části Vietnamu najdeme již výše zmíněnou Rudou 

řeku a hlavní město Vietnamu Ha Noi. Území Vietnamu je z velké části pokryto tropickými 

pralesy. Střední Vietnam láká turisty díky pohoří Truong Son. Na jihu země nalezneme velmi 

proslulé Ho Či Minovo město, které je také nejlidnatější. Tato část Vietnamu je spíše nížinatá 

a protéká zdá druhá významná řeka jménem Song Cuu Long (neboli řeka devíti draků).  

Vietnam je se svým počtem obyvatel (82,5 miliónu) třináctým nejlidnatějším státem na světě. 

Většina jeho obyvatel se živí zemědělstvím, zejména pěstováním rýže, ale i těžbou dřeva. 

Tento ucelený přehled uvádíme, abychom lépe porozuměli Vietnamské socialistické 

republice. 

 

Historie (J. Kocourek, 2007): 

Vietnam byl velmi dlouhou dobu pod nadvládou Číny, od roku 111 př. n. l. do roku 939. Toto 

období můžeme charakterizovat jako období tvrdé asimilace vietnamců. Jejich četné boje 

vyústili nakonec v osamostatnění, především díky vojevůdci Ngo Quyen. Po osamostatnění se 

moci ujala dynastie Pozdní Ly (až 13. století) a později dynastie Tran. Za vlády těchto dvou 

rodů se Vietnamu podařil nebývalý rozkvět v oblastech kultury, státní správy, školství apod. 

Vietnam byl též ohrožován Mongoly, ale pokaždé neúspěšně.  

Pokud bycho měli vzpomenout některého významného vzdělance, bude to z 15. století 

Nguyen Trai a  dále básník Nguyen Du, který žil v 16. století a napsal nejvýznamnější 

literární památku Vietnamu.  

Od 16. století už dynastie Pozdní Le prakticky nevládne a země se rozděluje na území 

severního a jižního Vietnamu. Na jihu vládne dynastie Nguyen, jejích panovník v letech před 

1. světovou válkou  spolupracuje s Francouzi a Vietnam se poté stává francouzskou kolonií. 

Kolonizaci ukončí až prezident Ho Či Min, kterému se podaří založit Vietnamskou 

demokratickou republiku v roce 1945. Po roce 1954 je ale Vietnam na základě Ženevským 

dohod rozdělen 17. rovnoběžkou na Jižní Vietnam a Vietnamskou demokratickou republiku, 

která zůstává na severu.  
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Nyní se již blížíme k období nedávné minulosti, kterou je americko-vietnamská válka.V 

těchto bojích zemřelo mnoho lidí na obou stranách. Trvaly až do roku 1976, kdy je země opět 

sjednocena pod názvem Vietnamská socialistická republika. V dnešní VSR vládne 

komunistická strana, která se snaží o dynamické reformy. I přesto nadále většina 

vietnamských občanů pracují jako zemědci, případně z důvodu nedostatku pracovních míst 

odjíždí do ciziny. Stát tyto aktivity podporuje, protože vydělané peníze se vracejí zpět do 

Vietnamu. Zahraniční pracovníci je posílají domů svým rodinám. Tomuto jevu se budeme 

věnovat později.  

 

Náboženství a tradice: 

Nyní se podíváme na náboženské založení ve Vietnamu. V dnešním Vietnamu se převážná 

většina věřících hlásí k Buddhistické víře. Nicméně jsou zde zastoupeny další dvě víry, a to 

Taoismus a Konfucianismu. Z Konfucianismu si Vietnamci přenesli do dnešní doby silné 

rodinné vztahy, i mezi vzdálenými příbuznými. Hlavou rodiny je dle konfucianismu muž. 

V tomto pohledu je ale vietnamská tradice ovlivněna matriarchální kulturou. Praxe je tedy 

taková, že ve společnosti mají muži a ženy v podstatě rovnocenné postavení. Rodina je ovšem 

základ, vietnamští rodiče očekávají od svých dětí projevení úcty a respektu a udržování 

rodinné tradice. Stejně tak cítí silnou povinnost se o své děti postarat, co nejlépe. Děti se pak 

cítí povinovány postarat o své staré rodiče. Myslíme si, že tento přístup by pro nás mohl být 

dobrou inspirací, minimálně zajímavou informací.  

Tradice v komunikaci, nejen s rodinou, se projevuje tak, že Vietnamec si zásadně nestěžuje, 

z důvodu, že svými problémy nechce zatěžovat své blízké nebo i ostatní osoby.  

 

Tradiční vietnamské svátky vycházejí z chodu země a zemědělství. Vzhledem k tomu, že ve 

Vietnamu platí lunární kalendář, je oslava nového roku posunuta na začátek ledna. Svátky, 

které jsou mezi lednem a únorem jsou též velice známé – nazývají se Tết a oslavují rodné 

město, rodinu a začátek nového zemědělského roku. Oslavy probíhají většinou v širokém 

rodinném kruhu, k atmosféře pohody přispívá i hraní her a pořádání hostin. Dalším projevem 

těchto svátků mohou být různá kulturní vystoupení a slavnostní ohňostroje. Svátek, který je 

podobný našim dušičkám se nazývá Ăn giỗ. Jeho význam je ale nepoměrně větší, než mají 

naše dušičky. 
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Vietnamské chování a jeho odlišnosti od české společnosti: 

(P. Müllerová, In T. Šišková, 1998) 

 

o Pozdrav 

S jedním z projevů slušného a pro nás neobvyklého chování se můžeme setkat hned při 

pozdravu. Vietnamec nám stiskne ruku a na chvíli ji podrží v obou svých dlaních. Je to 

přátelské a vřelé a nejspíše nám to nebude nepříjemné. Podivíme se však, když se nás poté 

začne náš vietnamský společník ptát na naši rodinu, co dělá manžel nebo manželka, zda jsou 

zdraví a jak se jim vede, i přesto, že je nikdy neviděl. I toto je projev společenského bontonu. 

Pokud tato naše konverzace směřuje k nějakému společného zájmu. Například, pokud jsme 

obchodní partneři, je velice důležité mít neustále na zřeteli jeden důležitý faktor, abychom 

našeho společníka neodradili, musíme dbát na to, aby „neztratil tvář.“ Tento termín 

vysvětlíme. Jde o to, že pokud s partnerem nesouhlasíme nebo mu chceme dát najevo, že 

někde udělal chybu, nikdy to nesmíme dát najevo na veřejnosti. Nikdo by neměl být zostuzen 

na veřejnosti. Obecně se problémy řeší s „výše-postaveným“ velmi jemným naznačením. 

Šetrně diskutovat a snažit se o to, aby můj partner neztratil tvář patří ke slušnému chování 

každého Vietnamce.  

o Úsměv 

A jak je to s pověstným vietnamským úsměvem? Pozor, když se Vietnamec usmívá, může se 

cítit nejistě nebo zmateně. Úsměv má ve vietnamské kultuře více významů, včetně významu 

radosti a štěstí až po význam nerozumím, nechápu apod. Na to bychom, zejména jako 

budoucí učitelé, měli myslet při kontaktu s vietnamskými dětmi.   

Někteří si možná všimli, že vietnamští obchodními mají dlouhé nehty, obvykle na malíčcích. 

Tím ukazují svoje postavení, protože dlouhý nehet je symbolem vyššího postavení. Neboli 

nepracuji tak tvrdě, aby mi dlouhý nehet v práci překážel. Dalším důkazem lepšího postavení 

ve  společnosti je obezita. Tudíž, když nám vietnamec řekne, že ta jeho sousedka je pěkná, 

tlustá. Měli bychom to vnímat jako kompliment, z toho důvodu, že oni pocházejí z chudších 

podmínek rolníků a zemědělců, kteří jsou tvrdou prací vyhublí a povyživení. Obézní lidé tedy 

na ně působí na první pohled dojmem lidí, o které je dobře postaráno, kteří žijí v blahobytu a 

nemusí příliš pracovat.   

o Vztah k učitelům 

Nás bude především zajímat, jaký mají Vietnamci vztah k učitelům. V tomto ohledu nás jistě 

mile překvapí. Jejich úcta ke vzdělání je podmíněna kulturním prostředím, ve kterém žijí. 

Vzdělaní lidé ve Vietnamu patří mezi velice vážené a jejich život, tak dosahuje jiné kvality. 
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Vietnamští rodiče chtějí dopřát svým dětem stejně dobré postavení ve společnosti, a to jak 

vietnamské, tak i v té, ve které momentálně žijí. I v dnešní době mají vietnamští učitelé dobré 

postavení, i když na jejich platovém ohodnocení se to bohužel neodráží.  

 

Z těchto zcela odlišných zvyků vyplývá, že musíme mít neustále na paměti s jakou kulturou 

přicházíme do styku a nedělat ukvapené závěry, protože naše zvyky jsou velmi odlišné a 

někdy je těžké porozumět.  

 

3.3.2 Česko – vietnamské vztahy (Müllerová, P., 2004) 

 

Oficiální navázání diplomatických vztahů mezi tehdejší Československou republikou a 

Vietnamem proběho v roce 1950, o šest let později jsme podepsali Dohodu o hospodářské a 

vědeckotechnické spolupráci. Díky této Dohodě se u nás začali vzdělávat vietnamští studenti, 

především v oborech strojírenství a lehkého průmyslu (např. potravinářský, textilní a 

obuvnický). Následuje období seznamování mezi oběma kulturami. I když šlo především o 

akce komunistického režimu. Rok 1955 byl na takové akce bohatý: v Hanoji proběhl úspěšný 

československý filmový festival a v témže roce proběhla v Praze výstava o boji a životě 

vietnamského lidu. O 2 roky později se přijel do Československa podívat dokonce tehdejší 

prezident VDR Ho Či Min. Další významnou pomoc jsme poskytli humanitárně v podobě 

personálu a technického vybavení v Nemocnici československo-vietnamského přátelství. 

 

Nyní se vrátíme ke vzdělávání vietnamských studentů na vysokách školách, jak už jsme výše 

uvedli především technického zaměření. Tito studenti byli obvykle velice pilní a snaživí, 

jejich výsledky byly výborné. Důvodem byl strach z navrácení do vlasti. Tito studenti měli na 

všech fakultách své referenty, kteří je hlídali a pokud měli špatné výsledky byli okamžitě 

deportováni zpět do Vietnamu. Studijní neúspěchy byly brány jako špatná vizitka státu. 

K mírnému uvolnění dochází později – v 80. letech, především vzhledem ke stále 

stoupajícímu počtu vietnamských studentů. 

 

V těchto letech se československá veřejnost o vietnamský národ a menšinu na našem území 

příliš nestará. Byli to nenápadní lidé, kteří nevyžadovali zvláštní pozornosti. Ovšem celému 

světu, a tudíž ani Československu, nemohla uniknout válka ve Vietnamu.. Média se zasloužila 

o zřejmé protiamerické tendence, které vyvolala hrůznými obrázky vypálených vietnamských 
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vesnic, které Československému občanovi asociovaly Lidice a Ležáky a vyvolaly kritiku 

amerického způsobu vedení války. 

 

V polovině 70. let 20. století přijížděli do Českoslovenka občané Vietnamu, aby se zde 

vzdělávali na základě Dohody o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické 

republiky v československých organizacích. Jejich odborná příprava probíhala převážně na 

učňovských zařízeních a trvala 6 let. Jazyková příprava probíhala pouze první půlrok, poté 

následovala 2-3 roky odborná příprava a další 2-3 roky praxe ve výrobě. Vybraní vietnamští 

studenti pokračovali na středních školách, především se zaměřením na techniku, stavebnictví 

apod.  

 

Do konce 70. let 20. století je Vietnam sjednocen (po válce ve Vietnamu) a nazván 

Vietnamská socialistická republika. Nově vzniklá republika se ale začala potýkat s řadou 

vážných hospodářských problémů, které byly spojeny především s válkou. Nejaplčivější 

otázkou zůstával  nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Proto Vietnam uzavíral s řadou 

socialistických států oboustranné dohody o školení nových pracovníků. Na základě těchto 

dohod sem přijelo v 80. letech až 3 500 vietnamských občanů. Bohužel, i přesto, že každý 

budoucí pracovník měl před příjezdem absolvovat alespoň tříměsíční kurz českého nebo 

slovenského jazyka, nepodařilo se odstranit jazykovou bariéru. Zejména díky různé kvalitě a 

délce jazykových kurzů. (Viz Příloha č. 1 – učebnice) Ani českoslovenští zaměstnavatelé 

nebyli mnohdy dostatečně informováni, co se týkalo data příjezdu, případně ubytování apod. 

Tato špatná organizace v kombinaci s neošetřením mezikulturních vztahů, jak na straně 

Vietnamu, tak na straně Československa, přispěla k vzniku stereotypů ohledně vietnamského 

národa.  

 

Poměr studentů a pracujících Vietnamských občanů se v polovině 80. let měnil ve prospěch 

pracujících, kteří ale byli, jak je uvedeno výše, málo připravení na jazykovou a kulturní 

blokaci. Vznikaly tak různé třecí plochy a nedorozumění. Nyní se dostáváme k tomu, co 

pracovníci s penězi vydělanými u nás dělali a dělají do dnes? Nejlepším způsobem, jak je 

zhodnotit, bylo za ně nakoupit ve Vietnamu velice žádané a nedostatkové zboží. Především 

šlo o šlapací šicí stroje (vycházejme z toho, že Vietnam byl stále chudou zemí, v jejíchž 

okrajových částech nebyl zajištěna pravidelná dodávka elektrického proudu) a dále o jízdní 

kola, případně mopedy. Toto zboží se již v Československu tolik nežádalo, ale existovaly i 

komodity, o které byl zájem z obou stran – jednalo se o látky jako jsou např. hedvábí, satén 
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apod. V těchto případech se Vietnamci ukazovali jako velice schopní obchodníci, protože byli 

ochotní udělat pro sehnání tohoto druhu zboží téměř cokoliv.  

 

Českoslovenští občané měli čím dál více možností se s vietnamskými studenty a  pracujícími 

setkávat, což mělo za následek silnější sociální vazby, vznik přátelství a  někdy i manželství. 

Tato manželství ale většinou dlouho nevydržela. Je možné, že některé smíšené sňatky byly 

uzavřeny pouze za účelem získání Československého občanství, jiné se samozřejmě mohly 

rozpadnout především kvůli značné odlišnosti kultur obou zemí.  

 

Následovalo postupné snižování počtu vietnamských pracovníků na našem území, zejména po 

polovině 80. let 20. století. Rok 1989 byl zlomem v českých dějinách a tudíž ovlivnil i česko-

vietnamské vztahy. Do této doby Československá socialistická republika se stala 

Československou federativní republikou a protože jsme nedodrželi smlouvu o dočasném 

zaměstnání vietnamských občanů na našem území, došlo k vyrovnání a zaplacení odstupného, 

které platila Československá republika Vietnamské  socialistické republice. Vietnamští 

občané dostali peníze na cestu zpět domů. Stejnou situaci zažili i vietnamští občané pracující 

v sousedním Německu, ti se ale zpět do vlasti vrátit nechtěli, a proto mnozí z nich přicházeli 

do Československa, ať už ilegálně (pracující ve stánku), tak legální pracující, vysokoškolští 

studenti, učni apod. „Sametová revoluce“ měla za následek i uvolnění vztahů a poskytnutí 

příležitostí pro podnikatele. Těchto příležitostí Vietnamci využili a nutno dodat, že za jejich 

úspěchem stojí jejich vrozené vlastnosti jako jsou pracovitost, skromnost, schopnost (aktivita) 

a přizpůsobivost.  

 

Pro přehlednost vývoje, uvádím v příloze údaje z Českého statistického úřadu týkající se 

počtu cizinců v naší zemi (viz Příloha č. 2).  

 

3.3.3 Vietnamci v ČR dnes  

(http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/Zprava_migrace_Vietna

m.pdf   21/1/2009) 

 

Dle oficiálních statistik žije v současné době v České republice něco kolem 60 000 

Vietnamců. Jejich počet se ale může značně lišit, protože jich zde spousta žije bez platných 

dokladů. Některé zdroje uvádějí číslo 30 000 jiné až 50 000. Rozmístění vietnamské 

komunity v našem státu vypadá následovně: největší část žije dle statistik v pohraničí, ale dále 
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také v Praze, Středočeském kraji, Plzeňské, Jihomoravském a dalších. Zajímavostí je, že 

většina evidovaných osob má živnostenské oprávnění (až 93 %) a pouze 1% je evidováno na 

úřadech práce. Pro nás je důležitá informace, že Vietnamci zde mají nejvyšší podíl osob ve 

věku 0-14 let. (viz Příloha č. 3) 

 

Velký problém představuje trvalý pobyt s nahlášením adresy, v některých  obcích jsou 

hlášeny až stovky Vietnamců na jedné adrese. Případně jich na jedné adrese žije více, než je 

hlášený počet.  

 

Ze zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějšíchh předpisů, vyplývá, že Vietnamci nejsou u nás vedeni jako 

národnostní menšina, ale pouze jako cizinci. Tudíž jsou znevýhodněni oproti menšinám 

zejména v oblastní školství, kultury a přístupu k informacím. Stát pro tuto skupinu obyvatel 

na našem území poskytuje menší finančí prostředky, protože pro něj nejsou prioritou. Toto 

vymezení tedy způsobuje nesamostatnost, zejména při jednání na úřadech. Úřady totiž nemají 

povinnost mít dané  dokumenty v rodném jazyce těchto cizinců.  

 

Dle příchodu do české republiky můžeme rozdělit skupinu Vietnamců na několik proudů: 

a) Starousedlíci, které Vietnamci u nás nazývají xu moc („plesniví“) 

b) Porevoluční příchozí – nově příchozí v 90. letech a 

c) Migranti po roce 2000 („čerstvá vlna“) (viz Příloha č. 4) 

 

Poslední skupina Vietnamců je nejvíce zranitelná. Mezi ostatními jsou občas nazýváni jako ga 

– „slepičí“, „hloupí“. Protože často vůbec netuší, jak to v České republice doopravdy vypadá. 

