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ANOTACE 

Bakalářská práce „Identita druhé a jednaapůlté generace imigrantů z Vietnamu“ se zaměřuje na 

skupinu Vietnamců, kteří se buďto narodili v České republice nebo sem přijeli v brzkých letech a 

vyrůstali v českém prostředí. Rodiče této skupiny přijeli do země zejména z ekonomických 

důvodů. Práce pojednává o jejich identitě z antropologického a kulturního hlediska, jak se 

utvářel na pozadí splývání české a vietnamské kultury v rámci mezigeneračních vztahů mezi 

individuálem a jeho rodiči. Soustředí se na hodnotový systém jedince, který se v průběhu 

dospívání musel adaptovat různým protichůdným zvykům a prvkům, které byli vštěpovány jeho 

rodinou na straně jedné a českým prostředím na straně druhé, a jehoţ výsledek dokončil formaci 

dnešní osobnosti, způsobu myšlení a nahlíţení. Bakalářská práce se snaţí zjistit, jak jedinci 

zpětně nahlíţí na kolizi dvou v mnoha směrech odlišných hodnotových systémů, kým se cítí dnes 

být a zda by něco chtěli změnit v rámci budoucích generací. 

ANNOTATION 

Bachelor thesis „Identity of the second and 1.5 generation of immigrants from Vietnam“ focuses 

on a group of Vietnamese immigrants who were either born in the Czech Republic or came to the 

country in an early age and grew up in Czech environment. Furthermore, parents of these 

immigrants arrived to the country mainly due to economic reasons. Thesis deals with their 

identity from anthropologic and cultural perspective, how it was created and molded by the 

merging of Vietnamese and Czech culture. The main emphasis is on the relationship between the 

individuals and their parents. It focuses on system of values of each individual which was 

constantly changing during their adulthood when they had to adapt to contradictory social 

elements and habits which were inculcated by two different mechanisms – by their Vietnamese 

family and Czech environment. How much impact this collision had on personality formation, 
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his way of thinking and perception, is one of the main goals of this thesis. Finally this work will 

try to find out what are opinions of the respondents on clash of two in many aspects different 

value systems, who they feel like they are today and whether they would like to change 

something for future generations. 
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ÚVOD 

 

Výzkum tohoto projektu bude orientován na vietnamské děti jednaapůlté a druhé 

generace v České republice. Cílem projektu bude poukázat na utváření jejich identity, jakým 

způsobem je tento proces informátory reflektován, jaké faktory měly zásadní význam pro jeho 

usměrňování, a to zejména v rámci mezigeneračních vztahů s jejich rodiči. Rozhodujícím bude 

tedy vztah, který si dítě vytvořil se svými rodiči – zda a do jaké míry se měnil, jak velký vliv měl 

a má nyní na osobní preference a myšlení dítěte, a jak je odlišný současný postoj vůči rodičům 

oproti těm utvořeným v minulosti, pokud se vůbec změnil. Rodiče představují jistou reprezentaci 

hodnotového systému jejich rodné země, přenos tradic a zvyků, které jsou odlišné od těch, které 

jsou charakteristické pro české prostředí.  

Vietnamská komunita v České republice je třetí největší národnostní menšinou
1
, a tudíţ 

na území ČR představuje relevantní mechanismus v interakci jak mezilidské, tak i mezikulturní. 

Bakalářská práce se zaměřuje nejen na druhou generaci imigrantů, tedy na ty, kteří se narodili 

v Čechách a zároveň zde vyrůstali, ale i na tzv. generaci jednaapůltou, do nichţ zahrnujeme ty, 

kteří se do Čech dostali v brzkém věku a ţijí v Čechách dodnes. Mou zkoumanou skupinu 

informátorů představují potomci starší generace vietnamských imigrantů, kteří dovršili fázi 

dospívání, a jejich věk se pohybuje v rozmezí 21-25 let. Řídím se podle hypotézy, ţe tato věková 

skupina jiţ prošla v rámci identity různým obdobím změn (ať uţ v kontextu osobní realizace či 

společenským vztahům), zaţili moţnou revoltu, odmítnutí či podřízení, a na základě těchto 

zkušeností tak mají větší a ustálenější představu o tom, „kým se cítí být“ dnes. Důleţitým 

těţištěm ale zůstává rodina, která je pro mou práci odrazovým můstkem. Ačkoli se můţe zdát, ţe 

existuje rozdíl mezi druhou a jednaapůltou generací migrantů kvůli odlišné délce pobytu a 

socializace v České republice, jeden z mých cílů bude prokázat, ţe rozdíl v mentalitě a 

přesvědčení reprezentantů obou generací nemusí nutně spočívat ve zmíněné délce usídlení, ale 

spíše v jiných skutečnostech jako např. sociální okolí a okruh lidí, ve kterém se takřka kaţdý den 

ocitá. 

 

                                                 
1
 Vietnamci představují po Slovácích a Ukrajincích třetí největší národnostní menšinu (czso.cz) 
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1. VIETNAMSKÁ MENŠINA 

 

1.1 PŘÍCHOD VIETNAMSKÝCH IMIGRANTŮ 

  Vietnamci patří mezi výrazné národnostní menšiny v České republice. Jejich příchod do 

České republiky byl převáţně z důvodu představy jít za lepším ţivotem a uchopit se nadějné 

vyhlídky na ţivotní vzestup.  

První příliv imigrantů z Vietnamu, nepříliš signifikantní, co se počtu týče, se datuje 

kolem poloviny padesátých let, kdy přijela menší skupina dětí postiţených válkou.
2
 Uţ tehdy 

bylo moţné vidět to, co nacházíme i dnes mezi Vietnamci – uzavřenost komunity, ačkoli tehdy 

uzavřenost měla jiné okolnosti neţ dnes. Zatímco dnešní děti se z velké části pohybují v české 

společnosti a dochází zde často k interpersonálním interakcím, „chrastavské“ děti se zdrţovaly 

v jedné komunitě, kde navíc měly své vietnamské učitele – v takovém případě pro děti nebylo 

nutné, aby se potýkali s českými vrstevníky. V roce 1967 přijela další vlna imigrantů sloţených 

převáţně zejména z  dělníků, kteří pro tehdejší Československo znamenali levnou pracovní sílu. 

Tito dělníci pracovali v nejrůznějších továrnách rozmístěných po celé republice.  

Zásadním bodem byl rok 1973, kdy vietnamská vláda v rámci zlepšení hospodářské 

situace země kvalifikací svých dělníků ţádala o umoţnění příchodu Vietnamců do evropských 

komunistických států, mezi které také mimo Československo patřila Polská lidová republika či 

Sovětský svaz. Vietnamská strana značně zvýšila svou aktivitu, aby přiměla československou 

stranu k přijímání vietnamské pracovní síly v různých oborech na vyučení, zaučení a následnou 

praxi v ještě větším měřítku, neţ bylo dosud. (Hofírek, Nerkojak. 2009) Ačkoli byl poţadavek 

z vietnamské strany Československem percipovaný jako „mimořádně veliký“, Vietnamské 

demokratické republice bylo nakonec vyhověno a následovně díky nově uzavřeným smlouvám 

začali přijíţdět dělníci, stáţisté a studenti s několikaletým povoleným pobytem. Tato snaha 

z vietnamské strany byla jedním z hlavních bodů pro obnovu jejich hospodářské situace. 

To bylo umoţněné mezivládními dohodami mezi Vietnamskou socialistickou republikou 

a tehdejší Československou socialistickou republikou, které poskytovaly imigrantům moţnosti 

                                                 
2
 Tyto děti přijely do českého Chrastava. 
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nejen v oblasti hospodářské, ale i v oblasti vzdělávací (např. „Dohoda mezi vládou České 

republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů 

ve středních odborných učilištích v České republice“
3
). To, co spojovalo tyto dva státy, byla 

společná politická ideologie - komunismus.  

Vietnamská delegace vysvětlila, že k nám zamýšlí vysílat mladé lidi ve věku 17-25 let, 

zpravidla alespoň s dobrým ukončeným sedmiletým vzděláním, duševně i fyzicky schopné 

zvládnout profese, ve kterých mají být školeni. Vyšší věk vysílaných bude pro nás výhodnější 

z hlediska pracovního výkonu. (Brouček: 11. 2003)
 

1.2 OSMDESÁTÁ LÉTA A PRAVIDLA PRO IMIGRANTY 

Na počátku osmdesátých let byl zaznamenán nejvyšší počet datující kolem 30 000 

vietnamských imigrantů, který se postupně sniţoval aţ do vypovězení mezivládní smlouvy 

v roce 1990.  Toto období bychom mohli podle Broučka nazvat jako věkem bilaterálních smluv, 

kdy šlo především o mezivládní hospodářskou pomoc.  

 Pracovní či studijní pobyt Vietnamců nebyl jen hnán myšlenkou vylepšit si svůj ţivot. 

Byl opřen o mnoho striktních pravidel, jejichţ porušení by znamenalo okamţité vyhoštění ze 

země zpět do Vietnamu. Vzhledem k rozdílnosti ţivotních podmínek mezi dvěma zeměmi a 

jejich osobními příleţitostmi je celkem logické, ţe se imigrant snaţil této hrozbě co nejvíce 

předejít. Ambasáda vydala nejrůznější zákazy, mezi nimiţ např. patřila skutečnost, ţe Vietnamec 

a Vietnamka se nesměli stýkat. Později byl tento zákaz rozvolněn, platilo však, ţe při kontaktu 

muţe a ţeny byla nutná přítomnost a dohled třetí osoby. Studenti vysokých škol či učilišť se 

museli konstantně snaţit o dobré výsledky, jinak by jim hrozila cesta zpět do své rodné země. 

