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Jitka Kosková: Vietnamská komunita a reziden ční segregace - p řípadová studie M Č 
Praha-Libuš  
 
Bakalářská práce má celkem 50 stran, z toho 5 stran zdrojů a 4 strany příloh, včetně 6 obr., 5 
tab. a 3 grafů. Čistý text práce činí 31 stran. 
 
V úvodu si autorka jako cíl práce stanovila “přiblížení situace v městské části Praha-Libuš” (s. 8) 
s čtyřmi dílčími podcíly. Nicméně na str. 31 autorka uvádí, že “[h]lavním cílem tohoto výzkumu 
(...) je zjistit rozdíl mezi možnými dostupnými daty a skutečností.” Tak či onak zvolené téma 
patří v současnosti mezi nejatraktivnější a nejaktuálnější migrační témata Česka. Zároveň však i 
mezi jedno z těch, která jsou obestřena mnoha mýty a domněnkami. Navíc výzkumy na 
vietnamskou migraci doposud spíše vznesly více nových otázek, než-li přinesly odpovědi. Proto 
oceňuji odvahu a odhodlání autorky se tématu věnovat. 
 
Práce je členěna na čtyři kapitoly, úvod a závěr. V první kapitole se autorka věnuje shrnutí 
literatury, především uvádí seznam bakalářských a diplomových prací dotýkajících situace 
Vietnamců v Česku. Výčet je velmi vyčerpávající, nicméně upozaďuje opravdu vědecké studie, 
které na dané téma vznikly, a dokonce ty nejzásadnější autorka vůbec nezmiňuje, především 
rozsáhlou zprávu Stanislava Broučka Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR 
(2003; http://www.cizinci.cz/files/clanky/107/vietnamska_etnika.pdf) nebo jeho další studii  
Integrační tendence vietnamského etnika v českém lokálním prostředí (2005, Český lid). V 
kapitole autorka představuje i odborníky, kteří se vietnamské migraci věnují, nicméně i zde ti 
nejzásadnější chybí (Brouček, Vasijlev, Ičo). Mimo to uvedeným odborníkům autorka “ubrala” 
celou řadu akademických titulů (včetně své vedoucí práce).  
V druhé kapitole autorka představuje teoretický background práce, resp. teoretické zarámování 
“segregace”. Bohužel toto teoretické zarámování je velmi matoucí a na mnoha místech 
zavádějící a nepřesné. Například uvádí, že dle Massey a Denton (s. 14) proces segregace je 
“špatná asimilace”, dále představuje index diferenciace a segregace chybně a pojetí residenční 
segregace opírá o diagram, který zcela ignoruje městské prostředí (např. dostupnost bytů). 
Některé odstavce dokonce nedávají vůbec smysl (např. “Rovnoměrnost se vztahuje k 
sociálnímu rozdělení dvou skupin v městském prostoru, kdy je minoritu nutno oddělit. 
Rovnoměrnost se nevztahuje k žádnému absolutnímu hodnocení, ale pouze k poměru určité 
skupiny.”; s. 15; zvýraznění dodáno oponentkou). Navíc v části “Teorie” se autorka vůbec 
nevěnuje termínu integrace, který je v její práci mnohokrát skloňován, dokonce použit i v 
řízených rozhovorech, ale nikde není definován. 
Ve třetí kapitole autorka přibližuje vietnamskou komunitu v Česku. Je nutno ocenit snahu 
autorky o kombinaci většího množství rozdílných zdrojů, nicméně řada z nich je už “out-of-date”, 
a tudíž prezentující nepřesná data: např. tvrzení, že v celém areálu Sapy jsou nápisy pouze ve 
vietnamštině, že cizinci z třetích zemí nemohou vlastnit nemovitost, pokud nemají trvalý pobyt 
nebo parafráze Uherka (z roku 2008!!!), že “[j]sou považováni za poměrně uzavřenou komunitu 
(...), vídají se převážně v rámci své komunity a do majority se začleňovat nehodlají”. Jak 
autorka tedy vysvětlí situaci současné 1,5 a 2 generace? Stejně tak je velmi křehká 
kategorizace Vietnamců, kterou autorka uvádí slovy “Vietnamci imigranti jsou rozděleni do tří 
skupin podle příchodu” a bez jakékoliv kritické diskuse je dělí na “starousedlíky”, “porevoluční 
příchozí” a “slepičí, hloupé a naivní” a zcela ignoruje skupinu těch, kteří se zde narodili, nebo 
zde prošli všemi stupni vzdělávacího systému. Navíc svá hodnocení skupiny opírá o 
nepodložené pocity: např. “Říká se, že právě tato třetí skupina komplikuje vztahy mezi majoritou 
a touto menšinou”  (s. 18). Stejně tak na stránce 19 autorka buď chybně interpretuje tabulku, 
nebo chybně tabulku uvádí, v každém případě významně dezinformuje čtenáře, když v textu 



