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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se soustředí na problematiku integrace druhé generace 

vietnamských dětí do české společnosti, a to konkrétně v prostředí základního školství.  

Pro pochopení vietnamské komunity v České republice je nejprve třeba se seznámit 

se zemí, ze které Vietnamci přicházejí. Po uvedení základních teoretických pojmů 

souvisejících s tématikou jsou v teoretické části rozvedena specifika vietnamské historie, 

kultury a vzdělávání. Jsou zde nastíněny odlišnosti vietnamského jazyka, tradic a svátků od 

českého prostředí. Dále je pak v bakalářské práci zmíněn vývoj česko-vietnamských 

vztahů a poznatky o vietnamské komunitě v České republice. Největší část je věnována 

samotnému vzdělávání a školství, kam je zařazen model vzdělávání ve Vietnamu, postoje 

k výchově a vzdělávání v obou zemích a typické problémy v integraci vietnamských dětí 

na českých základních školách. Vychází se ze situací, které by mohly činit v integraci 

vietnamské komunity do české společnosti nesnáze.  

V praktické části je realizován kvalitativní výzkum prováděný formou rozhovorů 

s vietnamskými dětmi na českých základních školách. Cílem je zmapovat a analyzovat 

specifické problémy vietnamských dětí v integraci v rámci českého školství jako je 

například jazykový handicap, komunikace rodičů s učiteli a další.   

Cílem práce je podchytit typické problémy v integraci druhé generace 

vietnamských dětí do českého školství, analyzovat je a pokusit se o jejich interpretaci. 
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ABSTRACT  

This thesis focuses on the issue of integration of the second generation of 

Vietnamese children in Czech society, particularly in primary education.  

In order to understand the Vietnamese community in the Czech Republic it is 

necessary to become acquainted with the country of origin in the first place. In the 

theoretical part, the fundamental theoretical concepts related to the topic of Vietnamese 

history, culture and education are presented. The thesis outlines the differences between 

the Czech society and the Vietnamese language, traditions and holidays. Furthermore, the 

history of Czech-Vietnamese relations and knowledge of the Vietnamese community in the 

Czech Republic are mentioned. The main part of the thesis is devoted to education and it 

also includes the model of education in Vietnam, attitudes towards education in both 

countries and the typical problems of the integration of Vietnamese children in Czech 

primary schools. These common problems often stem from a variety of situations which 

could render the Vietnamese integration into the Czech society difficult.  

A qualitative research through interviews with Vietnamese children in the Czech 

primary schools is conducted in the methodological part. The research aims to map and 

analyze the specific problems of Vietnamese children dealing with the integration of the 

Czech educational system, such as a language handicaps, the communication of parents 

with teachers etc.  

The main goal is to show the typical problems in the integration of second 

generation of Vietnamese children in Czech education system, analyze them and try to 

interpret them. 
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ÚVOD 

Vietnamská komunita patří mezi početně významné menšiny v České republice. 

Při sčítání lidu v roce 2001 tato minorita zaujímala s necelými 2 % přihlášených 

k národnosti sedmou příčku nejpočetnější národnosti v České republice.
1
 Ráda bych 

poukázala na fakt, ţe integraci jiných, podobně velkých menšin v České republice je 

častokrát věnována mnohem větší pozornost.  

Vietnamská komunita je obecně známá svou uzavřeností a nesnadnou integrací. 

Avšak nelze bez bliţšího pochopení této minority odhadnout, jestli je tato představa 

předsudkem, nebo strohým faktem. O tomto výroku lze moţná uvaţovat u Vietnamců, 

kteří přišli do České republiky s myšlenkou blízkého návratu do rodné země. Můţeme však 

sledovat, ţe se v České republice začínají objevovat potomci této generace. Ti se 

minimálně skrze instituce s českou společností setkávají a mohou se potýkat s různými 

nečekanými problémy v integraci. 

U vietnamských dětí se s největšími problémy potýkají právě děti druhé generace, 

tedy generace na pomezí dvou kultur, kde jejich rodiče tíhnou k vietnamské kultuře, avšak 

jejich vrstevníci se pohybují v kultuře české. Nemluví se jiţ o tzv. „banánových dětech“, 

které mohou být označovány také jako „jeden a půl generace“ (Černík, J. a kol. 2006: 179).  

Označení „banánové děti“ získali Vietnamci, kteří se narodili ve Vietnamu, proţili tam 

většinu svého dětství a poté se jejich rodina přestěhovala do České republiky. Tyto děti 

mívají stále blíţ k Vietnamu, jelikoţ v nich tradiční kultura zůstala zakotvená díky tomu, 

ţe v ní proţili část svého dětství. 

Pro děti druhé generace, které se zde v České republice narodily, je vietnamská 

kultura vzdálenější, znají ji jen z vyprávění svých rodičů, avšak pohybují se v české 

kultuře. K vietnamským tradicím a zvykům se dostávají jen zprostředkovaně skrze rodiče a 

příbuzné. I přes velký vliv rodiny však většinu svého času tráví mezi českými spoluţáky a 

kamarády, kteří ţijí evropskou kulturou, konkrétně českou. 

                                                           
1
 Zdroj ČSÚ, viz. Příloha tabulka č. 1 
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První institucí, skrze kterou se setkávají s českou společností, je právě škola. 

Jelikoţ bývají od malička vedeni k vietnamským zvykům a tradicím, mohou se pak po 

nastoupení do školy setkat s problémy v integraci mezi české spoluţáky. Ve své práci se 

snaţím přiblíţit Vietnamce a jejich specifika, kterými se odlišují od české společnosti a 

následně pak na jejich základě zjistit, zda se vietnamské děti setkávají s nějakými 

typickými problémy při integraci v rámci českého školství. Domnívám se, ţe kvalita a 

připravenost vzdělávání není odpovídající, aby pomohla vietnamským dětem na českých 

školách se lépe začlenit do majoritní společnosti.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A DEFINIC 

 

V této kapitole bych ráda vymezila základní pojmy, definice a teoretické koncepce, 

které s tématem mé bakalářské práce úzce souvisí. 

 

 1.1. Integrace a adaptace 

Adaptace znamená „přizpůsobování se příslušníků jedné skupiny k jiné nebo i 

skupin navzájem.“ (Průcha 2004: 97) Jedná se o komplexní proces, který se projevuje v 

různých oblastech, zejména v oblasti integrace sídelní, politické, právní, společenské a 

kulturní. Cílovým stavem je integrace jedince do společnosti se zachováním vnitřní 

identity. (Průcha 2004: 97) 

Pojem adaptace zahrnuje podle Průchy čtyři typy: integraci, asimilaci, separaci a 

marginalizaci. 

Integrace je takový způsob adaptace, kdy imigranti uznávají, ţe setkávání se s 

kulturou hostitelské společnosti země je pro ně důleţité, avšak současně si chtějí udrţet i 

svou vlastni kulturu. Integrovaní přistěhovalci se pak vyznačují dvojí kulturní identitou, 

jak svou vlastní, tak i získanou. 

Asimilace je způsob adaptace, při němţ imigranti usilují o co největší kontakt s 

dominantní kulturou a svou původní kulturu povaţují za méně důleţitou pro ţivot v novém 

prostředí. Při integraci splývá prioritní identita s původní kulturou, při asimilaci s 

dominantní kulturou hostitelské země. 

Separace vlastně není adaptace. V tomto případě imigranti se co nejvíce izolují od 

dominantní kultury a udrţují pouze svou původní kulturu, jelikoţ kontakt s touto kulturou 

nepovaţují za důleţitý. 

Marginalizace je strategie těch imigrantů, kteří nevnímají potřebu kontaktu 

s dominantní kulturou, ale neţijí ani ve své původní kultuře. Jejich identita se kulturně 

neopírá ani o kulturu svých rodičů, ani o kulturu hostitelské země. Jejich identifikace 

probíhá jen v rámci subkultury své vlastní skupiny. (Průcha 2004: 98) 
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1.2. Rasové problémy při integraci 

Rasismus „je souhrnné označení pro takové jednání, které překračuje vnímání 

rasových odlišností a přetváří se na nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiné rasy, jeţ se 

projevují v diskriminaci, v agresivním chování (verbálním nebo fyzickém).“ (Průcha 

2001: 29) 

Diskriminace „se týká negativních akcí, které vyplývají z předsudků. Někdo, kdo je 

pod vlivem předsudku, se můţe za určitých situací dopouštět diskriminace. Kdyţ se 

předsudky daří drţet pod kontrolou společnosti, pak se neproměňují v diskriminační akty. 

Jestliţe se však ve společnosti předsudkům nekladou dostatečné překáţky, pak se 

předsudky projeví diskriminačním jednáním, které se podle intenzity liší od prostého 

sociálního vyhnutí se aţ k činům extrémně agresivním.“ (Janoušek, Hoskovec, Štika 

1993: 223-224) 

Stereotypy jsou označovány mínění o třídách, skupinách nebo objektech, které jsou 

v podstatě šablonovitými způsoby vnímání a posuzování toho, k čemu se vztahují; nejsou 

produktem přímé zkušenosti individua, ale jsou přebírány a udrţovány tradicí. (Nakonečný 

1997: 223) 

Předsudky jsou zvláštním komplexem v podstatě nezdůvodňovaných postojů a 

stanovisek, které si lidé osvojili docela nenápadně pod vlivem prostředí nebo je převzali od 

nějaké „autority“. (Šišková 2008: 10) 

Xenofobie je vysvětlována jako strach z toho, kdo přichází z cizího prostředí, mimo 

vlastní sociální útvar. Slouţí jako základ různých nenávistných ideologií, jako je rasismus, 

šovinismus, nacionalismus, fašismus apod. Pramení z ní pronásledování cizinců a stojí v 

pozadí vytváření segregovaných území. (Šišková 2008: 12) 

 

1.3.  Národnostní menšina 

Podle F. Tesaře je „národ politicky organizované společenství, jehoţ příslušníkům 

je společný vysoký stupeň vědomí vzájemné sounáleţitosti.“ (Tesař 2007: 56)  
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V ČR je národnostní menšina definována zákonem č. 273 / 2001 Sb., § 2 odst. 1 

přesně uvedeno takto: (zde uvedeno zkráceně): „1) Národnostní menšina je společenství 

občanů České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla etnickým původem, 

jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početnou menšinu obyvatelstva a zároveň projevují 

vůli být povaţováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a 

rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury. 2) Příslušníkem národnostní menšiny je občan 

České republiky, který se hlásí k jiné neţ k české národnosti a projevuje přání být 

povaţován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné 

národnosti.“ (Průcha 2006: 39 – 40) 

1.4. Multikulturalismus 

Multikulturalismus v uţším slova smyslu je teorie, která tvrdí, ţe multikulturní 

souţití je třeba zachovávat a ţe má pozitivní vliv na společnost. V extrémním 

jednostranném výkladu můţe naráţet na svá omezení, jako je například přehnané 

upozorňování na existenci kulturních rozdílů a glokalizaci, tedy situaci, kdy se svět stává 

v určitých rysech globální (Šišková 2008: 37-38) 

Multikulturní společnost je tvořena přítomností různých etnických, sociálních a 

náboţenských skupin. Menšiny v multikulturní společnosti jsou spíše pasivně tolerovány 

neţ ceněny a rovnoprávně akceptovány. Více neţ o interaktivní komunikaci a vzájemné 

předávání zkušeností se zde hovoří o asimilaci a integraci podle měřítek majoritní skupiny. 

(Šišková 1998: 33)  

Multikulturní výchova „vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích 

programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury neţ svou vlastni. Má značný 

praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných 

národů, ras apod.“ (Průcha, Walterová, Mareš 1998: 137)  

Interkulturní společnost aktivně podporuje vzájemné vztahy mezi majoritou a 

menšinovými skupinami. Základními stavebními kameny interkulturní společnosti je 

respekt k odlišnostem, vzájemná tolerance, rovnost příleţitostí, konstruktivní řešení 

konfliktů a aktivní úsilí o vyvarování se negativních předsudků a stereotypů. (Šišková 

1998: 33) 
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1.5. Integrační modely 

Většina autorů se shoduje na dvou základních modelech, které se odlišují svým 

přístupem k etnickým menšinám a jejich vztahu s majoritou či integračními postupy. Tyto 

modely se vymezují jednak odlišnou historickou zkušeností a postoji k původním 

obyvatelům, dále pak postojem k základním pojmům jako je národnost, občanství, národ a 

stát. Od konce 90. let se hranice mezi těmito modely začínají stírat. (Šišková 2008: 48) 

Asimilační model lze zařadit jako součást nacionalismu v období před první 

světovou válkou. Tento koncept převaţoval v Německu a Francii a poţaduje naprosté 

začlenění etnické minority do majoritní společnosti státu. Integrace zahrnuje i internalizaci 

hodnot, norem, postojů a formování názorů migranta. Předpokládá se, ţe začlenění do 

většinové společnosti proběhne díky ztrátě etnické identity skupiny. Tato změna je 

pojímána jako osobní zodpovědnost kaţdého jednotlivce, od státu není vyţadována ţádná 

spolupráce na právní, vzdělávací, sociální či zdravotní úrovni. Tento přístup se jevil 

úspěšný aţ do 60. let 20. století, kdy Francie stejně jako ostatní evropské země byla nucena 

čelit imigrantským vlnám. V rámci přijímání antidiskriminačních opatření, byla Francie 

nakonec nucena zohledňovat i diskriminované skupiny, vůči kterým se dříve snaţila 

vymezit. (Hirt 2005: 268) 

Multikulturní model se objevuje na počátku 80. let 20. století v Británii a 

Nizozemí. Země byly v té době tvořeny více vlivnými ideologickými a 

společenskopolitickými uskupeními, které byly převáţně stabilní a navzájem mohly 

přicházet do konfliktu. Tento model je tedy zaloţený na uznání kulturní a sociální 

různorodosti etnických minorit a předpokládá spolupráci a participaci jednotlivců i skupin 

bez ztráty sociokulturní etnické identity. Absence etnického konfliktu má vycházet právě z 

aktivní účasti na společenském dění. Tento koncept je zaloţen na multikulturalismu, který 

uznává legitimitu a rovnost etnických skupin při vyjádření odlišných kultur. Na rozdíl od 

předcházejícího modelu se stát podílí na integračním postupu. Státní instituce jsou 

upravovány takovým způsobem, aby reflektovaly odlišný kulturní a sociální původ všech 

participujících členů. (Hirt 2005: 269-272) 
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1.6. Druhá generace migrantů 

První generace migrantů přichází do nové země s vlastní kulturou, která je tvořena 

jazykem daného etnika, názory, hodnotami a vzorci chování. Tato generace je hrdá na svou 

kulturu a doufá, ţe jejich potomci tyto vzorce převezmou. Řada studií ukázala, ţe 

zachování příslušnosti k etnické menšině a jejich kulturních vzorců můţe usnadnit adaptaci 

na nové prostředí.   

Irving Child (cit. dle Zhou, Bankston 1994) rozvíjí u druhé generace dětí imigrantů 

teorii reakce na konflikt odlišnosti kulturních hodnot či cílů své vlastní etnické skupiny a 

majoritní společnosti. Na základě zkušenosti s italskou mládeţí jsou reakce dětí roztříděny 

do tří moţných vzorců, a to rebelie, přejímání kultury etnické komunity a apatie. Při rebelii 

dítě opouští svou etnickou příslušnost v zájmu vytváření nových vztahů. Přejímání kultury 

etnické komunity je charakterizováno jako přijetí a dodrţování pravidel členství v etnické 

komunitě. Při apatii se pak druhá generace dětí migrantů uchyluje k úniku.  

Tvrdí se, ţe tyto různé modely adaptace jsou primárně ovlivněny temperamentem 

jedince a osobní zkušeností s majoritní společností a minoritou. Ukazuje se, ţe druhá 

generace přistěhovalců tíhne spíše k rebelii, tedy vzdání se dosavadních kulturních vzorců 

a osvojení si nových. Začlenění se do etnické komunity a apatie se u druhé generace 

objevuje v případech, kdy je dítě vědomě seznámeno s moţným odchodem z většinové 

společnosti. (Zhou, Bankston 1994: 824-825) 
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2. VIETNAMSKÉ ETNIKUM 
 

Pro lepší pochopení vietnamské menšiny je potřeba se nejdříve seznámit se 

specifiky daného etnika v jejich rodné zemi. Pochopit tedy, z jakého prostředí k nám 

Vietnamci přicházejí a čím se jejich národnost a kultura odlišuje od prostředí v České 

republice. Také je vhodné poznat zvláštnosti vietnamské komunity v České republice. Je 

zřejmé, ţe se budou odlišovat jak od původních obyvatel ve Vietnamu, tak mít určitá 

specifika i vůči české společnosti. Tradice a kultura Vietnamců v České republice je mimo 

jiné ovlivněna předchozími vztahy mezi těmito dvěma zeměmi, které se pokusím v této 

kapitole nastínit. 

 

2.1. Základní údaje o Vietnamu 

Vietnam zaujímá území 329 566 km
2
, coţ znamená, ţe je jeho rozloha přibliţně 

čtyřikrát větší neţ rozloha České republiky. I přes velkou rozlohu, tvoří povodí pouze 

přibliţně čtvrtinu povrchu Vietnamu. A právě povodí řek je ve Vietnamu zdrojem obţivy a 

osídlení pro většinu obyvatel. Hlavními zdroji jsou řeky Mekong a Rudá řeka, na jejichţ 

toku leţí i významná metropolitní města jako hlavní město Hanoj a nejlidnatější 

vietnamské město, Ho Či Minovo Město, dříve Saigon. Delta Mekongu je také největším 

producentem rýţe v celé zemi. Vietnam obývá 80,1 milionu obyvatel a je zařazen na 13. 

příčce nejlidnatějších zemí světa. Počet obyvatel stále roste, od roku 1975, po skončení 

války s USA, se počet obyvatel téměř zdvojnásobil. Co se týče etnického sloţení, ve 

Vietnamské socialistické republice převaţuje vietnamské etnikum, a to s 86 % z celkových 

80,1 milionu obyvatel. Zbývající procenta jsou tvořena asi šedesáti dalšími národnostmi. 

Většina obyvatel se nachází na venkově, pro srovnání vychází rozloţení obyvatel poměr 

jedna čtvrtina obyvatel ţijících ve městech ku třem čtvrtinám obyvatel, které ţijí na 

venkově. Největší zastoupení obyvatel ve městech se nachází v Hanoji (2,7 mil. obyvatel) 

a v Ho Či Minově Městě (5,5 mil. obyvatel).
2
 

                                                           
2
 Údaje vychází z článku publikovaného klubem Hanoi  (Klub HN. 2003.). 
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Historii Vietnamu provázelo mnoho válečných střetů a snah o vlastní autonomii. 