Ve Vietnamu předtavuje Česká republika jakýsi mýtus o zemi blahobytu, který vznikl 

zejména po vietnamsko-americké válce. Vietnam byl tehdy v opravdu zoufalém stavu, lidé 

měli hlad a jedinou možností, jak vydělat peníze bylo vyrazit do ciziny. Celá rodna se často 

musela zadlužit, aby jeden z nich vycestoval za hranice. Tento jedinec, ale samozřejmě 

nechtěl a ani nemohl zklamat. Proto své pracně vydělané peníze posílal do Vietnamu a při 

návratu domů přivezl rodině dárky. Proto Vietnamci, kteří žijí ve Vietnamu mají tu představu 

o ráji, která u některých trvá až do dnešních dnů. Navzdory tomu, že Vietnamci, kteří pracují 

u nás, musí pracovat velice tvrdě, aby se zde vůbec uživili, ale nikdy by to doma nepřiznali, 

protože pro Vietnamce je důstojnost velice důležitá a nesmí nikdy zklamat, jak svoji rodinu, 

tak i přátele. Tento začarovaný kruh je velice těžké přerušit.  
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Vietnam se dosud řadí mezi rozvojové země, tudíž jejich životní úroveň je skutečně nižší, než 

v České republice. Pro představu, když si Vietnamce doveze domů z České republiky 5 000,- 

Kč, (pro nás čtvrtina platu), může z této částky jeho rodina žít i několik měsíců. Po válce 

některé rodiny takto žili z pěněz, které jim posílali jejich příbuzní, kteří pracovali nejen 

v České republice, ale třeba i v Americe nebo ve Francii. Když se pak vrátili domů, zjistili, že 

rodina s penězi téměř nehospodaří, pouze je utrácí za nepotřebné zboží, nesnaží se s nimi 

podnikat. A protože těchto peněz byl dostatek, tak nikdo ani nepracoval. Takové návraty byly 

jistě velkým zklamáním.  

 

Tento problém není ale typický pouze pro Vietnamskou komunitu, ale i pro ostatní cizince, 

kteří žijí na našem území. Koneckonců i my sami jsme podlehli iluzi o vysněné Americe a za 

první republiky tam Češi prchali za lepší prací a pro lepší život.   

 

Vietnam je stále komunistickou zemí, ale vláda nebrání svým občanům vycestovat, z důvodu 

toho, že je to ekonomicky výhodné pro stát. Dokonce je naopak podporuje. Existuje zde Úřad 

pro řízení práce v zahraničí. Tento úřad byl založen Ministerstvem práce, válečných invalidů 

a sociálních věcí a schvaluje licence agenturám, které v zemi zajišťují nábor pracovních sil, 

které odjíždějí do zahraničí. Řeší se tím vysoká nezaměstnanost a také příliv peněžních 

prostředků, které pracující posílají svým rodinám, je pro stát prospěšný. Zajímavým údajem 

je, že do roku 2015 vláda počítá s pobytem milionu vietnamských pracovníků v zahraničí. 

Vietnam posílá především nízce kvalifikované pracovní síly, do zemí jako je Japonsko nebo 

Jižní Korea ale i kvalifikovanější, kteří mohou pracovat ve zdravotnictví, elektronice nebo 

třeba ve stavebnictví. K nám a do Malajsie neb Tchaj-wanu se pak posílají spíše dělníci. Před 

odletem do Koree musí každý budoucí zaměstnanec zvládnout jazykový test.  

 

Trung Ta Minh, 2002 (In Kocourek, J., 2007) ve své bakalářské práci uvádí, že za prací 

odcházejí většinou muži, když se jim podaří vytvořit například v ČR zázemí, tak za ním 

přilétá žena a když manželé zlegalizují svůj pobyt a najdou obchodní partnery, pak přilétají i 

děti. Zpravidla pracuje v obchodě celá rodina, jak jsme si u nás všimli. 

Vietnamci, kteří zde mají, byť je  vzdálené příbuzné to mají snazší. Protože vietnamská rodina 

drží opravdu pohromadě. Proto se mohou spolehnout, že ani vzdálený strýc je nenechá 

v nouzi. Vietnamci pomoc v rodině cítí jako povinnost a na soudržnosti rodiny velmi lpí. 

Když se na to podíváme z druhé strany, přesto, že rodina, která zde žije si příjezd dalšího 
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člena nepřeje, je povinována mu pomoci. Pak se může stát, že ten nově příchozí bere tu 

pomoc jako samozřejmost a ztrácí motivaci pro vlastní postup, další vzdělávání apod. A bývá 

rodině, která tu žije, na obtíž. Někteří vietnamští občané sem posílají své děti, které mají 

změněné údaje o věku, přímo v dokladech, aby byli mladší a mohli vycestovat z důvodu 

sloučení rodiny. Někdy dokonce ani rodiče, za kterými cestují nejsou jejich praví rodiče, jsou 

to třeba teta se strýcem. V takovém případě pak tyto děti přijíždějí za prací. A ve škole mají 

jedinou motivaci – naučit se česky, nic jiného je nezajímá a k ostatnímu učivu mívají laxní 

přístup. Jejich skuteční nebo i „papíroví“ rodiče většinou nevědí, že je toto počínání u nás 

považováno za trestný čin, obzvláště mají-li i oni změněné doklady. 

 

Dalším důvodem, proč sem Vietnamci přijíždějí, je studium. Často zde chtějí studovat obory, 

které se ve Vietnamu nenabízejí a je zde možnost dostat stipendium za dobré studijní 

výsledky. Nebo studenti, kteří se ve Vietnamu nedostali na vysokou školu, vyjedou do 

zahraničí a tam si jí zaplatí, pokud na ni mají. Některé české vysoké školy podepsaly 

s Vietnamem smlouvu – Ostravská univerzita uvádí na svých internetových stránkách, že 

podepsala partnerství s dvanácti vietnamskými vysokými a středními školami.  

 

Největšími podnikateli jsou majitelé tzv. velkotržnic. Velkotržnici můžeme nají v Praze – 

velkoobchod Sapa a nebo HKH, také v Brně, Chebu nebo Ostravě. Ve Velkotržnici žijí 

Vietnamci, kteří z ní prakticky nemusí ani vycházet. Mají zde všechno k dispozici, od 

restaurce, obchodů s oblečením až po služby jako je kadeřnictví, či zprostředkování letenek. 

Tyto velkotržnice udržují vietnamskou komunitu oddělenou od okolního světa, žije si sama 

pro sebe. Pořádá různé akce, ne jen politického rázu, ale i kulturního – například vystoupení 

zahraničních umělců nebo slavnosti při předávání ocenění nejlepším studentům.  

 

Vietnamští podnikatelé prodávají většinou dovezené obuvnické a textilní zboží, ale v poslední 

době roste i nárůst obchodů se zeleninou nebo i farmaceutickými prostředky. Nová služba, 

kterou obvykle poskytují vietnamci jsou také tzv. Nail studia, kde pracují především 

vietnamské ženy. Většina těchto podnikatelů žije ale velice náročným způsobem života. 

Můžeme si všimnout, že zavírací doby jejich večerek jsou mnohdy až kolem 23:00 hodin a 

obchody jsou otevřené přes svátky od brzkého rána, i přesto, že obvykle tolik zákazníků 

nemají. Možná i jejich pro nás nepředstavitelné pracovní tempo způsobuje, že věkové 

rozhraní nad 65 let tvoří pouze 1% populace.   
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Co se týče návratnosti vietnamských podnikatelů do vlasti je situace složitá (Kocourek, J. 

2007). Vietnamští obchodníci obvykle považují svůj pobyt na našem území za dočasný. Proto 

se tolik nesnaží naučit se česky. Ale stává se, že si zde najdou také „dočasnou“ rodinu, 

přestože mají svoji rodinu ve Vietnamu. Je pak těžší se rozhodnout, zda se vrátit do rodné 

země nebo zde zůstat, přestože původním záměrem bylo vydělat peníze pro rodinu a vrátit se 

domů. Navíc pro vietnamskou rodinu také platí závazek postarat se o své staré rodiče, kteří 

zůstali ve Vietnamu.  

Nyní se dostáváme ke zprostředkovatelským agenturám. Obvykle vznikly z migrantů a 

migrantech, kteří se dostali do České republiky před rokem 1989, tudíž znají dobře českou 

kulturu a relativně slušně se i domluví, mohou mít také dobré kontakty. Většinou jako 

zprostředkovatelská  agentura funguje celá rodina, a to tím způsobem, že některý člen 

obstarává ve Vietnamu potřebná víza a ostatní zajišťují služby v České republice. Většinou 

také přes někoho, kdo má bližší kontakty na úřadech. Jak je vidno, je takto zaměstnáno 

mnoho lidí, kterým záleží na tom, aby tento proces i nadále fungoval. Navíc jednotlivé 

zprostředkovatelské kanceláře si mezi sebou navzájem pomáhají, protože nikdo nemá známé 

na všech místech, kde je to potřeba.  

 

Součástí služeb takové zprostředkovatelské kanceláře nebývá zprostřekování zaměstnání. 

Proto by si zejména mladé vietnamské ženy měly dát pozor na to, když podepisují smlouvu o 

zaměstnání a úhrada za cestu a další služby jim bude účtovány až po příjezdu do ČR a 

vydělání si peněz. Není obvyklé, že by se peníze za zprostředkování platili např. až po prvním  

platu v ČR. Pro Vietnamské ženy by to mělo být varování, že něco není v pořádku. Po 

příjezdu do ČR jsou nuceny k prostituci a jejich dluh narůstá, vždy až po příjezdu. Je to velice 

nepříjemná situace, protože Vietnamci jsou pro cestu ochotni si půjčit peníze od celé rodiny, 

zastavit dům, dokonce může přispět i celá vesnice. Pak jsou velice zranitelní a dluhy musí 

splácet, protože zprostředkovatelská kancelář už není napadnutelná. Oni jsou jejími dlužníky 

a úroky rostou.  

 

Dle E. Pechové (2008) přiletí do ČR každý den 10 vietnamských migrantů, kteří jsou 

zadlužení, bez práce, bez prostředků. Cestují sem na vízum za účelem podnikání, tudíž je 

nemůže nikdo zaměstnat. Pro zlepšení situace by stačila malá změna v českých zákonech. 

V současné době může cizinec po roce pobytu na našem území získat pracovní vízum, 

bohužel ne dříve. České firmy by jistě našly pro vietnamské pracovníky místo a je o ně zájem. 

Ale žít zde rok bez prostředků je velice těžké.  



 36 

 

Tito vietnamci jsou skupinou, která je nejvíce vykořisťována, a to i vlastními krajany, kteří 

jsou zabezpečení a žijí na území ČR. Jsou známy případy, kdy si taková lépe situovaná 

vietnamská rodina najímá děti do 15 let na práci v domácnosti. Tyto děti dostávají jen malý 

plat a pracují na nejasných podmínek. Tyto děti z chudých rodin též pracují v tzv. „sweat-

shopech“ – jsou to malé nelegální dílny, zaměřené např. na tabákový výrobky, výrobu 

alkoholu nebo šicí služby. V těchto dílnách se pracuje za velmi špatných podmínek, za malou 

mzdu. Několikahodinové přesčasy jsou běžné a neplacené. Na našem území je takovýchto 

dílen dle údajů ÚOOZ několik desítek. Vietnamští občané, kteří se zadlužili pouze u své 

rodiny jsou v lepší situaci, než občané, kteří se zadlužili u zprostředkovatelské firmy.  

 

Pro nás je těžké si představit, jak může být tato situace nesnesitelná. Pro demonstraci bych 

ráda uvedla příklad. Muž, který byl zaměstnán u české firmy měl ve Vietnamu rodinu, která 

se zadlužila, aby on mohl vycestovat. Bohužel byl z práce vyhozen. A pod tlakem toho, že 

musí splatit dluhy a není schopen dovést rodině domů žádné peníze, spáchal sebevraždu. 

Myslím si, že tento příklad není ojedinělý. Nicméně řešení těchto situací nelze hledat pouze 

v České republice.  

 

Cesta za prací do továren (Pechová, E., 2008) 

Před rokem 2005 jsem vietnamští občané přijížděli spíše na vízum za účelem podnikání. Nyní 

je už ale pro ně situace výrazně složitější. Konkurence je vysoká, je zde mnoho obchodníků se 

stále levnějším zboží dovezeným z Číny nebo z Vietnamu. Proto vietnamci, kteří přijíždějí 

později už jsou nabádání k tomu, aby si pořídili spíše pracovní vízum, protože rozběhnout 

podnikání bez znalosti českého jazyka a potřebného kapitálu už se nevyplácí. Ve 

vietnamských časopisech, které u nás vycházejí jsou uváděny inzeráty, kde velké české firmy 

hledají vietnamské pracovníky. Pro neúspěšného podnikatele je tato možnost přímo 

vysvobozením. Jako dělníci pak mohou pracovat ve výrobnách elektroniky, porcelánu, 

v potravinářském průmyslu. Vedoucí těchto dílen a továren si obyčejně vietnamské 

pracovníky chválí. Mají prý dobrou pracovní morálku – slušné chování a pracovitost. Těchto 

pozitivních zkušeností je čím dál víc. 

Novinkou namísto víz a usnadnění zaměstnávání cizinců přinesla tzv. zelená karta. Viz Další 
legislativa. 
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3.3.4  Vietnamští žáci na českých základních školách 

 

Výzkum integrace dětí a mládeže cizinců v ČR a proběhl v roce 2004. Reálizátorem byla 

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK a IOM Praha. 

Výzkum se uskutečnil díky prostředkům Evropského sociálního fondu. Probíhal současně 

v Česku, Německu, Rakousku a v Polsku.  

V České republice byl veden na území Prahy, formou kvantitativního šetření (dotazníky pro 

děti) a kvalitativního šetření (pedagogický personál pražských ZŠ) Vzorkem byly děti 

z východní Asie a ze zemí bývalého Sovětského svazu. Respondenti dostali prostor pro 

vyjádření se, o svém životě v ČR. Jaké má kvality, zda jsou si vědomi nějakého rasismu apod. 

Největší výpovědní hodnotu mělo 10 rozhovorů se změstnanci pražských ZŠ s vyšší 

koncentrací žáků s jiným než českým občanstvím. Výzkum probíhal v na podzim, právě 

v době, kdy byl schválen  nový školský zákon.  

 

ZŚ s vyšším podílem vietnamských žáků v Praze, rok 2003/04 

Základní škola Počet vietnamských žáků 

Meteorologická 41 

Jírovcovo náměstí 24 

Gen. Janouška 19 

Ke Kateřinkám 18 

Novoborská 14 

Angelovova 12 

Vybíralova 11 

Mezi školami 11 

Data: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2004 

(In Kocourek, J., 2007, s. 170) 

 

Učitelé a další oslovení odborníci vymezili čtyři hlavní problémy: 

a) Jazykový handicap – zde je nejvíce ohrožena skupina dětí starší 10 let, které začínají 

docházkou v ČR právě až v tomto věku. Všechny školy, které se výzkumu zúčastnily 

využívají možnost žáka v prvním roce neklasifikovat nebo alespoň přihlédnout 

k tomu, že český jazyk není jeho rodným jazykem. Musíme upozornit, že se jedná 

především o Vietnamce. Obvykle je takový žák zařazen do nižšího ročníku, pouze 
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v Praze 8  je žák zařazený vždy do 3. ročníku, klíčového pro Český jazyk. Přes mnoho 

pokusů od speciální třídy s vietnamskými žáky všech ročníků po doučování českého 

jazyka v rámci kroužku se jako nejeefektivnější ukazuje doučování mimo běžnou 

školní výuku. Nicméně zatím nejvíce praktikované řešení jazykového handicapu je  

zařazení žáka do nižšího ročníku, na škole Meteorologická v Praze – Modřanech se 

praktikuje velmi zajímavý způsob začlenění. Každému žákovi z nižšího ročníku je 

přidělen jeden ochránce stejné národnosti (většinou se jedná o Vietnamce), který mu 

pomůže, zejména ze začátku v potřebné socializaci. Problém, který je spojen s rychlou 

integrací je ztráta rodného jazyka. Vietnamci, jak v české, tak v polské zemi rychle 

zapomínají svůj rodný jazyk, přestože dvojjazyčnost rozhodně není na škodu, ba právě 

naopak.  

b) Komunikace s rodiči – vnímají jako problém pouze Poláci. Na pražských školách se 

osvědčila role jakéhosi mediátora, který zprostředkovává kontakty mezi vietnamskými 

rodiči a učitelem. On sám je také vietnamské národnosti a funguje jako zaměstnanec 

školy. Někteří učitelé byli vietnamskými rodiči vyzýváni, aby co nejvíce zkrátili 

školní docházku, zřejmě z ekonomických důvodů, aby jim jejich děti mohly, co 

nejdříve pomáhat v obchodě.  

c) Nesouvislá školní docházka -  v tomto ohledu jsou vietnamské děti dokonce ještě 

méně problémové než české. V Polsku tomu tak není.  

d) Nedostatek informací a metodologické podpory – tento problém spočívá v širokém 

spektru nabídky jazykových kurzů mimo školu a dalšího doučování, nejsou zde 

jednotné metodologické postupy ani učebnice. Ve většině pražských škol se vyvíjejí 

jejich vlastní metody a zkouší různé učebnice. Čeká se tedy, až budoucí učitelé 

českého jazyka jako cizího jazyka vyjdou z pedagogických škola a sjednotí standarty 

pro výuku jazyka mimo školu.  

 

V žádné z výše uvedených zemí nebyl zaznamenán větší problém, který by se týkal rasismu. 