Existoval také jistý dresscode – muţi např. nesměli nosit dţínové košile. (Brouček, 2003) 

„Hodně Vietnamců, když sem přijeli, tak si museli ostříhat vlasy nakrátko – dlouhé vlasy byly 

zakázané,“ říká moje maminka, která pracovala v osmdesátých letech v továrně. Tyto příkazy 

však byly postupem času zrušeny. 

                                                 
3
 Evidence mezinárodních smluv mezinárodně právního odboru MZV. 
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1.3 KONEC MEZIVLÁDNÍCH DOHOD 

Po roce 1990 se Vietnamcům naskytla moţnost volně podnikat. Někteří tady zůstali, jiní 

po vypršení délky svého pobytu odletěli zpět do své rodné země, ačkoli mnozí z nich se později 

vrátili zpět do ČR. Rodiče Hanky, jedné z informátorek, jsou toho názorným příkladem. Přijela 

do Čech se svými rodiči ve svých třech letech: „Oni se poznali tady a nějak vypršelo vízum, tak 

se museli vrátit zpátky do Vietnamu, kde měli mě. Pak se vrátili zpátky do Čech, což znamená, že 

taťka chtěl zpátky do Český republiky, myslím, že kvůli té vidině lepšího života.“ Do této skupiny 

lidí, kteří se vrátili zpět do ČR, můţeme také zahrnout migranty, které se sem dostali díky 

příbuzenskému svazku s Vietnamci jiţ ţijícími na českém území. Vezmeme-li to z aspektu 

Vietnamců jiţ ţijících v ČR a jejich rozhodnutí zajistit svým příbuzným příchod do Evropy, 

hnacím mechanismem tohoto migračního pohybu byl a stále je vietnamský hodnotový systém, 

který jedince vychovává k tomu, aby vţdy bral ohledy na druhé a jejich blahobyt, zejména pokud 

jde o rodinu. Vietnamci totiţ nepovaţují za svou rodinu to, co Evropané a západní kultura vůbec, 

tedy hlavně vzorec zaloţený na principu nukleární rodiny, ale i všechny další příbuzné. Mí 

rodiče při představě lepšího životního blahobytu v Evropě pak přivedli do Čech mladšího bratra 

z matčiny strany, a tento „řetěz“ se pak v průběhu následujících let dále prodlužoval. (Vlastní 

výpověď) Vyuţívání rodinných sítí bylo zmíněné i v různých vydání zaměřující se na imigranty 

v Čechách. V roce 2007 bylo sloučení rodiny důvodem pobytu na území Česka ve 39% případů, 

coţ je ve srovnání s ostatními významnými skupinami cizinců největší podíl. (Hofírek, Nerkojak. 

2009) Jednadvacetiletá Linda z Vyššího Brodu má přes polovinu své rodiny tady v České 

republice: „Mám tady větší polovinu rodiny. Protože moje babička z tátovy strany, tak ona má 

sedm dětí, a čtyři děti už jsou tady a tři ve Vietnamu. Můj táta se sem dostal vlastně jako první a 

dal příležitost dalším.“ 

 Počátky takové vietnamské komunity, kterou vidíme v dnešní podobě, se začaly formovat 

zhruba od roku 1992. (Hofírek, Nekorjak. 2009) Ti, co přijeli do Čech v devadesátých letech, to 

buďto byli právě příbuzní a známí „starousedlíků“, tedy těch, kteří jiţ v ČR nějakou dobu 

pobývali (především to byli lidé, kteří přijeli na základě mezivládních dohod), nebo to mohli to 

být ti, jimţ vypršel pracovní pobyt v jiném evropském státě (např. v Maďarsku, Německu či 

Rusku) a rozhodli se pokračovat někde jinde na kontinentu, v tomto případě v Čechách. V dnešní 

vietnamské komunitě jsou velmi respektováni Vietnamci, kteří byli v ČR jiţ před rokem 1989, 
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tedy jiţ zmínění tzv. starousedlíci. Tito lidé disponují alespoň středoškolským vzděláním, mají 

jisté povědomí o reáliích státu a zaţili změny v pravidlech (rozvolnění striktních předpisů) a 

hlubší interakci s českými občany (např. dříve bylo Vietnamcům zakázáno chodit ven sami, 

museli chodit v několikačlenném kolektivu). Zatímco příchod do ČR kolem osmdesátých let 

znamenalo pro imigranty získání kvalifikace a primárně se vyučit v oboru, v posledním desetiletí 

aţ po současnost byla jejich práce spíše orientována na podnikatelskou činnost. Uţ nebyli 

součástí pracovní síly různých závodů, jejich blahobyt měli teď ve svých rukou.  

1.4 VIETNAMCI A EKONOMICKÉ AKTIVITY 

 Podnikatelská činnost Vietnamců převáţně spočívala v prodeji zboţí na trţnicích.  Jejich 

ţivot a čas byl prakticky zasvěcen k tomu, aby měli co největší výdělek. Existují tři zásady, 

podle kterých se formují ekonomické aktivity Vietnamců ţijících v ČR: uţivit dobře sebe a 

rodinu, která s nimi společně pobývá na českém území; vytvořit stabilní finanční platformu, 

která můţe zabezpečit jejich děti – tyto peníze se především investovaly do jejich vzdělání nebo 

část z nich patřila českým „babičkám“, které se o jejich děti staraly, zatímco rodiče byli v práci; 

posledním bodem je postarat se o rodinu, která je ve Vietnamu. (Brouček. 2003) 

 Zapálení a verva Vietnamců pracovat je často vnímána jako nesmírná pracovitost. 

Většinou pracují kaţdý den včetně víkendů od rána do večera, neexistují pro ně státní svátky, 

strpí i sloţitější podmínky, kterým se musí přizpůsobit, a to vše je hnané myšlenkou zabezpečit 

sobě a své rodině dobrý blahobyt. Ze začátku se museli Vietnamci vypořádat s tvrdými 

podmínkami pro jejich výdělek. Trţnice v devadesátých letech se skládali z nestabilních stánků, 

které byly třeba kaţdé ráno postavit a večer opět sloţit. Mí rodiče, ke konci devadesátých let 

pravidelně dojížděli na Železnou poblíž německých hranic, ačkoli jsme bydleli v Plzni. Vzhledem 

ještě k tehdejší nekvalitní silniční síti cesta trvala kolem dvou hodin. Představit si, že denně 

strávíte skoro 4 hodiny dojížděním je fascinující. Tato dálka byla rodiči vysvětlena tím, že u 

hranic byl signifikantně větší výdělek, než kdyby prodávali v Plzni. (Vlastní výpověď) Hlavním 

důvodem, proč se rozhodli zůstat v ČR a adaptovat se nepříznivým podmínkám, byla mzda. 

Ačkoli nebyla fixní a závisela na tom, jak moc byl jedinec průbojný, byla bezesporu 

několikanásobně vyšší neţ mzda nabízená ve Vietnamu za stejnou práci. Mechanismus 

podněcující k takové volbě byla rodina. 
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 Pojem vietnamská imigrantská ekonomika označuje soubor institucí a praktik 

organizovaných okolo ekonomické reprodukce. Je primárně organizována vietnamskými občany, 

ale nelze ji vymezit jen na etnickém principu, protože na jejím chodu se podílí i občané jiných 

států (čeští občané, občané Čínské lidové republiky). Nelze ji také lokalizovat pouze na území 

ČR, část transakcí probíhá transnacionálně. Je propojena s výrobou pro mezinárodní trh a 

s globálním transportem. Část této ekonomiky je lokalizována v nadnárodních firmách 

zaměřených na globální trh. (Hofírek, Nekorjak. 2009)
 

 Úspěšnost v ekonomice lze zpozorovat na navýšení počtu trvalých pobytů vietnamských 

imigrantů v Čechách. V průběhu devadesátých let se krom stánkařství postupně vytvářeli větší 

firmy a řetězce, které fungují aţ dodnes (např. Sportisimo, Panda), rozvíjely se sluţby v rámci 

komunity (např. překladatelé a „dich vu“
4
). Úspěch trendu prodávání textilu se začal sniţovat po 

roce 2000 v důsledku existence nespočetného mnoţství obchodů zpravidla nabízejících stejný 

sortiment. Tato skutečnost znamenala maximální konkurenci mezi jedinci. Pokles byl také 

podmíněn narůstající popularitou názoru „levného a nekvalitního zboţí prodávaných Vietnamci“ 

v majoritní společnosti. I přesto však počet migrantů stoupal, coţ u Vietnamců vedlo k hledání 

nových pracovních příleţitostí. Objektem uţ nebyl však jen textil, elektronika. Škála nabízeného 

sortimentu se podstatně rozšířila.
5 

 Ačkoli se trţnice ze začátku soustředily především na pohraničí, ke konci první dekády 

21. století se obchody začaly přesouvat do kamenných obchodů spíše ve městech a obcích uvnitř 

republiky, coţ mělo za následek větší interakci Vietnamců s majoritní společností. Zároveň 

V tomto období vznikl i tzv. druhý segment vietnamské ekonomiky, který byl zastoupen dělníky 

a pracovníky působící v továrnách a závodech. Tato skupina se buďto skládala z těch, kteří sem 

přijeli skrze zprostředkující agenturu nebo to byli ti, co neuspěli ve svém předešlém zaměstnání. 