Proto je pro Vietnamce typické vlastenectví a hrdost na rodnou zemi. 

Co se týče podnikání, velkou část přicházejících investic je tvořeno zeměmi z Asie. 

Průmysl ve Vietnamu se soustředí na textil, obuv a elektroniku. Mimo jiné je Vietnam 

hned po Thajsku největším světovým vývozcem rýţe. Vietnamská komunita v České 

republice tak navazuje na pracovní moţnosti ve Vietnamu a většina Vietnamců se zde také 

věnuje maloobchodu. 

Vietnam je spravován Komunistickou stranou Vietnamu a jiné politické strany zde 

neexistují. Ale tento vládnoucí komunismus se od toho, který známe z České republiky, 

liší. Vláda zjistila, ţe izolovanost a udrţování styků pouze se zeměmi stejného reţimu není 

udrţitelné, a proto změnila svou zahraniční politiku i vystupování, například obnovila 

diplomatické a obchodní styky s USA. Ve Vietnamu jsou udrţovány blízké styky s Čínou, 

která je na jedné straně hrozbou díky své mocné síle, ale na straně druhé zdrojem kultury a 

inspirace. Díky čínské mocnosti je ve Vietnamu hlavním náboţenstvím konfucianismus. 

(Černík, J. a kol. 2006: 25-28) 

 

2.2. Vietnamská kultura a rozdílnosti od kultury české 

Vietnamská kultura se svými specifiky odlišuje od české kultury zejména v jazyce, 

v rámci tradic a svátků a v uspořádání společnosti. 

 

2.2.1. Specifika vietnamštiny 

Vietnamština je jedním z mála asijských jazyků, které píší latinkou. Čínské znaky, 

které téměř dva tisíce let hrály ve Vietnamu významnou roli v písemné komunikaci, jiţ 

Vietnamci dnes číst neumějí. I kdyţ to tak pro laika můţe zvenčí působit, vietnamština 

není nijak příbuzná čínštině. Vietnamština patří mezi jazyky s nejbohatší slovní zásobou, 

kde základní slovní zásobu tvoří jednoslabičná slova. Takové kaţdé slovo se vyslovuje 

v jednom ze šesti tónů, které rozlišují význam podobně jako české krátké a dlouhé 

samohlásky. Slova ve vietnamštině se nijak neskloňují, nečasují, ani jinak nepozměňují. 
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Výslovnost ve vietnamštině je tedy nejdůleţitějším a zároveň i nejobtíţnějším faktorem při 

rozhovoru. (Černík, J. a kol. 2006: 48-51) 

Pro děti vietnamského původu narozené v České republice bývá obtíţnější naučit 

se vietnamštinu neţli český jazyk. Čeština a vietnamština jsou jazyky diametrálně 

odlišnými. A proto je pro Čecha stejně obtíţné naučit se vietnamsky jako pro Vietnamce 

pouţívat češtinu. Proto je častým jevem, ţe Vietnamci ţijí v České republice dlouhou 

dobu, a přesto ovládají v českém jazyce pouze základní fráze. (Černík, J. a kol. 2006: 52) 

 

2.2.2. Vietnamské tradice a svátky 

Na vietnamské tradice a svátky mají největší vliv tři základní duchovní systémy, a 

to konfucianismus, taoismus a buddhismus. Ve Vietnamu nejsou od sebe jednotlivá 

náboţenství tak striktně oddělená jako je zvykem v Evropě, avšak navzájem se prolínají.  

Vietnamské svátky se od českých velmi odlišují. Nejdůleţitější slavností v roce je 

ve Vietnamu Nový rok, zvaný Tet Ngyuen Dan, který v sobě pomyslně spojuje českou 

vánoční rodinnou pohodu, oslavu Silvestru a náboţenskou posvátnost Velikonoc. Pro 

Vietnamce je Nový rok zároveň i dnem narozenin, jelikoţ v tento den si všichni přičítají 

jeden rok navíc. Ve Vietnamu není zvykem, aby se narozeniny slavily pro kaţdého jedince 

zvlášť, avšak oslavují se pouze takto hromadně.  Ale postupně se mezi mladou generací 

začínají narozeniny oslavovat. (Černík, J. a kol. 2006: 58-62) 

Nejslavnostnějším rodinným svátkem je výročí úmrtí rodičů. Tento zvyk je 

Vietnamcům natolik blízký, ţe se ve většině případů udrţuje i mezi Vietnamci ţijícími 

v zahraničí. Během tohoto kultu, uctívají Vietnamci své zemřelé rodinné předky skrze 

přesně danou ceremonii. Kaţdá rodina má k tomuto účelu v domácnosti vytvořený oltář 

předků. (Černík, J. a kol. 2006: 63) 

Jelikoţ se rysy vietnamského chování od českého výrazně liší, můţe docházet 

k častému nedorozumění. A přitom je příčinou pouze neznalost odlišného vnímání a 

kultury. Vhodným příkladem rozdílnosti zvyků je například pouhý úsměv. Mezi Evropany 

je úsměv vnímán jako vyjádření radosti, veselosti či humoru. U Vietnamců je nejčastěji 

pouţíván v nepříjemných či nesnadných situacích, kdy je výrazem omluvy nebo nejistoty. 
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Podobně se odlišují i další vnímání jako například citové, kdy není zvykem na veřejnosti se 

objímat či se dotýkat. Tak to platí například u pohlazení a objetí. (Šišková 2001: 103) 

Vietnamské tradice se dále projevují například u přípravy jídel a pokrmů. Na rozdíl 

od uspěchaného českého ţivotního stylu, je ve Vietnamu zvykem, ţe se obědvá velmi 

dlouho. Další tradice spíše historického charakteru se váţí k úctě svých předků a vlasti.  

Vietnamci velmi lpí na zachování své národní identity, nehledě na zemi, ve které se 

nachází. V České republice se například způsob obchodování na asijských trţnicích a ve 

velkoobchodech přizpůsobuje a řídí převáţně asijskými zásadami. (Šišková 2001: 104) 

 

2.2.3. Odlišnosti vietnamské společnosti od české 

Díky mnohaletému úsilí o samostatnost Vietnamu je v obyvatelstvu zakořeněno 

národní sebevědomí a hrdost na svou statečnost. V návaznosti na historii a náboţenství se 

také váţe důleţitost rodinných vztahů, které zůstávají jiţ po mnoha staletí velmi těsné i 

mezi vzdálenějším příbuzenstvem. Rodina je základní jednotkou a má silnou ţivotní 

hodnotu. Proto je zvykem prokazovat úctu svým předkům, rodičům a starším 

sourozencům. Velmi podobná úcta je projevována i k učitelům. Na druhou stranu 

konfuciánství stanovuje, ţe starší mají povinnost se starat o ty s niţším postavením. 

Hlavou rodiny je stejně jako v tradičních českých rodinách muţ. (Šišková 2001: 102) 

Ve Vietnamu je hluboko zakořeněná velká ohleduplnost vůči svým bliţním. Na 

první místo se staví blaho a spokojenost druhého jedince nad své vlastní potřeby a 

problémy. „Na veřejnosti se má kaţdý chovat tak, aby nevyšel najevo konflikt.“ (Šišková 

2001: 101) Je slušností chování neupozorňovat na chyby, nedostatky druhých a šetrně 

sdělovat problémy, nejlépe nepřímo přes třetí, výše postavenou osobu. 

Tyto zvyky a chování jsou provázány se vzdělávacím systémem, který je uznáván a 

ceněn na jednom z prvních míst. Proto většina Vietnamců v České republice dbá na 

vzdělání a špatný prospěch či nedostatečná úcta a věnování se škole je bráno jako mnohem 

větší prohřešek, neţ jak je vnímáno u českých dětí. 
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2.3. Česko – vietnamské vztahy 

K jasnějšímu pochopení chování vietnamské komunity v České republice, je třeba 

nejdříve objasnit průběh jejich příchodu do české země. Z toho bude moţné lépe pochopit, 

proč má vietnamská komunita v Čechách sklony k izolovanosti, i přesto ţe počátky jejího 

příchodu do České republiky sahají do 50. let 20. století. Hlavním mezníkem pro příchod 

vietnamských migrantů je rok 1989, kdy skončila platnost mezistátních dohod, a přísun 

Vietnamců přestal být podporován oběma zeměmi. 

 

2.3.1. Česko – vietnamské vztahy před rokem 1989 

Hlavním motivem migrace Vietnamců do ČR před rokem 1989 byla 

československá pomoc vietnamské společnosti postiţené válkou. 

Počátky imigrace z Vietnamu do České republiky se objevují v několika vlnách od 

roku 1956, kdy po mezistátní dohodě přišli spíše jednotlivci a 100 vietnamských sirotků 

postiţených válkou. Jelikoţ byli umístěni v Chrastavě, kde zůstali pohromadě, jejich 

adaptace na české prostředí se sníţila. Jako další zpomalení integrace do české společnosti 

byla trojice vietnamských učitelů přítomných při výuce češtiny. Přesto však mnoho 

z těchto Vietnamců pokračovalo v Československu v dalším studiu a někteří pak přijali 

Čechy jako svůj domov a zaloţili zde rodiny. (Brouček 2003: 15) 

Po uzavření dalších mezistátních smluv, do roku 1975, převaţovala migrace 

studentů a učňů převáţně ze Severního Vietnamu. Ti se zas po vyučení a krátké praxi 

vraceli zpět do své rodné země. Pobyt učňů se pohyboval okolo sedmi let a pobyt stáţistů 

byl sjednán na čtyři roky s moţností prodlouţení.  Nejvyšší přísun vietnamských obyvatel 

byl zaznamenán v letech 1980-1983, kdy jejich migrace činila necelých 30 000 osob. Po 

tomto období se postupně počet příchozích začal na základě dalších mezivládních dohod 

sniţovat. Do roku 1990, kdy došlo k ukončení mezistátních smluv, se příchod 

vietnamských obyvatel sníţil aţ o jednu třetinu. (Brouček 2003: 15) 

Mezistátní smlouvy jasně určovaly nároky na kaţdého vietnamského imigranta. Po 

příletu do České republiky, byli dělníci přesunuti rovnou do ubytoven závodů a učňové do 

jednoho ze dvou středisek jazykové přípravy. Dělníci absolvovali jazykový kurz češtiny 



19 

 

během tří měsíců. Po ukončení pobytu si měl moţnost kaţdý Vietnamec bezcelně odvézt 

zboţí v hodnotě 50 % svého celkového čistého výdělku. U studentů platila zásada, kterou 

zaštiťovala vietnamská ambasáda. Z ní vycházelo, ţe pokud student absolvoval vysokou 

školu v Československu s červeným diplomem, měl zde moţnost zůstat ještě dalších šest 

měsíců. Tato výsada pro nejlepší studenty velmi motivovala mnoho Vietnamců k 

vynikajícím studijním výkonům. Druhé pravidlo vietnamské ambasády pak bylo 

„pojistkou“ pro méně výkonné studenty, a to ţe student se špatnými výsledky ve škole byl 

poslán zpět do Vietnamu. (Brouček 2003: 17-18) 

Příkazy a zákazy vietnamské ambasády se netýkaly pouze podmínek studia a 

zaměstnání, ale zasahovaly také do osobního ţivota všech vietnamských přistěhovalců.  

V prvotní fázi příchodu imigrantů bylo dokonce zakázáno, aby se Vietnamec stýkal 

s Vietnamkou. Po roce 1982 bylo toto rozhodnutí zmírněno. Vietnamka sice mohla chodit 

s Vietnamcem, avšak nesměla otěhotnět. V případě otěhotnění se musela vrátit zpět do 

rodné země. Předčasný návrat do Vietnamu byl vnímán jako obrovská hanba. Mezi další 

striktní pravidla patřilo například, ţe Vietnamec nesměl sám chodit ven, mohli se volně 

pohybovat minimálně ve trojicích. (Brouček 2003: 19) 

Nebylo těţké rozpoznat, ţe vietnamská menšina velmi usilovala o co nejdelší pobyt 

v České republice. Postupně začala česká strana vyuţívat přistěhovalých Vietnamců jako 

levnou pracovní sílu v neatraktivních odvětvích českého průmyslu. Často se uplatňovali 

svou přirozenou aktivitou v činnostech, které vyţadovaly práci nad rámec pracovní doby. 

Toto vědomí, o jistém zneuţívání Vietnamců skrze pomoc od Československa, u některých 

Vietnamců přetrvává dodnes. (Brouček 2003: 19) 

 

2.3.2. Česko – vietnamské vztahy po roce 1989 

Po rozvázání česko-vietnamských smluv v roce 1989 byla snaha o navrácení zpět 

do Vietnamu všech vietnamských obyvatel ţijících na území České republiky. Avšak tento 

tlak byl nedůsledný a umoţňoval tak zůstat imigrantům v ČSSR nebo jinde v Evropě. Do 

České republiky mířili noví přistěhovalci z Vietnamu, a to hned z několika důvodů. Jednak 

přicházeli příbuzní a známí těch, co jiţ měli jistou zkušenost se ţivotem v České republice, 
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s úmyslem scelování rodin. Další méně početnou skupinu tvořili Vietnamci z Německa, 

kde po roce 1993 končily bývalé pracovní smlouvy z NDR. Další migranti pak přicházeli 

například ze Slovenska, Polska či Maďarska. Z Vietnamu přicházeli do Čech nelegálně 

přes Rusko. (Brouček 2003: 16) 

Hlavním motivem výběru Vietnamců právě České republiky mezi ostatními 

evropskými zeměmi byl jednak jejich vysoký počet ve srovnání s ostatními zeměmi, 

jednak československé a posléze české předpisy, ale také dobré zkušenosti se ţivotem 

v této zemi a znalost reálií před rokem 1989. Vietnamští imigranti, kteří přišli před rokem 

1989 a jiţ v České republice zůstali, se stali významnými osobnostmi vietnamské 

komunity. Patří k hlavním zprostředkovatelům mezi českou a vietnamskou komunitou. 

Řada z nich pracuje jako tlumočníci na trţištích, u soudu atd. Mnoho z nich má významné 

postavení. Jelikoţ většinu z nich tvoří lidé s vietnamským středoškolským vzděláním 

(popřípadě vysokoškolským v ČSSR), jedná se i o určitou inteligenci s politickým a 

kulturním rozhledem a zároveň s potřebou skupinové identifikace. Vietnamskou komunitu 

vytvářeli spíše volně shlukující se jednotlivci a tyto menší skupiny vietnamské inteligence.  

(Brouček 2003: 17) 

Smysl ekonomické aktivity Vietnamců v České republice nabral zcela nový 

rozměr, a to uţivit svou rodinu na dobré úrovni, finančně zabezpečit děti a postarat se o 

rodiče, kteří zůstali ve Vietnamu. Veškerý čas Vietnamců byl zaplněn podnikatelskými 

aktivity. Zbylý volný čas pak věnují tradičním zvykům a modlitbám za předky. 

Po roce 1991 přicházejí Vietnamci pouze s podnikatelským zájmem. Největší 

procento z vietnamského obyvatelstva ţijícího na území České republiky tvoří 

přistěhovalci právě po roce 1989.  (Brouček 2003: 21) 

 

2.4. Tradice a izolovanost vietnamské komunity v ČR 

Vietnamská komunita odráţí určité vrozené hodnoty a tradice z vietnamských 

obyvatel, avšak v mnohém se odlišuje a vytváří samostatné rysy, které pro občany 

Vietnamu nejsou blízké.  
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Jedním z nejvýznamnějších typických rysů chování vietnamského etnika na území 

České republiky patří uzavřenost celé minoritní komunity vůči majoritě. To je dáno hned 

z několika různých příčin. Stěţejní faktor, který můţe být shodný pro více minorit v České 

republice, je velká odlišnost české kultury od té, ze které sem Vietnamci přijíţdějí. Po 

příchodu do České republiky proţívají Vietnamci tzv. kulturní šok, který je moţné zmírnit 

pouze intenzivním stykem příslušníků obou etnik. Vietnamci jsou často jiţ od příjezdu do 

ČR izolovaní od většího kontaktu s majoritou. Ke vzájemným bariérám dopomáhají také 

nedostatečně organizované jazykové přípravné kurzy. Vietnamci často nemají moţnost být 

dopředu obeznámeni s českou kulturou i jazykem, coţ vede k izolovanosti a způsobuje 

oboustranně různé pověry a předsudky. Vietnamská komunita se pak straní, udrţuje si své 

tradiční hodnoty v uzavřeném společenství a vytrácí se potřeba začleňovat se do majoritní 

společnosti. (Šišková 2001:102)  

Jako další zdroj uzavřenosti komunity je třeba uvést institut „zástupce“. Vietnamci 

přijíţdějící do České republiky za prací často neočekávají, ţe se zde zdrţí takovou dobu, 

aby pro ně mělo smysl překonávat jazykové bariéry. Vyuţívají sluţeb vietnamských 

agentur, které jim na pobyt v České republice poskytnou tlumočníka, který za ně jedná 

s úřady. Jednotlivci pak příliš nepřicházejí do kontaktu s českým etnikem ani na oficiální 

úrovni. (Šišková 2001:103) 

Vietnamské etnikum však nezpůsobilo svou uzavřenost nepřátelstvím a nezájmem 

vůči české majoritě, ale v prvé řadě je izolovanost dána historickými podmínkami. První 

vietnamští imigranti sem zpočátku přijíţděli s celou rodinou, která se jezdila navštěvovat i 

přes celou republiku. Z politického hlediska nebyla situace pro Vietnamce v ČR nijak 

snadná. Vietnamská ambasáda velice pečlivě kontrolovala, jak se zde vietnamští občané 

chovají a vystupují.  V devadesátých letech, kdy se uvolnily podmínky a zvětšily moţnosti, 

obrátilo se zaměření Vietnamců směrem k obchodu. Se vznikem trţišť začaly vznikat i 

uzavřené obchodní vztahy, které se odvozovaly od asijských zvyklostí. (Šišková 

2001: 104) 

Vietnamská komunita se od obyvatel ve Vietnamu odlišuje právě touto uzavřeností, 

která vytváří jakýsi pomyslný kontrast. Z historického hlediska je pro Vietnam typická 
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jeho otevřenost vůči jiným kulturám a velkému mnoţství různorodých vlivů 

(náboţenských či vzdělanostních).  Naopak komunita vietnamských občanů v České 

republice se vyznačuje určitou uzavřeností a touhou udrţet si své tradiční hodnoty a 

kultury nedotčené. (Šišková 2001: 105) 

Dalším rysem, který vychází ze zvyklostí vietnamského obyvatelstva, je vztah 

k rodině. Ve vědomí Vietnamců dále zůstává základním článkem rodina zaloţená na 

manţelství.  Kaţdý Vietnamec ctí svou rodinu a zároveň je skrze rodinu přijímán celou 

společností. Ve Vietnamu není jedinec vnímán jako samostatné individuum, avšak pouze 

jako součást nejmenší jednotky, a to rodiny. Ve vietnamské kultuře jsou rodinné vztahy 

pokládány za paralelu společenských vztahů. Vietnamská komunita, která se pak vytváří 

v České republice, se vyznačuje neobvyklým prvkem. Mnoho Vietnamců opouští své 

rodiny a manţelství a přijíţdí do Čech se záměrem zabezpečit zbytek členů rodiny z rodné 

země. Avšak nejsou schopni v původně zamýšleném čase vydělat dostatečný peněţní 

obnos, aby se mohli navrátit zpět domů. Vietnamci vnímají potřebu být součástí rodiny a 

poměrně velké procento (je obtíţné stanovit velikost) imigrantů z Vietnamu zde zakládají 

nové partnerské vztahy i v relativně krátkém čase po přesídlení na území České republiky. 