tvrdí, že “... v roce 2010 byly zadržené necelé tři tisíce Vietnamců, z toho téměř 700 z důvodu 
nelegálního pobytu u nás” zatímco v tabulce je uvedeno číslo 310.  
I přes komplikace v prvních kapitolách považuji za nejproblémovější kapitolu čtvrtou – dle mého 
názoru tu nejstěžejnější, která obsahuje vlastní případovou studii autorky. Ve výzkumu vychází 
z kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Kvantitativní analýza dostupných dat 
představuje výpočet indexu diferenciace (ID) a indexu segregace (IS). Nicméně jak interpretace 
tak výpočty jsou nepřesné. Interpretace, že pokud se ID blíží 1, tak je daná lokalita osídlena jen 
danou skupinou, není správná. Pokud se ID blíží k 1, tak to ukazuje koncentraci menšiny do 
jedné nebo několika málo jednotek, ale to vůbec neznamená, že je tato jednotka obydlena 
pouze touto menšinou. Stejně tak IS, které autorka počítá, se nemůže týkat Libuše, protože 
Libuš je v práci pojímaná jako celek a za menší jednotky autorka nemá data. V kvalitativní části 
autorka provedla 12 řízených rozhovorů (8 s Čechy a 4 s Vietnamci). Oceňuji především snahu 
zahrnout do vzorku též vietnamské respondenty, které obecně je velmi těžké k výzkumům 
přesvědčit. Nicméně je veliká škoda, že autorka výstupy z celkem šesti otázek analyzovala na 
1,5 stránce, tzn. na cca 8 řádcích na otázku zanalyzovala odpovědi od 12 respondentů. Je 
veliká škoda, že autorka pouze kvantifikuje kvalitativní data, protože právě tyto výpovědi mohly 
být největším přínosem práce. Kapitola obsahující vlastní výzkum obsahuje celou řadu 
generalizujících, definitivních tvrzení, pro která nemá autorka oporu ani v literatuře, ani 
z vlastního výzkumu: např.  
- „Ačkoliv má tato městská část nejvyšší koncentraci vietnamské komunity v Praze, byty 
rozhodně nejsou natolik osídleny Vietnamci, jak by člověk očekával“ (s. 31) Jaký člověk? 
- „… je možné zpozorovat větší množství bytů obývaných vietnamskou komunitou v nedalekém 
panelovém domě“ (s. 32) Jak je to možné zpozorovat? 
- „Spousta Vietnamců, ať už přišli dříve nebo v posledních letech, neumí česky.“ (s. 35) Jak si to 
autorka ověřila? 
 
Autorka ve své práci též používá „odborné“ termíny, které dále nevysvětluje: např. integrační 
vztahy, segregační komplex, legislativa cizinců (tento termín je ve své podstatě nesmysl), 
vietnamská menšina vs. vietnamská komunita, atd. 
 
Otázky:  

1. Na straně 30 Vámi vypočtený ID komentujete, že „necelých 34 % lidí celkové populace 
hl. m. Prahy by se v roce 2010 muselo přestěhovat, aby ve všech městských částech byl 
stejný podíl menšiny a majority“. Tzn. že v absolutních číslech by se muselo přestěhovat 
cca 300 tis. lidí, přestože Vietnamců bylo dle Vámi uváděných statistik v Praze pouze 
8 112? 

2. Na straně 31. Vámi vypočtený IS komentujete následovně “... v městské části Praha-
Libuš by se muselo přestěhovat 36 % obyvatel celkové (místní) populace, aby zde došlo 
k rovnoměrnému rozložení obyvatelstva”  Odkud kam by se mělo těchto 36 % lidí 
přestěhovat?  

3. Proč jste se rozhodla pro kvalitativní výzkum, když jste data na závěr kvantifikovala? 
Jakou metodou jste data z řízených rozhovorů analyzovala? 

 
S ohledem na rozsah zdrojů, které autorka uvádí v seznamu literatury, a díky její osobní 
zkušenosti s životem v Praze-Libuši má autorka předpoklady k tomu, aby opravdu přispěla 
k mozaice poznání vietnamské komunity a jejího života v Česku, např. v pokračující diplomové 
práci. Nicméně i přes úsilí, které autorka vlastnímu výzkumu v této práci věnovala, autorka se 
v práci dopustila řady chyb (především obsahových), práci proto k obhajobě doporučuji pouze 
s výhradami.  
 
V Praze dne 8. 6. 2012     Mgr. Tereza Kušniráková 