Prudký nárůst imigrantů byl však zabrzděn mezinárodní hospodářskou krizí, která měla za 

důsledek masivní propuštění pracovníků z podniků. Jelikoţ byli tito imigranti stále zadluţeni 

agenturám, spousta z nich se ocitla v kontroverzních zaměstnáních.
6 

                                                 
4
 Vietnamsky „sluţby“ 

5
 Do sortimentu lze zahrnout mj. hračky, umělé květiny, suvenýry a v neposlední řadě potraviny 

6
 V tomto kontextu „šedá ekonomika“ zahrnuje veškerá nezákonná povolání, jako je pašování drog, falšování 

dokumentů, krádeţe atd. 
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 Vietnamskou imigrantskou ekonomiku dělí Hofírkova a Nekorjakova práce na základě 

dvou typů motivace. Zaměstnání plynoucí z těchto motivací jsou orientované jak pro zákazníky 

v rámci komunity, tak i pro přijímající společnosti. První motivace z podnikání pramení zevnitř 

imigrantské skupiny - sem zahrnujeme např. gastronomické podniky jak pro stánkaře, tak i pro 

majoritu, sázkové kanceláře apod. Druhá pramení z pobytu v přijímací společnosti, do nichţ patří 

zprostředkovatelské sluţby, prodej textilu a obuvi, a známé „večerky“, prodejny potravin. 

(Hofírek, Nekorjak. 2009) Pro kaţdou orientaci daného podnikání existuje pádný důvod. 

Zatímco podnikání směřované pro české zákazníky se snaţí zvýraznit vietnamskou kulturu a 

dovednosti imigrantů
7
, práce orientované na Vietnamce se snaţí spíše o zjednodušení různých 

aspektů ţivota imigranta, jako jsou právě sluţby zařizující papírování na úřadech vzhledem 

k jeho minimálním jazykovým dovednostem.  

1.5 MENTALITA RODINY 

 Rodina je povaţována za ústřední centrum a páteří vietnamské společnosti. Patří mezi 

hlavní pilíře hodnotového systému, který je hluboce ovlivněn konfuciánskou etikou. 

Konfucianismus jako čínský filozofický směr je orientovaný především na lidské jednání a jeho 

morálku. Jeden z aspektů teorie Konfucia přikládá velkou důleţitost humanitě, etice a lásce
8
 a 

rodinu povaţuje za základní platformou pro rozvíjení těchto hodnot a vztahů jedince vůči 

společnosti. Čína si po mnoha století dokázala udrţet silný vliv na území Vietnamu a jejich 

filozofie se zde mezi občany silně zakořenila. Muzny v rámci konfucianismu poukazuje na 

respekt ke svým předkům a starším. „Důležitost jedince nespočívá v jeho osobních úspěších, 

nýbrž v jeho zodpovědnosti vůči rodině a společnosti.“ (Luong Trinh) Konání jedince, ať uţ je 

úspěšné či nikoli, totiţ nereflektují jeho samotného, nýbrţ jeho rodinu jako celek. Proto je pro ně 

přirozené na základě svého jednání usilovat o vytvoření co nejlepšího obrazu své rodiny. 

Společnost, ve které se rodina ocitá, je přísným revizorem všeho, co jeho členové dělají. 

Vzhledem k tomu, ţe ve vietnamské společnosti nebyla příliš častá horizontální mobilita, je 

celkem logické, proč špatný akt jedince pro něj znamenal utrpení, sociální odmítnutí v malé 

komunitě, v níţ se všichni členové navzájem znají. Rodinu v Evropě charakterizujeme jako 

nukleární, ve Vietnamu je zcela běţná více-generační domácnost – neskládá se tedy jen z rodičů 

                                                 
7
 Např. vietnamské restaurace, výroba tofu či jiných specifických asijských potravin.  

8
 Pilíře morálního kodexu Konfucia (Nováková, Kateřina. Konfucianismus ve Vietnamu). 
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a jejich dětí, ale většinou i prarodičů a vcelku často i dalších příbuzných. Důraz na respekt ke 

starším je vštěpován ve výchově dítěte jiţ odmalička. Je např. reflektován na uctívání zemřelých 

v podobě oltářků, které jsou součástí kaţdé domácnosti, s nimiţ se váţou pravidelná výročí jeho 

smrti, kdy se pořádá rodinná hostina na počest zemřelého. Dítě by mělo vţdy být poslušné svým 

rodičům, neboť jim dali svůj ţivot a obedience a konstantní péče o ně je způsob, kterým dítě 

projevuje svou vděčnost. (Huynh. 2004)
 

1.6 POHLED NA VIETNAMCE A ODLIŠNOST DVOU KULTURNÍCH ENTIT
 

Dnes s Vietnamci česká společnost spojuje několik stereotypů. Jedním z nich je názor, 

který je vnímá jako menšinu primárně orientovanou na své ekonomické aktivity. Ačkoli jsou zde 

jiţ desítky let, jejich postavení je pro mnoho Čechů stále nezodpovězenou otázkou. Mnoho lidí o 

nich mají jen základní představu, kterou vnímám jako výsledek z obou stran – vietnamská 

komunita se radši uzavírá před českou majoritou a česká společnost se naopak zdrţuje zájmu o 

hlubší poznání menšiny. Tuto skupinu Vietnamců, tedy těch, kteří se do ČR dostali před rokem 

1989, jinak nazýváme první generací imigrantů. Ačkoli zde existují lokální sociální vazby u 

těch, kteří v daném obci ţijí delší dobu, česká společnost stále vnímá Vietnamce jako uzavřenou 

komunitu dočasně přebývající na jejich území. Tento postoj se ale v poslední době začíná měnit 

díky potomkům první generace. Tyto děti jiţ navštěvují české školy odmalička, nachází se 

v aktivní kaţdodenní interakci s českým prostředím, čímţ poskytují bliţší náhled do jejich 

kultury a komunity a urychlují proces integrace dvou odlišných kultur. Můţeme je řadit do druhé 

a jednaapůlté generace, tedy těch, na jejichţ zkušenostech je tato bakalářská práce postavena. 

 Jelikoţ mladší generace imigrantů vyrůstala v prostředí s naprosto odlišným hodnotovým 

systémem a výchovou, bylo jim umoţněno vidět jeden problém dvěma odlišnými pohledy. Jak se 

dále dozvídáme, ne kaţdý vietnamskou výchovu přijal tak, jak rodiče chtěli. 
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2. KONCEPTUALIZACE TÉMATU VIETNAMCŮ 

JEDENAPŮLTÉ A DRUHÉ GENERACE 

 

2.1 DRUHÁ GENERACE MIGRANTŮ V LITERATUŘE 

Mezigenerační vztah mezi dítětem a rodiči jako takový uţ představuje dlouhý proces 

zahrnující adaptaci a akulturaci, z jejichţ rámce pak vycházejí nejrůznější konflikty a odlišné 

postoje ke konformitě. Zkoumá-li se tento vztah u imigračních rodin, existují zde další faktory, 

které mají velký význam na jeho utváření a formu. Práce Acculturation gaps in Vietnamese 

immigrant families: Impact on family relationships (Portes a Rivas, 2011), jejíţ zkoumaným 

vzorkem byli imigranti v americké společnosti, znázorňuje kulturní a sociální rozdíly mezi 

generacemi, a jak se s těmito rozdíly členové minorit vypořádají. Ačkoli jsou Spojené státy a 

Česká republika dva odlišné státy, ať uţ z hlediska ekonomického či sociálního, můţeme u 

imigrantů v Americe najít mnoho rysů, které lze také paralelně sledovat i u imigrantů v Čechách. 

V rámci práce je velmi důleţité pochopit pojem adaptace, který nalezneme v procesu všech, u 

nichţ dochází ke kolizi dvou protichůdných kulturních mechanismů. Adaptaci dětí dobře 

znázorňuje práce The Adaptation of Migrant Children (Portes a Rivas, 2011). 

Pro zdroj inspirace a větší představu toho, co práce má čtenáři poskytnout, jsem vyuţila 

bakalářských prací, které byly jiţ v minulosti obhájeny na fakultě humanitních studií, např. práce 

Zuzany Rejchové  či Pavly Vencovské. Práce Rejchové Jedenapůltá generace Vietnamek žijících 

v ČR se zaměřuje na skupinu mladých Vietnamek ţijících v republice a orientuje se na to, do 

jaké míry je koncept „banánových dětí“ platný pro výzkumný vzorek a jak moc se informátorky 

ztotoţňují s českým hodnotovým systémem. Práce Vencovské Partnerské vztahy mladých 

Vietnamek v České republice se soustředí na volby partnera ze strany mladých Vietnamek 

v důsledku vlivu vietnamského a českého hodnotového systému.  

2.2. IDENTITA MIGRANTŮ 

Práce je opřena o teoretické poznatky pojmu „identita“ v kontextu sociálních věd, co 

přesně znamená a jak významné místo má v osobnosti jedince (Eriksen 2012). 
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Co je to vlastně identita? Krom úplně nejzákladnějších parametrů věku a pohlaví, jehoţ 

sociální význam je v kaţdé společnosti odlišný, chápeme identitu jako určitý obraz o sobě 

samém, který zakládá naši příslušnost v závislosti na faktory jako je např. jazyk, domov, etnická 

příslušnost, národnost či sociální vrstva.  