(Brouček 2003: 22)  

Příchod do cizího prostředí je často imigranty chápán jako jakýsi start do nové 

etapy ţivota či pomyslná přestávka tradiční vietnamské existence. U některých příchozích 

Vietnamců dokonce dochází ke změně vlastního jména, k čemuţ jsou tlačeni podmínkami 

k lepší adaptaci na nové prostředí. Pro Vietnamce je těţké rozlišit, kdy je třeba ustoupit a 

podřídit se pravidlům. (Brouček 2003: 22) 

Jedním ze základních problémů je ten, ţe vietnamská menšina vnímá svůj příchod 

pouze jako provizorium. To se odráţí i na společném utváření rodiny v České republice. 

Vietnamci, kteří si svého partnera nacházejí v České republice, vnímají svůj nesezdaný 

vztah pouze jako dočasný, i kdyţ splňuje všechny znaky rodinného ţivota, včetně početí a 

narození nového potomstva. V některých případech, pokud je ekonomická či ţivotní 

výhoda dostatečně atraktivní, uzavírají zde Vietnamci nová manţelství, aniţ by zrušili 
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původní svazky ve Vietnamu. To se týká zejména případů, kdy uzavírají sňatek s cizincem 

či cizinkou, tedy s občanem České republiky. (Brouček 2003: 23) 

Avšak noví druhové a druţky nenarušují závazky k původní rodině. Vietnamci stále 

respektují své povinnosti k ostatním členům příbuzenstva v rodné zemi. Hlavním smyslem 

imigrace je hmotné zabezpečení své vlastní rodiny ve Vietnamu. I přes to, ţe si imigrant 

v české zemi můţe najít nového partnera či partnerku, stále oba dva finančně zaopatřují 

svou rodinu ve Vietnamu. Imigrant neupřednostňuje své individuální zájmy před 

kolektivními zájmy celé jeho rodiny ve Vietnamu. (Brouček 2003: 25)  

Tento styl ţivota se podílí na izolovanosti komunity. Vietnamské lokální komunity 

se odlišují sociálními vztahy vůči majoritě například právě tímto důrazem na rodinný ţivot 

či ţivot v páru. Vnímají, ţe u majority chybí těsnější vazba mezi individuem a společností. 

Z toho vychází jejich pochybnosti o smyslu instituce celospolečenského rozsahu. Ţijí 

v úzkých sociálních vazbách, které se váţí na lokální komunitu či sousedské vztahy. 

Největší procento komunit tvoří právě příchozí po roce 1989 (aţ 75%). (Brouček 2003: 26)  
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3. ROZDÍLY MEZI ČESKÝM A VIETNAMSKÝM VZDĚLÁVÁNÍM  

 

Školský systém ve Vietnamu je celkem novou institucí a moţnosti ve vzdělávání 

jsou v lecčem podobné jako v České republice. Přestoţe lze v obou školských systémech 

těchto zemí nalézt podobné prvky po oficiální, úřední stránce, jistě můţeme spatřit 

rozdílnosti v přístupu společnosti ke vzdělávání. V České republice i ve Vietnamu je 

moţné dosáhnout vysokoškolského vzdělání, avšak počet takto vzdělaných se v těchto 

zemích rapidně liší. Ve Vietnamu nejsou pro vysokoškolské vzdělávání vytvořené tak 

příznivé podmínky. To můţe lépe objasňovat vztah vietnamské komunity ke vzdělávání 

v České republice. Proto se snaţím v této kapitole poukázat na postoj k výchově a 

vzdělávání ve Vietnamu, odlišnosti vztahu ke vzdělání vietnamské komunity od 

Vietnamců ţijících ve své rodné zemi a také nastínit některé základní problémy při 

integraci Vietnamců do české společnosti v rámci školského systému. 

 

3.1. Vzdělávání cizinců v ČR 

Přístup ke vzdělání pro vietnamské děti v České republice nebyl dříve takovou 

samozřejmostí. Před rokem 1989 byla pravidla příchodu a vzdělávání Vietnamců jasně 

dána. Avšak po roce 1989, kdy přicházela do České republiky vlna imigrantů nelegálně
3
, 

bylo potřeba, aby proběhla taková úprava českých zákonů, která by zde umoţnila studovat 

i nelegálním přistěhovaleckým dětem či dětem přicházejícím z oblastí mimo Evropskou 

unii. Konečný zákon pro svolení vzdělávání cizinců bez povolení k trvalému pobytu, nabyl 

účinnosti aţ 1. 1. 2008.  

„Zákon nově stanoví, ţe cizinci ze třetích zemí, kteří nejsou rodinní příslušníci 

občana Evropské unie, mají za stejných podmínek jako občané EU přístup k základnímu 

vzdělávání, střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při 

výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České republiky, a 

dále ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském 

zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou ţáky základní 

                                                           
3
 Viz příloha Tabulka č. 2: Počet ilegálních imigrantů v ČR k 31. 12. 2003 
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školy, odpovídajícího ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře. 

Cizinci ze třetích zemí mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie taktéţ přístup 

k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a 

ke školským sluţbám podle tohoto zákona, pokud mají právo pobytu na území České 

republiky na dobu delší neţ 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat 

na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami poţívajícími doplňkové 

ochrany, ţadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami poţívajícími dočasné 

ochrany.“ (Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007 a návrh dalšího 

postupu 2008: 22) Změna školského zákona zpřístupnila základní vzdělání i 

přistěhovalcům s nelegálním pobytem a otevřela tak cestu mnoha vietnamským ţákům 

ţijících v České republice. 

Pozdní povolení povinné školní docházky pro Vietnamce není vnímáno jako jediná 

překáţka, se kterou se museli vyrovnat. Vietnamské etnikum muselo přivyknout i 

rozdílnosti mezi vzděláváním v České republice a Vietnamu. 

 

3.2. Postoj k výchově a vzdělávání ve Vietnamu 

3.2.1. Model vzdělání ve Vietnamu 

Vznik moderního školství započal v roce 1945, kdy se Vietnam stal samostatným. 

Konečný a ucelený systém byl ustanoven aţ roku 1975.  Celé školství je silně ovlivněné 

konfucianismem. Toto učení se soustřeďuje převáţně na morální výchovu.  

Ve Vietnamu začíná péče o dítě jiţ v předškolním věku, obdobně jako v České 

republice. Mateřská dovolená trvá pouhé 4 měsíce, potom matka nastupuje do práce a dává 

své dítě do jeslí. I přes tuto nabídku státu, díky důrazu na tradiční souţití rodiny, většina 

dětí často zůstává doma, kde se o ně starají prarodiče. Tento model hlídání širší rodinou je 

stejný jak ve městech pro matky v zaměstnání, tak i na vesnicích, kde jde však matka často 

mnohem dříve (i po jednom měsíci po porodu) obdělávat své pole. Matky na vesnicích 

totiţ často nejsou registrovány u pojišťoven, a proto nemají na 4 měsíce mateřské dovolené 

nárok. Do jeslí děti vstupují ve věku od 3 měsíců do 3 let. Jelikoţ zde ve většině případů 

tráví celý den, péče vychovatelek je substitucí za péči matky, krmí je a starají se o ně, i 
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pokud děti onemocní. Matky své děti občas během dne navštěvují. (Černík, J. a kol. 2006: 

134-135) 

Jelikoţ v České republice se do jeslí nastupuje aţ později a vietnamské matky jsou 

zvyklé pracovat dříve, řeší se často situace najmutím české chůvy, která celý den hlídá 

vietnamské děti. Tyto vychovatelky jsou mezi Vietnamci v České republice nazývány 

„babičky“ a zastupují tak funkci prarodičů, kteří zůstali ve Vietnamu a o své vnoučata se 

nemohou starat. 

 Povinná školní docházka trvá ve Vietnamu 5 let. Děti nastupují do školy ve věku 

6 let a na konci 5. třídy skládají závěrečné zkoušky. Jelikoţ dějiny Vietnamu jsou převáţně 

dějinami válek, povinná školní docházka zde nemá dlouhou tradici, tj. převaţuje zde nízká 

úroveň vzdělání. Na vesnici není kladen na vzdělání takový důraz. Většina ţáků sice 

pokračuje po ukončení základní školy na první stupeň střední školy, avšak mnoho z nich 

jiţ nepřejde do dalšího stupně. Jiná situace je ve městech, kde 100 % dospělých mají 

ukončené vzdělání 1. stupně střední školy a velké procento z nich sloţilo i maturitní 

zkoušku. (Černík, J. a kol. 2006: 136)  

První stupeň střední školy trvá 4 roky a je pro děti od věku 11 let. Vzdělávání opět 

končí zkouškou a někteří dále pokračují na druhý stupeň střední školy (gymnázia) či 

nastupují do odborných středních škol a učilišť. Vzdělávání ve Vietnamu je náročné i 

finančně, a to jiţ od základní školy, kdy rodiče jsou povinni platit nemalou částku např. na 

studium svých dětí a na výstavbu školy. Mezi další problémy školství patří jeho dostupnost 

z hlediska dopravy. Gymnázia jsou situována jen ve městech nebo větších obcích, takţe je 

na denním pořádku, ţe studenti dojíţdějí na kolech i desítky kilometrů. (Černík, J. a kol. 

2006: 136-137) 

Po ukončení studia na střední škole, většinou po skončení druhého stupně střední 

školy, mohou studenti pokračovat ve vzdělávání se na vysokých školách. Bakalářské školy 

se studují 3 roky, avšak podstatně se liší od těch českých. Ve Vietnamu existují školy 

zaměřené pouze na bakalářské studium, které můţeme připodobnit českým vyšším 

odborným školám. Tyto školy spravuje buď provincie, nebo ministerstvo. Vysoké školy 
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jsou pak zaměřeny pouze na magisterské studium. Aţ v posledních letech se začíná na 

některých vysokých školách objevovat bakalářské studium. (Černík, J. a kol. 2006: 138) 
4
 

Vietnamci v České republice si uvědomují nedostačující systém vzdělávání ve 

Vietnamu, a proto si váţí moţnosti studia pro své děti narozené a bydlící v České 

republice. Podporují je tedy ve studiu, které je dotované státem a nadané děti mohou bez 

vnějších překáţek (finance, škola daleko od domova) vystudovat i vysokou školu.  

 

3.2.2. Společenská prestiţ vzdělání a jeho efektivita 

Jak jiţ bylo řečeno, vzdělání je ve Vietnamu velmi vysoko ceněno. Dosaţené 

vzdělání posiluje prestiţ celé rodiny. Na děti je pak často naléháno, aby ve vzdělávání 

dosahovaly nejlepších moţných výsledků, nehledě na jejich schopnosti či předpoklady. 

Zodpovědnost za rozhodnutí, v čem se chce dítě vzdělávat, často nesou rodiče. Dítě tak 

nemá přílišnou svobodu do svého vzdělávání zasahovat. V posledních letech se zvyšuje 

počet přihlášených na vysoké školy, kde je však omezená kapacita. Současně se sniţuje 

počet studentů hlásících se na odborné střední školy. Sniţuje se tak nabídka 

kvalifikovaných pracovních sil. Pomalu se tak prohlubuje nerovnováha mezi vzdělávací 

formou a profesní strukturou. 

Co se týče pedagogů, je jich ve Vietnamu velký nedostatek, i přes to, ţe ke 

kvalifikaci stačí absolvování studia učitelského studijního programu na bakalářských 

oborech. Největší počet učitelů je postrádán obzvláště v horských oblastech. Vietnamská 

vláda proto zavedla, ţe kaţdý absolvent učitelského oboru je povinen nejdříve pracovat 

určitý čas v horských oblastech a pak se teprve můţe vrátit do místa svého bydliště. 

Dokonce je studium učitelství podporováno státem natolik, ţe je nejen neplacené, ale 

studenti dostávají stipendium. Coţ je ve Vietnamu pro studium neobvyklé. (Černík, J. a 

kol. 2006: 139-140) 

Ve vietnamské společnosti je povolání učitele velice ceněno, zaujímá ve 

společnosti jedno z nejvýše postavených povolání, co se týče prestiţe. Platové ohodnocení 

však vysokému společenskému postavení neodpovídá. Tato úcta k učitelům sahá ke konci 

                                                           
4
 Viz příloha Schéma č. 3: Zjednodušený model vzdělání ve Vietnamu 
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druhé světové války, kdy se ve Vietnamu usilovalo o odstranění negramotnosti, avšak 

chyběly finanční prostředky na dostatek učebních pomůcek a materiálů. Učitel měl tedy 

rozhodující roli v šíření znalostí a vědomostí. Společnost si byla této jeho role vědoma a 

díky tomu si učitelství získalo svou prestiţ. (Šišková 2008: 144) 

Ve Vietnamu patří mezi hlavní problémy studia náplň osnov. Ţáci jsou vzděláváni 

převáţně o teoretických poznatcích, kterých je mnoho a mnohdy je velké mnoţství z nich 

zbytečných. Některé předměty nejsou naopak pokryty vůbec, např. na gymnáziích chybí 

výuka předmětů jako psychologie, filozofie, které jsou důleţité pro rozvoj všestranné 

osobnosti. (Černík, J. a kol. 2006: 139-140) 

 

3.3. Výchova a vzdělávání vietnamské komunity v ČR 

V některých zemích existují prvotní orientační kurzy, které příchozí migranty 

informují o základních specifikách dané kultury, právním systému a úředním jazyku. 

V České republice však takovýto projekt neexistuje. Kurzy pro Vietnamce bývají zaměřené 

na slovní zásobu, která je potřeba při podnikání. Proto není neobvyklé, ţe Vietnamci, ţijící 

zde i po mnoho desítek let, umí jen základní české fráze a k jednání s institucemi pouţívají 

prostředníka. (Černík, J. a kol. 2006: 143) 

Proto by nemělo být pro české učitele velkým překvapením, ţe vietnamští ţáci při 

nástupu do školy neznají ani základní všeobecně známé skutečnosti jako známkování 

v ČR, proč by měli rodiče chodit do školy atd. Pokud učitel tyto pro nás samozřejmé 

informace vietnamským dětem vysvětlí, můţe jim i jejich rodičům ulehčit první kontakty 

se školou. Ze začátku by si měl také učitel ověřovat, ţe děti rozumí jeho výkladu. Díky 

zvyklostem z vietnamského školství se můţe Vietnamec snadno naučit něčemu nazpaměť, 

aniţ by plně pochopil význam. (Černík, J. a kol. 2006: 144) 

Děti jsou často integrovány zcela spontánní, přirozenou formou, bez jakéhokoliv 

vstupu autority. Je na kaţdém dítěti, aby se samo ozvalo, pokud je pro něj něco 

nesrozumitelné. Dítě přichází také do nového jazykového prostředí a můţe mu činit jisté 

problémy jazyková bariéra. To, ţe dítě má špatný jazykový projev, nesvědčí nic o jeho 

potenciálu či inteligenci. Malé děti se často učí češtinu spontánním odposlechem a 
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proţitkem. Na českých školách se dosud nevyřešil problém neexistence jakýchkoliv česko-

vietnamských učebnic, coţ můţe komplikovat snahu učitelů o zlepšení českého jazyka 

dítěte. (Černík, J. a kol. 2006: 145) 

Při delším pobytu vietnamské děti, učící se český jazyk jiţ odmalička, pozvolna 

zapomínají svůj rodný jazyk a nastávají tak komplikace v komunikaci s rodiči. Proto se 

objevuje nový jev, ţe se děti v České republice znovu učí vietnamsky. Často pro rodiče 

nejsou pouze překladatelé, avšak objasňují svým rodičům i chování českých učitelů či 

jejich spoluţáků. (Černík, J. a kol. 2006: 146) 

Při výuce je pro vietnamské děti lepší zapojit je do kolektivu s českými dětmi, kde 

se pozvolna učí češtinu od svých vrstevníků. Neosvědčilo se vytvoření samostatné třídy 

pro vietnamské ţáky s intenzivní výukou češtiny. (Černík, J. a kol. 2006: 147) 

Je třeba si uvědomit, ţe děti naráţí na dvě rozdílné kultury, coţ můţe přinášet 

negativa i pozitiva. Dokáţí se pohybovat v prostředí dvou kultur, avšak zároveň ztrácí 

kulturní identitu a těţko sebe zařazují pouze k jedné z těchto dvou kultur. Ve škole se 

setkávají s českou kulturou, avšak většinu svého času tráví ve vietnamské komunitě, kde 

téměř vůbec nepouţívají český jazyk. Velké procento vietnamských dětí narozených 

v České republice chce v této zemi zůstat a osamostatnit se. Avšak přesto proţívá jakousi 

vnitřní rozpolcenost a závazky k vietnamské kultuře a rodině. (Černík, J. a kol. 2006: 150) 

Díky tomuto kulturnímu dualismu dítěte (rozpolcenosti ze dvou kultur) je vhodné, 

aby se podařilo škole zapojit rodiče do vzdělávání. Můţe to dítěti ulehčit integraci a 

psychickou zátěţ pramenící z neustálého vysvětlování a objasňování rodičům české 

chování i školský systém. I přes náročnost tohoto úkolu, jsou rodiče kladně nakloněni do 

vzdělání dítěte co nejvíce investovat. Škola můţe čerpat jak z vietnamské tradiční úcty 

k učitelům a vzdělání obecně, tak i motivace ţáků a jejich rodičů ke vzdělání. (Černík, J. a 

kol. 2006: 162) 

Pozice dítěte jako tlumočníka, překladatele mezi učiteli a rodiči můţe přinášet 

další negativa. Nejen ţe role překladatele je velmi náročná, protoţe dítě nepřekládá 

doslova, co učitel řekne, ale to, co si myslí, ţe je nejlepší v tu chvíli říci, avšak dítě můţe 

také této své role zneuţívat. Zná totiţ jak prostředí školy, tak i své rodiny. Škola často 
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znamená pro vietnamskou rodinu jediný informační kanál o české společnosti. (Černík, J. a 

kol. 2006: 163-164) 

I kdyţ české prostředí nebývá příliš výrazně xenofobní a rasistické
5
, můţe se dítě 

také potýkat se šikanou či fyzickým napadením. Avšak ze strany českých dětí můţe 

docházet k útoku na vietnamskou psychiku i nevědomky. Například vietnamské děti bývají 

velmi citlivé na zobecňující závěry o celé vietnamské komunitě. Je podstatné, aby člověk 

dokázal rozlišovat mezi předsudky, stereotypy a charakteristickými znaky dané skupiny. 