Pouze u Poláků se vietnamské děti snaží nevyčnívat. Existuje zde také výraznější sociální 

handicap mezi žák z polska a z Vietnamu. Polští učitelé a odborníci si myslí, že tento problém 

je způsoben z větší části vietnamskými rodiči, kteří se snaží své děti udržet, co nejvíce 

v komunitě, izolovaně do většinové kultury. 
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ZŠ s nejvyšším počtem žáků/cizinců v ČR (top 21) rok 2003/04 

Základní škola Žáci/cizinci 

Praha 5 – Nové Butovvice; Mezi Školami 111 

Bělá pod Bezdězem; Máchova 106 

Cheb; M. Kopeckého 91 

Cheb; Májová 75 

Karlovy Vary; Nábřeží Jana Palacha 56 

Praha 9 – Prosek; Novoborská 55 

Cheb; Americká 51 

Praha 4 – Modřany; Angelovova 50 

Praha 5 – Lužiny; Bronzová 50 

Praha 5; Chaplinovo nám. 48 

Bílina; Lidická 48 

Praha 4 – Jižní Město; Jírovcovo náměstí 47 

Praha 4 – Libuš; Meteorologická 45 

Praha 9 – Černý Most; Vybíralova 44 

Cheb; Malé náměstí 43 

Cheb; Obětí nacismu 43 

Praha 4 – Jižní Město; Ke Kateřinkám 41 

Praha 9 – Černý Most; Gen. Janouška 40 

Domažlice; Msgre. B. Staška 40 

Františkovy Lázně; Česká 40 

(In Kocourek, J., 2008, s. 171, 172) 

 

Nyní u nás vyrůstá tzv. „druhá generace“ imigrantů z Vietnamu. Jsou to děti, jež se tady už 

narodily. V Praze navštěvují vietnamci školy na území, kde je vyšší koncentrace vientamské 

komunity. Naproti tomu v Polsku jsou Vietnamci více rozprostření a  ve Varšavě dokonce 

existuje vietnamská škola pro místní komunitu.  

 

Počet vietnamských žáků ZŠ v krajích ČR, rok 2003/04 

Kraj celkem trvalý pobyt p řechodný pobyt 

Pardubický 844 834 10 

Praha hl. m. 611 389 222 
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Karlovarský 596 301 295 

Ústecký 495 357 137 

Plzeňský 322 155 167 

Jihomoravský 264 78 73 

Moravsko slezský 229 172 57 

Středočeský 152 89 63 

Jihočeský 151 78 73 

Olomoucký 91 68 23 

Liberecký 90 46 44 

Královéhradecký 86 49 37 

Vysočina 55 30 25 

Zlínský 50 26 24 

Česká republika 4036 2753 1281 

(In Kocourek, J., 2008, s. 173) 

 

Škola funguje v součastnosti jako most mezi jinak uzavřenou vietnamskou komunitou a 

veřejným životem v České republice. V souvislosti a přílišným začleněním vietnamského 

žáka se hovoří o termínu tzv. „banánových dětí“ – to znamená zvenčí žluté, ale uvnitř bílé.  

 

3.3.5  Pedagogické zkušenosti vzhledem k vietnamské kultu ře 

 

Vietnamských dětí ve školách přibývá a jejich rodiče jsou ochotni věnovat vysokou částku na 

vzdělání svých dětí, i přesto, že sami tohoto vzdělání nedosáhli. Dochází pak ke kuriózním 

situacím jako je nutnost dětí na třídních schůzkách, protože rodič obvykle učiteli nerozumí a 

dítě v takovém případě funguje jako tlumočník. Ale může zde vzniknout i jiný komunikační 

postoj. Například jiná řeč těla, vzhledu, které nemusí porozumět ani vietnamský žák.  

 

Musíme ale říct, že vietnamští žáci obvykle nemají s výukou problémy, kromě českého 

jazyka, ze kterého z počátku nejsou klasifikováni. Vynikajicích výsledků dosahují zejména 

v matematických a technických oblastech. Škola má omezené prostředky, jak tyto problémy 

řešit. Záleží na učiteli, který buď chce nebo nechce věnovat spoustu času a úsilí na doučování 

českého jazyka. V rámci školy se jedná o neplacenou výuku. Poněkud nešťastné řešení je 

zařadit žáka do nižší třídy, dochází pak ke ztrátě motivace k učení, ani sociální prostředí není 
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vyhovující, žák se může cítit jako něco méněcenného. Mimoškolní pomoc při odstranění 

jazykové bariéry může poskytnout soukromé doučování, které je ale pro většinu rodin 

finančně nedostupné,  pokud má být efektivní – tedy doučování pouze jednoho žáka, nejlépe 

v domácím prostředí. Neměli bychom ale zapomínat, že vietnamský pohled na vzdělání je se 

od českého poněkud liší. Vietnamci v něm vidí trvalou budoucí  záruku úspěšného uplatnění 

se ve společnosti a nesmírně si ho váží, proto jsou vietnamské děti obvykle zvídavé, 

v hodinách aktivní a milí. Čeští učitelé bývají pak mile překvapeni.  

 

Učitel by se především neměl pozastavovat nad tím, když rodiče vietnamského žáka nebudou 

vědět např. co je to škola v přírodě, co je to školní družina, kdy do školy chodí rodiče, kdy ne 

a proč, jak se známkuje, že se u jídla nemluví apod. Vietnamci sem přicházejí bez zvláštní 

znalosti české kultury a prostředí školy, ve kterém se ocitnou je pro ně zpravidla úplně nové a 

neznámé. Když dětem učitel tyto základní informace vysvětlí, předejde tak nedorozumění, 

s čímž může souvist problém integrace a také dítěti jeho proces včlenění usnadní. Protože 

s jazykovou bariérou se takové poznatky těžko shánějí.  

 

Učitel by měl k žákovi přistupovat velmi citlivě a snažit se pochopit jeho jednání, i když to 

občas nebude snadné. Nemělo by nás zaskočit, že vietnamských dětem zde nechutná naše 

rýže. Důvod je prostý, Vietnamci jsou zvyklí na několik druhů rýže a jejích různých úprav. 

V jejich rodné zemi je rýži věnována náležitá péče, proto je kvalitnější. Vietnamské děti 

mohou také z počátku zažívací obtíže, než si zvyknou na naši stravu. Stejně je to i u nás, když 

navštívíme například některé Africké země. Zažívací potíže nebo i změna chování dítěte může 

být způsobena také změnou kultury. Většina z nás si jen těžko dovede představit, jak těžké je 

opustit vlast a vydat se do naprosto odlišné země žít. Pokud jsme to sami nezažili, nemáme tu 

zkušenost, je pro nás těžké se vcítit do takové situace. Někteří dokonce tuto změnu 

přirovnávají ke ztrátě blízkého člověka. Stejně jako u ztráty blízkého člověka je i zde potřeba 

dostatek času pro aklimatizaci. Učitelé by neměli po žácích hned vyžadovat maximální 

nasazení a pracovitost, kterou jsou vietnamci pověstní. Stačí jim dát prostor a jakmile si 

zvyknou, může se jim zalíbit i zdejší krajina a prostředí, často tomu tak je.  

 

V procesu integrace klademe velký důraz na odstraňování jazykové bariéry. Učitel by měl 

sledovat, od koho a jak často se vietnamský žák učí český jazyk, zda chodí na doučování. 

Musíme si uvědomit, že v průběhu procesu učení se cizího jazyka žák používá pouze základní 

slovní zásobu, což může působit dojmem slabší inteligence, i když to není pravda. Učitelé 
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zřejmě budou tuto situaci chápat, ale ostatní děti ve třídě nemusí, proto by na to měly být 

upozorněny.  Stejně tak pozor na sprostá slova, která žák může použít, protože je pochytil od 

svých spolužáků a ani nemusí vědět, co přesně znamenají.  

 

Pomoc, na kterou všichni učitelé čekají, v podobě kvalitní učebnice pro vietnamské děti stále 

nepřichází. Proto je dobré si na začátek opatřit nejen českého učitele, který je v tomto oboru 

zkušený, ale také vietnamského pedagoga. Můžeme se ale dostat i na druhý pól problému. 

Děti, které jsou zde od útlého věku přestávají hovořit vietnamsky, dokonce i doma. Rodiče 

jim poté nerozumí a děti ztrácejí svojí kulturní identitu, za kterou se v krajních případech i 

stydí. Pro tyto případy bylo v Praze založeno Centrum výuky vietnamštiny pro vietnamské 

děti.  

 

Dle Ivo Vasiljeva (In Šišková, T., 2001) by měl každý učitel začít tím, že si poznamená 

jazykový a kulturní vývoj svého nového vietnamského žák. K tomu patří: věk, země narození, 

věk při příjezdu do ČR, návštěva školy ve Vietnamu-ano/ne, případně na jak dlouhou dobu, 

starší sourozenci česky mluvící, setkání s českým jazykem mimo školu (české hlídání), 

docházka do české školky ano/ne, znalost vietnamštiny (čtení, psaní), docházka do jiné české 

školy. Vasiljev se věnuje především jazykovým odlišnostem, podrobnější zpracování 

rozdílností vietnamského a českého jazyka je uvedeno v Příloze č. 5. 

 

Jako učitelé bychom měli mít na paměti, že dítě, se kterým se setkáváme bude mít problémy 

buď s českým nebo s vietnamským jazykem. Velmi zřídkakdy se stává, že zvládá oba dva. 

Představme si modelovou situace, že máme dítě ve věkovém rozmezí 6-11 let, které česky 

buď neumí vůbec nebo jen velmi málo. Co bychom měli podniknout? Překvapivě téměř nic. 

Nejlepším řešením je žáka, co nejdříve začlenit do kolektivu třídy, aby mohl přirozeným 

způsobem vstřebávat v průběhu komunikace pro něj nový jazyk. Časem mohou tímto 

způsobem pominout i problémy gramatické a problémy se správnou výslovností. Co se 

neosvědčilo, bylo soustředění vietnamských žáků (různého věku) do jedné třídy za účelem 

doučení se českému jazyku. Naopak se osvědčuje i vietnamské žáky stejného věku v jedné 

třídě rozsadit k českým spolužákům, aby byli donuceni komunikovat, co nejvíce v českém 

jazyce. Samozřejmě při přestávkách nebo na výletech je dobré vietnamské žáky nechat, aby si 

sdělily svoje vzájemné zkušenosti a dojmy z výuky apod.  
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Prospíváme tím i sociálnímu a multikulturnímu zázemí ve třídě. Čeští žáci si uvědomí, že 

když před nimi někdo mluví cizím jazykem, nemusí je pomlouvat nebo se o nich hanlivě 

vyjadřovat. Měla by zde fungovat výchova k toleranci odlišností nejen fyzických, ale i 

kulturních.  

 

Nyní se dostáváme k pohledu na věc z druhé strany, to je ztráta mateřského jazyka u 

vietnamského dítěte. Vietnamština je ale velice důležitá pro komunikaci v rodině a udržení 

vztahů. Pokud rodič nerozumí svému dítěti a ono jemu, určitě to bude mít neblahý vliv na 

výchovu, ale i citový vývoj dítěte. Nikdy také nevíme, zda se vietnamská rodina nerozhodne 

pro návrat do rodné země. Odrostlejší děti by se tam ocitly ve složité situaci, už by pro ně 

bylo obtížnější se vietnamsky naučit, než se učily česky v mládí. Nejnovější výzkumu mluví 

jasně pozitivně o znalosti dvou jazyků už od mládí. Bylo prokázáno, že to má příznivý vliv na 

fyzický rozvoj lidského mozku a tím se zvyšuje i jeho kapacita. Měli bychom tedy 

vietnamským dětem tuto možnost dopřát a snažit se, aby na úkor dobré znalosti češtiny 

neztrácely svůj mateřský jazyk. 

 

Krátce shrneme základní odlišnosti vietnamského jazyka od českého. Vietnamský žák bude 

mít problémy s intonací a to z prostého důvodu, že vietnamština žádnou větnou intonaci 

nemá. Věta končí tónem, který je dán významem posledního slova, nikoli komunikační funkcí 

věty. Je dobré věnovat tomuto jevu zvýšenou pozornost. Dalším takovým jevem kvůli 

kterému se Vietnamec může dostat do nesnází je důležitost slova ve slovním spojení. 

Vietnamština má u slovních spojení důležité slovo na prvním místě, ale u nás je to naopak 

například Jindřichův Hradec zkracujeme na slovo Hradec, ale vietnamec by řekl, že jede na 

návštěvu do Jindřichův.  

 

Problém v pozitivním vnímání vietnamského dítěte může nastat v situaci, když se zeptá, kolik 

vám je let. Nesmíme se nechat vyvést z míry, protože tato otázka vychází z vietnamské 

tradice. Je zvykem se ptát na věk, na rodinné poměry nebo na zdraví. Vietnamci toto považují 

za zdvořilostní fráze. Také všechny učitelky ve Vietnamu jsou v překladu tety (co – starší 

nebo mladší sestry otce) a všichni učitelé thay (což může znamenat i otec).  

 

Pro učitele je důležitá informace ta, že ve Vietnamu se přátelské vztahy dlouhodobě navazují, 

nejlépe osobním kontaktem. Proto je celkem zbytečné rodiče vietnamského žáka kontaktovat 

telefonem. A je potřeba trpělivosti v přesvědčování rodičů, že je nutné, aby se dostavili a že 
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nám na tom opravdu záleží. Při rozhovoru postupujeme pozvolna a jsme opatrní, počkáme,  

až se vytvoří repektovaný oboustranný vztah, jen tak se pak můžeme dohodnout na dalším 

postupu ohledně daných problémů dítěte. Tuto soukromou třídní schůzku můžeme zpříjemnit 

malým pohoštěním jako je čaj a zákusek. Ve Vietnamu je slušností návštěvu vždy pohostit, ať 

je to kdokoliv.  

 

Vietnamská rodina funguje díky silnému vlivu Čínského konfucionismu na principu tzv. 

synovské oddanosti, což znamená, že děti jsou povinné projevovat svým rodičům patřičnou 

úctu, nikdy před nimi neklít, starat se o ně a i v jejich přítomnosti o nich mluvit hezky. 

Všechna projevovaná úcta by měla mít trvání i po smrti rodičů. V podobě důstojného pohřbu 

s projevováním adekvátního zármutku apod. Tato výchova vychází z toho, že pokud se syn 

chová ke svým rodičům zdvořile, bude se tak chovat i ke všem ostatním lidem. Neuctivé 

chování bylo možno potrestat i ze zákona. A to obvykle velmi tvrdě, například za nevhodný 

(nesmuteční oděv) oblečený v době tříletého smutku mohl muž dostat 80 ran holí, byla mu 

sebrána půda a vytetovány znaky pohany na čelo. Naštěstí tyto zákony jsou dnes již pouze 

minulostí. Nicméně uctivé chování k rodičům, zejména ve stáří, je tradicí, která se neustále 

bez jakéhokoliv nátlaku udržuje. Proto se žádná vietnamská babička nemusí bát, že by se o ní 

nikdo v její nemoci a stáří nepostaral. Narozdíl od českých babiček a dědečků.  

 

U vietnamské rodiny je dnes na prvním místě uživení rodiny a pro přispívání do rodinného 

rozpočtu je každá koruna i ruka dobrá, proto občas vidíme vietnamské děti v obchodech. 

Nejen proto, že by tam pomáhaly, ale hlavní příčina tkví  v tom, že je to místo, kde se celá 

rodina sejde. Bývá to druhý domov.  

 

3.4  Organizace, které se věnují multikulturalit ě v ČR 

 

Těchto organizací existuje v České republice poměrně mnoho. Jsou to například:  

• Centrum pro integraci cizinců, o. s. – toto centrum sídlí v Praze, internetové stránky: 

www.cicpraha.org. Snaží se pomáhat imigrantům a azylantům, radí jim v oblastech 

pobytu na území ČR a pořádá kurzy českého jazyka pro cizince s pomocí dalších 

organizací. 

• Člověk v tísni – o. p. s. – sídlí též v Praze, stránky: www.clovekvtisni.cz. Ve své 

pomoci se orientuje i na vzdělávání budoucích učitelů češtiny jako cizího jazyka. Dále 

se snaží upozornit svět na problémy s porušováním základních práv apod. 
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• Multikulturní centrum Praha – internetové stránky: www.migraceonline.cz, 

www.mkc.cz. V rámci tohoto centra funguje i veřejná knihovna. Také může nabídnout 

různé vzdělávací aktivity a semináře k migrační problematice. 

• Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka – sídlí v Praze a má internetové stránky: 

www.auccj.cz. Věnuje se především doškolování učitelů v oblasti interkulturní 

výchovy, případně metodice v učení českého jazyka jako cizího.  

• Česko-vietnamská společnost – sídlí v Praze a jejím předsedou je Marcel Winter. 

Pomáhá vietnamským občanům zejména v právní oblasti.  

• Klub Ha-noi – toto občanské sdružení též sídlí v Praze. Podporuje soběstačnost 

vietnamských občanů a snaží se jim poradit a pomoci v praktickém životě.   

 

Pro nás jsou nezajímavější a nejdůležitější poslední dvě oragnizace, které se zabývají přímo 

vietnamským etnikem, které u nás žije. Budeme se jim věnovat podrobněji. 

 

3.4.1  Česko-vietnamská společnost 

Tato společnost pomáhá našim vietnamským spoluobčanům zejména v oblasti právní apod. 

Její předseda Marcel Winter získal mnoho ocenění za pomoc Vietnamcům, zejména v oblasti 

pojištění a dále pomocí své firmy Winter Management a Consulting. Tato firma prezentuje 

české výrobky ve Vietnamu, kupříkladu na mezinárodním veletrhu v Hanoi – Vietnam Expo 

2004. Pan Marcel Winter byl též jako první Čech vyznamenán vietnamským vyznamenáním a 

medailí přátelství ČR a VSR.   

 

Při hledání dalších podkladů pro tuto práci jsme se dostali k možnosti mluvit s panem 

Winterem po telefonu. Bohužel pan Winter projevil neochotu nám poskytnout informace o 

vietnamské komunitě v České republice. Jediný další možný využitelný zdroj byly internetové 

stránky www.cvs-praha.cz.  

 

Na stránkách Česko-vietnamské společnosti nalezneme především všechny možné články a 

rádiové pořady, které se problematiky Vietnamců týkají. Dále také vládní usnesení a 

příspěvky pana Wintera. Nesetkala jsem se s žádnou významnou aktivitou, kterou by Česko-

vietnamská společnost podpořila boření jazykové bariéry a pomáhala integrovat vietnamské 

děti do českých škol.  
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3.4.2  Klub Hanoi 

Na stránkách této velice zajímavé organizace se dozvíme, že byla založena v roce 2004 a 

funguje jako občanské sdružení, do kterého se může kdokoliv, kdo má zájemo Vietnam či 

jeho kulturu připojit. 

 

Toto sdružení původně založili studenti studující na filosofické fakulltě obor vietnamistika. 