Jednou z nejvýznamnějších osobností, které se snaţili vysvětlit pojem identity, byl 

Eriksen. Definovat identitu je problematické uţ jen proto, ţe obsahuje příliš dimenzí a lze na ní 

pohlíţet z kaţdého aspektu trochu jinak. Zpravidla pro pochopení pojmu existují dva přístupy: 

esencialistický, kde se předpokládá existence určitých esenciálních vlastností paralelně 

existujících s nahodilými faktory. Tato esenciálnost však tkví hlavně v historii národa a 

zapomíná tak na další neméně významné aspekty dané společnosti. Druhý je přístup 

konstruktivistický, který identitu vidí jako výsledek určitých interakcí skupiny, které jsou 

nestabilní a proměnlivé. V druhém případě je však pochybný účel identity vůbec, pokud se 

neustále mění v závislosti na vnějších faktorech. V rámci práce je důleţité se zaměřit na identitu 

kulturní. Kultura je pro dotyčné společné dědictví; souhrn znalostí, podle nichţ vedou svůj 

sociální ţivot, jakýsi racionalizující mechanismus pro svá konání a svou povahu; vzorce chování 

a hodnot atd. (Smith. 2004) Kulturní identita pak znamená tyto skutečnosti v rámci své skupiny 

hájit a toto pravé já uskutečňovat.
9
 V mé práci se zabývám kulturní identitou v souvislosti 

s multikulturalismem, tedy koexistencí několika odlišných kultur na jednom území. 

„Multikulturní ideologie má dvě roviny – na jedné straně umožňuje lidskou rozmanitost, na 

straně druhé znemožňuje, aby s přistěhovalci bylo zacházeno jako s ostatními (z ‚dominantní 

kultury‘).“ (Eriksen. 2007) 

V rámci práce je téţ důleţité zmínit tzv. etnickou identitu. Ta je budována na základě 

sociálně ustanovených představ o kulturních diferencích, které procházejí napříč etnickými 

hranicemi. (Eriksen. 2007) Etnicita se nevztahuje pouze ke společnému původu, je to zároveň 

souhrn praktik, zvyků či jazyk, který skupinu odlišuje od jiných. Podle Eriksona etnicita není 

vlastnictvím skupin samotných – etnicita se rozehrává mezi dotyčnými skupinami, nikoliv v jejím 

rámci.
 
Etnická identita se tím více konturuje, kdyţ dojde k setkání dvou skupin a členové mají 

moţnost interakce s rozdílnými hodnotami. Etnicita se vyskytuje vždy, kdy se kulturní rozdíly 

mezi skupinami stávají relevantními v sociální interakci. (Eriksen:105. 2007)
 
Soudrţnost skupiny 

                                                 
9
 Kulturní identita z pohledu esencialistického pojetí (Paleček. Identita – Podivný pojem.). 
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a míra vzájemné sounáleţitosti závisí na tom, jak velký je vnější tlak vůči dané skupině.
10

 

Vzhledem k tomu, jaký měli vietnamští imigranti zkušenosti se svým českým sociálním 

prostředím (xenofobní projevy, problém českých občanů se otevřít cizincům), je pochopitelné, 

proč se dnes jeví za relativně uzavřenou a semknutou komunitou v ČR. 

2.3 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Vietnamci jsou součástí české společnosti. První generace je odvozena zejména na 

základě jejich ekonomických aktivit. Hofírek a Nekorjak (2010) uvaţují o jejich integraci na bázi 

ekonomické. Otázkou však zůstává, zda i další generace budou integrovány z hlediska 

ekonomických struktur, či zda jejich pozice v české společnosti bude toto východisko 

překračovat.  Místo v české společnosti tak bude determinováno jak vazbou na komunitu rodičů, 

tak na sociální okruhy Čechů a Vietnamců, v nichţ se budou pohybovat a o členství v jejich 

skupinách usilovat. Klíčová je v tomto ohledu otázka jejich identity a to zejména kulturní 

identity, která se zakládá v rodině a v rámci enkulturace se utváří v průběhu ţivota.  Kladu si 

tedy otázku utváření kulturní/etnické identity potomků první generace Vietnamců, kteří vyrůstali 

v České republice. 

Současná generace potomků první generace migrantů z Vietnamu je tvořena převáţně 

mladými lidmi ve věku do 26 let. Nejsou to však jen ti, kteří se v ČR narodili, ale také ti, kteří 

přišli v dětském věku a nastoupili do české školy. Nabízí se tedy otázka, zda mezi těmito 

mladými lidmi se vytvořila odlišná kulturní/etnická identita, resp. existuje mezi mladými 

Vietnamci – potomky první generace migrantů -  rozdíl v tom, jaká je jejich kulturní identita a 

jak závisí na sociálních okruzích, v nichţ se mladí Vietnamci pohybují?  

Východiskem se pak stane zejména jejich vztah k rodičům a jejich kultuře. Poukáţe na 

hledání vlastní identity v dialogu dítěte s rodiči, jak percipují roli a zásady svých rodičů, jejich 

preference a ukotvené představy. Názory informátorů demonstrují pohled mladší generace na 

generaci starší, jejich vzájemný vztah a neposledně také důsledky, který tento vztah přináší a jak 

moc ovlivňuje druhou a jednaapůltou generaci. Dochází zde ke střetu očekávání rodičů, která 

jsou většinou v mnoha směrech odlišná od zájmů a preferencí jejich dospívajících dětí – 

významnou součástí v procesu identifikace je, jak tento střet obě generace vyřeší, zda rodiče 

                                                 
10

 Simmelovo pravidlo: „Vnitřní soudrţnost skupiny je odvislá od míry vnějšího tlaku“. 
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zásadně trvají na přenosu vietnamských zvyků, v nichţ byli sami vychováni či se vzájemně 

shodnou na nějakém kompromisu. Jelikoţ proces identifikace přináší různé výsledky a její 

průběh není u kaţdého stejný, můţeme zde najít odlišné procesy asimilace a akulturace. 

Hlavním pilířem tohoto projektu budou data získaná v rámci empirického výzkumu. 

Poskytnou totiţ komplexnější a bliţší pohled na hodnoty, výchovu a vztahy ve vietnamské 

rodině, jak jsou „realizovány“ a udrţovány na pozadí země, jejíţ tradice a zvyky jsou naprosto 

odlišné. 

3. METODOLOGIE 

 

3.1. STRATEGIE VÝZKUMU 

 Pro splnění cíle bakalářské práce jsem se rozhodla pro kvalitativní výzkum. „Kvalitativní 

výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání 

daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání 

v přirozených podmínkách.“ (Hendl:50. 2005) Podle Hendla se při kvalitativním zkoumání 

výzkumník ocitá v roli detektiva, kdy se snaţí pátrat po takových informacích, které by mu 

pomohly zodpovědět na zkoumaný problém, tedy hlavní výzkumné otázky. Během průzkumu 

jsem brala v potaz moţnost vytvářet na základě získaných informací nové hypotézy a brala jsem 

na vědomí, ţe průběh se můţe dostat do jiného směru, který nebyl na začátku předpokládaný. 

Tento proces můţeme místy popsat jako improvizačním, neboť byl nejen ovlivněn tím, jaké 

informace byly poskytnuté a následně jaký měli impakt na progres průzkumu s dotazovaným, ale 

také např. jinými psychickými jevy a osobnostními prvky jako byla nálada informátora, jeho 

pravdomluvnost, jaké chová sympatie k výzkumníkovi apod. 

3.2 TECHNIKY SBĚRU DAT 

 Zvolenou technikou kvalitativního výzkumu je interview, jehoţ hlavní výhodou je 

porozumění zkušenosti informátora. Rozhovory budou uskutečněné s kaţdým informátorem 

zvlášť a samostatně, čímţ docílíme větší pravděpodobnosti pravého osobního názoru. Skupinové 
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rozhovory můţou sice být časově víc praktické a jedinci se můţou navzájem povzbuzovat 

k takovým odpovědím, které by jedinci samotného nenapadly, na druhou stranu zde má velký 

vliv konformita, v jehoţ důsledku by jedinec moţná i potlačoval takové názory, které se 

neshodují s většinou přítomných.
11

 Jeden z charakteristických znaků, který je v tomto výzkumu 

poměrně výrazný, je induktivní analýza a interpretace dat - výzkumník na základě získaných dat 

„vyostřuje“ obraz, o kterém měl na začátku jen nejasné kontury. Pozorováním, snahou pochopit 

problém, zaznamenáváním dat a jeho následnou analýzou, vytváří podrobný popis dané 

problematiky a kaţdou informaci vyuţívá tak, aby mu dopomohl v konečném výsledku vytvořit 

smysluplný obraz dané záleţitosti. 

Výzkum práce bude kvalitativní, jelikoţ mým účelem bude blíţe poznat postoje 

dotazovaných, porozumět jejich příběhům, vztahům a preferencím. Tato metoda tak poskytne 

čtenáři konkrétnější a komplexnější pohled na danou tématiku. Právě z důvodu detailnějšího 

obrazu na problematiku nestačí dotazníková forma, a proto zvolenou technikou sběru dat bude 

tzv. polostrukturovaný rozhovor, který je typický svou flexibilitou a větší volností co se 

přizpůsobování a případného přeměňování týče. K rozhovoru bude připravený základní okruh 

otázek, které se však mohou v průběhu dotazování měnit či v případě nevhodnosti úplně 

vynechat v závislosti na reakci informátora. V tomto projektu je potřeba vstřícnosti a trpělivosti 

ze strany výzkumníka, neboť informace, které dotazovaní poskytnou, jsou osobního charakteru. 