Avšak předsudky a stereotypy vznikají také na obou stranách. (Černík, J. a kol. 2006: 165) 

Další nepochopení ze strany Vietnamců můţe být samotný přístup vzdělávacího 

systému v České republice. Tradiční vietnamské vzdělávání je zaloţené na memorování a 

učení se obecných, teoretických pojmů nazpaměť. Po seznámení se s českými osnovami je 

mohou rodiče vnímat jako nekvalitní a málo intenzivní. (Černík, J. a kol. 2006: 165) 

 

3.4. Konkrétní vybrané problémy v integraci druhé generace vietnamských dětí 

v rámci českého školství 

Minority v prostředí českého školství se mohou potýkat s různými problémy. Není 

snadné stanovit, jaké z problémů omezit na vietnamské ţáky na českých školách. Kaţdé 

dítě jakékoliv národnosti je individuální osobností a často reaguje na jiné kulturní prostředí 

odlišně. Přesto se však ukazuje, ţe určitá typizace problémů, se kterými se vietnamské děti 

ve školách potýkají, se objevuje.  

Vycházím z vybraných problémů, které popsal Jan Černík ve svém odborném článku o 

výzkumu „Vietnamští ţáci na základních školách: Náčrt problémů a přístupů. (Černík, J. a 

kol. 2006: 176-185) 

Jan Černík (2006) ve svém spise rozvíjí, co znamená pro vietnamskou komunitu, 

ţe jejich děti dochází do českých škol. Byla zde snaha ověřit, jak probíhá integrace 

vybraných skupin dětí a mládeţe do české společnosti. Zjistilo se, ţe pedagogové na 

                                                           
5
 Vyplývá tak z výzkumu CVVM  „Vztah Čechů k národnostním skupinám ţijícím v ČR“. Ukázalo se, ţe za 

posledních 7 let sympatie k vietnamské minoritě stoupají. Přesto však mezi vybranými národnostními 

skupinami zaujímají Vietnamci v sympatičnosti aţ 10. místo za Srby a Rusy. Viz příloha Tabulka č. 4: Vztah 

k národnostním skupinám ţijícím v ČR; 2005 – 2011 (průměr).  
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školách se potýkají se čtyřmi okruhy problémů jako jazykový handicap, komunikace 

s rodiči, nesouvislá školní docházka a nedostatek informací a metodologické podpory. 

Otázky xenofobie a rasismu nebyly u této skupiny výrazně problémové. Avšak na základě 

rozhovorů s učiteli se tento fakt nedá přesně ověřit, jelikoţ vietnamské děti mají snahu 

nevyčnívat a neupozorňovat na sebe.  

Problematika vzdělávání cizinců v České republice se týká nejčastěji základních 

škol, jelikoţ řada z ţáků na základních školách pochází z Vietnamu, ale v útlém dětství 

spolu se svou rodinou emigrovali do České republiky. Dá se tedy mluvit o 1,5 generaci. 

(Černík, J. a kol. 2006: 179) 

Jelikoţ tento výzkum byl prováděn na 1,5 generaci vietnamských dětí a sama jsem 

sledovala aţ druhou generaci, tedy vietnamské děti narozené jiţ v Čechách, zaměřím se jen 

na vybrané problémy, se kterými se mohou potýkat i děti druhé generace. A to na jazykový 

handicap, komunikaci mezi rodiči a učiteli a vztah ke vzdělání vietnamských dětí.  

Jazykový handicap je jedním z problémů příchozích vietnamských dětí. 

Pedagogové tento problém někdy řeší neklasifikováním ţáka v prvním roce studia. Avšak 

nejčastěji se objevuje zařazení vietnamského dítěte do niţšího ročníku, neţ odpovídá jeho 

věku. Popřípadě byl ţák zařazen do třetího ročníku, který je klíčový pro výuku českého 

jazyka. Avšak tento postup se potýká s nepochopením a odsouzením ze strany rodičů. 

Ţákovi se však nelze věnovat individuálně během běţných hodin, jelikoţ by se nedal 

rozloţit učitelův čas rovnoměrně i mezi ostatní ţáky. Pak se zde naskytuje moţnost děti 

umístit do speciální třídy, tvořené buď jen vietnamskými dětmi, nebo dětmi s poruchou 

chování a učení. V těchto třídách je moţný individuální přístup k ţákům. Avšak to pak 

zpomaluje či znemoţňuje integraci a resocializaci vietnamského dítěte do české 

společnosti. Nejúspěšnějším modelem se stalo pro vietnamské děti doučování českého 

jazyka mimo školní výuku, buď v zájmovém krouţku či soukromě v rámci placených 

jazykových kurzů. Tento způsob však také není ideální. Často všechny pomůcky, učebnice 

i plat soukromého doučovatele hradí ze svých peněz rodiče. (Černík, J. a kol. 2006: 180-

181) 
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Základní škola v Modřanech začala pouţívat speciální způsob začleňování dětí do 

školství, kdy kaţdý příchozí vietnamský ţák byl udělen na starost vietnamskému dítěti 

z vyššího ročníku. Ten pak předává novému ţákovi všechny potřebné informace a 

zkušenosti a usnadňuje mu orientaci v novém prostředí. Avšak tento způsob je 

realizovatelný pouze na školách s větším počtem vietnamských dětí. (Černík, J. a kol. 

2006: 181) 

Dalším problémovým jevem bývá komunikace učitelů s rodiči. Vietnamští rodiče 

ve většině případů neovládají český jazyk, a proto komunikují s učiteli skrze prostředníka. 

V některých případech to můţe být překladatel, či přímo dítě. Jan Černík uvádí, ţe v Praze 

ve většině případů převaţuje komunikace skrze prostředníka. Ať uţ se jedná o asistenta 

pedagoga, který spolupracuje s vietnamskou komunitou nebo o překladatele. (Černík, J. a 

kol. 2006: 183) 

Posledním problémem (z vybraného výzkumu) relevantním pro vietnamské děti 

druhé generace je tlak ze strany rodičů na vzdělávání. Vietnamské děti jsou většinou pod 

vlivem tradiční kultury vedeny k vysokým výkonům ve vzdělání. Rodiče chtějí, aby jejich 

syn či dcera studovali s nejlepšími moţnými výsledky. To však můţe v dítěti vyvolávat 

stres a mít naopak negativní účinek na jeho učení. S těmito problémy se mohou potýkat i 

vietnamské děti druhé generace. (Černík, J. a kol. 2006: 182) 

Vztah vietnamské rodiny k majoritě se můţe lišit také podle toho, zda emigrovali 

do České republiky před rokem 1989, nebo po revoluci. I přes různé podmínky v rodinách, 

ze kterých vietnamské děti druhé generace pocházejí, se mohou potýkat s podobnými 

problémy v integraci do české společnosti v rámci školy. Mohou to být jednak zmíněné 

problémy jako jazykový handicap, komunikace ţáků s učiteli a vztah ke vzdělání, se 

kterými se setkává i 1,5 generace Vietnamců v České republice, avšak kvůli rozdílným 

postojům jejich rodičů k výchově, vzdělání a kultuře, se mohou tyto děti setkávat se zcela 

specifickými problémy v integraci do české společnosti, se kterými první generace (popř. 

1,5 generace) Vietnamců nemusela vůbec přijít do styku. Ve výzkumu, který zařazuji do 

praktické části, jsem se pokusila zjistit, s jakými problémy se mohou potýkat vietnamské 

děti druhé generace v prostředí základních škol.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. KVALITATIVNÍ VÝZKUM INTEGRACE DRUHÉ GENERACE 

VIETNAMSKÝCH DĚTÍ NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH V PRAZE  

 

Na základě nastudovaných informací o problémech ve vzdělávání vietnamské 

komunity v České republice jsem se rozhodla uskutečnit výzkum o integraci druhé 

generace vietnamských dětí na základních školách. Jelikoţ není v České republice o těchto 

problémech příliš velké mnoţství statistických dat a výzkumů, vycházela jsem převáţně 

ze dvou proběhlých výzkumů, a to z jiţ zmiňovaného výzkumu „Vietnamští ţáci na 

základních školách: Náčrt problémů a přístupů“ a výzkumu „Asistenti pedagoga pro ţáky-

cizince“
6
, provedeného Ústavem pro informace ve vzdělávání.

7
 

 

4.1. Výzkumný problém 

Vietnamská komunita patří mezi jednu z mála českých menšin, které se uzavírají 

před integrací do české společnosti a ţijí víceméně izolovaně. Existuje jen málo institucí, 

kde se Vietnamci setkávají s českou kulturou. Generace Vietnamců, kteří přišli 

z Vietnamu, stále doufá, ţe se do své rodné země zase jednou vrátí. Avšak druhá generace 

vietnamských dětí, která se zde jiţ narodila, vnímá vietnamskou kulturu jinak. Často jako 

přejatou od rodičů, ale ne jako vlastní. Tato generace se pohybuje na pomezí vietnamské 

                                                           
6
 Výzkum „Rychlá šetření 2010“ provedený Ústavem pro informace ve vzdělávání se specializuje na 

problematiku potřeby asistenta pedagoga pro ţáky-cizince na českých školách. V rámci výzkumu je 

věnována část také nejčastějším problémům při výuce ţáků-cizinců. Tento výzkum se však nezaměřuje pouze 

na problémy v integraci vietnamských dětí, ale slučuje české menšiny jako slovenskou, polskou, 

vietnamskou, ruskou a ukrajinskou, které analyzuje společně. Přesto je moţné zaznamenat, s jakými 

problémy se mohou potýkat děti minorit v České republice. Pro představu přikládám v příloze graf č. 5: 

Rozdíly v hodnocení závaţnosti různých problémů při výuce ţáků-cizinců – podle druhu školy a přítomnosti 

ţáků z tzv. ostatních zemí (jiné země původu neţ Slovensko, Polsko, Vietnam, Rusko a Ukrajina).  

7
 V konkrétních moţných problémech jsem vycházela ze dvou výzkumů o integraci vietnamské menšiny, a to 

„Vietnamští ţáci na základních školách: Náčrt problémů a přístupů“, popsaném v článku J. Černíkem  

(Černík, J. a kol. 2006: 176-185) a výzkumu „Asistenti pedagoga pro ţáky-cizince“ provedeném Ústavem 

pro informace ve vzdělávání (Hesová, A. 2010.).  
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kultury, se kterou se setkává v kruhu rodiny a příbuzenstva, a kultury české, která je jim 

předávána skrze přátele a skrze instituce, například školu.  

Dítě je od malička vychováváno svými rodiči a blízkými, aby se dokázalo 

pohybovat ve vietnamském prostředí a ovládalo tak vietnamské zvyky a obyčeje. Není tak 

připraveno na prostředí české školy, kde se setkává s odlišným přístupem. Z toho mohou 

pramenit jisté problémy v integraci do české společnosti.  

 

4.2. Cíle výzkumu 

Druhá generace vietnamských dětí v České republice se potýká se specifickými 

problémy, které nejsou příliš rozváděny a zmiňovány v české společnosti. Jelikoţ jsou 

vietnamští ţáci motivováni svými tradicemi a kulturou ke vzdělávání se, nemívají při 

studiu příliš špatné výsledky. V české kultuře jsou pak vnímáni jako bezproblémoví a dobří 

studenti a jejich integraci se nevěnuje tolik pozornosti jako jiným studentům z ostatních 

minorit. 

Přesto se mezi těmito ţáky mohou objevovat problémy v integraci do české 

společnosti. Často se s nimi však musí vyrovnat sami, bez pomoci autorit jako jsou učitelé 

či rodiče. Z obou stran se totiţ neklade příliš velký důraz na nesnáze v kontaktu s českou 

kulturou.  

Mým cílem je vyzkoumat, zda existují nějaké typické problémy při integraci 

v rámci vzdělání (školství), se kterými se druhá generace vietnamských dětí potýká, a 

pokud ano, tak na tyto nesnadné situace upozornit a pokusit se je analyzovat. Domnívám 

se, ţe je podstatné, aby se o těchto věcech mluvilo a psalo, protoţe díky tomu si mohou 

lidé lépe uvědomit, ţe vietnamské dítě můţe mít v rámci vzdělávání určité potíţe, i přesto 

ţe vykazuje skvělé výsledky a známky. 

 

4.3. Postup dosaţení cíle výzkumu 

Skrze rozhovory s vietnamskými ţáky na druhém stupni základních škol jsem se 

pokusila analyzovat, zda existují pro vietnamské děti druhé generace nějaké typické 

problémy při studiu ve škole a co je pro ně překáţkou v integraci. Vycházela jsem ze 
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základních problémů, které byly nastíněny v proběhlých výzkumech. Tedy jazyková 

bariéra, komunikace učitelů s rodiči, vhodnost učebních pomůcek a studijního programu. 

Zaměřila jsem se také na rodinné podmínky a zázemí vietnamských dětí jako 

předpoklad integrace. Zkoumala jsem i jejich ţivotní vize, zda by chtěly dále ţít v České 

republice nebo se vrátit do Vietnamu. 

Vzorek respondentů jsem ohraničila následujícími kritérii. Jedná se o ţáky 

z Prahy
8
, z druhého stupně základních škol, vietnamského původu, ţijící jiţ od narození 

v České republice a ovládající český jazyk na komunikativní úrovni. Jako hlavní podmínku 

jsem stanovila, aby respondent byl ve třídě buď jako jediný Vietnamec, nebo s jedním 

vietnamským spoluţákem. Nevyhledávala jsem případy většího počtu Vietnamců v jedné 

třídě či škole. Domnívám se, ţe v takových podmínkách není na vietnamské dítě vyvíjena 

taková potřeba integrace do české společnosti, jelikoţ se mohou vietnamské děti shlukovat 

a separovat od ostatních českých dětí. Zajisté mohou mezi sebou komunikovat pouze 

vietnamsky a nemít takový důvod učit se češtinu a začleňovat se do české společnosti. 

 Rozhovory probíhaly v lednu aţ březnu 2011. Jednalo se vţdy o zhruba 30 

minutové rozhovory v českém jazyce, které jsem nahrávala se svolením zákonných 

zástupců na diktafon a pak převedla do písemné podoby, ze které jsem data dále 

zpracovávala a analyzovala. Komunikovala jsem přímo s jednotlivými základními školami 

nebo členy vietnamských komunit v Praze. 

 

4.4. Způsob získání respondentů a charakteristika vzorku 

Po zvolení kritérií dotazovaných jsem se rozhodla získat respondenty skrze školy. 

Kontaktovala jsem praţské základní školy, které jsem vybrala náhodně. Komunikace 

s řediteli a vedením však byla nesnadná. Tímto způsobem se mi nakonec podařilo získat 

dva dotazované, a to Duyen a Namka, se kterými jsem provedla rozhovor na základě 

písemného souhlasu rodičů i ředitelů. Duyen chodí do 8. třídy, je jí 13 let a jako Vietnamka 

                                                           
8
 Pro výzkum jsem zvolila Hlavní město Praha, jelikoţ je multikulturním centrem celé České republiky. 

V příloze přikládám „Graf č. 6: Podíly škol, do nichţ dochází aspoň jeden ţák-cizinec původem z Vietnamu 

nebo tzv. ostatních zemí (jiné země původu neţ Slovensko, Polsko, Vietnam, Rusko a Ukrajina) – podle 

kraje, velikosti školy a zřizovatele“, který ukazuje, ţe v Praze se nachází největší podíl škol, do nichţ dochází 

aspoň jeden ţák původem z Vietnamu. 
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je sama ve třídě. Namko navštěvuje 5. třídu ZŠ, je mu 11 let a také je ve třídě 

vietnamského původu sám. Kontakt na další dotazovanou Moniku jsem vyjednala přes 

mého známého. Monice je 12 let, chodí do 7. třídy, kde má pouze české spoluţáky. Přes 

Moniku jsem se dostala ke dvěma dalším vietnamským dětem Hance V. a Hance. Hance 

V. je 14 let, chodí do 8. třídy, kde má sice jednoho vietnamského spoluţáka, se kterým se 

ale příliš nebaví. Poslední respondentkou je Hanka, které je 15 let a chodí na víceleté 

gymnázium (úroveň 9. třídy ZŠ).  

Výzkum jsem tedy prováděla s 5 dětmi bydlícími v Praze, ve věku 11-15 let 

navštěvující školy na Praze 4 a Praze 8. Všechny děti plynule ovládaly češtinu, kterou se 

naučily v útlém dětství. Vietnamské děti, kterých jsem se dotazovala se, buď narodily 

přímo v České republice nebo první rok či dva strávily v jiné zemi, a pak se přestěhovaly 

do České republiky. Z útlého dětství, kdy ţily v jiné zemi, si ale nic nepamatují.  

Ukázalo se, ţe místo, kde samotný rozhovor probíhal, mělo jistý vliv na 

komunikativnost dotazovaných. S Duyen a Namkem probíhal rozhovor ve školním 

prostředí. Rozhovor s nimi byl konstruovanější a náročnější na moderaci. S dalšími třemi 

dívkami probíhaly rozhovory v neformálním prostředí kaváren a restaurací. Bylo poznat, 

ţe o sobě hovoří více spontánně a dokázaly mluvit i o osobnějších problémech v rámci 

integrace do české společnosti. 

Ţádné z vietnamských dětí nepatřilo do stejné vietnamské komunity, tj. kaţdé se 

pohybovalo v trochu jiném prostředí. Jediná výraznější spojitost je mezi Monikou a 

Hankou, které se znaly z komunity, kdyţ ještě bydlely v Aši. Avšak obě dvě minimálně 

poslední 4 roky bydlí v Praze a po přestěhování spolu komunikují sporadicky. Namko a 

Duyen sice navštěvují stejnou školu, avšak blíţe se neznají. Jistou nevýhodou mého vzorku 

je převaha dívek, celkem 4 dívky a jeden chlapec.  