Jejich cílem je nejen seznámit veřejnost s vietnamskou kulturou, ale také ji propagovat a 

ukázat občanům České republiky, že Vietnamci nám mají, co říci a jejich kultura je velice 

zajímavá. Dále se věnují integraci Vietnamců a jejich začlenění do společnosti. Podporují 

jejich soběstačnost a snaží se jim poskytovat pomoc, radu či jen informaci o důležitých 

otázkách týkajících se veřejného života v ČR. Snaží se též pozitivně působit na česko-

vietnamské vztahy pořádáním kulturních akcí s vietnamskou tématikou.  

 

Tento klub provozuje též knihovnu, jejíž tituly jsou převážně ve vietnamském a anglickém 

jazyce. Nyní se na knihovnu můžete dostat přes internet a obsahuje několik desítek titulů. 

Členství v klubu Ha – noi lze zařídit též přes internet.  

 

Internetová stránka obsahuje mnoho užitečných informací – přes informace o Vietnamu, jeho 

přírodním zajímavostem, až po současné problémy vietnamského světa – jako je vztah 

s Čínou díky melaninovému skandálu. Dále si můžete přečíst práce, které napsali studenti 

vietnamistiky a prohlédnout si Fotogalerii s fotkami  Juraje Gažovčiaka. Nás nejvíce zaujaly 

aktivity a činnosti přímo spojené s Klubem Hanoi. Jmenuji pouze některé: Integrační kurzy 

pro vietnamské posluchače, Vernisáž výstavy Toi la ai – výstava prací vietnamských žáků ZŚ 

(spolupráce NG) a v první řadě 11 seminářů týkající se přímo vietnamských dětí na českých 

školách, tento kurz byl určen pro pedagogy, kteří s těmito dětmi pracují a každý návštěvník 

obdržel informační materiál, který mohl dále používat ve výuce. Tyto semináře se týkyla 

knihy S vietnamskými dětmi na českých školách, kterou klub Hanoi vydal a z které jsme také 

čerpali.   

 

 

3.5  Legislativa 

 

Nejvyšší právní pozici má v České republice Ústava a Listina základních práv a svobod, která 

obsahuje i Práva dítěte. Z nich vychází formulace základních ustanovení  v podobě zákonů. 
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Pro konkrétní potřeby nás zajímá nejvíce Bílá kniha, Školský zákon a Rámcový vzdělávací 

program.  

 

3.5.1  Bílá kniha 

Tento dokument předcházel Rámcovému vzdělávacímu programu, který na něj v podstatě 

navazuje. Bílá kniha byla vydána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2001 

v Praze za pomoci množství odborníků v pedagogickém oboru. Byl to veliký přelom ve 

smýšlení o vzdělávání jako takovém.  

 

Vzdělávací soustava se dle Bílé knihy zaměřuje na několik základních obecných cílů: jsou to  

- rozvoj lidské individuality,  

- zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti, 

- ochrana životního prostředí, 

- rozvoj soudržnosti společnosti 

 

Do rozvoje soudržnosti společnosti zapadají i multikulturní témata, jako je rovný přístup ke 

vzdělání pro všechny se zaměřením na vyrovnání sociokulturních rozdílů a podpora 

tolerantních a demokratických přístupů k etnickým menšinám či jiným národům. Dále Bílá  

kniha pojednává o: „Výchově  k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující 

se společnosi, která rozšiřuje předchozí cíl o další úroveň. Znamená usilovat o život bez 

konfliktů a negativních postojů ve společenství nejen druhých lidí, ale i jiných národů, jazyků, 

menšin a kultur, být schopen přijmout a respektovat i značné odlišnosti mezi lidmi a kulturami 

dnešního propojeného světa.“ (Bílá kniha, s. 15) 

 

Tento dokument zahrnuje i problémy, které vznikají zároveň s měnícími se potřebami 

společnosti. Jedním z problémů je neustále se rozšiřující svoboda občana, která na něj klade 

zvýšené nároky v rozhodování a kritickém myšlení. Občan by si měl uvědomovat vlastní 

důstojnost, ale respektovat práva ostatních. Na druhou stranu ale vlivem měnící se struktury 

společnosti jsme všichni vystaveni nerovnostem a nerovným příležitostem, a to může vést až  

k extrémním postojům nebo reakcím. Proto je zapotřebí vychovávat mladé občany v duchu 

tolerance k jiným, odlišným etnikám, kulturám a národům a snažit se systematicky působit 

pro odbourání vzniklých předsudků a stereotypů.  
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K potlačení těchto problémů se školství snaží využívat určité vzdělávací strategie, patří mezi 

ně strategie, jak: „Dosáhnout vyšší kvality a funkčnosti vzdělávání tvorbou nových 

vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat požadavkům informační a 

znalostní společnosti,... Dobudovat systém evaluace činnosti vzdělávacích institucí na všech 

úrovních řízení a správy... Rozvíjet autonomii, inovativní potenciál a vybavenost škol...“ 

A několik dalších. (Bílá kniha, s. 18) 

 

V uvedených cílech pro základní vzdělávání na 1. stupni základní školy zdůrazníme, že 

bychom se měli snažit minimalizovat trvalé vyčleňování žáků se sociálním problémy. Tento 

cíl se týká vietnamských žáků, jak už jsme uvedli výše, protože tito mohou být potencionálně 

sociálně znevýhodnění.  

 

3.5.2  Školský zákon   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo úplně znění zákona č. 561/2004 Sb. dne 

2. září roku 2008. Pro nás je tento dokument stěžejní hned v několika odstavcích. Věnujeme 

se především těm paragrafům, které se věnují vzdělávání cizinců.  

 

• § 2  

Z § 2 je zřejmé, že vzdělání je založeno kromě jiných zásad, na zásadách:  
 
„a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu 
Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, 
jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a 
zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, 
b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 
c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, 
solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání,... „ (s. 10262) 

 

Tento paragraf je základem pro přístup k jednotlivým žákům, tudíž i žákům vietnamským. 

 

 

• § 13  

§ 13 se věnuje vyučování jazyka a vzdělávání příslušníků národnostních menšin. Vyučovacím 

jazykem je jazyk český, ale příslušníkům národnostní menšiny se zajistí právo na vzdělávání 

v jazyce národnostní menšiny. Dále je stát povinen zřídit v obci: 
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„(2) Třídu…  mateřské školy …pokud se ke vzdělávání v jazyce  menšiny přihlásí nejméně 8 

dětí s příslušností k národnostní menšině, třídu příslušného ročníku základní školy lze zřídit, 

pokud se… nejméně 10 žáků s příslušností k národnostní menšině; mateřskou školu nebo 

základní školu nejméně s 12 dětmi nebo žáky s příslušností k národnostní menšině v jedné 

třídě.“ (s. 10266) 

 
Vietnamci bohužel nejsou definováni jako národnostní menšina, ale jako cizinci, proto stát 

nemá povinnost zajistit jim vyučování v jejich rodném jazyce ani zřídit třídu mateřské školy 

či dokonce třídu základní školy. 

 

• § 16  

Vietnamce, ale lze považovat za osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, jak je uvedeno 

v § 16. Osoby se speciálními vzdělávacími osobami jsou osoby, které jsou sociálně 

znevýhodněné. Sociální znevýhodnění je definováno jako: 

 

„a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně 
patologickými jevy, 
 
b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 
 
c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení 
mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.  
(s. 10267) 
 
Žáci sociálně znevýhodnění mají právo dle tohoto zákona na vyučování přizpůsobené 

v metodách a stylu jejich speciálním potřebám a na poradenskou pomoc školy nebo jiného 

poradenského školského zařízení. Při hodnocení vietnamských žáků by se mělo k tomuto 

znevýhodnění přihlížet.  

 

• § 20 

„(1) Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na území 

České republiky, mají přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za 

stejných podmínek jako státní občané České republiky, včetně vzdělávání při výkonu ústavní 

výchovy a ochranné výchovy. (s. 10268) 

 
Pokud tito cizinci nepocházejí se státu, který je člen Evropské unie, pak mají právo na 

základní vzdělání, na školní stravování a zájmové vzdělávání v dané školském zařízení a 
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stejně tak k předškolnímu a střednímu školním vzdělání za jedné určité podmínky: mají-li 

právo pobytu na území České republiky. V této podmínce se nacházejí též azylanti, žadatelé o 

dočasnou ochranu nebo požívající dočasnou ochranu a další. Nicméně někteří Vietnamci 

častěji právo pobytu na území České republiky nemají, proto se na ně tento paragraf 

nevztahuje.   

 

• § 38  

„(1) Žák může plnit povinnou školní docházku také 
 
a) ve škole mimo území České republiky, 
 
b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, 
 
c) ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území České 
republiky nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané do školského 
rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní 
docházky.“ 
(s. 10275) 
 

V § 38, který se týká plnění školní docházky se dozvíme, že žák může plnit školní docházku 

v zahraniční škole, která je zřízena na území České republiky a není zapsána do rejstříku škol 

pouze v případě, že to povolí ministr školství. (Zákon č. 49/2009, který mění školský zákon 

s platností od 5.3. 2009) Přes veškerou snahu se nám nepodařilo najít žádnou vietnamskou 

školu na území České republiky.  

 

 

3.5.3  RVP 

Rámcový vzdělávací program je dokument, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy v roce 2005. Tento dokument nahrazuje vzdělávací osnovy pro národní, základní 

a obecnou školu. Rozdělen je  na 4 části: A, B, C, D. Část A se týká vymezení Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kutikulárních dokumentů, část B 

se věnuje charakteristice základního vzdělávání, část C pak obsahuje několik podtémat: pojetí 

a cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, průřezová témata a 

rámcový učební plán. Část D se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Multikulturní výchova je koncipována v části C v podtématu Průřezová témata, kapitola 6.4.  
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Multikulturní výchova je v této kapitole charakterizována jako oblast vzdělávání žáků 

v mezilidských vztazích, a na základě těchto vztahů by si žáci měli uvědomovat i svou vlastní 

kulturní identitu. Měla by rozvíjet smysl pro etnickou různorodost, spravedlnost, solidaritu a 

toleranci. Odlišné kultury by měly nacházet společné zájmy díky vzájemné komunikaci. 

Multikulturní výchova by měla též zabezpečit pocit rovnoprávnosti. 

 

Zahrnuje několik tématických okruhů: 

 

• Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; 

člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; 

poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik 

(zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy 

sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě.  

• Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat 

tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, 

sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami 

(vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); 

předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace 

jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu 

slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro 

harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská 

solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do 

kolektivu třídy. 

• Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i 

jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o 

různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; 

různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti 

– jejich rozpoznávání a důvody vzniku. 

•  Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v 

budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické 

rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání. 
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• Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedince za 

odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v 

multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření 

společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní 

dokumenty Kulturní diference – týkající se poznání vlastní  kulturní identity a zároveň 

respektování odlišností jiných kultur, zejména těch, s kterými se žák setkává každý 

den. (s. 98) 

 

V RVP jsou uvedeny dvě oblasti Multikulturní výchovy, které vedou k rozvoji osobnosti 

žáka. Jedna z oblastní je vědomostní a dovedností, druhá hodnotová a postojová, zde cituji: 

 

• „stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat 

odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu 

• pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s 

principy života v demokratické společnosti 

•  vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a 

rasismu 

• učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu 

společnosti k minoritním skupinám.“ (s. 98) 

 

3.5.4  Další legislativa 

Pro nás zajímavým dokumentem je též Ujednání mezi Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické 

republiky o spolupráci v letech 2008 – 2011. 

 

Článek 1 formuluje podmínky vzájemné spolupráce, která bude probíhat v oblasti vysokého 

školství a výzkumných pracovišť. Jedná se o posílání učitelů českého jazyka a literatury do 

Vietnamu a učitelů vietnamského jazyka do České republiky a obráceně. Tyto dvě smluvní 

strany si každoročně poskytnou tři míst na Letní  škole slovanských studií v České republice a 

tři místa na letních kurzech vietnamského jazyka a literatury ve Vietnamské socialistické 

republice. Všem účastníkům bude uhrazena sjednávající smluvní stranou letenka z hlavního 

města daného státu do hlavního města druhého státu a zpět.  
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Článek 16 stanovuje, že obě strany poskytnou účastníkům kurzu zápisné, exkurze, ubytování, 

stravování a výuku. Podmínkou pro studijní pobyt je znalost jazyka druhé strany. A pořádající 

strana se zavazuje s pomocí na sehnání ubytování a zajištění stravování, jak je uvedeno výše. 

 

Tento dokument byl podepsán v Hanoji dne 28. března roku 2008.  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo do oběhu Zelené karty. Tyto karty platí nově od 

ledna roku 2009. Fungují jako povolení k pobytu spojené s pracovním vízem. Vždy mají 

omezenou trvanlivost a vztahují se na státy mimo EU. Bohužel ve výčtu těchto států 

nefiguruje Vietnamská socialistická republika. 

Vietnamská socialistická republika tím přichází o možnost výrazného zjednodušení, přestože 

tyto karty jsou určeny pro cizince, kteří zde dostanou takovou práci, o kterou nemají čeští 

občané zájem. Poptávka po vietnamských pracovnících je vysoká a problémy spojené se 

zařízením pracovního víza značné. 

  

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí jsou tyto informace: 

„Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České 
republiky ve zvláštních případech. Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní 
pracovní místo, je oprávněn:  

• pobývat na území České republiky a 
• pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána. 

Zelená karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání.  

Zelená karta se vydává:  

typ A: pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál 

typ B: pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen 

typ C: pro ostatní pracovníky  

Platnost zelené karty je 2-3 roky.  
U zelené karty typu A a B je možné její platnost za určitých okolností prodlužovat vždy až o 3 
roky.“  

 Pro koho je zelená karta 

Zelená karta usnadní přístup na trh práce cizincům, kteří mají kvalifikaci, po které je v České 
republice poptávka. 
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Zelená karta je určena pro cizince, občany z vyjmenovaných zemí, které nejsou členy 
Evropské unie:  

Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská 
republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, Spojené 

státy americké, Srbsko, Ukrajina.  

Pokud nejste občanem žádné z uvedených zemí ani se na Vás nevztahuje některá z výjimek 
uvedených v § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, bude nutné si vyřídit pro práci 
v České republice povolení k zaměstnání. 

Upozornění: Občané zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a 

jejich rodinní příslušníci nepotřebují pro práci v České republice ani povolení k zaměstnání, 

ani zelenou kartu.“ (http://www.mpsv.cz/files/clanky/4734/22102007.pdf   16/3/2010) 

 

3.6  Terminologický slovník (Šišková, T., 1998, Encyklopedie Diderot, 2002) 

 

Adaptace: schopnost přizpůsobit se prostředí, v němž jedinec nebo druh žije. V sociální 

antropologii se jedná o označení případů, kdy se skupina (etnikum) přizpůsobuje změněným 

podmínkám, aniž se (na rozdíl od asimilace) zásadně mění její podstata a způsob života 

(kultura, sociální vztahy, jazyk). 

 

Asimilace: úplné přizpůsobení se jedince nebo skupiny, ať již přesídlenců, nebo národnostní 

menšiny, které vede ke ztrátě původní etnické identity; dochází pak k naprostému splynutí 

s majoritní společností; k asimilaci může docházet přirozenou cestou, bez nátlaku, nejčastěji 

v prostředí slabé koncentrace příslušníků daného etnika, známe však i asimilaci nucenou, 

nedobrovolnou, organizovanou mocenským aparátem. Vlivem asimilace dochází 

k k homogenizaci společenského prostředí. 

 

Diskriminace – poškozování, popírání a omezování práv jednotlivců i celých skupin 

obyvatelstva v nejrůznějších oblastech života; zpravidla se jedná o menšiny odlišné 

nábožensky, národnostně, kulturně, jazykově nebo barvou kůže. Může vést k sociální 

degradaci, k segregaci nebo dokonce ke genocidě.  

 

Emancipace – sociální proces, který vede k osvobození, zrovnoprávnění dříve utlačované 

sociální skupiny nebo utlačovaných jedinců. 
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Integrace – včlenění jednotlivce nebo skupiny do nového prostředí nebo nových poměrů, a to 

bez proměny vlastní identity nebo ztráty specifičnosti. Také má význam plnohodnotného 

soužití „normálních“ a hendikepovaných jedinců, jež umožňuje respektování potřeb obou 

skupin v oblastech života jako je vzdělávání, zaměstnání, volný čas atd. Opakem je segregace.  

 

Interkulturalita – mezi kulturní vztahy, vychází z principu, že dvě různá etnika, jsou jako dva 

ostrovy, mohou spolu bojovat nebo se ignorovat nebo se navzájem obohacovat.  

 

Kultura – obecný rámec, ve kterém lidé v procesu učení získávají dobově a místně specifický 

soubor hodnot, názorů a jiných kulturních rysů, skrze který vnímají a interpretují veškerou 

realitu svého bytí. Také je to komplexní termín označující souhrn materiálních a i duchovních 

hodnot vytvářených lidstvem v celé jeho historii, které nejsou výhradně biologické povahy a 

nejsou dědičně předávány z generace na generaci. 

 

Migrace – přemisťování, přesidlování obyvatelstva; může být nevratné, dočasné, sezonní, 

kyvadlové, též vystěhovalectví a přistěhovalectví legální či ilegální z důvodů politických, 

ekonomických a jiných. 

 

Multikulturalita – vytvoření přátelského prostředí a vzájemného respektu pro soužití lidí 

různých etnik a národností; vychází z předpokladu, že všechny kultury mají vzájemně 

srovnatelnou hodnotu a jsou si rovny a že soužití nositelů různých kultur vede k vzájemnému 

plodnému obohacení. 

 

Národnost – 1. příslušnost k určitému národu; 2. národnostní menšina, která nemá vlastní stát, 

nebo žije v prostředí početně významnější národnostní většiny. 

 

Národnostní menšina – 1. skupina osob téže národnosti žijící v prostředí jinonárodnostní 

většiny – určující je tedy kvantitativní poměr příslušníků národností v daném teritoriu; 2. 

skupina osob téže národnosti, která je v daném prostoru početně v menšině, zatímco v jiném 

státě táž národnost tvoří většinovou společnost – rozhodující je zde vztah k „národnímu státu“ 

existujícímu mimo území obývané menšinou; toto pojetí by ovšem a priori vylučovalo užití 

termínu národnostní menšina pro národy, které nevytvořily státní útvar. 
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Předsudek – kriticky nezhodnocený, fixovaný, dopředu zformovaný postoj, obvykle negativní 

nebo hostilní a zaměřený na  určitou společenskou skupinu. 