Z tohoto důvodu jsem vynechala moţnost strukturovaného rozhovoru, který je striktnější 

v drţení se rámce a moţnost přizpůsobování se neumoţňuje. Vzhledem k tomu, ţe zde třeba 

určité systematičnosti a organizovanosti pro snadnější vyhodnocení dat, vynechala jsem 

moţnosti uţít nestrukturovaného rozhovoru. U dotazovaných je podmínkou jasně prezentovat 

téma a jeho účel, vytvořit si určitou míru důvěry ve prospěch konkrétnějších a upřímnějších 

odpovědí. Rozhovor se bude skládat z následujícího okruhu otázek: 

1. Základní informace o dotazovaném (věk, místo narození, vzdělání, zaměstnání) 

2. Adaptace rodičů na situaci v ČR, reflexe jejich pozice v ČR a jejich postojů k dané 

problematice    

3. Pozice rodičů v sociálních sítích ČR 

                                                 
11

 Tento jev je znázorněný na experimentu ze sociální psychologie, tzv. Aschův experiment neboli test konformity 
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4. Pozice dítěte v sociálních sítích ČR (pocity sociálního přijetí x nepřijetí, ambice zapojit 

se atd.) 

5. Pozice dítěte/potomka  v rodině, participace na jejích aktivitách.  

6. Přenos kulturních hodnot, prvků a praktik vietnamské kultury ze strany rodičů.  (např. 

jazyk, svátky, zdvořilost, rodinné vztahy atd.) 

7. Konflikt hodnot mezi generací rodičů a dětí 

8. Vliv vietnamské skupiny na postoj rodičů a dětí 

9. Vlastní preference a vztah k vietnamské kultuře  

10. Reflexe české kultury  

11. Reflexe vlastní identity 

Nevýhodou kvalitativního výzkumu je skutečnost, ţe se průzkum soustředí pouze na 

omezený počet jedinců a tudíţ nelze konečný výsledek zobecnit na celou skupinu. To však 

ani mým záměrem není. Mou snahou bude vytvořit takovou práci, která by měla umoţnit 

neznalým nahlédnout do záleţitosti a více jej porozumět nejen ze svého pohledu, ale také 

z pohledu výzkumného vzorku. 

Rozhovory s jednotlivými informátory se konaly v terénu. Rozhovory jsem nahrávala 

prostřednictvím nahrávacího zařízení. Tyto nahrané informace jsem přepsala do písemné formy 

ve formě doslovné transkripce, neboť zobrazení způsobu vyjadřování je významný z důvodů 

zobrazení autenticity.  

3.3 VÝBĚR VZORKU 

 Mým původním záměrem bylo zaměřit se primárně na druhou generaci imigrantů. Po 

pečlivém uváţení jsem se však rozhodla do zkoumané cílové skupiny zahrnout i generaci 

jednaapůltou. Zaprvé stavím práci na své vlastní zkušenosti, ţe v mnoha případech nezáleţí na 

tom, v jakém věku imigranti přijeli do Čech, ale spíše na tom, v jakém sociálním prostředí se 

ocitají. Mou hypotézou je, ţe hodnotový systém jedinců je hlavně ovlivňován mezilidskými 

vztahy a věk příchodu je druhořadý. I přesto, ţe fundamentální hodnoty si mohou být podobné, 

názory jedinců dvou generací a proces, kterým se k dnešní identitě dostali, se mohou v mnoha 

aspektech lišit. To je také dalším důvodem, proč jsem si zvolila tuto kombinaci, tedy pro cíl 

mého výzkumu. 
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 Dalším kritériem je věk v rozmezí 20-25 let, tedy skupina lidí, u kterých byl uţ dokončen 

proces dospívání. Je zde vyšší pravděpodobnost, ţe informátoři v této věkové skupině mají více 

utvrzenou představu o tom, co doteď proţili a jak tyto zkušenosti měli vliv na jejich dnešní 

identitu, neţ u jedinců mladšího věku, jejichţ kulturní a etnické „já“ se neustále mění v závislosti 

na dalších psychologických a sociálních faktorech. Období adolescence je ve znamení častých 

změn ve všech ohledech, jedinec neustále hledá svou komfortní zónu, coţ rezultuje v nestálosti 

osobních postojů a preferencí. Další hypotézou je dále to, ţe u informátora cílené skupiny tyto 

vlivy jiţ prošly určitým filtrem jeho vlastních preferencí a jeho „já“ má ustálenější formu. 

 Vzhledem k dostupnosti jsem si vybrala takové informátory, kteří v současné době 

pobývají v Praze (s výjimkou Huyen, která studuje v Hradci Králové), ačkoliv jejich domovy 

jsou roztroušené po různých částech republiky. V neposlední řadě je výběr informátorů ovlivněn 

sociálním kruhem badatele a kontakty, kterými disponuje. Tuto skutečnost shledávám výhodnou, 

neboť jiţ vytvořený vztah výzkumníka a informátora představuje vyšší důvěru ze strany 

informátora při poskytnutí svých osobních dat. Rozhovory budou uskutečněné se sedmi 

informátory, a to se čtyřmi děvčaty a třemi chlapci. Při provádění výzkumu jsem si vědoma toho, 

ţe poskytnuté data mohou vytvořit obecný přehled nad problematikou, ale nemusí být v souladu 

s ostatními členy komunity ţijící v České republice jako takové. Důleţitým zdrojem pro získání 

dat a zkušeností první generace imigrantů jsou také rodiče výzkumníka. V neposlední řadě budou 

součástí dat k práci i mé vlastní zkušenosti a sebereflexe. 

Jméno Věk/rok příchodu Zaměstnání Příchod rodičů 

Dung (badatelka) 23/narozena v ČR Student 80. léta 

Dušan 21/v 7 letech Student 80. léta 

Hanka 22/ve 3 letech Student 80. léta 

Huyen 24/narozena v ČR Student Přelom 70. a 80. let 

Linda 21/narozena v ČR Student 80. léta 

Šon 23/v 6 letech Student 80. léta 

Tony 22/v 10 letech Student 90. léta 

Ţaneta 22/narozena v ČR Student 80. léta 
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 Při rozhovorech jsem vyuţívala českého jazyka, ačkoli byla respondentům nabídnuta 

moţnost reagovat i mateřským, tedy vietnamským jazykem. Tato skutečnost byla podněcována 

v průběhu rozhovorů, kdyţ jsem měla pocit, ţe respondent nemohl v češtině najít to správné 

vyjádření. Respondenti vyuţívali toho, ţe uţívali vietnamských frází, avšak zpravidla to byla 

čeština, s kterou rozhovor poskytli. 

3.4 ANALÝZA DAT 

 Metoda, která byla aplikovaná na průzkum dané problematiky, spadá pod definici 

případové studie. Podle Hendla v případové studii jde o detailní průzkum jednoho případu nebo 

několika málo případů. Dochází zde k velkému sběru informací získaných od relativně malého 

mnoţství informátorů na rozdíl od statistických šetření, kdy je tomu právě naopak. Případové 

studie detailně rozebírají danou záleţitost, snaţí se jí zachytit v její sloţitosti a celistvosti. Je 

zaloţená na myšlence, ţe podrobným prozkoumáním cíle získáme taková data, která nám 

pomůţou lépe porozumět případům, které jsou cíli podobné. Případové studie se dále dělí na 

základě typu případu. Má bakalářská práce bude opřena o tzv. studium komunity, jinak také 

označované jako „sociografie“. Bude se zde zkoumat konkrétně vietnamská komunita, její 

vzorce chování a aspekty ţivota, které budou reflektovány mladší generací ţijící v České 

republice. Tyto poznatky budou zvýrazněné hlavně díky komparaci s odlišnými ţivotními 

aspekty Čechů, jejichţ rozdíl je poměrně viditelný. Podle Stakea případ jakoţto subjekt 

nepředstavuje nějaký problém či téma, má vţdy nějakou identitu: „Případ může být problém a 

zpráva o případu má nějaké téma, ale případ má svoji identitu. Je to něco, čemu zcela 

nerozumíme, a proto to zkoumáme.“ (Hendl:104. 2005) 

 Stake vyţaduje splnění několika bodů v případové studii. V první řadě je třeba určit 

objekt výzkumu a vyjasnit jeho konceptualizaci. Následujícím bodem je zvolení studovaného 

jevu či problémy – v mém případě je to tedy identita imigranta jako výsledek procesu vzájemné 

mezigenerační interakce na pozadí odlišných kulturních vlivů dvou rozdílných zemí. 

Pravidelnost v datech jakoţto třetí bod dále vidíme v časté shodě odpovědí informátorů či i 

shoda jejich pocitů z určitých jevů (např. většina informátorů má shodný názor v tom, jak ze 

začátku vnímali xenofobní projevy Čechů). U případových studií se mají vzájemně doplňovat 

klíčová pozorování a datový základ interpretace, který bude znázorněn na poskytnutých 
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rozhovorech s informátory. Při zkoumání problému je dobré mít alternativní interpretaci, které se 

budou zkoumat a porovnávat – např. v různých výzkumech bylo řečeno (Adaptace dětí migrantů, 

Portes a Rivas, 2011), ţe je patrný rozdíl mezi jednaapůltou a druhou generací imigrantů v rámci 

vnímání kulturních rozdílů, vytváření kulturní identity a vytváření sociálních vztahů s okolím. 