I přes rozmanitost prostředí, odkud dotazovaní pochází, je zřejmé, ţe můj vzorek 

není příliš obsáhlý. Celá analýza je limitována malým počtem dotazovaných a výsledky se 

proto dají povaţovat za sondu do celé problematiky. Pro ověření závěrů by bylo vhodné 

provést výzkum na větším vzorku, který by mohl být vztaţen na všechny vietnamské děti 

druhé generace ţijící v Praze.  
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4.5. Popis uţitých metod a zdůvodnění jejich volby 

4.5.1. Metoda sběru dat 

Pro zmapování problémových situací integrace vietnamských dětí v rámci vzdělání 

jsem zvolila formu rozhovorů
9
 s ţáky na druhém stupni základních škol. Bylo by ještě 

moţné pouţít na sběr dat dotazníkové šetření, avšak o problémech s integrací vietnamské 

menšiny je podle mého názoru nepříliš velký dostatek dostupných výzkumů a zdrojů, aby 

bylo moţné na jejich základě utvořit uzavřené otázky, které by pochytily všechny 

vyskytující se problémy. Proto se jako nejvhodnější metoda sběru dat jevila metoda 

interview. 

Pro interview jsem zvolila polostrukturovaný charakter. V jednotlivých 

rozhovorech s vietnamskými dětmi na základních školách jsem se zaměřila na moţné 

problémy v integraci. Na jejich základě jsem pak sestavila okruhy témat. 

Ţáků druhého stupně základních škol jsem se v první části rozhovoru ptala zejména 

na jejich ţivotní situaci a postavení ve společnosti. V otázkách jsem se zaměřila na příchod 

jejich rodiny do České republiky, jejich vizi do budoucnosti a na to, jestli jim je bliţší 

česká nebo vietnamská kultura. Ve druhé části rozhovoru jsem se pak věnovala přímo 

problémům v integraci této menšiny v rámci českého školství.  Dotkla jsem se témat jako 

vhodnost učebních pomůcek pro studenty, připravenost a ochota učitelů, neznalost českého 

jazyka a problémy v komunikaci rodičů s učiteli. 

V první řadě jsem se zaměřila na rodinné zázemí dotazovaného. Konkrétněji na 

příchod jeho rodiny do České republiky, jejich rodinnou situaci a ostatní podmínky ţivota 

v ČR.  Zajímala jsem se také o to, jak dlouho rodina dotazovaného ţije v ČR, zda jeho 

rodiče ovládají český jazyk a od koho se respondent naučil češtinu. Domnívám se, ţe 

způsob, jakým se dítě učí češtině, můţe mít vliv i na jeho integraci.  

Další okruh témat se týkal převáţně vazby dítěte a jeho rodiny k Vietnamu. 

Zajímala jsem se o to, jestli tázaný ovládá vietnamštinu, ať uţ slovem či písmem. Zabývala 

jsem se také vztahem rodičů i ţáka k rodné zemi. Dotazovala jsem se, zda jeho rodina 

                                                           
9
 Při metodě rozhovorů jsem postupovala podle knihy Seidmana (2006).  
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vnímá svůj pobyt v České republice jen jako dočasný a plánuje se v budoucnu vrátit zpět 

do Vietnamu. A také jsem se ptala, jak dotazovaný vidí svou budoucnost, zda chce dále 

studovat, popř. si najít práci a usadit se v České republice nebo v jiném státě v Evropě.  

 

Okruhy témat: 

 Jak ses dostal do ČR?  

 Kde a kdy ses naučil mluvit česky? 

 Umíš vietnamsky číst a psát? 

 Chtějí se tvoji rodiče vrátit zpět do Vietnamu? 

 Jak vidíš svoji budoucnost, chtěl bys tu (v ČR) zůstat natrvalo? 

 

Ve druhé části rozhovoru jsem se pak zaměřila na problémy týkající se integrace 

v rámci školství. Snaţila jsem se postihnout vztah ţáků ke škole, zda je pro ně rozhodující 

tradiční vietnamský model vzdělávání. Tedy zda chovají ke vzdělání úctu a učitelé vnímají 

jako autority i přesto, ţe se setkávají s českými dětmi, jejichţ postoje se mohou lišit. 

Nejpodstatnější části rozhovoru jsem věnovala problémům v integraci
10

 v rámci 

českého školství. Jako stěţejní okruhy problémů jsem volila vhodnost učebních pomůcek, 

nepřipravenost učitelů, nedostatečná znalost češtiny a odborných pojmů uţívaných při 

školní výuce, komunikace rodičů s učiteli či podpora rodičů ve vzdělání. 

 

Okruhy témat: 

 Chodíš do školy rád, máš tam kamarády? Jaký předmět tě nejvíce baví? 

 Vyuţíváš nějaké učebnice či jiné učební pomůcky k samostudiu či doučování se 

českého jazyka? 

 Míváš nějaké problémy při komunikaci s učiteli? 

 Je ti výklad ve škole srozumitelný, rozumíš odborné látce?  

                                                           
10

 V konkrétních moţných problémech jsem vycházela ze dvou výzkumů o integraci vietnamské menšiny, a 

to „Vietnamští ţáci na základních školách: Náčrt problémů a přístupů“, popsaném v článku J. Černíkem  

(Černík, J. a kol. 2006: 176-185) a výzkumu „Asistenti pedagoga pro ţáky-cizince“ provedený Ústavem pro 

informace ve vzdělávání (Hesová, A. 2010.). 
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 Podporují tě rodiče ve vzdělání? 

 Jak komunikují tvoji rodiče s učiteli? 

 

4.5.2. Metoda zpracování a analýzy dat 

Pro metodu zpracování dat jsem se inspirovala principy zakotvené teorie. Tuto 

metodu jsem označila za vhodnou díky jejímu postupu při zpracovávání a analýze dat. 

Vycházela jsem z polostrukturovaných rozhovorů, proto jsem hledala takovou metodu, 

díky které bych na základě empirických dat mohla sestavit zobecněnější kategorie a 

aplikovat tak vybraný vzorek na celou skupinu vietnamských dětí druhé generace ţijících 

v Praze
11

. Při zpracování dat jsem se čerpala z metody zakotvené teorie od A. Strausse a 

Glasera (1967), která je zaloţena na vytvoření analytických kategorií na základě definic 

účastníků.  

Zakotvená teorie má tu výhodu, ţe se utváří jiţ během sběru dat. Tazatel tedy můţe 

analyzovat a hodnotit data jiţ během sběru. Takţe se můţe vyhnout riziku mylného 

výkladu dat, pokud by je analyzoval aţ s větším časovým odstupem od jejich sběru. (Hendl 

2005: 243) 

Tato metoda má také své úskalí, a to například můţe být přehnaná obecnost, kdy 

konečné výsledky nabývají takové obecnosti, ţe mohou být pouţity v jakémkoliv kontextu. 

Dále pak můţe být výzkumník příliš zaujatý poznatky z odborné literatury, ţe importuje jiţ 

předešlé koncepty a nepřijde tak s ničím novým. (Hendl 2005: 258-259) 

 

4.6. Analýza dat a jejich interpretace 

Při analýze lze data
12

 roztřídit do několika základních kategorií. Kaţdou kategorii 

jsem pak interpretovala zvlášť. Pro pochopení nesnází v integraci druhé generace 

                                                           
11

 Pro výzkum jsem zvolila Hlavní město Praha, jelikoţ je multikulturním centrem celé České republiky. 

V příloze přikládám „Graf č. 6: Podíly škol, do nichţ dochází aspoň jeden ţák-cizinec původem z Vietnamu 

nebo tzv. ostatních zemí (jiné země původu neţ Slovensko, Polsko, Vietnam, Rusko a Ukrajina) – podle 

kraje, velikosti školy a zřizovatele“, který ukazuje, ţe v Praze se nachází největší podíl škol, do nichţ dochází 

aspoň jeden ţák původem z Vietnamu. 

12
 Přepsané rozhovory rozdělené podle okruhů témat jsou v příloze č. 7 
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vietnamských dětí je třeba si nejprve ujasnit, jaké je jejich zázemí a rodinná situace. Tomu 

jsem věnovala kategorii „Vztah k českému jazyku“, „Ovládání vietnamštiny“ a „Vazba na 

Vietnam a plány do budoucnosti“. Dále jsem pak rozvíjela moţné problémy v integraci 

v rámci vzdělávání a školského systému. Tyto problémy jsem rozvedla v kategoriích 

„Třídní kolektiv a zájem o školu“, „Učební pomůcky pro porozumění české výuky“, 

„Komunikace ţáků s učiteli“, „Srozumitelnost odborného výkladu“, „Podpora rodičů ve 

vzdělávání dcery nebo syna“ a „Obtíţe v komunikaci rodičů s učiteli“. 

 Vztah k českému jazyku 

Většina dotazovaných vietnamských dětí se učí český jazyk zcela přirozenou cestou 

skrze odposlech od přátel a příbuzných nebo od české paní, která se o dotyčného stará 

během jeho dětství. Tyto chůvy jsou mezi Vietnamci nazývány „babičky“ a zůstávají 

s nimi v kontaktu i po ukončení hlídání.  

Duyen: Česky jsem se naučila ve školce. Aţ ve školce od tří let jsem se naučila 

česky, doma mě maminka učila vietnamsky. Nikdo mě tam česky neučil. 

Monika: Česky jsem se naučila od tý babičky, ona mě vychovávala. (…)Vţdycky na 

týden k ní jedu o prázdninách. 

Hanka V.: Kdyţ jsem se narodila, tak rodiče neměli čas, tak jsme bydleli v jednom 

domě. Pod náma bydleli sousedi a vychovávali mě a učili mě česky. Ta paní, já jsem jí 

říkala babička. 

Přesto nelze říci, ţe čeština je vietnamskými dětmi brána jako mateřský jazyk, 

jelikoţ se svými rodiči, kteří češtinu příliš neovládají, komunikují vietnamsky. Čeština 

bývá společným jazykem pro generaci mladých Vietnamců, kteří zde strávili většinu svého 

dětství nebo se narodili v České republice.  

Namko: Česky jsem se naučil, kdyţ jsem byl ve školce. Sestra se naučila česky taky 

ve školce a bratr u české vychovatelky doma. Rodiče uměj česky málo. Doma se bavíme se 

sourozencema česky, ale s rodičema vietnamsky. S tetama a strýcema se bavim vietnamsky 

a s bratrancema a sestřenicema se bavim česky. 
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  Ovládání vietnamštiny 

Vztah vietnamské generace narozené jiţ v České republice na jazyk jejich rodičů 

má specifický charakter. Tito Vietnamci často komunikují se staršími generacemi 

vietnamsky, avšak mezi vrstevníky pouţívají spíše češtinu. Vietnamštinu tedy často 

ovládají pouze na komunikativní úrovni, aby se dorozuměli se svými rodiči, avšak psaní a 

čtení vietnamštiny jim činí potíţe.  

Namko: Umim vietnamsky mluvit, ale moc psát a číst neumim. Těţší mi přijde 

vietnamština. Vietnamsky jsem se učil od rodičů. 

Monika: Já doma mluvim vietnamsky. 

Hanka: Rodiče hodně rozuměj česky, jak tady ţili dlouho, ale kdyţ mluví. Třeba táta 

kdyţ chce říct: „Co potřebujete?“, tak řekne: „Co potřebuju?“, takţe nikdo neví, co říká. 

Někteří se učí vietnamskou gramatiku ze své iniciativy v pozdějším věku (na 

druhém stupni ZŠ). 

Monika: Umim vietnamsky, psát ty písmena je lehký, ale háčky a znaky mi moc 

nejde. Ale číst se zrovna učim, učim se sama, někdy mi s tim pomáhá mamka. 

Hanka: Ne ţe umim číst vietnamsky, kdyţ to vidim, tak vim, jak to číst, ale u háčků 

se nevyznám, to hádám. Psát, to píšu a učim se s háčkama, ale normálně píšu bez háčků. 

Z dětství si moc nepamatuju. 

Vietnamský jazyk se tato generace neučí pouze samotný, ale často je doprovázen i 

výukou vietnamských zvyků a tradic. 

Hanka V.: Já jsem se začala učit vietnamsky kolem tří let, kdyţ se narodil muj 

brácha, a hlavně jsem se naučila tu vietnamskou výchovu. 

 Vazba na Vietnam a plány do budoucnosti 

Rodiče druhé generace vietnamských dětí před svými dětmi nezakrývají pouto 

k Vietnamu a otevřeně jim sdělují, ţe se chtějí jednou vrátit zpět. Z provedených 

rozhovorů vyplynulo, ţe i přes jasné rozhodnutí rodičů a jejich snahu, aby si jejich 

následovníci utvořili také takto silné pouto, můţe docházet k rozporu a dítě můţe mít 

silnější vztah k České republice. 



42 

 

Namko: Moji rodiče se asi chtěj vrátit do Vietnamu, ţe je to tam lepší. Ale já si 

myslim, ţe v Česku je to lepší. 

Hanka V.: Rodiče mi řekli, ţe kdyţ budu na střední a moţná dodělám vysokou, 

anebo kdyţ si najdu práci a budu mít svou vlastní rodinu, tak by se vrátili do Vietnamu. 

Monika: Kdyby rodiče odletěli do Vietnamu, tak kdybych je chtěla vidět, tak bych 

musela letět takovou dálku, to je 14 hodin. Byla bych radši, kdyby zůstali tady. 

Lze říci, ţe jedinci narození v České republice nerozlišují tolik mezi jednotlivými 

zeměmi, avšak mají svět rozdělený na Vietnam a Evropu (popř. jinými zeměmi západní 

společnosti jako je např. USA). Proto někteří z nich nevidí příliš velký rozdíl mezi ţivotem 

v České republice a jinou evropskou zemí.  

Monika: Já chci rozhodně zůstat tady. Jestli to bude v budoucnosti lepší, tak bych 

se chtěla odstěhovat buď do Norska, anebo do USA. 

Hanka V.: Já tu asi zůstanu. (…) Já bych se tam moţná nevrátila. Protoţe tam jsou 

menší šance mít povolání jako Evropan.  

Mnohým je nejbliţší země, ve které se narodili, tedy Česká republika. 

Duyen: Chtěla bych určitě bydlet tady, ve Vietnamu jsem byla jen jednou a vůbec 

se mi tam nelíbilo. 

Namko: Chtěl bych v ČR zůstat, líbí se mi tu a mám tu kamarády. 

Hanka: Do budoucna bych nechtěla do Polska, chci tady zatím zůstat. A asi aţ budu 

větší tak bych chtěla do USA nebo Anglie. Ve Vietnamu (…) bylo to tam dobrý, já jsem tam 

byla se svojí rodinou jeden měsíc, bavilo mě to, ale asi bych tam nechtěla ţít. Já totiţ moc 

neumim vietnamsky, takţe asi bych se moc nedomluvila a ještě vţdycky, kdyţ jsem začala 

něco říkat vietnamsky, tak se mi smáli. 

Ve většině Vietnamců je ukotven silný vztah a úcta ke vzdělávání se. I přesto, ţe se 

druhá generace vietnamských dětí pohybuje převáţně v českém prostředí, tato tradice je 

silně ovlivňuje. Jistě na to má velký vliv výchova jejich rodičů. Ve Vietnamu je vzdělání 

velmi úzce spjato s povoláním. A mezi Vietnamci převládá názor, ţe kvalitní studium 

zaručí pracovní pozici. Ve Vietnamu také zaměstnání určuje postavení ve společnosti. 

Tento trend sice převládá také v České republice, avšak podle mého názoru v mnohem 
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menším měřítku. Ve Vietnamu jsou nejvíce ceněná povolání jako lékař, právník. V České 

republice v nejvyšších pozicích prestiţe převaţují lékaři, vědci a učitelé na VŠ. (Tabery 

2008: 2) I přes velký tlak ze strany rodičů na náročné studium, který je na ně kladen, 

většinou vietnamské děti volí jiné (jim bliţší) povolání. Přesto jsou v nich často určité 

rozpory. 

Duyen: (…) chtěla bych po základce na střední, pak buď na veterinu. Uţ se koukám 

po nějaký střední. Moji rodiče chtěj, abych byla doktorka, právnička, ty, co vydělávaj 

hodně peněz. Mně se to nelíbí, to bych vůbec nechtěla dělat. 

Namko: Chtěl bych dál studovat, ale ještě nevim co. Moji rodiče se mnou o tom 

budou mluvit, aţ se dostanu na gympl. 

Monika: Já bych chtěla jít na právnictví. Nejdřív jsem chtěla jít na lékárnictví a 

otevřít si svojí lékárnu. 

Hanka V.: Já bych chtěla chodit na střední odbornou školu a pak šla na vysokou, 

která je zaměřená, protoţe se chci stát letuškou. Umim češtinu, angličtinu, němčinu a tu 

vietnamštinu. Bych chtěla pracovat v cestovce nebo tak. 

Hanka: Moţná bych mohla jít dělat doktorku, ale ještě nevim.  

 Třídní kolektiv a zájem o školu 

V Praze se většina vietnamských ţáků ve škole setkává spíše se vstřícným a 

přátelským přijetím. Většinou jim nedělá velké obtíţe se spřátelit se spoluţáky jiné kultury 

a snadno si mezi nimi utváří dobrá přátelství.  

Duyen: Mám tu docela dost kamarádů, jen české.  

Monika: Já mám ve škole dvě nejlepší kamarádky (Češky pozn. přepis.) a pak ještě 

jednu vietnamskou. 

Hanka: Ve třídě mám ještě jednu kamarádku, a ta je taky Vietnamka. No, bavíme se 

spolu, sice ze začátku to bylo takový, ţe jsem ji neměla moc ráda. Ale teď jsme hodně 

dobrý kamarádky, ne nejlepší, ale hodně dobrý. Teď sedim v lavici s nejlepší kamarádkou, 

a ta je Češka. Já mám totiţ tři nejlepší kamarádky ve škole, a to jsou Češky. 

Vietnamské kamarády mívají spíše mimo školní prostředí, avšak nijak se před 

českou společností neuzavírají. Se spoluţáky i vietnamskými vrstevníky komunikují česky. 
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Duyen: Nějaký mám i vietnamský kamarády, ale bydlej jinde, (…) s nima se bavím 

česky. 

Ke škole převaţuje mezi touto vietnamskou generací dobrý vztah. Úcta ke vzdělání 

se mezi Vietnamci pravděpodobně předává z jedné generace na druhou. 

Namko: Rád chodim do školy, mám tu nejlepšího kamaráda. 