 

Rasismus – ideologie, která představuje soubor koncepcí vycházejících z xenofobie a 

tvořících jeho ideologickou nadstavbu; předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských 

plemen (ras) a rozhodující vliv rasových odlišností na historii a kulturu lidstva; pracuje 

s představou, že lidstvo je rozděleno na vyšší a nižší, méněcenné rasy. 

 

Rasová diskriminace – rozlišování, vylučování, omezování nebo znevýhodňování, založené 

na rase, barvě pleti nebo na národnostním či etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je 

znemožnění či omezení uznání a užívání lidských práv a svobod na základě rovnosti. 

Rasistické postoje spojené s agresí jsou často patrné u sociálně neúspěšných jedinců a mají 

svůj základ vb individuální i skupinové frustraci. Specifický a nejdéle trvající typ rasismu je 

antisemitismus.  

 

Segregace – diskriminující dělení společnosti, většinou na principu majetkovém, etnickém, 

rasovém, zdravotním, kulturním aj. 

 

Stereotypizace – klasifikace členů společenské skupiny, jako by byli všichni stejní, a jednání 

s příslušníky této skupiny, jako by se nevyznačovali žádnými jinými než skupinovými 

charakteristikami. Sociální stereotyp obsahuje hodnotící, často iracionální soudy a mívá 

blízko k předsudkům. 

 

Xenofobie – strach z cizího (z řeckého xénos – příchozí, a fóbos – bázeň, úzkost). Základ 

šovinismu a rasismu.  

 

 

4. Praktická část  

 

Praktická část výzkumu proběhla od 1. 1. 2008 do 13. 11. 2009. Pro zachycení dat, která 

osvětlují sledovanou problematiku byly zvoleny tři základní metody: rozhovor, dotazníkové 

šetření a projektová metoda.  
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Na první část pedagogického výzkumu jsme zvolily metodu rozhovoru. Metoda rozhovoru 

byla zvolena z důvodu citlivosti tématu, neboť se v rozhovoru můžeme lépe žákovi přiblížit 

než v dotazníku. Neméně důležitým důvodem bylo to, že vietnamští žáci mají i přes veškerou 

snahu problém v písemném vyjádření, proto jsme použily nejprve metodu rozhovoru. 

 

Rozhovory, které byly řízené se uskutečnily v době od 1. 1. 2008 do 31. 1. 2009 na ZŠ 

v Praze 13 a na ZŠ v Kralupech nad Vltavou. Zúčastnilo se jich celkem 6 žáků: 2 žáci 

z pražských škol a 4 žáci z kralupských škol. Rozhovor probíhal ve 4., 5. a 1. třídě (v zástupu 

žákyně z 9. třídy, sestry dotazované). Tyto rozhovory byly prováděny v kabinetech 

s jednotlivými dětmi zvlášť, v jednom případě byl rozhovor prováděn v prázdné třídě. Pouze 

v jednom z rozhovorů byla přítomna třídní paní učitelka, z důvodu ostýchavosti vietnamského 

dítěte z 1. třídy. Rozhovory probíhaly formou nahrávání na mobilní telefon a poté byly 

přepsány. Vzhledem k tomu, že se nikde neoperuje se jmény dětí nebylo nezbytné žádat 

rodiče o souhlas. 

 

4.1 Rozhovory  

 

A) Rozhovory s vietnamskými dětmi, otázky:   

1. Jak dlouho jsi v České republice? 

2. Co tě ve škole baví za předmět?  

3. Zdá se Ti Čj t ěžká? 

4. Co se Ti v ČR líbí a co nelíbí?  

5. Máš tu kamarádky, kamarády? Můžeš mi říct nějaká jména? 

6. Je tady ve škole něco jinak, než ve vietnamské škole? 

7. Jaké české jídlo máš ráda nebo jaké vaše ti chutná? 

 

 

Tabulka č. 1 – rozhovory se 6 vietnamskými dětmi 

Děti - počet 1 2 3 4 5 6 

Položka 1 5 let a méně - od narození 

Položka 2 matematika výchovy – Tv, Vv 

Položka 3 ano 

Položka 4 příroda a podnebí všechno 
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Položka 5 české i vietnamské kamarády žádné 

Položka 6 horší vybavení škol – dřevěná okna přísný režim 

Položka 7 řízek a salát polévky bez jíšky jarní závitky 

 

Z tabulky č. 1 vyplývá, že většina z dotazovaných dětí není v České republice od narození, 

nicméně téměř od začátku školní docházky. Většina z nich  navštěvovala tedy 1. – 2. třídu ve 

vietnamské škole. Taktéž většina vietnamských dětí nemá problém se skamarádit s českými 

dětmi ani s dětmi  jiných národností. Délka pobytu je přímo úměrná problémy s českým 

jazykem. Nejtěžší jazykovou disciplínou je pro děti z vietnamských rodin gramatika, a to 

především délky samohlásek, koncovky a psaní i/y.  

 

Ti, kteří měli zkušenosti s vietnamskou školou, pak hodnotí českou školu velmi pozitivně 

vzhledem k vybavení školy – například skleněná okna (regulovatelná teplota ve třídě), dále 

šatny, jídelna apod. Pozitivní hodnocení získali i učitelé, kteří se vietnamským dětem zdají 

být hodnější a méně přísní než vietnamští učitelé. Co se týče předmětů, tak polovina 

dotazovaných dětí má ráda matematiku, k tomu  zřejmě přispívá i fakt, že vietnamské děti 

mají v matematice nemalé úspěchy, například v kolech matematických olympiád apod.  

 

Na České republice jako takové se dětem líbí zejména podnebí. Není tu horko a v zimě rády 

lyžují. Také se jim líbí hezká příroda – lesy, louky a hory.  

 

Celkově byly rozhovory zajímavou zkušeností a děti při nich byly otevřené, nicméně stále 

trochu ostražité. Přepsaná plná verze rozhovorů je uvedena v Příloze č. 6. 

 

B) Rozhovory s českými učitelkami vietnamských dětí 

Druhá skupina rozhovorů proběhla s učitelkami. Byly prováděny v době od 1. 1. 2008 do 30. 

6. 2008. Rozhovor probíhal pouze se dvěma učitelkami na ZŠ v Kralupech nad Vltavou, které 

byly třídními učitelkami 3 dětí z rozhovorů. Učitelky odpovídaly na otázky ve svých 

kabinetech bez přítomnosti jiných kolegů. Rozhovory byly, stejně jako předchozí, nahrávány 

na mobilní telefon a poté přepsány. Otázky si paní učitelky předem přečetli, byl jim dán 

prostor na promyšlení jednotlivých odpovědí a během rozhovoru jim otázky byly ponechány 

na stole tak, aby na ně viděly. Tyto rozhovory byly pouze vstupní a uvádějící do tématu a 

položky v nich posloužily jako vzorové otázky pro dotazníky. 
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Otázky: 

1. Měl žák problém s ČJ? Co mu dělalo největší potíže? 

2. Začlenil se vietnamský žák dobře do kolektivu českých dětí? 

3. Kde jsou podle Vás silné a slabé stránky vietnamského žáka? 

4. Máte nějakou zajímavou zkušenost s dalšími dětmi cizinců? 

5. Co se Vám při práci s vietnamským žákem osvědčilo? 

6. Chodí vietnamské děti na nějaké doučování? 

 

Tabulka č. 2 – rozhovory s českými učitelkami vietnamských žáků 

Položka Pí. uč. J. Pí. uč. N. 

Položka 1. - ano, problémy s Čj 

v komunikaci, (příčina – v rodině 

se mluví vietnamsky.) 

- ano, pouze malé problémy – 

význam slov, krátké a dlouhé 

samohlásky. 

Položka 2. - velmi dobře. - bez problémů. 

Položka 3. - silné stránky – píle, 

houževnatost, snaha vyniknout. 

- slabé stránky – introvert (nevěří 

si) 

- silné stránky – matematika. 

- slabé stránky – český jazyk a píle 

(občas) 

Položka 4. - ano s vietnamským chlapcem a 

bulharským chlapcem. 

- nemá. 

Položka 5. - vysoce individuální přístup. - individuální přístup. 

Položka 6. - ano, chodí k aprobované 

psycholožce pro 1. stupeň. 

- nepotřebují doučování (případně 

k pí. učitelce), předtím chodili na 

soukromé doučování. 

 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že obě paní učitelky se shodly na problémech češtiny, které se týkají 

především komunikace v českém jazyce a porozumění významu slov. Další problémy, které 

žáci měli bylo možné pílí odstranit. Obvykle se jednalo o typické problémy spojené s rozdíly 

mezi vietnamským a českým jazykem.  

 

Dále se shodly, že vietnamští žáci neměli ani v jednom případě problém se začlenit do 

třídního kolektivu českých dětí. Obě shodně uváděly, že žáci jsou většinou snaživí a přátelští. 
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V práci s vietnamskými dětmi se jim osvědčil, stejně jako u jiných děti z cizích národů 

individuální přístup, který je ale podmíněn dobrými vztahy s vietnamským dítětem a 

vytvářením prostředí důvěry. Což je z počátku největší problém, jak uvádí pí. učitelka J. 

Jakmile Vám ale vietnamské dítě důvěřuje, pak už nebývá problém v komunikaci.  

 

Silnými stránkami vietnamských děti jsou dle paní učitelek zejména snaživost a cílevědomost. 

Zdaleka ne všichni vietnamští žáci, ale tuto vlastnost mají vrozenou. Většina je k tomu od 

malička vedená, ale jakmile se dítě začně projevovat jako samostatná osobnost, pak již 

zejména ve vyšších ročnících školy poznáme, které děti jsou opravdu tolik ambiciózní a které 

byly pouze rodiči tlačeny k dobrým výsledkům. 

 

Děti, které doučování potřebují si ho obvykle obstarají samy nebo za pomoci třídní paní 

učitelky. Některé chodí přímo do školy, pokud škola tuto možnost doučování nabízí a některé 

si obstarají soukromé doučování. Můžeme tedy vyvodit závěr, že rodiče se obvykle snaží, aby 

se jejich dítě co nejdříve naučilo český jazyk a bylo schopné ve škole porozumět. Doučování 

se netýká jen českého jazyka, ale i další předmětů, které děti potřebují. Český jazyk je ale 

samozřejmě nejčastější. 

 

Tyto dvě paní učitelky nám  poskytly základ k dalšímu pedagogickému výzkumu. Jejich 

úplné odpovědi na zadané otázky jsou přepsány v Příloze č. 7.  

 

4.2 Dotazníky 

 

Další metodou, se kterou jsme pracovali byly dotazníky. Dotazníky byly navrženy s ohledem 

na věk žáků a porozumění tématu. Pracovali jsme se čtyřmi druhy dotazníků: 

a) dotazník pro české děti, které ve třídě mají vietnamského spolužáka,  

b) dotazník pro vietnamské děti,  

c) dotazník pro učitele vietnamských dětí, 

d) dotazník pro rodiče vietnamských dětí.  

Tento poslední jmenovaný dotazník byl uskutečňován většinou formou rozhovoru, protože 

vietnamští rodiče obvykle neumí tak dobře český jazyk, aby v psané formě porozuměli. Často 

tedy asistovalo jejich dítě ve funkci překladatele. 
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a) Dotazníky pro české děti  byly distribuovány do ZŠ v Kralupech nad Vlt. a v Praze 13. 

V Kralupech nad Vltavou byly rozdány třídní paní učitelkou ve dnech od 15. 6. 2008 do 20. 6. 

2008 ve 4. třídě. Dotazníky vyplnilo 15 dětí během hodiny výtvarné výchovy. V Praze 13 

byly rozdány rovněž třídní paní učitelkou v 5. třídě, ve dnech od 2. – 6. 11. 2009. Paní 

učitelka je rozdala žákům při hodině českého jazyka, ale pouze těm, kteří byly již hotovi 

s jinou zadanou prací, vrátilo se tedy 5 vyplněných dotazníků. Dále byly poslány i dalším paní 

učitelkám ve 4. třídě, ale tyto dotazníky se nevrátily, tudíž výsledky nejsou k dispozici. 

Celkem dotazníky vyplnilo 20 dětí.   

 

Obsahem dotazníku byly otevřené otázky, které se snažily odhalit případné předsudky proti 

dětem jiných národností, jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Zaměřily jsme se 

samozřejmě především na předsudky vůči vietnamskému národu. Vyplněný dotazník je 

uveden v Příloze č. 8. 

 

Otázky: 

1. Jsou ve vaší třídě pouze české děti nebo i jiné? 

2. Jakým jiným jazykem než českým mluví tví kamarádi ve třídě? 

3. Pokud jsou mezi vámi ve třídě děti mluvící jiným jazykem než českým našel sis mezi nimi 

kamaráda/kamarádku? Pokud nenašel, tak proč? 

4. Jaká jiná národnost než česká je u nás nejčastější? 

5. V čem jsou lepší tví vietnamští spolužáci proti tobě? (Pokud jsou u tebe ve třídě.) 

6. Liší se vůbec tito žáci od českých? Když ano, v čem? 

7. Přečti si tento krátký přiběh a pokud se doplnit, co Jirka odpověděl na Katčiny otázky: 

Jirka slavil narozeniny, na oslavu pozval pouze některé ze svých spolužáků. Katka si toho 

všimla a ptala se ho, proč nepozval všechny. „Proč jsi nepozval Tina?“ (vietnamského 

spolužáka). 

„Proč jsi nepozval Petra?“  

„Proč jsi nepozval Aničku?“  

8. Je správné o lidech pronášet tato tvrzení? Odpověz na každé z tvrzení.  

a) Každý Francouz pěstuje levanduli. 

b) Každý Ital má rád špagety. 

c) Každý Vietnamec prodává oblečení na tržnicích.  

e) Každý Čech je muzikant. 

9. Přemýšlíš o dětech ostatních národů stejně jako tví rodiče nebo máš jiný názor? 
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Položka č. 8
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Z grafů se dozvídáme, že 50% dětí označilo jako jazyk svých spolužáků vietnamštinu – tedy 

pokud ve třídě je dítě, které mluví jiným jazykem jedná se většinou o vietnamské dítě. 

Zbylých 50% obvykle tvoří děti z východních zemí jako je Rusko, Ukrajina, ale i Albánie 

apod. V Položce č. 4 se ptáme na většinovou národnost v ČR a děti soudily dle národnostního 

složení ve třídě, tudíž shodně označovaly většinou národnost vietnamskou, na dalším místě je 

národnost romská a dále pak jiné – okrajové národnosti a některé ani neoznačujeme za 

národnosti, zde se ukázala neznalost pojmu národnost a národ u dětí. Většina českých dětí si 

mezi těmito dětmi kamaráda našla, procento sice není tak vysoké, ale logická odpověď, která 

vysvětlovala slovo ne byla ta, že si s ním nemůže povídat, protože neumí česky. Tím se 

potvrzuje naše hypotéza, že začleněnost dítěte závisí na hloubce jazykové bariéry. 

 

Kvality vietnamských žáků se dle jejich českých spolužáků nejvíce projevují v tom, že jsou 

rychlejší, snaživější apod. Tyto kvality jsou spíše vnějšího rázu a případně mohou být 

podporované názory učitele, který může ve třídě vietnamského žáka chválit za jeho přístup 

k učivu. Druhá nejčastější odpověď, kterou zastává 30% dětí byla, že jsou lepší v matematice. 

Tato kvalita je jasně daná prostředím a známkami,  které děti sledují a mají o nich často dobrý 

přehled. Rychle zjistí, kdo má nejlepší známky z matematiky apod. Příčiny tohoto názoru jsou 

tedy zřejmé. Nejspíše má v matematice jejich vietnamský spolužák lepší výsledky než 

v jiných předmětech. 25% dětí označilo vietnamského spolužáka, že není lepší v ničem. Tuto 

odpověď bychom vnímali, i když se to na první pohled nezdá, jako zcela bez předsudků, 

protože děti nejspíše měli na mysli, že se vietnamský žák v ničem neliší, není ani lepší ani 

horší – prostě je stejný jako český  žák. Tudíž bychom s tímto vysvětlením mohli tuto 

odpověď označit za nejméně předpojatou. 

 

Nicméně více, jak polovina českých dětí uváděla, že se tito žáci liší vzhledem. Což je 

naprosto očekávané a pochopitelné. Zajímavější odpověď, kterou napsalo do dotazníku 25% 

dětí zní, že se neliší vůbec ničím. Těchto 25% dětí je tedy naprosto bez předsudků a kvality 

svých spolužáků zřejmě hledá uvnitř a ne z vnějšku. Pro nás ideální stav. Pravý opak, 

odpověď, že jsou všichni stejní, napsalo pouze 5% dětí. Což je výborný výsledek a tato 

odpověď se nám navíc zdá ovlivněná rodičem, který po návratu z vietnamského obchodu 

označí všechny vietnamské obchodníky jako stejné. A ani ho nenapadne, že oni nás též 

vnímají jako, že jsme všichni stejní.  
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Další položka se týkala fiktivní oslavy, nejčastější důvod, proč nebyl pozván Tin – 

vietnamský spolužák byla znovu jazyková bariéra – neumí česky, nemohl bych si s ním 

povídat. Znovu se vracíme k naší hypotéze, která se tímto potvrzuje. Další doplňující dotazy 

na jiné děti byly naprosto logické – nemůže přijít, nemá čas, je nemocný apod. Ani jeden 

z důvodů neměl rasistický podtext. Neobjevily se ani odpovědi  typu, protože je tlustý nebo 

protože smrdí apod.  

 

V Položce 8. jsme pak sledovali jiné národnostní předsudky, pro nás zajímavá odpověď byla, 

že 55% dětí si nemyslí, že každý Vietnamec je trhovec. Nicméně 45% dětí uvádělo, že toto 

tvrzení je pravdivé. České děti opravdu vidí většinou Vietnamské občany pouze na tržnicích 

nebo v kamenných obchodech se smíšených zbožím. I tak například neuvedou na pravou míru 

označení trhovec jako prodavač či vedoucí obchodu apod. Význam tohoto slova je schválně 

mírně negativní a myslíme si, že je tak i vnímán. Ale vzhledem k domácímu zázemí se počtu 

kladných odpovědí nelze divit. Upozorňujeme, že většina dětí pocházel z pražského prostředí, 

kde jsou celkem běžné vietnamské tržnice, např. v Holešovicích apod.  