Přistupuji k výzkumu jiţ zmíněným postojem, ţe nezáleţí primárně na tom, kde se jedinec 

narodil, nýbrţ na tom, s kým byli povětšinou nejčastěji v interakci. Poslední bod vyţaduje po 

studii návrh základního tvrzení a zobecnění platná pro daný případ. Tento bod jsem splnila aţ na 

závěr, kdyţ jsem měla komplexní obraz dané problematiky, která byla dostatečně podloţená 

daty. Volíme si případovou studii, neboť nám pomůţe porozumět důleţitým aspektům v 

problematické oblasti výzkumu; tato přednost se zvláště projevuje v komplexních situacích 

sociálního ţivota. (Hendl. 2005)
 

 Vzhledem k rozmanitosti poskytnutých dat bylo nutné pro snadnější zorientování a 

přehlednost informace kategorizovat a třídit. Proto jsem rozdělila otázky na hlavní okruhy, kde 

se budu jednotlivě soustředit na jednotlivé aspekty výzkumu.  

3.4.1. OBLASTI ANALÝZY 

Analýza dat z empirického výzkumu bude klást největší důraz na následující oblasti: 

1) Vnitřní reflexe na okolí ze strany informátora tehdy a teď 

2) Reflexe vztahu informátora ke svým rodičům a jeho percepce na ně 

3) Faktory, které repondent vnímá jako nejzásadnější v rámci vlivu na dnešní formu jeho 

identity 

4) Překáţky a trable v procesu adaptace ke dvoum hodnotovým systémům 

5) Identita jako mechanismus definující současné aspirace a nahlíţení na budoucnost 

informátora 

6) Ţebříček hodnot jedince 

Tyto oblasti budou hlavními pilíři mé bakalářské práce.  
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3.5 HODNOCENÍ KVALITY VÝZKUMU 

Výzkum se vyznačuje vysokou validitou, neboť veškerá interpretace bude opřena o 

kontext sociální reality jedinců. Reliabilita výzkumu je v rámci celé vietnamské komunity v ČR 

nízká vzhledem ke skutečnosti, ţe získané informace jsou aplikované pouze na zkoumanou 

skupinu. Výzkum ovlivňuje i moje pozice v něm. Jsem insider vietnamské komunity a vrstevník 

mých informátorů. Skutečnost, ţe jsem Vietnamka jistě ovlivnilo přístup informátorů a jejich 

výpovědi. Na jednu stranu mohli některé informace nesdělovat jako běţné, na druhou stranu 

skutečnost, ţe s nimi sdílím tutéţ zkušenost, mohla podpořit důvěru mezi badatelem a 

informátorem. Rizikem mého insiderství byl i osobní vhled a zainteresovanost na problému. 

Proto jsem opakovaně reflektovala svoji pozici ve výzkumu. Plně jsem respektovala jejich 

názory, snaţila jsem se předejít vyjadřování subjektivního postoje vůči poskytnutým výpovědím.  

Svoji pozici jsem ale také vyuţila výzkumně. Přiznala jsem svoji pozici ve výzkumu tak, ţe jsem 

se stala jeho součástí.  Krom dotazovaných budou součástí práce také mé postoje a subjektivní 

názory, jelikoţ spadám pod kategorii zkoumaného vzorku. V tomto smyslu jsem vedla rozhovor 

sama se sebou a to na samém počátku sběru dat. Tuto alternativu jsem vyhodnotila jako nejlepší 

pro vyjednání mé pozice ve výzkumu a filtrování předporozumění problému.  

3.6 ETIKA VÝZKUMU 

Obeznámila jsem informátory s účelem výzkumu, jeho průběhem a funkcí. Informátoři 

souhlasili s tím, ţe jejich výpovědi a veškeré informace budou součástí práce, která bude veřejně 

dostupná. Informátorům byla zaručena anonymita. V rámci udrţení důvěry se otázky pohybovaly 

pouze v okruhu výzkumného problému projektu. Výzkum je zaloţen na principu dobrovolné 

participace, kdy jednotlivého informátora seznámím s projektem a vyţádám si souhlas, čímţ mi 

bude povoleno zveřejnění dostupných dat. V případě, ţe se informátor bude cítit nesvůj, má 

moţnost z projektu ustoupit. Důleţitým faktorem projektu je důvěra, která spočívá ve 

vytvořeném vztahu mezi badatelem a informátorem. 
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4. KULTURNÍ IDENTITA MLADÝCH VIETNAMCŮ V ČR 

 

Tato kapitola se opírá o poskytnuté informace ze strany informátorů, jejich reflexí. Je 

řazena podle klíčových okruhů, témat, skrze něţ vyjednávají svoji identitu, tedy skrze něţ se 

vztahují k různým sociálním okruhům a hodnotám, které nesou. 

4.1. OBRAZ PRVNÍ GENERACE IMIGRANTŮ 

4.1.1 POČÁTKY RODIČŮ 

Pro mladé Vietnamce je důleţitý migrační příběh rodičů, resp. příběh celé komunity. 

Znají nejen důvody příchodu, ale také okolnosti jejich ţivota na počátku migrace. Sdílení tohoto 

příběhu představuje kulturní transmisi, která se podílí na identitě mladé generace Vietnamců. 

4.1.1.1. PŘÍCHOD RODIČŮ DO ČR 

 Podle informátorů první generace imigrantů z Vietnamu, tedy rodiče informátorů, opustili 

svou rodnou zemi se záměrem jít si vylepšit svůj blahobyt v jiné zemi. Většina se sem dostala 

kolem osmdesátých let a jejich zkušenosti s tehdejším Československem odpovídají výpovědím 

z archivovaných dokumentů. Jiţ zmíněné příkazy ze strany vlády, které Vietnamci museli 

dodrţovat, mají stále ukotvené v mysli. Maminka říká: „Já si pamatuju, jak pokaždý, když mě 

někdo přišel navštívit, tak jsem musela nechat otevřené dveře od pokoje.“ 

 24letá Huyen, která letos studuje posledním rokem na Farmaceutické fakultě Univerzity 

Karlovy, popisuje, jak se sem dostali její rodiče: „Táta se sem dostal nějak, když mu bylo 20, 

takže je tu už 32 let. Dostal se sem nějak přes dědu a studoval tady učňák a pak tady zůstal a 

dělal překladatele. Mamka sem přišla asi tři roky po něm, a ta sem nepřišla kvůli škole jako on, 

ale v rámci nějaké té pracovní smlouvy. Tak pracovala v nějaké továrně, zpracovávali tam 

nějaký kuřata a slepice. Rodiče se poznali tady no.“  S účelem přijet do Čech jako součást místní 

pracovní síly přicestovali i Lindiny rodiče. „Věk si nepamatuju, to bylo tak nějak před dvaceti 

lety a mýmu tátovi je 53, takže nějak kolem 33 let. No a táta sem přijel do továrny a mamka taky. 

Dostali se sem jako „doan“
12 

– já nevím, jak se to řekne teď česky. Akorát mamka pracovala na 

                                                 
12

 Vietnamsky „skupina“ – organizovaná skupina lidí (imigrantů) 



27 

 

jihu a táta v Liberci.“ Rodiče Huyen a Lindy tedy patří mezi ty, kteří přicestovali do 

Československa a zůstali zde i po vypršení mezistátní smlouvy.  

 Další skupinou z první generace jsou ti, kteří se vrátili po vypršení svého pracovního 

pobytu do své rodné země, ale po několika letech opět našli cestu zpět do ČR. V mnoha 

případech to bylo proto, aby mohli vytvořit lepší zázemí pro svou nově zaloţenou rodinu, neţ by 

tomu bylo, kdyby zůstali ve Vietnamu. Do téhle skupiny spadá výpověď Šona: „Můj taťka se 

dostal už do ČR před třiceti lety, ještě za dob komunismu. Vlastně bydlel v Brně, dělal 

soustružníka a po čase se vrátil do Vietnamu, kde se seznámil s mamkou. Pak jsem se narodil já 

a pak jsme se sem vrátili. Nejdřív táta a později já s mamkou. Z tátovy strany to nebyl jen 

ekonomický důvod, ale vlastně i politický, že on moc nesouhlasí, co je s tím režimem ve 

Vietnamu.“ Rodiče Dušana do Čech také přijeli z čistě ekonomického důvodu. „Tehdy jsme se 

vlastně narodili se sestrou, ale nejdřív přijeli rodiče a pak my.“ 

4.1.1.2 DŮVODY PŘÍCHODU A DISTANCE OD RODINY 

S okolnostmi příchodu informátoři zvaţovali i situaci rodiny, kterou jejich rodiče nechali 

ve Vietnamu. Obecně řešili otázku přerušení a udrţování pout s orientační rodinou.  