Monika: Strašně ráda chodim do školy, baví mě to. Škola je něco jako moje druhá 

rodina. Nejvíc mě baví matika, francouzština a angličtina. 

Hanka V.: Nechodím ráda do školy. Nebaví mě to, ale je to uţitečný pro můj ţivot a 

musim si uvědomit, ţe to vzdělání budu ještě dlouho potřebovat.  

Některé z vietnamských dětí se setkaly s určitými rysy xenofobie, avšak většinou 

spíše mimo Prahu či v prostředí, kde se vyskytovalo více vietnamských ţáků v jedné třídě. 

Monika: V Aši jsem měla jeden docela velkej problém. I moje nejlepší kamarádka 

byla Vietnamka a ta se proti mně spikla s ostatníma a začali mě bít a tahat za vlasy. 

Hanka: Co jsem přijela, tak mám samý kamarády český. V Praze je to jiný neţ 

v Chebu, tam bylo strašně moc Vietnamců, tam bylo třeba v jedný třídě 6 Vietnamců. Teď 

jsem se asi hodně změnila. Uţ bych si s nima asi nerozuměla. 

Hanka: Na tý základce v Praze, jsem ráda, ţe jsem odešla, tam mi většinou říkali 

„Šikmoočko“, ale nic jsem neříkala. 

 Učební pomůcky pro porozumění české výuky 

Většina z dotazovaných vietnamských ţáků neuţívá ani neuţívala ţádné učebnice 

pro zdokonalení českého jazyka. Při nesrozumitelnosti výkladu pouţívají maximálně 

česko- vietnamský slovník. Často ho ale do školy nenosí. 

Namko: Nemáme učebnice, ale máme slovník, a kdyţ nevim, tak se do něj kouknu. 

Nenosim ho do školy, máme ho jen doma. 

Monika: Kdyţ jsme měli čítanku, tak jsem všechno normálně zvládala. Slovník jsem 

ani vůbec nepotřebovala. Já jsem ve škole uţ všemu i v první třídě porozuměla. Mám 

kámoše, který musí do školy ještě brát ty slovníky. 
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Hanka V.: Je pro mě těţký v dějepise si vysvětlit, co ty pojmy znamenaj, ale doma 

mám takovej starej česko-vietnamskej slovník a tam si něco vyhledám. Do školy ho ale 

nenosím. 

 Komunikace ţáků s učiteli 

Pedagogové jsou většinou mezi vietnamskými ţáky vnímáni pozitivně. Vietnamci 

pak nemají obavy se jich zeptat, pokud něčemu nerozumí.  

Namko: Ve škole kdyţ někdy nerozumim, tak mi učitelka pomůţe. 

Monika: S učitelema se mi komunikuje perfektně. V Aši jsem reprezentovala školu 

v recitační soutěţi. 

Hanka: Učitelé jsou strašně hodní, uţ i na základce, oni strašně pomáhaj. 

 Srozumitelnost odborného výkladu 

I přesto, ţe mnoho z vietnamských studentů mluví plynně česky a ve většině 

případů se snadno dorozumí, některé odborné termíny při výkladu ve škole jim mohou 

dělat problémy.  

Namko: Ve škole mi přijde těţší spíš ta čeština, ţe někdy nerozumim. Někdy mám 

diktát dobře, kdyţ to uţ znám. 

Monika: Ve škole mám furt problémy pochopit látku. Učitelka mi říkala, ţe je 

dobré, kdyţ si čtu. Třeba chemie mě baví, ale nemůţu tu látku pochopit. Anebo třeba 

dějepis, nemůţu to nějak pochopit. 

Hanka: Ve škole rozumim, ale (…) někdy tam jsou slova, který se pouţívaj, kdyţ se 

mluví s rodinou, nějaký ty hovorový, tak ty jsem nikdy moc nevěděla, a pak přísloví a rčení. 

Kdyţ nerozumim, tak se neptám a většinou mlčim, já se bojim, ţe se ztrapnim. Často se 

ptám spoluţačky. 

 Podpora rodičů ve vzdělávání dcery nebo syna 

Tlak rodičů na vzdělávání se s nejlepšími moţnými výsledky bývá k vietnamským 

studentům velmi vysoký. Horší průměr známek či jiné problémy ve studiu se setkávají ze 

strany rodičů s jistým nepochopením a nátlakem, aby jejich dcera či syn své výsledky 

zlepšili. Na nadání a snahu se příliš nebere ohled. Dítě se snaţí ve většině případů svým 
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rodičům vyhovět. Tento tradiční vietnamský postoj ke vzdělání se vyskytl u všech 

dotazovaných.  

Namko: Moje rodiče chtěj, abych se víc učil, abych chodil na doučování v SAPě, 

tam se učim češtinu a matiku, tam mě učí český učitel.  Ve škole mám dobrý průměr, tak 

jedničky a dvojky. 

Monika: Nevim, jestli rodiče mě podporujou nebo ţenou. Moje matka chce po mně 

jenom jedničky. Do čtvrtý třídy mi to vydrţelo, ale pak uţ to dál nešlo. Teď se to zlepšuje, 

ţe tu dvojku ještě berou, ale jestli dostanu trojku, tak jim to radši neřikám. Já se chci dobře 

učit, ale někdy to nejde do tý hlavy natlouct. 

Hanka V.: Rodiče mě ve vzdělání podporujou, hlavně jak píšu ty básně (získala ve 

školní soutěţi cenu pozn. přepis.). A taky to ţe se chci stát letuškou. Ve škole známky jdou, 

rodiče jsou celkem spokojený. 

Hanka: Rodiče ve vzdělání mě strašně podporujou, chtěj, abych se učila. Například 

teď, kdyţ chci dělat ke škole nějakou brigádu, ne ţe bych chtěla, ale chci jet do Francie, 

tak oni řikaj: “Ne, my se o to postaráme, hlavně se nestarej o peníze, protoţe pak by ses 

třeba starala moc hodně a zapomněla bys na učení a neměla bys ţádnou budoucnost a 

musela bys prodávat jako my, a to my nechceme.“ Takţe chtěj, abych měla dobrý 

zaměstnání. 

 Obtíţe v komunikaci rodičů s učiteli 

Komunikace učitelů s rodiči se setkává s obtíţemi, jelikoţ většina vietnamských 

rodičů neovládá český jazyk natolik, aby mohli řešit nastalé situace ve škole bez přičinění 

prostředníka. Východiska z těchto okolností se setkává s rozmanitými způsoby řešení. 

Někteří rodiče volí jako prostředníka staršího sourozence vietnamského studenta nebo 

známého či vzdáleně příbuzného, ale v některých rodinách se samo dítě staví do pozice 

překladatele.  

Duyen: Třídní schůzky maj (rodiče pozn. přepis.) s sebou známýho jednoho, co umí 

česky, tak jim to překládá. Je mu kolem 20 let, ţije tu od šesté třídy. 

Namko: Na třídní schůzky chodí moje sestra, někdy s rodičema a někdy jen sama. 

Monika: Na třídní schůzky chodí se mnou otec. 
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Hanka V.: Na třídní schůzky rodiče nechodí, protoţe nemaj čas, anebo tam chodim 

já. Kdyţ tam rodiče šli, tak si berou překladatele, máme našeho souseda, on je taky 

vietnamec a umí česky. 

Hanka: Kdyţ jsme byli malí, tak chodil na třídní schůzky muj táta nebo máma 

s bráchou, protoţe on jim to všechno překládal. A kdyţ byly bráchovy schůzky, tak jsem zas 

chodila já. A teď jak je brácha docela velkej, tak chodí sám na rodičovský schůzky a pak to 

doma řekne tátovi. Strejda byl uţ několikrát, teta moc česky nerozumí, takţe nechodí. 

Omluvenky mi podepisuje strejda nebo teta.  Většinou, kdyţ se něco stane (např. špatná 

známka ve škole pozn. přepis.), tak to učitelé řeknou mně, já to řeknu rodičum a oni 

přijdou. 

 

4.7. Shrnutí výsledků 

Při analýze jsem základní témata rozhovorů rozčlenila do hlavních kategorií. Ty se 

pak dají rozdělit na dva okruhy. První okruh se týká zázemí, rodinné situace a postoje 

dotazovaného k české i vietnamské společnosti obecně, kam jsem zařadila „Vztah 

k českému jazyku“, „Ovládání vietnamštiny“ a „Vazba na Vietnam a plány do 

budoucnosti“. Na tomto základě jsem ověřila existenci typických problémů v integraci 

vietnamských dětí druhé generace v rámci instituce školy a dále je analyzovala.  

Co se týče vztahu k českému jazyku, ověřila jsem, ţe druhá generace vietnamských 

dětí na rozdíl od jejich rodičů mluví plynně česky. Češtinu se naučili jiţ v útlém dětství 

zcela přirozenou formou skrze odposlech od přátel, příbuzných popř. české paní, která je 

hlídala jako malé během pracovní doby jejich rodičů. Přesto však není čeština druhou 

generací Vietnamců brána jako mateřský jazyk. Většina z nich totiţ také ovládá 

vietnamštinu na komunikativní úrovni. Jelikoţ jejich rodiče rozumí často jen naprostým 

základům češtiny, jsou jejich potomci nuceni dorozumívat se v prostředí domova pomocí 

vietnamštiny. Dospěla jsem ke zjištění, ţe mezi svými vrstevníky však druhá generace 

Vietnamců komunikuje česky. Vietnamštinu tedy sice ovládají na komunikativní úrovni, 

avšak gramatika jim dělá potíţe. Někteří se ze své vlastní iniciativy učí vietnamsky číst a 

psát v pozdějším věku. Avšak s tím jsem se mezi dotazovanými nesetkala s větší 
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pravidelností. Český jazyk pro tuto generaci není v integraci příliš velkou překáţkou. 

Nemívají v komunikaci se spoluţáky a učiteli výraznější problémy a díky tomu není jazyk 

překáţkou při začlenění se do kolektivu.  

Pro integraci je dále také podstatný postoj této generace Vietnamců k vazbě na 

Vietnam a jejich plány do budoucnosti. V těchto jedincích dochází k rozpornému pohledu 

na rodnou zemi jejich předků. Vnímají silnou vazbu rodičů na Vietnam a většinou jsou 

seznámeni s tím, ţe jejich předchozí generace berou ţivot v České republice jen jako 

dočasný a touţí se vrátit zpět. Tyto děti jsou pak zmatené, jelikoţ samy mají mnohem 

silnější pouto k České republice a chtějí zde zůstat. Vietnamu a jeho kultuře jsou jiţ natolik 

vzdálení, ţe by se v této zemi pravděpodobně necítili přijati. Proto v jejich plánech do 

budoucnosti převaţuje, kromě dalšího studia a vzdělávání se v České republice, také 

nalezení si zaměstnání a usazení se v této zemi. Ukázalo se, ţe jelikoţ se narodili v České 

republice, jejich vazba je k této zemi zcela přirozená, a s tím souvisí i přání o 

bezproblémové začlenění se do této společnosti. Můţe jim v tom zabraňovat pouze 

nepochopení ze strany rodičů, u kterých převaţuje pouto k rodné zemi. 

Druhý okruh kategorií se zaměřil jiţ na samotné problémy v integraci druhé 

generace Vietnamců v rámci instituce školy, který jsem rozvedla v kategoriích „Obtíţe 

v komunikaci rodičů s učiteli“, „Třídní kolektiv a zájem o školu“, „Učební pomůcky pro 

porozumění české výuky“, „Srozumitelnost odborného výkladu“, „Komunikace ţáků 

s učiteli“ a „Podpora rodičů ve vzdělávání dcery nebo syna“. 

Nejproblémovější situace, které znesnadňují integraci druhé generace Vietnamců 

v rámci školy, se ukázaly obtíţe v komunikaci rodičů s učiteli. Je častým jevem, ţe rodiče 

ovládají jen pár základních frází v českém jazyce, a z toho důvodu musí nastalé situace ve 

škole řešit skrze prostředníka. V rozhovorech jsem se setkala s různými způsoby řešení 

tohoto problému, ať uţ předává informaci starší sourozenec, rodinný známý či příbuzný. 

Avšak ani jedno z toho bych neoznačila jako ideální. K rodičům se totiţ dostává pouze 

přetlumočená verze pedagogova sdělení a můţe tak dojít ke komunikačnímu šumu a špatné 

interpretaci sdělení. Jako nejnepříjemnější východisko se dá označit, pokud je samo 

vietnamské dítě postaveno do pozice překladatele. Pak tlumočí svým rodičům jen takové 
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informace, které uzná za vhodné. Školy se pak mohou potýkat s různými problémy 

kontaktování zákonných zástupců a vietnamské děti jsou stavěny do situace, kdy rodičům 

předávají nejen informace, ale i vysvětlují fungování školního systému a zvyků a tradic 

spjatých s českým vzděláváním, které jsou pro generaci vychovanou ve Vietnamu 

vzdálené. Děti z českého prostředí se s tímto problémem nesetkávají, jelikoţ jejich rodiče 

studovali ve stejné zemi a vědí, co od školního prostředí očekávat. 

Z výzkumu vyplynulo, ţe většina vietnamských ţáků se ve škole setkává spíše se 

vstřícným přijetím ze stran českých spoluţáků a bez větších problémů zapadne do třídního 

kolektivu. Ve škole převaţují čeští přátelé, vietnamské mívají spíše mimo školní prostředí. 

Zájem o školu je spojen s tradičním přístupem ke vzdělávání ve Vietnamu. I kdyţ se tato 

generace narodila v České republice a z výpovědí vyplývá, ţe k Vietnamu příliš blízký 

vztah nemají, přesto je v nich tato tradice zakořeněna a s největší pravděpodobností přejata 

od jejich rodičů. Ačkoli se někteří Vietnamci ve škole setkali s rysy xenofobie a rasismu, 

přesto nebyli odrazeni od dalšího pokračování ve studiu. Ukázalo se však, ţe v Praze se 

s negativní formou přijetí příliš nesetkávají. Můţe to být způsobeno tím, ţe Praha je jiţ 

multikulturním centrem celé republiky a ţáci jsou jiţ zvyklí na různé národnosti v rámci 

školní třídy. Tento úsudek by mohl být lépe podloţen dalším výzkumem na větším vzorku 

vietnamských dětí. 

Mezi vietnamskými dětmi druhé generace se neobjevila ţádná odpověď, ţe by 

pouţívaly či potřebovaly učební pomůcky pro porozumění české výuky. Jelikoţ se často 

naučí plynně česky jiţ před nástupem do školy (ve školce, od příbuzných či od české 

chůvy), stačí pak ve školní látce českým spoluţákům. Domnívám se, ţe většina z nich ani 

netuší, ţe by existovaly česko-vietnamské učebnice. V reálu je takových učebnic v České 

republice nepříliš velké mnoţství. Jediné, co některým dětem ve škole pomáhá, je česko-

vietnamský slovník, který však téměř nikdo z Vietnamců do školy nenosí.   

Přestoţe ovládají češtinu na komunikativní úrovni a gramatiku se učí spolu 

s českými spoluţáky, srozumitelnost odborného výkladu a pojmů jim činí jisté problémy. 

Některým odborným termínům nerozumí, jelikoţ se s nimi nesetkávají v rodinném 
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prostředí a mezi kamarády je při konverzaci nepouţívají. Tento problém často řeší buď 

obrácením se na pedagoga, nebo spoluţáka.  

Komunikace ţáků s učiteli se v rozhovorech setkala jen s pozitivním ohlasem. 

Zkoumaní se střetli jen s velmi dobrým a přátelským přístupem učitelů, kteří se jim snaţí 

pomoci. Kladný vztah pedagogů k vietnamské menšině můţe být ve škole způsoben 

snaţivostí a dobrými výsledky ve škole. Vietnamci se také účastní různých školních 

soutěţí a umisťují se na prvních místech. Díky tomu si tyto děti mezi učiteli mohou 

získávat oblibu. 

Podle proběhlých rozhovorů lze usuzovat, ţe podporu rodičů ve vzdělávání dcery 

nebo syna vnímá druhá generace vietnamských dětí spíše jako jistý tlak na vzdělávání se 

s nejlepšími moţnými výsledky. Vietnamské děti ţijí v nejistotě a obavě, ţe špatná známka 

se setká s velmi přísnou reakcí rodičů. Rodiče, ovlivnění vietnamskou tradicí, kladou na 

vzdělávání se velký důraz, aniţ by brali ohled na nadání a snahu svých dětí. Pokud se u 

jejich syna či dcery projeví vlohy, tak se je snaţí rozvíjet, avšak vyţadují, aby vynikali i 

v předmětech, které jsou pro vietnamské děti obtíţnější. Tato „honba za nejlepšími 

výsledky“ můţe znesnadňovat integraci vietnamských dětí, jelikoţ se můţe mezi jejich 

spoluţáky vytvořit „závist“ k nejlepším výsledkům a oblíbenosti ze strany učitelů a 

separovat je do úzkého kolektivu s nejlepšími známkami ve třídě. 

 

4.8. Závěrem 

Předpoklady rodinného zázemí pro začlenění se do české společnosti se ve 

výzkumu ukázaly jako příznivé. Samotné vietnamské děti projevují zájem o začlenění se 

do české společnosti. Český jazyk pro ně není nepřekonatelnou bariérou (ve většině 

případů ho ovládají jiţ odmalička) a Českou republiku vnímají jako svůj domov (rodnou 

zemi). Nelze tedy říci, ţe by se uzavíraly před majoritní společností a nejevily zájem o 

začlenění se. Překáţkou můţe být však postoj jejich rodičů k české kultuře, která je jim 

vzdálenější. Mohou tak ve svém dítěti vytvářet rozpolcenost kulturní identity.   

Do školního prostředí tak vstupují vietnamské děti s dobrými předpoklady pro 

integraci do české majority. V Praze se setkávají se vstřícným přijetím ze strany učitelů, 



51 

 

kteří jsou k nim vstřícní mimo jiné díky jejich dobrým výsledkům ve škole a reprezentaci 

školy v různých soutěţích. Výzkum také ukázal, ţe nemívají větší komplikace se 

začleněním do třídního kolektivu. Problémy jim můţe činit srozumitelnost odborného 

výkladu, neboť vietnamští ţáci neznají specifické české termíny, které v rozhovorech 

nepouţívají. S tím souvisí nevědomost těchto ţáků o existenci česko-vietnamských 

učebnic a příruček, ve kterých by si mohli pro ně neznámé české termíny dostudovat. 

Většinou pouţívají pouze česko-vietnamské slovníky, které však neobsahují české fráze 

jako například přísloví a hovorové výrazy. 