 

V poslední položce byla nejčastější odpověď, že většina dětí neví, zda mají stejný názor jako 

jejich rodiče. Závěr, který bychom z toho vyvodili bude, že rodiče se svými dětmi tyto otázky 

neřeší. Pouze mohou občas pronést poznámky typu: „ty ťamani jsou opravdu všude...“ Nebo 

naopak: „Ti vietnamci se opravdu snaží, mají výbornou a čerstvou zeleninu... Dneska jsem ji 

tam koupila.“ Toto vše jsou však jen domněnky. Druhá nejčastější odpověď, která se procenty 

moc neliší byla, že děti mají stejný názor jako jejich rodiče. Tato odpověď je předpokládaná, 

pouze nás překvapilo, že není nejčastější. Zřejmě si děti v tomto věku již tvoří vlastní názory 

a názory rodičů vždy nepřejímají, jsou ovlivněny též školním prostředí a svými kamarády, se 

kterými tyto názory řeší a od kterých je spíše přejmou.   

 

b) Dotazník pro vietnamské děti  byl distribuován v době od 30. 9. 2009 – 1. 11. 2009. 

Odpovídaly děti ze ZŠ v Praze 13 a ZŠ v Kralupech nad Vltavou. Celkem odpovídalo 6 dětí, 

5 z pražské školy a 1 z kralupské školy. Dotazník byl rozdán ve třídě během doučování 

českého jazyka, na které chodí všechny vietnamské děti z pražské školy společně. Jedno dítě 

ze ZŠ v Kralupech nad Vltavou odpovídalo v kabinetě samostatně za mé asistence.  
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Obsah dotazníku byl zaměřen především na domácí prostředí, ze kterého děti vychází, dále na 

jejich vztahy k české škole a k českým dětem, které jsou domácím klimatem ovlivněny. 

Vyplněný dotazník je uveden v Příloze č. 9. 

 

Otázky: 

1. Kam chodíš do školy? 

2. Jak dlouho chodíš do této školy 

3. Dovolují ti rodiče, s kým se můžeš kamarádit? Nebo  jim o tom neříkáš a oni se neptají? 

4. Je ve tvé třídě někdo, s kým se kamarádíš? Kdo? Jakým jazykem mluví? 

5. Jakými mateřskými jazyky mluví děti ve tvé třídě? Přiřaď čísla od 1 do 4, nejčastějšímu 

jazyku dáš 1, méně častému 2 atd. 

a) češtiny 

b) vietnamština 

c) ukrajinština 

d) jinými (kterými) 

6. Umíš vysvětlit slovo rasismus? (To je  situace, kdy jeden človk trápí druhého, protože je 

jiný – např. má jinou barvu pleti, je jiného náboženství apod.) Zažil jsi to někdy? Popiš 

situaci: 

7. Bylo někdy třeba, aby tě některý (český) spolužák chránil? Popiš situaci. 

8. Které knížky nejraději čteš? V jakém jsou jazyce? Jmenuj některé: 

9. Čemu dáváte u vás doma přednost? Českému vysílání v Tv nebo vysílání v jiném jazyce – 

ve kterém? 

10. Jakým jiným jazykem doma běžně mluví tví rodiče? Mimo rodinu mluví jiným jazykem 

nebo tím, kterým doma? 

11. Kde si myslíš, že je tvůj domov? 

12. Kde leží domov tvých rodičů? 

13. Mohl jsi někdy ve své třídě (za pomoci paní učitelky) vyprávět ostatním o zemi, v níž žije 

tvůj dědeček a babička? Na co nejraději vzpomínáš, když je navštěvuješ? 

14. Co bys doporučil/a českému učiteli/učitelce, aby dělali pro vietnamské děti? 

 

 

Dítě 1 2 3 4 5 6 

Položka 1 Praha Kralupy 
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Položka 2 2 měsíce – 1 rok 2 roky 5 let 

Položka 3 neříkám jim to  dovolí mi to nevědí to 

Položka 4 českým a jiným českým 

Položka 5 1 čeština, 2 ukrajinština, 3 vietnamština, 4 jinými čeština, vietnamština, 

jinými, ukrajinština 

Položka 6 nezažil zažil 

Položka 7 Ne nevím ano 

Položka 8 Vietnamské české žádné 

Položka 9 sledují českou Tv 

Položka 10 doma se mluví vietnamským jazykem 

Položka 11 Česká i Vietnamská republika ČR VSR 

Položka 12 v České republice VSR 

Položka 13 nevím ano ne 

Položka 14 nevím 

 

 

V tabulce zjistíme, že polovina dětí chodí do školy nejdéle 1 rok, případně i kratší dobu. To je 

velice krátká doba na to, aby se dítě naučilo ovládat jiný jazyk, alespoň na úrovni základní 

komunikace. Polovina těchto dětí také rodičům  neříká s kým se baví a rodiče se na to zřejmě 

ani neptají. Většina těchto dětí se baví s různými národy a samozřejmě většinou i s českými 

dětmi, kterých je ve třídě jasná převaha. Pouze 2 děti uvedly, že se baví převážně s českými 

dětmi. Rozdíly v národnosti nehrají vážnou roli ve výběru kamaráda ani u českých a ani u 

vietnamských dětí, jak je patrné z tabulky. 4 děti uvádí vietnamský jazyk až na třetím místě, 

co se týká jazykového rozvrstvení ve třídě. 2 děti uvádí vietnamštinu na druhém místě. Zde 

nalezneme jasný rozpor s českými dětmi, které vidí v 50% vietnamštinu jako druhý nejčastější 

jazyk. Tento názor může být u vietnamských dětí způsoben jejich nízkým sebevědomím, 

případně tím, že mluví dobře česky, protože se zde narodily a považují se za Čechy.  

 

S projevy rasismu se polovina vietnamských dětí setkala a polovina tvrdí, že se s ním 

nesetkala. Některé děti, ale možná význam tohoto slova nepochytili, přestože jsme ho 

v závorce přímo v textu dotazníku vysvětlili. Proto bych počet kladných odpovědí považovala 

pouze za orientační. Nejčastějším projevem rasismu, se kterým se vietnamské děti setkaly 

byly slovní útoky, které byly namířeny na jejich vzhled. Pouze 2 děti, ale uvedly, že 
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potřebovaly pomoc při těchto útocích od českého kamaráda. 2 děti ji nepotřebovaly a 2 děti 

neví.  

V rozporu jsou i odpovědi na otázku o četbě, přestože všechny děti doma sledují českou 

televizi, tak 2 děti čtou české  knížky a 2 děti vietnamské, 2 děti uvedly, že nečtou žádné. 

Četba je podmíněna vyšší znalostí a porozuměním danému jazyku a ta závisí především na 

délce pobytu v ČR, proto děti, které jsou zde kratší dobu čtou převážně vietnamské knížky 

pro děti – pohádky, možná si je přivezly z domova. Děti,  které jsou zde delší dobu, pak čtou i 

české knížky. Uváděli například Harryho Pottera, Pána prstenů a jiné dobrodružné fantasy. 

Všechy děti se shodly, že jazykem, kterým se mluví doma je vietnamština. Rodiče těchto dětí 

většinou nemluví dobře česky, a proto mluví mezi sebou vietnamsky. Jsou ale známy i 

případy, kdy dítě odmítá mluvit vietnamsky i se svými rodiči, protože se za to stydí. Tento 

extrémní případ asimilace do českého prostředí  není ojedinělý. Více toto téma ztráty 

národního vědomí probereme v závěru práce. Toto téma souvisí i s pocitem domova, 2 děti 

uvedly jako svůj domov ČR. Polovina dětí pak uvádí jako svůj domov ČR i VSR. Zde je 

dobře patrná rozpolcenost a neujasněnost národní identity vietnamských dětí. Pouze 1 dítě 

uvedlo jakou svůj domov VSR, protože tam navštěvuje často babičku a rádo na tyto návštěvy 

vzpomíná. Přesto 5 dětí označilo za domov svých rodičů ČR. Možná, že rodiče se zmiňují, že 

tady se mají mnohem lépe a mohou vydělat více peněz, které posílají domů rodině, a proto už 

by se zpátky domů nevrátily. O příčině tohoto názoru dětí se můžeme pouze dohadovat, 

nicméně se nám tato skutečnost jeví jako překvapující a zajímavá.  

 

U Položky 13. si polovina dětí nevybavuje, že měla někdy příležitost vyprávět o své zemi 

svým spolužákům. Buď tuto zkušenost nemají a čekají na ni nebo po ní ani netouží. 

Vzhledem k vypozorovanému chování vietnamského žáka se příkláníme spíše k té druhé 

možnosti. To, že vietnamské děti odpověděly, že neví, co by doporučily českému učiteli 

považujeme za jistý projev jejich na jedné straně skromnosti, necítily se nejspíše kompetentní, 

aby radily učiteli a na druhé straně „lenosti“ něco vymýšlet. Nebylo jim striktně zadáno, že 

musí něco napsat, tak se nesnažily si vymýšlet.  

 

c) Dotazník pro učitele vietnamských žáků byl distribuován zhruba ve stejné době jako 

dotazník pro vietnamské žáky, tj. v době od 30. 9. 2009 – 1. 11. 2009. Odpovídali učitelé 

pražských škol, kralupské školy a veltruské školy. Z 50 distribuovaných dotazníků se jich 

vrátilo 5, tedy návratnost 10%. Nízká návratnost byla ovlivněna neporozuměním některým 
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otázkám, případně nedostatkem času na ně odpovídat, tudíž mnoho dotazníků nebylo možné 

zařadit do výzkumu. Vyplněný dotazník je uveden v Příloze č. 10. 

 

Vzdělání učitelů mělo kvalitu obvykle maturitního vysvědčení. Ve dvou případech se 

vyskytlo vysokoškolské vzdělání. Délka pedagogické praxe byla mezi 10 – 40 lety.  

 

Jiného žáka učitelé obvykle učili poprvé po roce 2000, nejčastěji uváděný rok byl rok 2003, a 

to ve třech případech. Jednalo se též ve třech odpovědích o žáka vietnamského, který ale 

mluvil dobře česky. Ve dvou dotaznících není uvedeno, o jakou národnost se jednalo, ale žáci 

též uměli český jazyk.  

Všichni učitelé shodně vypovídali, že nemají vypracované žádné postupy, které by umožnily 

začlenit cizojazyčného žáka do českého kolektivu. V jedné odpovědi je napsáno, že nebylo 

třeba tyto postupy vypracovávat. 

Adaptace vietnamských žáků se dle 4 respondentů nijak neliší od adaptace jiných 

cizojazyčných žáků. Pouze v jednom případě byl problém s nedůvěřivostí a plachostí daného 

žáka. 

5 učitelů shodně uvádělo, že nemají potřebu žádné principy integrace budovat ve své třídě. 

Pouze jeden učitel buduje princip integrace ve své třídě na komunikaci. 

Vietnamští žáci jsou úspěšnější převážně v matematice, jak odpovídali 4 učitelé. Dále jsou 

snaživí a obvykle se připravují i doma, tudíž s výukou nejsou problémy. Pouze jeden učitel 

uvedl, že horší výkony podával vietnamský žák ve výchovách, zejména při tělocviku byl 

méně šikovný. 

Charakteristika vztahů mezi vietnamskými a českými žáky se omezila u 4 respondentů na 

slůvko: bezproblémové. Pouze 1 respondent odpovídal, že se žák ve třídě zřejmě necítil 

dobře, vypadal jako by se ostatních dětí bál a nezapojoval se do aktivit během přestávky. 

Všichni respondenti shodně uváděli, že přístup vietnamského žáka k učení a českého dítěte se 

liší zejména snaživostí a cílevědomostí. Vietnamský žák je snaživější a na dobrých školních 

výsledcích mu záleží, nicméně 2 respondenti shodně vypověděli, že na dobrých výsledcích 

záleží též velmi rodičům vietnamského žáka.  

 

Dotazníky pro učitele vietnamských dětí se obracejí především ke snaživosti, kterou 

vietnamští žáci vykazují. Obvykle uvádějí, že adaptace je bezproblémová, pouze 

v ojedinělých případech se může vyskytnou odloučenost vietnamského dítěte od českého 
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kolektivu. Nicméně ani jeden z respondentů neuváděl např. problém šikany, případně 

ubližování vietnamskému žáku.  

 

4.3  Malý projekt 

V druhé fázi praktické části jsme se pokusily provést tzv. projektovou sondu do oblasti 

multikulturní výchovy ve 4. a 5. třídách ZŠ. Tento malý projekt měl 2 části a byl dlouhý 2 

vyučovací hodiny. Jsme si vědomi toho, že tato doba byla nedostatečná, ale požadovat vyšší 

časovou dotaci od učitelů těchto tříd se jevilo jako příliš vysoký požadavek. I tak jsme jim 

vděčni za ochotu a vstřícné jednání, které provázelo celý projekt. Tento projekt proběhl na ZŠ 

v Praze 13 a v Kralupech nad Vltavou, a to v týdnu od 9. 11. – 13. 11. 2009. Rozesílali jsme 

prosbu o možnost provedení projektu nebo rozeslání dotazníku do těchto škol: ZŠ Bělá pod 

Bezdězem, 3 ZŠ v Praze 7. Tyto školy odpověděly na otázku, zda mají ve své škole 

vietnamské žáky záporně. Další školy – ZŠ Nelahozeves a čtyři ZŠ v Ústí nad Labem 

neodpověděly do dnešních dnů na e-mail vůbec. Dále byl dotaz rozesílán do dalších 11ti škol 

v Praze 13 a okolí a tyto školy odpověděly záporně nebo též vůbec.   

 

Malého projektu se zúčastnily tedy 3 třídy – dvě 5. třídy a jedna 4. třída. Projekt probíhal 

v dopoledních hodinách – 3. a 4. vyučovací hodinu a jednou ve 4. třídě 1. a 2. hodinu. Děti 

byly ve své třídě. První hodinu jsme se věnovaly multikulturní hře a druhou hodinu jsme 

porovnávaly faktografické údaje vietnamské a české republiky. 

 

Obsah první hodiny byl rozdělen na 3 části, které měla daná multikulturní hra. V první části 

se děti rozdělovaly podle vnějších znaků, které mohou změnit – např. délka vlasů, druh 

oblečení, barva oblečení apod. Další kritériem byly vnější znaky, které jsou vrozené a tudíž 

hůře změnitelné – např. barva očí, piha na obličeji apod.  

Poté následovala diskuze s otázkami: Podle čeho jsme se třídili? Jak byste nazvaly jednotlivé 

skupiny znaků – jedna skupina bylo oblečení, délka vlasů apod.  a druhá skupina barva očí a 

piha na obličeji. Víte, jak rychle člověka zhodnotíme, když ho poprvé vidíme? Stalo se Vám 

to někdy? Při jaké příležitosti? A ohodnotili jste ho dobře, když to bylo jen na základě 

vnějších měnitelných znaků?  

Třetí část první hodiny nesla název tzv. škatulkování nebo nálepkování. Každé dítě dostalo 

kartičku, na které bylo napsáno např. Poslouchám Kabáty, jsem hodný/á, jsem ošklivý/á, jsem 

chytrý/á, jsem vtipný/á, umím cizí jazyk apod. Úkolem dětí bylo ztotižnit se s kartičkou a 

představit si, že takoví opravdu jsou. Poté jsme se třídili podle kritérií, která byla na kartičce. 
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Hry jsem se též účastnila a snažila jsem se svými vstupy děti vyprovokovat k reakci na 

situaci, ve které se právě nacházely.  

První hodinu jsme uzavřeli diskuzí, zda děti pochopily, na co byla tato hra zaměřená. 

Následovalo písemné hodnocení dětí – v délce nejméně 5ti vět, co se jim líbilo a nelíbilo a 

nějaký zážitek ze hry, na který si vzpomínají. Co jim hra dala a zda si něco uvědomily. Toto 

hodnocení bylo anonymní. Pouze uváděli, zda jsou děvče nebo chlapec. 

 

Celkově tedy z výstupů a diskuze na konci hodiny bylo patrné, že si žáci uvědomily, čeho se 

tato hra týkala. Děti si ale toto hodnocení neutvořily dříve, než jsme s nimi o tom začli 

hovořit. Celý rozhovor probíhal tak, že jsme měli dojem, jako bychom spíše děti na toto 

„škatulkování“ a „nálepkování“ upozornily. Předtím automaticky hodnotily své spolužáky a 

nálepkovaly je pouze „hloupý“ a „chytrý“, ale po naší hře si uvědomily, že existují i další 

rozdíly, které jsou změnitelné a některé nezměnitelné. V tomto našem závěru a dojmu nás 

utvrdila i paní učitelka Š., která tyto děti vede. Proto bychom si měli uvědomit, že v takových 

školách, které jsou multikulturní, vyrůstají děti pospolu už od malička a tudíž tyto rozdíly 

nevnímají, předsudky jejich rodičů se na ně nepřenášejí a je poněkud zbytečné na tyto rozdíly 

upozorňovat. Ba bychom dokonce řekli, že nebezpečné.   

 

Druhou hodinu byly děti rozděleny na dvě expertní skupiny. Jedna expertní skupina se 

věnovala České republice a druhá Vietnamské republice. Ve skupině expertů na Vietnamskou 

republiku byl vždy alespoň 1 vietnamský žák. Nebylo na něj ale upozorňováno, jeho aktivita 

byla ponechána na něm. Před žáky bylo řečeno, že se ve své práci věnujeme Vietnamské 

republice a ne vietnamským dětem a na těchto dětech bylo, zda se aktivně zapojí ve své 

expertní skupině, či nikoliv.  

Obě expertní skupiny dostaly k dispozici školní atlas a další informace nutné k vypracování 

plakátu. Dále si vylosovaly ve dvojicích stejné otázky, na které měly naleznout odpověď buď 

v atlase nebo v přiložených materiálech. Otázky jsou uvedeny v Příloze. 