Táta přijel kvůli tomu, že když byl ve Vietnamu, tak jsme byli hodně „ngheo“
13

. A prostě 

on se měl v tý době ženit a všichni do něj rejpali, že „khong ai ga“
14

. Takže kvůli tomu se 

odhodlal a řekl si, že tohle už nebude trpět. Teď se vlastně máme nejlíp z vesnice. Teď je to už 

jinější.“ (Linda) To, ţe se museli oddálit od své rodiny a vlasti, byla krom naskytnutých 

moţností i jejich vlastní svobodnou volbou. Mohlo by se zdát zvláštní, proč tehdy došlo 

k takovému rozhodnutí, vzhledem k silně zakořeněné hodnotě rodiny, která preferuje velkou 

blízkost jedince ke své rodině jak v aspektu emocionálním, tak i fyzickém. Na otázku, jak rodiče 

vnímali vzdálení se od své rodiny, řekla Huyen: „Táta chtěl zkusit něco jiného. On se v tom roce 

vlastně dostal ve Vietnamu i na vysokou a říkal, že si vybral Čechy, že chtěl pryč. Tady neměli 

žádný známý. A ono jak tady bylo víc těch lidí, tak tam byl takovej ten vzájemnej soucit. Jako asi 

se jim stýskalo ty první roky. Občas mi přijde, že se jim stýská i teďka.“ Na druhou stranu tu byli 

i takoví, kteří se na odchod z rodné země vyloţeně těšili. Ačkoli převládalo většinově, ţe 

                                                 
13

 Vietnamsky „chudí“ 
14

 Vietnamsky „nikdo mu neprovdá dceru“ 
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odloučení od své rodiny Vietnamci nešli ze začátku těţce, tatínek Ţanety měl z odstěhování 

radost. „Táta si dal sám sobě slib, že se do Vietnamu nikdy nevrátí. Se svojí rodinou se ale stýká 

a po čase se mu i podařilo několik členů z jeho rozvětvené rodiny dostat sem.“ Její maminka, 

která na rozdíl od něj nepřijela za studiemi, ale za prací, to naopak vnímala o dost hůře. Ti, kteří 

imigrovali do Čech, byli tedy hlavně motivováni finančně zajistit svou velkou rodinu – ať uţ to 

byla práce nebo studium, které mělo zajistit v budoucnosti lepší zaměstnání. Generace rodičů ve 

Vietnamu je hodně typická svou velkou rodinnou početností. To, ţe se jedinec rozhodne odjet 

daleko od rodiny, však musí být zároveň pojištěné tím, ţe u rodičů bude někdo, kdo se o ně 

postará. „Moje mamka měla pět sourozenců, z nichž dva už bohužel zesnuli. To, že si mohla 

dovolit odjet sem do ČR, bylo částečně i podnícené tím, že měla jistotu, že se o babičku a dědu 

její starší sourozenci postarají – a platí to ještě dodnes. Prarodiče bydlí ve svém vlastním domě, 

ale není den, kdy by tam byli jen oni sami.“ (Vlastní výpověď) Jejich absence v rodině je pak 

kompenzována zmíněným výdělkem, jehoţ určitou část posílají domů své rodině, a krom toho se 

také snaţí pravidelně navštěvovat svou rodnou vlast. Nejčastěji Vietnamci odlétají domů za svou 

rodinou při významných událostech, jako je např. na Lunární nový rok, který je povaţován za 

největší svátek v roce nebo pak v létě, kdy mají jejich děti letní prázdniny a navštěvují Vietnam 

z důvodů sblíţení se jednak s rodinou, jednak s kulturou jejich vlasti. Vietnamci se také 

nezdráhají zaplatit drahou letenku a zanechat tady svou práci, kdyţ se někomu blízkému z rodiny 

stane něco váţného. Lze říci, ţe spokojená rodina je pro Vietnamce opravdu základem dobré 

společnosti.  

 Vietnamci do Čech nepřijeli jednotlivě, nýbrţ ve skupinách. Vědomí toho, ţe tu existují 

další, kteří jsou stejně vzdálení od své rodiny, ulehčovalo situaci. Podle výpovědí informátorů 

jejich rodiče většinou udrţovali kontakt skrze dopisy a výjimečně se dostali k telefonnímu 

spojení, které bylo na tehdejší poměry příliš drahé. Ačkoli ne kaţdý sem přijel primárně 

z finančního důvodu, mohly to být také rozpory se svým okolím, nefungující domácnost či touha 

po změně prostředí, jedno měli společné – být pyšnou ozdobou své rodiny ve Vietnamu. 

4.1.1.3 DALŠÍ VIETNAMSKÉ HODNOTY 

Odkazy Vietnamu pak vidí mladí lidé také v ústředních hodnotách, se kterými jsou skrze 

rodinu konfrontováni. Ve výpovědích informátorů se často objevovalo, ţe vietnamská společnost 
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se vyznačuje svým důrazem na respekt ke starším, je také hodně patriarchální. Tento vzorec 

muţské dominance lze téměř vidět v kaţdé vietnamské domácnosti, kdy muţ a ţena mají 

rozdělené role téměř jako v tradiční evropské rodině – muţ zabezpečuje rodinu po finanční a 

ekonomické stránce a ţena má na starost domácnost a výchovu. Tento vzorec lze vidět 

v domácnosti všech informátorů. Skutečnost se odráţí ve způsobu jejich přemýšlení. „Babička 

mi vždycky říkala, že mně stačí, abych se vdala, že se o zbytek postará můj manžel. Já takhle 

nepřemýšlím, chci být soběstačná, což si myslím, že mám přejaté od západní kultury. Ve 

vietnamské společnosti kladou velký důraz na to, aby muž byl ten dominantní v domácnosti. 

Všimla jsem si, že drobné domácí násilí, nekompromisní prosazování si mužského názoru, ať už 

je jakýkoli, je v téhle společnosti až příliš tolerované.“ (Vlastní výpověď) 

4.1.2 RODIČE A JEJICH POZICE V SOCIÁLNÍ SÍTI ČR 

Potomci první generace vietnamských imigrantů chápou pozici rodičů v sociálních sítích 

ČR jako klíčovou. Argumentují ve prospěch toho, ţe se vztahy mají s Čechy udrţovat a naopak 

kritizují, ţe rodiče se nebrání uzavřenosti vietnamské komunity. Přičemţ si uvědomují i místo 

svých rodičů v ní. 

4.1.2.1. PROČ UDRŢOVAT VZTAHY? 

 To, zda snaha si vytvářet vztahy s Čechy, způsob, jakým jej udrţují, a zda je to 

dobrovolným aktem či naopak nutností ze strany rodičů, se různí. Mnozí svou participaci 

povaţují za nutnost v rámci udrţování příznivého prostředí pro své ţití, za jakýsi dočasný stav, 

který není třeba prohlubovat. „Já si myslím, že to prostě berou, že jsou teď pořád na návštěvě. 

Nedělá jim to problémy tu být, jsou schopní se přizpůsobovat, ale nemají ještě takovej ten silnej 

osobní hlas, aby řekli, co si myslí a nejsou tak silní na to, aby tady mohli něco změnit. Jsou dost 

pasivní a rozhodně se necítí být jako Češi,“ poukazuje Šon. Jsou tu ale i takoví, ačkoli patří do 

minority, kteří mají, dalo by se říct, netradiční postoj – jsou to například rodiče Huyen. „Podle 

mě to dělají i rádi. Táta je tady dýl než ve Vietnamu. Oni se jako do Vietnamu ani nechtějí 

vracet. Oni chtějí zůstat tady, celkově, to počasí, dům tady máme a tak. Hlavně oni už ve 

Vietnamu nežijou, že jo, a je to pro ně hrozný nezvyk, vždycky když tam přijedou. Mají tady 

práci, ve Vietnamu by se prý táta neuživil, co by tam dělal?“ 
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4.1.2.2. RODIČE V KOMUNITĚ 

 Jsou tu však i takoví rodiče, které odpovídají převládajícímu názoru v české společnosti, 

ţe Vietnamci se radši drţí pospolu a relativně se izolují od Čechů, co se interpersonálních vztahů 

týče. „Ona až tak otevřená nebyla. Byla mezi takovýma lidma, co se nechtěli naučit jazyk, 

nechtěli se otevřít k těm lidem (Čechům, pozn.). Držela se těch, co znala a vždycky, když o něco 

šlo, tak mě a bráchu poprosila, abychom to zařídili.“ Tony matčin přístup však kritizuje. „Já to 

vidím i obecně u Vietnamců, je to většina. Správný přístup to není, ale změnit to, to je něco 

jinýho. Oni sem přijeli s jiným účelem, než máme my.
15

 Oni se tady ani nechtějí usadit natrvalo. 

Oni pořád mířej na ten Vietnam.“ Tony si tento názor více ucelil díky tomu, ţe dnes pracuje 

v jedné neziskové organizaci, která se snaţí pomoct právě těm imigrantům, kterým se nepodařilo 

prolomit jazykovou bariéru. Široká síť takovýchto organizací, které se zabývají různým 

zařizováním na úřadech, překládáním atd. jsou také důvodem, proč mnozí Vietnamci nemají 

takovou potřebu se začleňovat do české společnosti, učit se jejich jazyk a kulturu. Zaplatí 

organizaci za jejich sluţby a zabývají se dále svými prioritami, které mají málokdy co do činění 

s integrací do české společnosti – většinou to bývá jejich zaměstnání. Informátor přiznává, ţe se 

jeho pohled na celkovou vietnamskou komunitu díky svému zaměstnání podstatně změnil. 