Podpora vzdělání a tradičních hodnot (jako je úcta k učitelům) ze strany rodičů, 

můţe být posilou v integraci pro vietnamské děti, ale i demotivací. Rodiče znají jiný model 

vzdělání ze své rodné země a je pro ně těţší pochopit a přijmout školský systém v České 

republice. To se můţe odráţet například v komunikaci rodičů s učiteli, kdy rodiče 

nevnímají jako příliš podstatné, aby byli v osobním kontaktu s pedagogem, a často volí pro 

komunikaci prostředníka. Volba překladatele jako zprostředkovatele komunikace mezi 

pedagogy a rodiči je také způsobena neznalostí českého jazyka první generací Vietnamců. 

Tím se komplikuje situace pro vietnamské děti druhé generace, které mohou nejen přebírat 

roli zprostředkovatele informací, ale také být jediným členem rodiny, který svým rodičům 

objasňuje kulturu a zvyky školního systému a prostředí v České republice. 

Výzkum ukázal, ţe vietnamské děti druhé generace projevují zájem o integraci, ale 

je třeba, aby se vyrovnaly s vnějšími překáţkami rozdílných postojů různých generací 

k české společnosti. Problémy v integraci tak mohou pramenit z odlišnosti výchovy rodičů 

a prostředí české školy. 

Všechny závěry z výzkumu jsou však omezeny velikostí mého vzorku. Jelikoţ jsem 

výzkum prováděla s pěti dotazovanými, nelze výsledky vztáhnout na všechny vietnamské 

děti druhé generace ţijící v Praze. Celý výzkum lze povaţovat za sondu do této 

problematiky a v budoucnu bylo by vhodné mé závěry ověřit na větším vzorku 

dotazovaných.   
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ZÁVĚR 

Vietnamská komunita se můţe na první pohled jevit jako uzavřená a nejevící zájem 

o integraci. Tento fakt je moţné pozorovat převáţně u první generace Vietnamců, kteří 

přichází s vidinou výdělku a následného návratu do rodné země. Často však v České 

republice zůstávají mnohem delší dobu, neţ původně plánovali. Svou kulturu se snaţí co 

nejvíce uchovat a separovat se od většinové společnosti. Jiná situace se však naskytla u 

druhé generace vietnamských dětí, které se jiţ narodily v České republice. Ti sice zcela 

neopouští kulturu svých rodičů a nestaví se proti své komunitě, avšak v přístupu 

k majoritní společnosti se od svých rodičů výrazně odlišují. Skrze rodiče se k nim dostává 

tradiční ţebříček hodnot, kde je například velmi ceněno vzdělání a úcta k autoritám. 

Vietnamská kultura a tradice jsou jim však vzdálenější a lépe přijímají kulturu českou. Na 

rozdíl od rodičů, kteří se separují a s majoritou komunikují většinou pouze skrze 

prostředníky, druhá generace vietnamských dětí je integraci do majority nakloněna.  

Z proběhlého výzkumu vyplynulo, ţe podmínky pro integraci druhé generace 

vietnamských dětí jsou příznivé. Rodiče své děti podporují v učení se českému jazyku, 

který děti většinou začínají ovládat jiţ od útlého dětství. Nelze říci, ţe by se uzavíraly před 

majoritní společností a nejevily zájem o začlenění, jelikoţ vnímají Českou republiku jako 

svůj domov. Kvůli tlaku rodičů, pro které je česká kultura vzdálenější, se v nich však můţe 

objevovat jistá rozpolcenost kulturní identity. 

Díky tomu, ţe se tyto děti narodily v České republice, pohybují se převáţně mezi 

českými dětmi, které potkávají například skrze instituci školy. Integraci této generace 

vietnamské minority podporují i sami rodiče, kteří na základě tradičních hodnot pěstují 

v dětech úctu ke vzdělání. Podle výzkumu realizovaného v rámci mé práce, tato generace 

nemívá větší problémy se začleněním se do kolektivu školy. Bývají vstřícně přijati jak ze 

strany pedagogů, tak i spoluţáků. Mohou se však potýkat s nesrozumitelností odborného 

výkladu. Vietnamské děti se ve školním prostředí setkávají s českými pojmy, které 

v rozhovorech se svými vrstevníky nepouţívají. To můţe souviset s malou obeznámeností 

Vietnamců s vhodnými učebními pomůckami pro výuku českého jazyka.  
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Druhá generace vietnamských dětí se tedy integraci do české společnosti nebrání. 

Avšak je třeba, aby se dokázala vyrovnat s vnějšími překáţkami rozdílných postojů k české 

společnosti mezi první a druhou generací vietnamských přistěhovalců. Problémy mohou 

být způsobeny v rozdílné výchově rodičů a prostředí české společnosti. Avšak u této 

generace se nepředpokládá, ţe by měla v plánu se vrátit zpět do Vietnamu, protoţe 

vietnamská společnost je pro ně jiţ příliš vzdálená a i přes nesnáze v integraci jsou blíţe 

k českému prostředí.  

Asimilace vietnamských dětí je výjimečná tím, ţe probíhá jiţ u druhé generace, 

zatímco obvyklé bývá, ţe začlenění do majoritní společnosti se děje aţ ve třetí generaci 

migrantů ţijících na území většinové společnosti. Druhá generace vietnamských dětí 

reaguje na konflikt kulturních hodnot své vlastní etnické skupiny s českou společností 

zcela specifickým způsobem. Přestoţe tato generace ví o rozhodnutí svých rodičů navrátit 

se zpět do Vietnamu, není apatická, ani zcela nepřejímá kulturu vietnamské komunity. 

Tato generace proţívá rebelii, tedy opouští svou etnickou příslušnost v zájmu vytváření 

nových vztahů s majoritou a přizpůsobuje se českému prostředí, avšak neopouští některé 

vietnamské hodnoty, které stále přijímá za své.  

Domnívám se, ţe vietnamská komunita se svými hodnotami, jako je úcta 

k autoritám a důraz na snahu dosahovat vynikající výsledky v rámci vzdělání, můţe přispět 

k rozvoji české společnosti dobrým směrem. Vietnamci mohou do českého prostředí 

přinést vzdělanost a uctivost. Druhá generace Vietnamců je nakloněná k začlenění do 

české společnosti, takţe se jejich integrace můţe setkat s odmítnutím spíše ze strany 

majority. Některým problémům této menšiny v integraci se dá vyvarovat, a to skrze 

podporu institucí věnujících se problémům v integraci vietnamských dětí. Tyto instituce by 

mohly do svého programu zařadit také školení pro první generaci Vietnamců o české 

kultuře a společnosti. Jak jsem objasňovala v teoretické části, většina českých kurzů pro 

cizince se většinou zaměřuje pouze na to, jak se orientovat v prostředí maloobchodu.  

Dále by pak bylo dobré rozvíjet informovanost pedagogů o moţných problémech, 

se kterými se vietnamské děti druhé generace mohou potýkat. Pochopení prostředí, ze 

kterého konkrétní jedinci pocházejí, by mohlo pomoci jak komunikaci rodičů s učiteli, tak 
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například uchopení srozumitelnosti výuky pro vietnamské ţáky. Podpoření rozšíření česko-

vietnamských učebnic by bylo dobrou investicí do budoucna, protoţe by vietnamským 

dětem usnadnilo nepříjemné situace, kdy výkladu nerozumí a neví, kde přesně látku ve 

svém jazyce vyhledat.  

Oproti jiným menšinám v České republice je u budoucích generací Vietnamců 

úplná integrace do české společnosti velmi pravděpodobná. U vietnamských dětí druhé 

generace je zřejmé, ţe budou usilovat o začlenění se do české společnosti a pokud budou 

nadále zachovávat tradiční úctu ke vzdělání, tak se mohou v České republice uplatnit na 

dobře kvalifikovaných místech.  
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3. Schéma č. 3:  Zjednodušený model vzdělání ve Vietnamu 

 

Zdroj: Černík, J. a kol. 2006: 141 

 

4. Tabulka č. 4: Vztah k národnostním skupinám ţijícím v ČR; 2005 – 2011 (průměr) 

 

Zdroj: Červenka 2011: 2  
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5. Graf č. 5: Rozdíly v hodnocení závaţnosti různých problémů při výuce ţáků-

cizinců – podle druhu školy a přítomnosti ţáků z tzv. ostatních zemí (jiné země původu neţ 

Slovensko, Polsko, Vietnam, Rusko a Ukrajina) 

 

Zdroj: Hesová 2010: 14 
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6. Graf č. 6: Podíly škol, do nichţ dochází aspoň jeden ţák-cizinec původem z 

Vietnamu nebo tzv. ostatních zemí (viz Graf č. 5) – podle kraje, velikosti školy a 

zřizovatele 

 

Zdroj: Hesová 2010: 13 
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Táta přijel do České republiky, aby zde pracoval. Pak se celá rodina přistěhovala 

do jednoho paneláku a tam jsme bydleli, a kdyţ měli peníze, tak si koupili velký dům a pak 

jsem se narodil. Mám dva sourozence, starší a mladší. Starší sourozenec, sestra se 

narodila ve Vietnamu. (Namko) 

Dřív jsem ţila v Aši, ale pak mamka onemocněla, tak se musela jít sem (do Prahy 

pozn. přepis.) léčit. Tak tu jsem od pátý třídy. Od první třídy jsem chodila na základní 

školu v Aši. Já jsem se narodila tady a muj otec se s mamkou oţenil ve Vietnamu a spolu 

sem přiletěli. On byl uţ dřív celní tlumočník. Jedna paní, která mě vychovávala, kdyţ jsem 

byla menší, tý říkám babička, mi říkala, ţe předtím byl svářečem. Já uţ od mala jí řikám 

babička. Mamka s taťkou přijeli společně, tak sem (do České republiky pozn. přepis.) 

přijeli 1997. (Monika) 

Můj otec vystudoval základní i střední ve Vietnamu a sháněl tam práci, a kdyţ 

dokončil práci, tak musel dělat práci v zahraničí, tak jel do Český republiky a dělal 

dělníka. Pak se vrátil do Vietnamu, tam měl práci a pak se vrátil do Česka, kolem roku 95 

potkal mojí mamku a r. 96 se dali dohromady. Tu potkal tady. Přijel sem ještě, kdyţ bylo 

Československo. (Hanka V.) 

Táta a máma ţili dřív v Rusku, pak ţili ještě v Německu a tam prodávali na ulici a 

on mi říkal, ţe ho chytli uţ i policajti a on pak šel do Čech. A tady pak byli. Já jsem se ale 

narodila v Německu. Já mám dva bráchy, oba starší. Nejstarší, tomu je 28, ten se narodil 

ve Vietnamu a já a brácha jsme se narodili v Německu. My jsme tu byli uţ od malička. Mně 

byl jeden rok, a to jsem jela do Vietnamu. Máma šla sobě i nám dělat pas, a ta cizinecká 

policie se zeptala, jestli chce děti nechat ve Vietnamu, máma neuměla jiný slovo neţ ano, 

tak řekla: „Ano, ano“, takţe jsme tam ve Vietnamu museli být 2-3 roky, aţ pak jsme se 

mohli vrátit. Nejstarší bratr ale celou dobu zůstal tady. Já jsem se vrátila ve 4 letech. No, 

já nebydlim se svým tátou ani se svojí mámou, ani se svým nejstaršim bratrem, ale ţiju 

jenom se svým bratrem, kterýmu je 18. Protoţe máma a táta nás nechtěj nechat bydlet 

sami, tak nás nechávaj bydlet u strejdy a tety, a ty nás hlídají. Strejdu znám uţ od malička. 

Jeho děti bydlej se mnou a bráchou, jednomu bude 19 a tý malý holčičce je 6. Moji rodiče 

a bratr bydlej v Polsku. (Hanka) 
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 Kde a kdy ses naučil mluvit česky? 

Česky jsem se naučila ve školce. Aţ ve školce od tří let jsem se naučila česky, doma 

mě maminka učila vietnamsky. Nikdo mě tam česky neučil, kdyţ tam jsem dlouho, kdyţ 

mluvěj ty lidi česky, tak se pak něco naučím. Česky mluvím s kamarádama. Znám i pár 

vietnamských známých (starších Vietnamců pozn. přepis.), co umí česky. Třeba kdyţ táta 

něco potřebuje, a já to neumím přeloţit, tak zavolá někomu známýmu, co umí česky. 

(Duyen) 

Česky jsem se naučil, kdyţ jsem byl ve školce. Sestra se naučila česky taky ve školce 

a bratr u české vychovatelky doma. Rodiče uměj česky málo. Táta sem přijel uţ před 20 

lety a máma tu je 15 let. Z rodiny tu mám 2 strýce, 3 tety a hodně bratranců a sestřenic. Ty 

uměj česky. Doma se bavíme se sourozencema česky, ale s rodičema vietnamsky. S tetami a 

strýcema se bavim vietnamsky a s bratrancema a sestřenicemi se bavim česky. Moje sestra 

měla doučovatele vietnamského, který uměl česky a chodil k nám domu, asi do její druhý 

třídy. Mě pak česky učila sestra. (Namko) 

Česky jsem se naučila od tý babičky, ona mě vychovávala. Ona byla učitelka ve 

škole. Oni mě vţdycky rodiče odvezli k babičce ráno od osmi a v sedm večer mě odvezli 

domů. Jsme spolu chodili (s babičkou pozn. přepis.) i ze školky, rodiče pracovali. Maminka 

dělá normální potraviny. Ještě jsem se dozvěděla, ţe nejdřív neţ jsem šla k babičce, tak mě 

táta prej dal do jeslí. Mamka teda kdyţ se to dozvěděla, tak s tim vůbec nesouhlasila, tak 

rychle vyhledala tu babičku. Naši jsou rozvedení. Táta neţ si vzal mamku, tak tu měl polo-

Češku, polo-Polku, ty se taky rozvedli, tak pak letěl do Vietnamu a tam se (moji rodiče 

pozn. přepis.) vzali. Kdyţ jsem byla batole, tak mě vychovávala babička, a ve třech, čtyřech 

jsem šla do školky. Teď uţ se s ní moc nevídám, protoţe ona je v Aši, ale vţdycky na týden 

k ní jedu o prázdninách. Mám dva nevlastní sourozence, táta má dohromady 3 manţelky, 

brácha ţije v Polsku. Ještě mám jednoho nevlastního mladšího bráchu, ale s tím se 

nevídáme. Můj táta tu v Český republice studoval. (Monika) 

Já jsem se česky učila od narození. Kdyţ jsem se narodila, tak rodiče neměli čas, 

tak jsme bydleli v jednom domě a bydleli jsme v druhym patře. Pod náma bydleli sousedi a 

vychovávali mě a učili mě česky. Ta paní, já jsem jí říkala babička, ona uţ zemřela před 4 
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rokama a její manţel zemřel před 7 rokama a na její dceru nemám teď ţádný kontakt, ale 

myslím, ţe jí zase někdy uvidim, protoţe furt vlastní ten dům, kde jsme bydleli. My jsme se 

přestěhovali sem na Chodov a bydlím tu 7 let. Moje rodiče uměj česky malinko. Doma 

musíme mluvit vietnamsky. Mám mladšího bratra, je o 2 roky mladší neţ já. (Hanka V.) 

Česky (jsem se naučila pozn. přepis.), kdyţ jsem chodila k babičce český, kdyţ táta 

a máma hledali někoho na hlídání dětí. V Chebu babička nás hlídala jako děti. Uţ jsem jí 

strašně dlouho neviděla, jak jsem přijela do Prahy, ale jinak kdyţ jedu do Chebu, tak 

vţdycky ji navštívím. Ona totiţ často jezdí do Motola kvůli zádum, takţe ji navštívim. O 

prázdninách tady většinou nejsem, to jsem v Polsku za rodičema, rodičema tam prodávaj 

oblečení ve velkym. Za rodičema jezdim, stačí, abych měla volno ve škole na týden, a uţ 

jedu do Polska. Kdyţ míň, tak tady zůstávám. Takţe tak 3-4 krát do roka. (Hanka) 

 Umíš vietnamsky číst a psát? 

Nemám sourozence, jsem sama. Rodinu tu (v Česku pozn. přepis.) nemáme, ale 

znám jiný Vietnamce. S Vietnamci se bavím vietnamsky. Umím nejlíp vietnamsky mluvit, 

ale psát a číst umím jen trošku. Vietnamština mi přijde těţší neţ čeština. (Duyen) 

Umim vietnamsky mluvit, ale moc psát a číst neumim. Těţší mi přijde vietnamština. 

Vietnamsky jsem se učil od rodičů. (Namko) 

Já doma mluvim vietnamsky. Já se divim, ţe to je 12-13 let (co tu rodiče jsou pozn. 

přepis.), ale nemluví tak uplně dobře jako my. Umim vietnamsky, psát ty písmena je lehký, 

ale háčky a znaky mi moc nejde. Ale číst se zrovna učim, učim se sama, někdy mi s tim 

pomáhá mamka. (Monika) 

Umim vietnamsky, číst celkem umim a psát taky, ale ne moc dobře, hlavně ty háčky 

a výslovnost. Těţší je pro mě vietnamština. Ale kdybych se to učila, jako jsem se učila 

češtinu, tak by mi to moţná přišlo o dost lehčí. Vietnamština je podle mě podobná. Já jsem 

chodila i do český školky. Já jsem se začala učit vietnamsky kolem tří let, kdyţ se narodil 

muj brácha, a hlavně jsem se naučila tu vietnamskou výchovu. Učebnice jsem neměla, 

doučovala mě mamka - jak poděkovat a tak. Vim, ţe někde v Praze je vietnamskej krouţek, 

kde se učí vietnamsky, kam jsem dřív nechodila, ale ted uţ tam nechodim, protoţe mám 

málo času. (Hanka V.) 
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Po těch 4 letech (v Praze pozn. přepis.) uţ umim víc vietnamsky, protoţe bydlim 

s tetou a strejdou, takţe musim mluvit pořád vietnamsky. Ne ţe umim číst vietnamsky, kdyţ 

to vidim, tak vim, jak to číst, ale u háčků se nevyznám, to hádám. Psát, to píšu a učim se 

s háčkama, ale normálně píšu bez háčků. Z dětství si moc nepamatuju. Rodiče hodně 

rozuměj česky, jak tady ţili dlouho, ale kdyţ mluví. Třeba táta kdyţ chce říct: „Co 

potřebujete?“, tak řekne: „Co potřebuju?“, takţe nikdo neví, co říká. A máma, jak bydlela 

uţ v Rusku, Německu, Česku, ve Vietnamu, tak si všechny ty jazyky plete dohromady, takţe 

to uţ nikdo nerozumí. Mezi sebou se bavěj vietnamsky a já s nima taky tak. (Hanka) 

 Chtějí se tvoji rodiče vrátit zpět do Vietnamu? 