Po vypracování všech 6 otázek následovalo porovnání obou republik a vzájemné zhodnocení 

a zjištění faktografických údajů.  

 

Tato druhá hodina vykazuje jisté nedostatky, které je nutné zmínit. Neměli jsme tolik 

prostoru, kolik bychom potřebovali, aby proběhl celý projekt, tak, jak bylo potřeba. V této 

druhé hodině jsme se zaměřily především na pozorování chování vietnamského žáka a výstup 

v samotné činnosti byl téměř neznatelný. Naším cílem bylo zachytit zajímavé faktografické 
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údaje a utvořit si představu o Vietnamské republice, bohužel jsme pouze porovnaly fakta jako 

je počet obyvatel, rozloha apod. a na samotné zážitky vietnamských dětí již nedošlo. Tuto 

druhou část malého projektu bychom nedoporučily dalším učitelům. Pouze v přepracované 

formě a s větší časovou dotací.  

 

Vyplynulo z něj, že vietnamský žák je schopen se ve větším kolektivu dětí zapojit, je hrdý na 

to, co zná o své zemi a cítí se nesvůj, když něco neví. Všechny vietnamské děti ve své 

expertní skupině zaujaly vedoucí pozici a nevypadaly, že by se v ní cítily nepříjemně. Naopak 

jejich národní sebevědomí vzrostlo a i v očích jejich spolužáků se jim dostalo jistého uznání, 

které potřebovaly. Fotografie žáků, kteří se účastnili malého projektu přikládáme v Příloze č. 

11. 

 

Nejdůležitější poznatky a závěry, které jsem vyvodila, jsou uvedené v závěru práce. 

Vzhledem k etickým pravidlům jsme neuváděli celá jména, jak u učitelů, tak u žáků.  

 

4.4  Závěr 

 

Na závěr se pokusíme shrnout nejdůležitější a nejzajímavější informace, které jsme zjistily 

v průběhu praktické části této práce. Jak je zřejmé v celé předchozí kapitole se ukazuje malý 

počet respondentů, tj. 6. Závěry vzhledem k tomuto počtu nelze v žádném případě zobecňovat 

a autorka to ani nemá v úmyslu. Přesto všechno i informace získané v takto malém vzorku 

mohou být chápany jako vhled do stále málo zkoumané problematiky, proto je vhodné na  ně 

nahlížet jako na sondu, která se této tématice věnuje.  

 

Ze šesti dotazovaných vietnamských dětí jich polovina uvedla jako svůj domov Českou 

republiku i Vietnamskou socialistickou republiku. Tento fakt nás přivádí k závěru, že tyto děti 

trpí jazykovou a národní rozpolceností. Přesto, že doma mluví vietnamsky, ve škole a 

v českém prostředí česky. Jak jsme uvedli v praktické části, kapitole 4.2, jsou známy i 

případy, kdy vietnamské dítě doma odmítá se svými rodiči mluvit vietnamsky. Dvě děti ze 

šesti uvedly, že jejich domovem  je pouze Česká republika. Autorka se domnívá, že tento 

názor může být ovlivněn ochotou a vstřícností vietnamských žáků k české učitelce, která jim 

tento dotazník pomáhala vyplňovat. Nicméně považujeme za zajímavé, že vietnamští žáci, 

zejména starší žáci, s nimiž měla autorka možnost vést rozhovor, se sami považují za Čechy. 

Jen jeden vietnamský žák vnímal jako svůj domov pouze VSR.  
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Z rozhovorů, které byly vedeny s třídními učitelkami žáků, hlásících se k mateřskému jazyku 

vietnamskému, popřípadě učící tyto žáky i na 2. stupni základní školy vyplynuly následné 

informace: 

1) Vietnamský žák se již od první třídy jeví jako velice snaživý, pilný  a s kázní obvykle 

nemá problémy.  

2) Žák se projevuje jako ambiciózní a cílevědomý spíše však v období 2. stupně základní 

školy. 

3) Přísnost rodičů vietnamských žáků, která je zaměřena na vynikající školní výsledky, 

se promítá ve snaživosti a píli žáků na 1. st. ZŠ.  

Vietnamští rodiče se školou velmi dobře spolupracují, pokud se škole podaří si s nimi vytvořit 

vstřícný vztah. V případě, že tento vztah není vytvořen, je velmi obtížné zajistit návštěvu 

vietnamských rodičů ve škole. Velkým problémem je pak jazyková bariéra, která znesnadňuje 

kontakt mezi učitelem a rodičem. Obvykle na třídní schůzky chodí i se svým dítětem, které 

hraje roli tlumočníka. Vietnamští rodiče chovají k učitelskému povolání velkou úctu, proto 

pokud do školy přijdou, jsou velmi ochotní spolupracovat.  

 

Co se týče českých žáků a jejich přístupu k vietnamským spolužákům, nepotvrdila se naše 

hypotéza, že názory na vietnamskou menšinu jsou přejímány obvykle od rodičů. Tato 

hypotéza se u většiny českých dětí nepotvrdila. Z rozhovorů vyplynul fakt, že téma vztahů 

mezi vietnamskou a českou kulturou není mezi českými dětmi a rodiči dostatečně otevíráno 

tak, aby bylo zřejmé, že český žák ve zkoumaném souboru zná názory rodičů na vietnamskou 

menšinu.  

 

 

5.  Závěr 

 

V závěru se zaměříme na hypotézy, formulované v úvodu práce. 

 

Hypotéza č. 1: „Předpokládáme, že vietnamští žáci nemají problém se do českého kolektivu 

začlenit. Přes odlišné kulturní rysy jsou tito žáci velmi přizpůsobiví.“ 
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Tato hypotéza byla potvrzena – vietnamští žáci nemají problém se do českého prostředí 

začlenit. Vyplývá z toho, že přes kulturní odlišnosti jsou schopni velice dobře splynout 

s českým prostředím. 

 

Hypotéza č. 2: „V českých školách lze realizovat multikulturní výchovu tak, jak je uvedena 

v RVP.“ 

 

Tuto hypotézu se nepodařilo jednoznačně prokázat. Tématika multikulturní výchovy nebyla 

ve sledovaných školách pravidelně zařazována do výuky. Dotazovaní učitelé vztahovali 

nutnost otvírat multikulturní problematiku k existenci žáků jiných kultur či národností ve 

třídách, které vyučují. 

 

Na základě dotazování autorky (e-mailem - 20 ZŠ) se prokazovalo, že počet vietnamských 

žáků ve třídách na 1. st. ZŚ není výrazný. Přesto statistiky uvádějí, že ve školním roce 

2007/2008 byli 2,4 % všech žáků a studentů cizinci. Z těchto procent, pak 26% žáků na 

základních školách pocházelo z Vietnamu. Viz graf. 

 

(Český statistický úřad, www.čsu.cz) 

 

Dotazování bylo cíleně zaměřené na školy, které jsou v centru oblastí, kde žijí vietnamské 

komunity. Toto zjištění bylo pro autorku překvapivé.  
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Realizace multikulturní výchovy v představě RVP je postavena kromě jiného na ochotě žáků 

jiných jazyků či kultur otvírat vlastní kulturu českým žákům. Z zkušenosti autorky však 

vyplynulo, že vietnamští žáci si nepřejí být nijak více zviditelňováni, jsou spíše stydliví a 

veřejné vystupování jim není příjemné.  

Projektová metoda, která se v praxi multikulturní výchovy osvědčila, byla použita na škole 

v Praze 13, kde proběhl Projektový den. Tématem tohoto projektu byl Vietnam, kdy sami 

vietnamští žáci měli možnost se zapojit do přípravy projektu, pomoci. Ovšem i zde se 

projevovala jejich zmiňovaná neochota se zviditelňovat, neboť pomáhali rádi, ochotně, 

nejlépe však anonymně.  

 

Hypotéza č. 3: „Vietnamský žák vykazuje spíš známky integrace než asimilace.“ 

Tato hypotéza byla potvrzena zejména pomocí dotazníků, konkrétně položky, která se týkala 

domova. Polovina vietnamských dětí považuje za svůj domov Českou republiku a 

v rozhovorech tyto děti uvádí, že se cítí jako Češi. Můžeme říci, že tento fakt byl potvrzen 

v osobních rozhovorech a i v několika uveřejněných rozhovorech v publikacích, které se 

vietnamskými dětmi zabývaly (Markvart, I., 2004)  

 

Na základě předchozích hypotéz lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. Spatřovali jsem ho 

především v ozřejmění situace a pozice žáků s mateřským jazykem vietnamským v prostředí 

české školy. S důrazem na 1. stupeň primární školy.  

 

Fakt, že Vietnamci, (jichž je v České republice dle ČSÚ v roce 2008 oficiálně uváděno cca 

60 000), jsou z pohledu české legislativy vnímáni jako cizinci a dosud jim nebyl přiznán 

status národnostní menšiny, má výrazný dopad na vzdělávání vietnamských dětí. Příslušníci 

národnostních menšin mají právo vzdělávat se v mateřském jazyce. Vyřešení této zásadní 

otázky by na jedné straně umožnilo vzdělávat se a hlouběji porozumět kultuře v původní 

vlasti, tj. prohlubovat svou kulturní identitu, na druhé straně se však mnohdy tímto způsobem 

nepodaří prosadit otázky integrace jino-národnostních a kulturních etnik do majoritní 

společnosti země, v níž se rozhodli žít. 

 

Při zpracovávání zvoleného tématu se autorka setkala se dvěma základními obtížemi, které se 

jí nepodařilo plně překonat.  

První z obtíží je nedostatečné množství kvalitních literárních zdrojů v českém jazyce, 

týkajících se zvolené problematiky. Vzhledem k tomu použila autorka veškeré dostupné 
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prameny. Míra teoretického vzhledu a porozumění problému v použitých zdrojích byla velmi  

odlišná, neboť byly určeny odlišné cílové skupiny čtenářů. Autorka si tuto skutečnost 

uvědomila, přesto se místy nepodařilo náležitý odstup od nerelevantních informací udržet. 

 

Druhým problémem je malý vzorek vietnamských žáků ve výzkumném šetření, které autorka 

provedla. Původním záměrem bylo vytvořit metodickou pomůcku pro učitele těchto žáků. 

Relevantní vzorek mělo být minimálně 25 vietnamských žáků. Osloveno byl 20 škol, 

distribuováno celkem 15 dotazníků do tří škol, kde byli ochotni spolupracovat. Návratnost 

byla 40% a tím se počet skutečně oslovených žáků velmi snížil, což vedlo ke změně 

původního záměru, pokusit se o rozkrytí a formulování základních stanovisek k možnosti 

integrovat vietnamského žáka na 1. st. základní školy jako metodické pomůcky pro učitele, 

v jejichž třídách se tito žáci objeví.  

 

Na základě malého vzorku vietnamských žáků nebylo možno tento původní záměr naplnit, a 

proto autorka spojuje výsledky své práce spíše s vhledem do sledované problematiky, nikoli 

však s procesem zobecnění, jež by mohlo vést k závěrům promítnutým do podoby 

metodického doporučení. 

 

Přesto však se autorka domnívá, že i tyto sporadické výsledky mají svou hodnotu. Neboť 

z prostudovaných zdrojů se ukazuje, že k takovým informacím, k jakým se autorka dostala 

dosud žádný prostudovaný materiál nedospěl.  

 

Míra žáků cizinců v českých školách roste. Proto je otázka multikulturní výchovy v českém 

kurikulu nejen nezbytností, ale i nutností. S multikulturalitou máme poměrně krátkodobou 

zkušenost a poučujeme-li se od zemí s hlubokou multikulturní tradicí (Nizozemí, Finsko, 

Německo), vidíme, že ani dlouhodobé sledování multikulturního soužití (viz revolty 

přistěhovalců druhé generace) nevede k pozitivním výsledkům. Evropa je otevřený 

multikulturní prostor, do kterého patří i Česká republika. Nutnost nových přístupů a pohledů 

na multikulturalitu je zřejmá. Hledání a nalézání těchto nových přístupů vidíme jako velkou 

výzvu do budoucna nejen pro Evropu, ale i pro Českou republiku.  
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PŘÍLOHA 1 
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PŘÍLOHA 2 
 
       

2006 2007 2008 

celkem 
dlouhodobé 
pobyty nad 

90 dnů 
celkem 

dlouhodobé 
pobyty nad 

90 dnů 
celkem 

dlouhodobé 
pobyty nad 

90 dnů 

Total 
Long-term 
stays over 
90 days 

Total 
Long-term 
stays over 
90 days 

Total 
Long-term 
stays over 
90 days 

Citizenship 

321 456 182 271 392 315 234 803 437 565  265 374 Foreigners in the CR,  
  total 

1 869  1 215  2 140  1 436  2 445  1 717  France 

623  283  657  282  752  334  Canada 

10 109  5 889  15 700  11 280  17 496  13 068  Germany 

18 894  7 574  20 601  9 320  21 710  10 573  Poland 

2 816  780  3 177  1 054  3 615  1 473  Romania 

18 564  9 666  23 278  12 434  27 086  15 038  Russia 

58 384  35 912  67 889  43 454  76 034  50 626  Slovak Republic 

192  42  211  61  235  84  Slovenia 

2 871  1 783  3 775  2 578  4 512  3 295  United Kingdom 

4 212  1 937  4 452  1 909  5 272  2 630  United States 

361  182  454  266  553  359  Spain 

456  195  521  253  563  295  Sweden 

430  164  473  193  520  238  Switzerland 
102 594  77 186  126 721  94 190  131 921  91 291  Ukraine 
40 779  10 241  51 101  18 353  60 255  25 463  Viet Nam 

425  15  
497  19  621  95  Stateless + not identified 
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PŘÍLOHA 3 
 
Děti, žáci a studenti podle státního ob čanství na mate řských školách, základních, st ředních a vyšších  
odborných školách a konzervato řích ve školním roce 2007/08 

 
     
Pramen: Ústav pro informace ve vzdělávání     

Mateřské školy  
Nursery schools 

Základní školy 
Basic schools 

Státní občanství 
Citizenship 

děti 
Children 

% z 
cizinců 
% of 

foreigners 

žáci 
Pupils 

% z 
cizinců 
% of 

foreigners 

Celkem / Total  291 194  x  844 863  x  

Česká republika 
Czech Republic  288 116  x  831 900  x  

Cizinci celkem 
Foreigners, total  3 078  100,0  12 963  100,0  

Celkem EU 27  
EU 27, total  772  25,1  3 306  25,5  

Ostatní evropské  
  země 
Other European  
  countries  982  31,9  4 703  36,3  

Ostatní zem ě 
Other countries  1 324  43,0  4 954  38,2  

Vybrané zem ě 
Selected countries          

Vietnam 1 001  32,5  3 373  26,0  

Ukrajina 591  19,2  2 957  22,8  

Slovensko 471  15,3  2 455  18,9  

Rusko 196  6,4  905  7,0  

Mongolsko 50  1,6  347  2,7  

Arménie 24  0,8  155  1,2  

Bělorusko 35  1,1  180  1,4  

Moldavsko 36  1,2  217  1,7  

Čína 61  2,0  242  1,9  

Polsko 50  1,6  182  1,4  

Rumunsko 24  0,8  141  1,1  

Německo 63  2,0  124  1,0  

Chorvatsko 27  0,9  110  0,8  

Bulharsko 54  1,8  145  1,1  

Spojené státy 31  1,0  116  0,9  

Nizozemsko 16  0,5  55  0,4  

Francie 13  0,4  15  0,1  

Itálie 14  0,5  34  0,3  

Japonsko 28  0,9  11  0,1  

Spojené království 24  0,8  37  0,3  

Korea 21  0,7  65  0,5  

Srbsko 39  1,3  150  1,2  
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PŘÍLOHA 4 
 
7-4. Nelegální migrace p řes státní hranice ČR; 2006-2008 

       Illegal migration across the state borders of the Czech Republic; 2006-2008 

Pramen: Policejní prezidium ČR  Source: Police Headquarters of the CR 

z toho 

Občanství Celkem 
Total  muži 

Males 

děti do 15 let 
Children under 

15  

ve směru do ČR 
Inflow 

Citizenship 

2007 

Celkem  3 384  2 007  156  1 376  Total 

Cizinci celkem 2 837  1 685  129  1 001  Foreigners, total 
z toho:          

Vietnam  418  228  28  15  Viet Nam   

SRN 345  179  3  216  Germany   

Ukrajina 336  144  3  70  Ukraine 

Polsko 276  192  14  122  Poland 

Moldavsko 179  101  -  29  Moldova   

Turecko 139  98  10  33  Turkey   

Čína 138  95  2  69  China 

Irák 90  57  13  23  Iraq   

Slovensko 69  49  -  62  Slovakia   

Mongolsko 68  33  3  2  Mongolia 

Rusko 65  42  8  14  Russian Federation 

Sýrie 59  36  9  46  Syria 

Gruzie 48  39  2  3  Georgia 

Pakistán 48  41  3  36  Pakistan 
2008* 

Celkem  168  104  9  130  Total 

Cizinci celkem 168  104  9  130  Foreigners, total 
z toho:          

Moldavsko 30  12  -  26  Moldova   

Sýrie 28  15  6  27  Syria 

Irák 14  11  1  10  Iraq   

nezjištěno 11  8  -  3  Not identified 

Ukrajina 10  5  -  -  Ukraine 

bez státní příslušnosti 9  5  1  9  Stateless 

Nigérie 9  3  1  9  Nigeria 

Srí Lanka 7  6  -  7  Sri Lanka 

Turecko 5  4  -  5  Turkey   

Vietnam  5  4  -  1  Viet Nam   

Albánie 4  3  -  1  Albania 

Írán 4  4  -  4  Iran 

Pákistán 4  4  -  4  Pakistan 

Rusko 4  2  -  3  Russian Federation 

* od roku 2008 nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici, tzn. pouze vzdušná hranice 

* since 2008 illegal migration across the external Schengen border, i.e. air border only   
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PŘÍLOHA 5 
 

ČESKÝ JAZYK PRO VIETNAMSKÉ STUDENTY 
(I. Vasiljev) 

 
Vietnamský jazyk a písmo 
 
Jako úřední jazyk ji používá téměř 75 miliónů lidí. Jako Národní písmo, ale byla schválena až roku 1945. Zatím 
není prokázáno, do které jazykové rodiny Vietnamština patří, ale tvrdí se, že do rodiny austroasijské, podrobněji 
mezi jazyky khmerské. Je zajímavé, že nemá společné kořeny s čínštinou. 
 