Chtěla bych určitě bydlet tady, ve Vietnamu jsem byla jen jednou a vůbec se mi tam 

nelíbilo. Znám všechny tam, ale nejezdíme tam vůbec, jen si voláme přes mobil. Moji 

rodiče se chtěj vrátit do Vietnamu. Ptají se mě, proč chci bejt tady. Řikám, ţe je to tady 

lepší, ţe tu mám kámoše a známý. (Duyen) 

Moji rodiče jezdí za babičkou a dědečkem. Můj táta tam jezdí dvakrát ročně, máma 

jednou ročně v únoru na Nový rok a já jen někdy. Oba dva jezdí spolu a my tu zůstaneme a 

hlídá nás sestra, který je 22 let. Moji rodiče se asi chtěj vrátit do Vietnamu, ţe je to tam 

lepší. Ale já si myslim, ţe v Česku je to lepší. (Namko) 

Kdyby rodiče odletěli do Vietnamu, tak kdybych je chtěla vidět, tak bych musela 

letět takovou dálku, to je 14 hodin. Byla bych radši, kdyby zůstali tady. Já jsem tam (ve 

Vietnamu pozn. přepis.) byla teprve 2krát. Jednou v 6 letech s otcem a jednou v 10 letech 

s matkou. Plánujeme, ţe příští rok na Nový rok v lednu bychom tam letěli. Mamka chce, 

abych viděla ty vietnamský tradice.  (Monika) 

Rodiče mi řekli, ţe kdyţ budu na střední a moţná dodělám vysokou a nebo kdyţ si 

najdu práci a budu mít svou vlastní rodinu, tak by se vrátili do Vietnamu. (Hanka V.) 

 Jak vidíš svoji budoucnost, chtěl bys tu (v ČR) zůstat natrvalo? 

Ještě nevim, co bych chtěla do budoucna dělat, ale chtěla bych po základce na 

střední, pak buď na veterinu. Uţ se koukám po nějaký střední. Moji rodiče chtěj, abych 

byla doktorka, právnička, ty, co vydělávaj hodně peněz. Mně se to nelíbí, to bych vůbec 

nechtěla dělat. Bylo by dobrý, kdybych šla na vysokou, ale ještě nevím. (Duyen) 
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Chtěl bych v ČR zůstat, líbí se mi tu a mám tu kamarády. Chtěl bych dál studovat, 

ale ještě nevim co. Moji rodiče se mnou o tom budou mluvit, aţ se dostanu na gympl. 

Rodiče mi říkají, ţe bych si měl jednou vzít Vietnamku, tak bych si chtěl vzít Vietnamku a 

bydleli bysme v České republice. (Namko) 

Já chci rozhodně zůstat tady. Jestli to bude v budoucnosti lepší, tak bych se chtěla 

odstěhovat buď do Norska, anebo do USA. Ale spíš do toho Norska, my máme rodinu 

dostatečně členitou. Jednu polovinu v Americe, pak ve Vietnamu, tady a v Norsku. 

V Norsku je pěkná příroda, jsem tam byla s matkou u tety. Tady je nás tak 7 lidí. Vídáme se 

jak kdy, je to dálka. Pořád (zbytek rodiny pozn. přepis.) bydlej v Aši.  Ve Vietnamu máš uţ 

jenom jednu babičku, rodinu mýho strýčka a rodinu mé tety, tak 15 lidí. Já bych chtěla jít 

na právnictví. Nejdřív jsem chtěla jít na lékárnictví a otevřít si svojí lékárnu. Chtěla bych 

si vzít Vietnamce. (Monika) 

Já tu asi zůstanu. Ještě nevím, co mě čeká v budoucnu, ale řekli, ţe tu budou bydlet, 

dokud nenajdu svou vlastní rodinu a budu se vzdělávat. Já bych se tam moţná nevrátila. 

Protoţe tam jsou menší šance mít povolání jako Evropan. Jsem tam byla naposled před 4 

lety a s rodičema se chystáme tento rok jet. Pravidelně ne (do Vietnamu nejezdíme pozn. 

přepis.), protoţe letenky jsou hodně drahé. Mám tam přibliţně hlavně strýce a tety mých 

obou rodičů a bratrance a sestřenice a i některý strýce a tety mám tady v ČR. Tady mám 

asi jenom 5 strýců a 5 tet. Většinu rodiny mám ve Vietnamu. Většina z mý rodiny (bydlící 

v ČR pozn. přepis.) bydlí v Jiţních Čechách a zrovna tam jedu o víkendu za svou 

sestřenkou, tý je 13 a jsme kamarádky uţ od narození. Já bych chtěla chodit na střední 

odbornou školu a pak šla na vysokou, která je zaměřená, protoţe se chci stát letuškou. 

Umim češtinu, angličtinu, němčinu a tu vietnamštinu. Bych chtěla pracovat v cestovce 

nebo tak. Moje rodiče maj obchod. Kdyţ bych chtěla zaloţit rodinu, tak bych chtěla kluka, 

co by byl napůl Vietnamec a napůl Čech. Kdybych si musela vybrat, tak rodiče spíše 

preferují Vietnamce. Já právě ţe nevim. Teď chodím s jednim Čechem, ale je to takový 

divný, asi bych si spíš jednou vzala Vietnamce. (Hanka V.) 

Do budoucna bych nechtěla do Polska, chci tady zatím zůstat. A asi aţ budu větší 

tak bych chtěla do USA nebo Anglie. Tam je to lepší, si myslim. Ve Vietnamu jsem prej 
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byla, kdyţ jsem byla malá a před 4 lety jsme tam jeli zase, a to jsem nepoznala ani svojí 

babičku ani dědečka. Ale bylo to tam dobrý, já jsem tam byla se svojí rodinou jeden měsíc, 

bavilo mě to, ale asi bych tam nechtěla ţít. Já totiţ moc neumim vietnamsky, takţe asi bych 

se moc nedomluvila a ještě vţdycky, kdyţ jsem začala něco říkat vietnamsky, tak se mi 

smáli. Příbuzných tu moc nemám, ten strejda asi není ani muj strejda. Příbuzný mám 

v Německu a ve Vietnamu, tam nejvíc. Hodně si telefonujeme. Já je moc neznám, prej je 

jich strašně hodně, obě babičky měly devět dětí. Táta a máma, kdyţ jim telefonujou, tak jim 

musim říci: „Ahoj, jak se máš.“  A tak. Všechny určitě neznám. Spíš bych si chtěla vzít 

Vietnamce, ale to není tak, ţe se mi nelíbí Češi, Češi se mi taky líbí, ale víc se mi stejnak 

líbí ten Vietnamec. Moţná bych mohla jít dělat doktorku, ale ještě nevim. (Hanka) 

 Chodíš do školy rád, máš tam kamarády? Jaký předmět tě nejvíce baví? 

Tady ţijeme tak 15 let. Moji rodiče pracujou v trţnici, někdy po škole jim přijedu 

pomáhat. Od první třídy chodím na základku Ústavní. Mám tu docela dost kamarádů, jen 

české. Nějaký mám i vietnamský kamarády, ale bydlej jinde, ne v Bohnicích, s nima se 

bavím česky. S rodičema se bavím vietnamsky, to musím. Ve škole mě nejvíc baví, asi tělák, 

kdyţ tam nic neděláme. (Duyen) 

Rád chodim do školy, mám tu nejlepšího kamaráda. Nejvíc mě baví matika. 

(Namko) 

Já mám ve škole dvě nejlepší kamarádky (Češky pozn. přepis.) a pak ještě jednu 

vietnamskou. V trţnici SAPA nikoho neznám, aţ na jednu tetu. Moje matka kdyţ potřebuje 

nějaký zboţí, tak tam zajdeme. Strašně ráda chodim do školy, baví mě to. Škola je něco 

jako moje druhá rodina. Nejvíc mě baví matika, francouzština a angličtina. V Aši jsem 

měla jeden docela velkej problém. I moje nejlepší kamarádka byla Vietnamka a ta se proti 

mně spikla s ostatníma a začali mě bít a tahat za vlasy. Jinak tady jsou docela v pohodě. 

Některý mě provokujou různýma přezdívkama. V naší třídě uţ je to lepší. (Monika) 

Nechodím ráda do školy. Nebaví mě to, ale je to uţitečný pro můj ţivot a musim si 

uvědomit, ţe to vzdělání budu ještě dlouho potřebovat. Nedávno jsem se pohádala s pár 

holkama ze třídy, takţe se tam bavim jen s jednou. Ve škole nejsou moc lidi, se kterejma 

bych se kamarádila, mám spíš kamarády mimo školu. Mám spíš ty vietnamský kamarády. 
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Moje nejlepší kamarádka je ta moje sestřenice, se kterou se znám od narození. Ve škole se 

snaţim zdokonalovat ty jazyky a zeměpis, abych se stala tou letuškou. A taky tu češtinu, 

protoţe ráda píšu básničky. Ve vietnamštině je to těţší a moc se to nerýmuje. Kdyby se mi 

nevydařila ta letuška, tak bych byla spisovatelkou. (Hanka V.) 

Já jsem dřív nebydlela v Praze, bydlela jsem v Chebu, takţe jsem chodila na 

základku, aţ do 4. Třídy, pak jsme se odstěhovali sem kvůli práci a sem jsem chodila jeden 

rok na základku a pak jsem se dostala na gympl. Na základku jsem chodila na Budějárně, 

myslim Poláčkova. Ve třídě mám ještě jednu kamarádku, a ta je taky Vietnamka. No, 

bavíme se spolu, sice ze začátku to bylo takový, ţe jsem ji neměla moc ráda. Ale teď jsme 

hodně dobrý kamarádky, ne nejlepší, ale hodně dobrý. Teď sedim v lavici s nejlepší 

kamarádkou, a ta je Češka. Já mám totiţ tři nejlepší kamarádky ve škole, a to jsou Češky. 

Moc se tady s nikym nevídám. Mimo školu musim hlídat svojí sestřenici, která je malá, 

takţe nikam moc nechodim a moc lidí tady v Praze neznám. V Praze uţ jsem přes 4 roky. 

Chodim s kamarádama ven, ale většinou jen ze školy. Co jsem přijela, tak mám samý 

kamarády český. V Praze je to jiný neţ v Chebu, tam bylo strašně moc Vietnamců, tam bylo 

třeba v jedný třídě 6 Vietnamců. Teď jsem se asi hodně změnila. Uţ bych si s nima asi 

nerozuměla. Školu mám ráda, mám tam kamarády a tak. Nejvíc ráda mám matiku, mám 

hodně ráda angličtinu, ale na tom gymplu, kam chodim, je angličtina zrovna nic moc. Já 

jsem se učila aţ od čtvrtý třídy, ale tady se prej učej uţ od třetí nebo dokonce od první 

třídy. Já myslim, ţe jsme ve škole dobrej kolektiv, takţe je to tam všechno dobrý. Na tý 

základce v Praze, jsem ráda, ţe jsem odešla, tam mi většinou říkali „Šikmoočko“, ale nic 

jsem neříkala. Ale teď je to o hodně lepší. Tady ty Vietnamce moc neznám. Ale chtěla bych, 

protoţe jak já je vidim spolu a strašně se mi zdá, ţe jsou dobří kamarádi. Ale já jsem 

strašně dobrá kamarádka i s těmi Čechy. S kamarádama chodim na různý oslavy a tak. 

(Hanka) 

 Vyuţíváš nějaké učebnice či jiné učební pomůcky k samostudiu či doučování 

se českého jazyka? 

Nemáme učebnice, ale máme slovník, a kdyţ nevim, tak se do něj kouknu. Nenosim 

ho do školy, máme ho jen doma. (Namko) 
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Kdyţ jsme měli čítanku, tak jsem všechno normálně zvládala. Slovník jsem ani 

vůbec nepotřebovala. Já jsem ve škole uţ všemu i v první třídě porozuměla. Mám kámoše, 

který musí do školy ještě brát ty slovníky. (Monika) 

Taky mě baví kromě jazyků i dějepis. Je pro mě těţký v dějepise si vysvětlit, co ty 

pojmy znamenaj, ale doma mám takovej starej česko-vietnamskej slovník a tam si něco 

vyhledám. Do školy ho ale nenosím. (Hanka V.) 

Ţádný učebnice na naučení češtiny jsem pouţívat vůbec nemusela, já jsem se prej 

česky naučila za dva měsíce od babičky. (Hanka) 

 Míváš nějaké problémy při komunikaci s učiteli? 

Myslím, ţe ve škole nemám ţádné velké problémy, všichni spoluţáci se se mnou 

baví. Učitelé mě berou stejně jako ostatní spoluţáky, nedělají nějaký rozdíl. Vůbec nevim, 

jestli tady na škole bylo víc Vietnamců, já jsem se s nima vůbec nebavila. (Duyen) 

Ve škole kdyţ někdy nerozumim, tak mi učitelka pomůţe. (Namko) 

S učitelema se mi komunikuje perfektně. V Aši jsem reprezentovala školu 

v recitační soutěţi. (Monika) 

Učitelé jsou strašně hodní, uţ i na základce, oni strašně pomáhaj. Jediný, kdo nemá 

rád moc děti a Vietnamce, to je školník. My jsme totiţ rozbili okno a on se strašně naštval a 

nechtěl nám ho opravit. (Hanka) 

 Je ti výklad ve škole srozumitelný, rozumíš odborné látce? 

Ve škole mi přijde těţší spíš ta čeština, ţe někdy nerozumim.  Někdy mám diktát 

dobře, kdyţ to uţ znám. (Namko) 

 Ve škole mám furt problémy pochopit látku. Učitelka mi říkala, ţe je dobré, kdyţ si 

čtu. Třeba chemie mě baví, ale nemůţu tu látku pochopit. Anebo třeba dějepis, nemůţu to 

nějak pochopit. Pani učitelka na čestinu mi říkala, ţe nejsem ještě tak dobrá. (Monika) 

Většinou učitelum rozumim. Kdyţ nerozumim, tak zvednu ruku a zeptám se. Ve 

škole mi moc nejde matika. Na to moc nejsem, ale jinak problémy ve třídě nemám. 

(Hanka V.) 

Ve škole rozumim, ale teď, jak jsem na tom gymplu, tak někdy tam jsou slova, který 

se pouţívaj, kdyţ se mluví s rodinou, nějaký ty hovorový, tak ty jsem nikdy moc nevěděla, a 
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pak přísloví a rčení. Kdyţ nerozumim, tak se neptám a většinou mlčim, já se bojim, ţe se 

ztrapnim. Často se ptám spoluţačky. Na doučování jsem chodila, a to bylo v druhý nebo 

třetí třídě a pak ještě ve čtvrtý, protoţe jsem se chtěla dostat na gympl. Učila jsem se u 

jednoho Vietnamce, kterej uměl strašně dobře česky a anglicky, protoţe se dostal na 

Harvard. Jsem se u něj učila matematiku, češtinu a ještě angličtinu. Matiku jsme se učili 

jinak neţ na škole, jinym způsobem jsme to vypočítali, například, zdálo se mi, ţe všechno 

počítáme napřed. Jsem hodně dobrá byla v tý matice. (Hanka) 

 Podporují tě rodiče ve vzdělání? 

Ve škole zas tak uplně dobrý známky nemám, tak dvojky, trojky, rodiče by chtěli, 

abych měla lepší známky. Doma nadávaj, ţe jsem u počítače, ať se jdu učit a dělám úkoly. 

(Duyen) 

Moje rodiče chtěj, abych se víc učil, abych chodil na doučování v SAPě, tam se 

učim češtinu a matiku, tam mě učí český učitel.  Ve škole mám dobrý průměr, tak jedničky 

a dvojky. (Namko) 

Nevim, jestli rodiče mě podporujou nebo ţenou. Moje matka chce po mně jenom 

jedničky. Do čtvrtý třídy mi to vydrţelo, ale pak uţ to dál nešlo. Teď se to zlepšuje, ţe tu 

dvojku ještě berou, ale jestli dostanu trojku, tak jim to radši neřikám. Já se chci dobře učit, 

ale někdy to nejde do tý hlavy natlouct. (Monika) 

Rodiče mě ve vzdělání podporujou, hlavně jak píšu ty básně (získala ve školní 

soutěţi cenu pozn. přepis.). A taky to ţe se chci stát letuškou. Ve škole známky jdou, rodiče 

jsou celkem spokojený. (Hanka V.) 

Rodiče ve vzdělání mě strašně podporujou, chtěj, abych se učila. Například teď, 

kdyţ chci dělat ke škole nějakou brigádu, ne ţe bych chtěla, ale chci jet do Francie, tak oni 

řikaj: “Ne, my se o to postaráme, hlavně se nestarej o peníze, protoţe pak by ses třeba 

starala moc hodně a zapomněla bys na učení a neměla bys ţádnou budoucnost a musela 

bys prodávat jako my, a to my nechceme.“ Takţe chtěj, abych měla dobrý zaměstnání. 

(Hanka) 
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 Jak komunikují tvoji rodiče s učiteli? 

Rodiče česky neumí úplně dobře, ale nějak se dorozumí. Třídní schůzky maj (rodiče 

pozn. přepis.) s sebou známýho jednoho, co umí česky, tak jim to překládá. Je mu kolem 20 

let, ţije tu od šesté třídy. (Duyen) 

Na třídní schůzky chodí moje sestra, někdy s rodičema a někdy jen sama.  (Namko) 

Na třídní schůzky chodí se mnou otec. (Monika) 

Komunikaci učitelů s rodičema jim sděluji já. Na třídní schůzky rodiče nechodí, 

protoţe nemaj čas, anebo tam chodim já. Kdyţ tam rodiče šli, tak si berou překladatele, 

máme našeho souseda, on je taky Vietnamec a umí česky. (Hanka V.) 

Kdyţ jsme byli malí, tak chodil na třídní schůzky muj táta nebo máma s bráchou, 

protoţe on jim to všechno překládal. A kdyţ byly bráchovy schůzky, tak jsem zas chodila já. 

A teď. jak je brácha docela velkej, tak chodí sám na rodičovský schůzky, a pak to doma 

řekne tátovi. Strejda byl uţ několikrát, teta moc česky nerozumí, takţe nechodí. Omluvenky 

mi podepisuje strejda nebo teta.  Většinou, kdyţ se něco stane (např. špatná známka ve 

škole pozn. přepis.), tak to učitelé řeknou mně, já to řeknu rodičum a oni přijdou. Strejda 

je tu podobně jako rodiče. On rozumí, ale moc česky nemluví. (Hanka) 

 