Vietnamštinu ale čínský jazyk velmi ovlivnil, zejména, co se týče grafických znaků. Dále ji ovlivnily jazyky: 
francouzský a anglický. Z angličtiny přešly do vietnamštiny např. výrazy: mítink, katalog, album, forum, 
saxofon, tenis, auto, moto, radio, copy, kantáru, café, tulip, gará(ž), masá(ž). 
 
Dnes píše vietnamština latinkou, ale má ji doplněnou o svoji diakritiku. Je zajímavé, že diakritika slouží 
k rozlišení tónu, nikoliv délky. Toto je pro nás jako pro učitele výhoda, protože stejně jako u nás se vietnamština 
stejně čte jako píše. Proto jsou někteří studenti schopni téměř bez problémů český text přečíst.  
 
Je zajímavé, že vietnamština je jazyk monosylabický, což znamená, že většina slov má pouze 1 slabiku. Slova, 
která čteme dohromady a mají 2 slabiky se značí graficky odděleně: např. Ha Noi. Spojením slov, která jsou už 
známá např. voda – oko vznikne slovo slza; případně film – dům znamená kino. 
 
Co se týče hlásek, má vietnamština 12 vokálů a 28 konsonantů. Nerozlišuje krátké a dlouhé vokály. Rozdíly jsou 
dány právě tónem. Vzhledem k tomu, že je pro Vietnamce obtížné rozeznat naše diakritická znaménk, vyslovuje 
některá slova extrémně krátce, zaměňuje je s vlastním diakritickým vzorem pro určení tónu. Kdybychom 
nerozlišovaly tón u jednotlivých slov, měla by vietnamština velmi mnoho homonym.  
 
Na konci slov stojí obvykle pouze některé konsonanty, obvykle neaspirované a nazály. Na konci slabiky také 
nemůže být explozíva, obvykle ji vyslovují jako implozívu (ústa se zavřou a uvolní bez zvuku). To je příčinou 
problémů s výslovností českých konsonant: p, t, ť, a k na konci slabiky. Například souhlásky ť, č splývají: 
„těžký“ / „český“.  
 
Ovšem největší problém nastává při výslovnosti sykavek. Rozdíl mezi s, š je pro ně špatně uchopitelný, 
obzvláště když jsou tyto hlásky v jednom slově: např. „sešit“, „šest“ nebo „šedesát“. Také je velmi malý rozdíl 
mezi p a b, které nestojí u vietnamštiny nikdy na začátku slova. Proto rozdíl mezi „puk“ a „buk“ je pro 
Vietnamce nepostřehnutelný. 
Syntax je u vietnamštiny podobná. Větná konstrukce je založena na vztahu subjekt – predikát – objekt. Slovosled 
se ale od češtiny často liší.  ( výtah z článku Lenky Vlčkové – Několik poznámek k výuce vietnamských studentů) 
 
Čeština a vietnamština jsou téměř typologické protiklady 
Z počátku je velice důležité naučit Vietnamce českou abecedu. Studentovi pak snadněji vysvětlíme rozdíly mezi 
obtížnými slabikami, např. c / s (cé / es), j / z (jé / zet). Někdy si sami studenti takové pomůcky vytvářejí. Zeptají 
se např. „píše se tam p jako bo (kráva), nebo jako pho (nudlová polévka, spřežka ph = f).  
 
Dále, co by nám mohlo pomoci v komunikaci je, že většina studentů má za sebou 4 roky výuky angličtiny. 
Bohužel ale tamní učitelé se nesetkaly s rodilými mluvčími, proto výslovnost je mnohdy upravená, jak se jim to 
vyslovuje lépe. Může se proto stát, že jejich angličtina pro nás bude téměř nesrozumitelná. Navíc je výuka 
angličtiny ve Vietnamu založená na gramatických pravidlech a obvykle psacích cvičeních, nikoli na praktické 
látce. Na druhou stranu, ale vietnamský student bude klást důraz na gramatiku i při tvoření českých vět, nebude 
ochoten se je učit přeříkávat bez porozumění tomu, jak se tvoří. Např. při konstrukci věty ze slov já, vidět, malý, 
pes bude říkat: „já, vidět – vidím, malý, mužský, životný, malého, pes, pesa, psa, vidíme malého psa…“ a tak 
podobně.  
 
Ale díky tomu, že je zvyklý pasivně používat gramatická pravidla, bude pro něj problém sestavit větu 
v mluveném projevu. Na to by se měl učitel zaměřit především.  
 
V češtině se také vyskytují frazeologismy nebo idiomy, což může být také velice obtížné vysvětlit toto 
vietnamským studentům. Proto bychom se měli současně snažit, aby poznali určitá paradigmata i idomy zároveň.  
Jinak budeme špatně vysvětlovat, proč například říkáme „je mi horko“, ale „mám hlad“… a ne naopak. 
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Termín paradigma je pro vietnamštinu úplně neznámý, vzhledem k tomu, že se slova ve vietnamštině neskloňují, 
nečasují ani jinak neproměňují. Z toho vyplývá, že slova ve větě na sobě nejsou nijak gramaticky závislá. 
Gramatika poté vyplývá z kombinací slov ve větě nebo užívají pomocná slova, případně slova, která mají nejen 
lexikální význam, ale i gramatický- např. sloveso „dávat“ označuje také dativ.  
 
V podstatě většina termínů, která se týká gramatiky je pro vietnamce úplně nová. Je proto nejlepší takovéto 
termíny nahradit pojmem „slovníkový tvar“ – to znamená, že je najdeme ve slovníku. Patří sem termíny jako 
infinitiv nebo první pád podstatného jména. 
Paradigma se velice dobře vysvětluje u časování sloves. Ve vyučování ve škole, můžeme začít slovesy 4. třídy, 
protože sem patří převaha užitečných sloves, např. umět, muset, smět, rozumět, mluvit, učit se. Můžeme si toto 
paradigma nazvat podle slovesa „umím“ Pak už se každé sloveso této třídy bude proměňovat dle vzoru „umím“, 
studentu tak usnadníme orientaci, zejména i proto, že pojem podmět studenti znají – ve vietnamštině chu ngu a 
také znají pojem „osobní zájmeno“ = dai tu chi ngoi. Můžeme jim tedy ukázat všechny slovníkové tvary 
osobních zájmen se všemi tvary paradigmatu časování v přítomném čase.  
 
Vietnamští studenti se ale budou ptát, proč používáme zvláštního slovesného tvaru (mluvím – mluvit + první 
osoba + jednotné číslo), když osoba i číslo jsou přece už vyjádřeny osobním zájmenem. Na tomto příkladě 
ukážeme studentům základní princip českého jazyka – princip shody. Vzhledem k tomu, že tohle vietnamština 
nemá, měli bychom studenty upozornit také na to, že když ve třetí osobě nahradíme zájmeno konkrétním 
jménem funguje to stejně. Velice dobré je použít vietnamské jméno Nam (význam muž) a pro ženu Lan (váznam 
orchidej), na těchto příkladech pak ukázat, jak to funguje.  
 
Bylo by škoda nevyužít příležitosti a nevysvětli zároveň studentům, že můžeme slovesa použít ve větě i bez 
zájmena. Naopak užitím zájmena klademe na uvedenou osobu důraz. Na dalších příkladech pak můžeme ukázat i 
relativně volný slovosled v češtině: ty umíš česky, já česky neumím. Narazíme tím i na zkracování vět 
v konverzaci: on umí česky, já ne, případně já taky.  
 
Princip tvoření slov odvozováním je dobré vysvětlit názorně. Ve vietnamštině slovo Viet Nam označuje zemi 
nebo přídavné jméno vietnamský. Ovšem, pokud ho spojíme s dalšími slovy může též znamenat Vietnamec, 
vietnamština, vietnamství apod. V češtině ale Vietnam označuje pouze zemi, proto nemůžeme říct: „já jsem 
vietnam.“ Vysvětlíme, že v češtině jsou zvláštní slova pro označení příslušníka národnosti, a to jiná pro muže = 
Vietnamec a jiná pro ženu: Vietnamka. Dále je nutné jim říct, že s velkým písmenem se píše pouze země a 
člověk.  
U některých sloves je příklonka se, je dobré s ní studenty nejprve seznámit jako s pouhou součástí slova, bez 
gramatických významů. Můžeme jí začít učit ve spojení s užívám osobních zájmen: „učím se, já se učím.“ 
 
V případě, že podmětem nebude živá osoba, nastává problém. Vietnamština používá při pojmenování osob 
příbuzenské vztahy nebo postavení – např. „ten starší bratr“, „ta starší sestra“. Ve třetí osobě ale sloveso 
vyjadřuje i neživé objekty, např. on, ona, ono = vlak, motorka, auto, ten, ta, to. Nyní potřebujeme, aby si student 
osvojil i ten princip, že „ten starší bratr“ znamená i „ten vlak“ apod.  
 
Když studenti zjistí, že většina sloves se časuje pravidelně, nastává pravý okamžik jim představit nepravidelné 
sloveso „být“. Je to výjimka, kterou se budou muset naučit zpaměti. Již výše jsme se zmínili o slovesných 
třídách, upozorníme studenty, že je to pouze ekvivalent pro vztah mezi podmětem a přísudkem, jedná se tedy o 
rekci = tento pojem již vietnamští studenti znají. Stejnou rekci mohou mít i slovesa, která mají jiné časování. 
Např. „mám dceru, vidím dceru, najdu dceru, pozoruji dceru.“ 
 
Pozor, přídavná jména se někdy shodují s podmětem (on je líný), jindy s předmětem (ona má líného syna). 
V případě přivlastňování záleží na třetí osobě – gramatický rod se řídí dle majitele. (To je jeho motorka, to je její 
motorka), ovšem u ostatních osob podle rodu podst. jména, které označuje přivlastněnou věc. (To je můj telefon, 
má motorku, mé auto). Na toto vše je třeba si dát velký pozor, pro vietnamské studentky je to velká neznámá. 
Sémantika je také velký problém. Např sloveso být je spona i sloveso vyjadřující nezávislou existenci, 
vietnamština spony nemá, přídavné jméno se tam chová jako sloveso. Slovesem mít, vyjadřujeme naopak 
závislou existenci. Ve vietnamštině se pro závislou i nezávislou existenci používá pouze jediné sloveso có, proto 
Vietnamec řekne např. „Ve Vietnamu má moře.“ 
 
V lexikologii je problém s víceslovným pojmenováním. Stejně jako v češtině i ve vietnamštině existuje ta 
možnost víceslovné pojmenování zkráti. (Jedu na kole, ne jedu na jízdním kole). Proto Vietnamec použije 
letadlo místo helikoptéry, protože helikoptéra je u nich „letadlo s kolmým vzletem“. 
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PŘÍLOHA 6 
 

Žákyně L. a N. 

 

1. L.: Když jsem přišla, tak mi bylo 7, teď mi je 12, takže skoro 3 nebo 4 roky. 

N.: No já taky skoro 4 roky. 

2. L.: Baví mě výtvarka a hudebka. No, tělák taky. 

N.: No mě baví pracovní činnost a matematika.L.: Čeština je těžký. Hlavně koncovky. 

N.: U mě je to normální. Ze začátku byly těžký délky a pravopis a gramatika. 

3. L.: Příroda, dobrý, dobrý. 

N.: Tady je lepší podnebí, než ve Vietnamu, tam je vedro.  

L.: Super, super. Nelyžujeme moc, my nemáme čas. 

4. L.: Nechodíme, až tak často ven s kamarádkama. N. hlídá sestru, že jo. 

N.: No, já mám tady nejlepší kamarádku, dneska zrovna není ve škole. 

5. „Chodili jste u Vás do školy, do Vietnamu?“ L.: Já do druhý třídy. N.: Já do třetí. 

“A pamatujete si, že by tam bylo něco jinak?“ N.: Škola je tady jiná, v zimě jsme museli 

mít svetry a bundy ve třídě, protože měla dřevěná okna. L.: No já bydlím v Saigon, 

takže tam je vedro, to byla normální škola. Ještě jsem tam nebyla za ty 4 roky, co jsem 

tady. N.: Já jsem tam taky ještě nebyla. 

“A chtěli byste se domů jednou podívat?“ L.:Určitě. N.: Jo, to jo. 

6. L.: Řízek se salátem. N.: Já taky. 

 

“A co svátky, třeba Vánoce? Máte je rádi?“ 

L.: Dárky. To mám ráda. 

N.: My tam nemáme takový Vánoce. Ale zase jiný svátky, kdy dostáváme peníze. No, to 

je na jaře a je to podobný. 

L.: My tam nemáme stromeček, ale takový keř s květinami. 

L.: My nemáme jako svátek ve Vietnamu. 

N..: My máme jenom narozeniny. 

 

Žákyně R. a její sestra L.(nekomunikovala): 
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1. My jsme se obě dvě tady narodily. Já jsem se tu taky narodila, pak jsem jela v 5ti 

letech do Vietnamu. Byla jsem ve školce a pak jsem šla do 1. třídy ve Vietnamu, 

abych uměla mluvit a psát Vietnamsky. Takže jsem na český škole od druhý třídy.  

2. „Chodila jsi na nějaké doučování?“  Vlastně ne, protože jsem se učila takhle 

rychle čeština 2 měsíce a pak jsem šla rovnou do 2. třídy a šlo to  pomalu, ale šlo 

to. Ve škole mě baví matika. To je snad jediný předmět, které mě ze všech baví. 

Ale nebaví mě fyzika a chemie, protože mi nejdou. Čeština mi jde tak normálně, 

chápu jí a nepřijde mi zase tolik obtížná. Ale přijde mi, že nějaký ty věci, který se 

učíme ani nebudeme v životě potřebovat.  

3. Libí se mi tu všechno, cítím se tu jako doma. Nelíbí se mi tady, když se setkávám 

s nějakými lidma, co mají hloupý řeči. Závistivý nebo i rasistický. Ale v životě je 

to už takový, všude jsou takový lidi.  

4. Mám tu kamarády i kamarádky. Vietnamský i český, ale i jiný národnosti.  

5. Určitě je to tu jiný. Ve vietnamský škole je to přísnější. Učí se od rána do večera. 

Nejsou tam třeba tak šatny, není tam ani jídelna a není to tak dobrý jako tady. Ve 

škole jsme neměli takhle skleněný okna, ale jenom dřevěný. Takže v zimě jsme 

tam mrzli a v létě nám bylo horko.  

6. No dobrá je bramborová kaše. A chutná mi čočková nebo písmenková polívka. 

Naše jarní závitky jsou taky dobrý a většině Čechům, kterým jsme je dělali, 

chutnali.   
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PŘÍLOHA 7 
 

Pí. uč. N., žákyně N., L., 5.B 

 

1. N. je výborná, největší úspěchy má v matematice, zúčastnila se i Klokánka, i po 

stránce českého jazyka je výborná. Málokdy má horší známku, než 1. Pouze občas 

nerozumí významu slova, pak je to v diktátu malý problém. Obě uměly dobře česky 

mluvit už v 1. třídě. Řešilo se především čtení u L. Problém má v dlouhých a krátkých 

samohláskách. Při psaní vynechává občas konce slova.  

2. Děti je mají rádi, zvlášť L. N. je taková sebevědomější. L. je velice dobrosrdečná a 

milá, každému se snaží pomoct.  

3. Silné a slabé stránky výše. 

4. Nemám jiné zkušenosti. 

5. Individuální přístup. Kdykoliv se nebály přijít s jakýmkoliv problémem. 

6. Na doučování nemusí N. chodit. Když se připravovaly na zkoušky na víceleté 

gymnázium, tak N. chodila pravidelně. Dostala se na víceleté gymnázium. L. chodila 

na doučování, ale teď už nechodí, má soukromé. Když něco potřebuje dovysvětlit, tak 

není problém a zůstane třeba ve škole a ještě to spolu probereme. 

 
Pí. uč. J., žákyně L.: 

  

1. Žákyně L. měla problémy s českým jazykem, domnívám se, že šlo o problém 

s jazykovým vzorem v rodině, ve které se mluví vietnamsky. Jinak, protože jde o 

žákyni inteligentní, nedělalo jí potíže pochopit význam slov a sdělení, se kterými 

se setkala ve škole. Dělalo jí potíže aplikovat ty věci do běžného jednání a 

počínání si ve škole.  

2.   Žákyně se začlenila velmi dobře.  

3.   Její silné stránky jsou píle, houževnatost, snaha vyniknout. Slabou stránkou – je 

to jistým způsobem introvert, ale ta introverce může být sekundární, protože si 

nevěří, z důvodu rodinného prostředí, do kterého patří. Žije jakoby schizofrenně 

-  ve dvou světech. Ve světě vietnamském a českém. 

4.  Zkušenost s dětmi cizinců mám. Jde o chlapce, Vietnamce a o chlapce Bulhara. 

Oba dva spolupracují s pedagožkou, která je doučuje český jazyk na doporučení 

této školy. 
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5.  Při práci s L. se mi osvědčila metoda obětí. Vysoce individuálního přístupu. 

Žákyně se nechce vyjadřovat příliš hlasitě, protože si nevěří v oblasti 

vyjadřování. Proto jsme si zvykly, obě dvě, že když jí cokoliv trápí nebo chce 

cokoliv sdělit, není problém, aby mi to šla pošeptat. Takže má naprosto volný 

pohyb po třídě.  

6.   Ano chodí na doučování k aprobované psycholožce pro 1. stupeň. 
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PŘÍLOHA 8 
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PŘÍLOHA 9 
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PŘÍLOHA 10 
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PŘÍLOHA 11 
 
Fotografie z malého projektu 
 
 
 
Expertní skupiny na ČR: 
 
 

 
1. Česká měna – kdo je na obrázku českých bankovek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tvar ČR s vyznačeným hlavním městem. 
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3. Malba vlajky České republiky. 

 
 

 

4. Spolupráce. 
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Expertní skupina na VSR: 

 

 
1. Práce na penězích a vlajce. 

 

 
2. Spolupráce s žákem z Ruska. 

 



 98 

 
3. Najdeme Vietnamskou republiku společně. 

 
 

 
4. Ukážu Vám, kde je. 
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