Odlišnost v přístupu k české společnosti můţeme poznat na tom, kdy se Vietnamci do Čech 

dostali. Je přirozené, ţe čím starší se jedinec dostává do nového prostředí, tím hůř se adaptuje 

k novému prostředí a často zaţívá kulturní šok.
16

 Ti, kteří se sem dostali před rokem 1990, se 

k prostředí museli z velké části adaptovat na popud vietnamské ambasády. Brouček zmiňuje, ţe 

po roce 1990 vznikají další podmínky, které je vedou spíše k izolaci neţ k integraci společnosti. 

4.1.2.3. UTVÁŘENÍ VZTAHŮ S ČESKÝM OKOLÍM 

 Většina informátorů měla dětství, které je veřejnosti jiţ z dostupných dokumentací a 

výpovědí familiární – vyrůstali u české paní, které říkali buď teta, nebo babička. Důvodů bylo 

několik: primárně to bylo proto, ţe rodiče museli pracovat, a proto neměli dostatek času na to, 

aby sami vychovávali své dítě; druhým, neméně významným důvodem byla snaha co nejlépe 

urychlit integraci dítěte do české společnosti. Vztah s těmito českými ţenami však nespočíval jen 
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 „my“ v kontextu mladé generace 
16

 Kulturní šok chápu jako střet s novými neznámými podněty v cizím prostředí, které se výrazně odlišují od vzorců, 

na které jsme zvyklí v domácí kultuře 
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v hlídání dětí. Tento zpočátku čistě „pracovní“ vztah pak často přerůstal ve vztah citový. Jako 

projev své vděčnosti krom peněz mimo jiné také dávali dárky k narozeninám či k Vánocům. 

Někteří i berou tyto ţeny na různé rodinné sešlosti, jako jsou rodinné výlety či různé oslavy. 

Hanka vyrůstala u své učitelky z mateřské školky, u které to měla trochu jinak neţ ostatní 

vietnamské děti: „Takže klasika, když jsem byla mladší, tak rodiče na mě neměli čas, tak mě 

posílali k české babičce, akorát ten náš vztah k babičce byl trochu jiný. Protože většinou když 

někoho pošleš k chůvě, která je staršího věku, tak jí za to platíš. No a naší babičce jsme nic 

neplatili. Neplatili jsme jí žádný peníze, ale tak rodiče jsou slušní lidé, že jo, tak často jsme to 

kompenzovali jinýma věcma.“ U takových babiček děti vyrůstaly, vytvořili si k nim blízký vztah, 

který je většinou udrţovaný aţ do současnosti. „Tím, že jsem tam byla celý dětství, tak k nim 

máme hodně dobrý vztahy, že babi a dědu, děda už není, považuju za skoro svý prarodiče. V létě 

jsme jezdili na chatu a podnikali výlety, prostě úplně jako kdyby to byla moje vlastní babi a ne 

něco ve smyslu ‚no my pojedem na chatu, tak si připrav 300 korun.‘ Tam jsme byli i s jejíma 

pravýma vnoučatama, táta vždycky přijel a vyložil spoustu jídla.“ 

 Šon zmiňuje, ţe českou babičku jeho rodiče vnímají jako jejich druhou matku. Udrţování 

vztahu s okolím nespočívalo pouze na sociálních vazbách s českými babičkami, se kterými si 

první generace imigrantů vytvořila bliţší vztah. Vietnamci mají ve zvyku po dlouhá léta 

vyjadřovat vděčnost tomu, kdo jim jednou nějak pomohl. Huyen vypráví, ţe jejich rodiče si stále 

udrţují vztah s právníkem, který rodičům v minulosti pomohl. Jiní např. přináší dárky doktorům 

v nemocnici jako poděkování za zdravotní péči členovi z jejich rodiny. Pokud ţijí na maloměstě, 

je pro Vietnamce obzvlášť významné udrţovat si pozitivní sousedské vztahy. „Na svátky 

rozdáváme dárky a oni nám zase sousedky nosí cukroví a tak. Tak jakoby rodiče se snaží mít 

dobrý vztah s nima, kvůli tomu že jsou vlastně v našem prostředí,“ říká Dušan. Na tomto jevu 

můţeme vidět další charakteristický znak mentality Vietnamců – snaha o to, aby byli ostatními 

vnímáni pozitivně a vytvořit si širokou síť sociálních vztahů. „Oni hodně dbají na to, aby je 

veřejnost viděla ve slušném světle. Dávají hodně váhu na to, co říkají ostatní. Což se mi trochu 

nelíbí,“ zmiňuje Linda. Pro Vietnamce je nepsanou povinností dobře reprezentovat svou rodinu. 

V neposlední řadě je pro Vietnamce důleţité si vytvářet dobré vztahy se svými zákazníky v 

rámci udrţení si dobrého odbytu ve svém obchodě. 
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4.1.2.4. ZAČÁTKY INTEGRACE? 

 V určitých ohledech lze izolaci od českých spoluobčanů vidět téměř na kaţdém 

Vietnamci. Ti, kteří přijeli do Čech v posledních deseti letech, opravdu příjezd vidí pouze jen 

jako dočasný stav nutný k obţivě. Jsou to buďto svobodní mladí lidé, kteří jsou součástí rodiny 

těch, kteří jim příchod umoţnili, a většinou přijedou jako výpomoc do jiţ rozjetého businessu. 

Součástí této skupiny jsou také ti, kteří nechávají svou zaloţenou rodinu ve Vietnamu a přijíţdí 

do Čech, aby je hmotně zabezpečili. Tato skupina Vietnamců v podstatě nemá motiv ani potřebu 

se sdruţovat s Čechy, neboť sem přijeli čistě z ekonomických důvodů a raději se zdrţují jen ve 

svém okruhu sloţených ze svých krajanů.  

Rodiče druhé a jednaapůlté generace to však mají podle informátorů jinak. Ačkoli se 

pevně drţí svých vietnamských hodnot a zvyků, je pro ně takřka nepsanou povinností udrţovat 

nějakou interakci s českými obyvateli uţ jen kvůli svým dětem, ať uţ je to dobrovolně či naopak. 

Izolaci Vietnamců jako komunity cítí i sami informátoři. Rodiče dětí, které vyrůstají pod vlivem 

české výchovy a jejich hodnotového systému, však musí vytvářet kompromis – většinou 

respektují tradice a zvyky Čechů, snaţí se nějakým způsobem pochopit často markantní rozdíly 

v různých ohledech výchovy a vyuţívají jej jako podklad ke komparaci „co je správné a co ne“ 

pro výchovu jejich dítěte. Rodiče se minimálně adaptují v jazyce, který se snaţí ovládnout 

alespoň v základních frázích, slaví Vánoce (většinou proto, ţe dítě je od malička ve škole 

naučené významným českým svátkům a zvykům) a udrţují jisté kontakty s Čechy, jak jsem jiţ 

v práci zmínila. Důleţitým faktorem je také doba působení. V případě první generace 

vietnamských imigrantů na území Čech, kteří zde pobývají jiţ desítky let, by se dalo říct, ţe jistá 

adaptace je přirozeným procesem. Tato adaptace je nějakými Vietnamci aktivně podněcována, 

jinými zas naopak spíše pasivně přijímána. „Jako zas tak moc se zas neadaptovali. Jako snaží se, 

neopovrhujou českými lidmi jako někteří, ale nevím no. Ale že by se zas tak snažili, tak to ne no. 

Jako že jenom pokecají, když přijde zákazník nebo s těmi, co se znají a to je všechno.“ (Dušan) 

Šon vnímá postoj rodičů následovně: „Já si myslím, že rodiče nemají problém s každým 

mluvit, jakože se pobaví, ale jakože ty starší generace v Čechách jsou dost taková uzavřená 

komunita a dost špatně si pouští cizí lidi k tělu, si myslím. Jakože jo, bavit se – v pohodě. Ale zvát 

si je domů, říkat si osobní věci – to jako fakt ne.“ 
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4.1.2.5. AKULTURACE RODIČŮ 

 Informátoři hodnotí své rodiče i z hlediska jejich akulturace na evropskou společnost. 

Někteří rodiče díky tomu, ţe dlouho ţijí v zahraničí, pochytili určité evropské zvyky a myšlení. 

Můţeme je nalézt v těch nejvšednějších detailech, zejména pokud přirovnáme dvě kultury 

k sobě. Např. v Čechách bychom nikdy nenašli ţádnou restauraci či bistro, kde by se odpadky 

vyhazovaly pod stůl. V Čechách se Vietnamci musí v porovnání s Vietnamem přizpůsobit k 

velkému důrazu na čistotu, který není charakteristický pouze pro Česko, ale Evropu a Západ jako 

takový. Tuto skutečnost hodně vnímají i sami informátoři. Zmiňují, ţe to je právě jedna z věcí, 

které rodiče svým dětem zdůrazňují – nebýt nepořádný. To, co rodiče vštěpují v rámci své 

výchovy svým dětem, bude více rozebrané v pozdější kapitole. Vietnamci v Čechách přejímají i 

další zvyklosti, které nejsou tak obvyklé ve vietnamské společnosti – je to např. dodrţování 

klidu, zejména pokud ţijí v sousedství s Čechy. Ačkoliv ve Vietnamu existují veřejná pravidla a 

zákony, jsou málokdy brány tak seriózně jako v Čechách. Je to dané zaprvé tím, ţe sankce ve 

Vietnamu nejsou tak velké jako v Evropě, a zadruhé tam neexistuje tak pevná „nadstruktura“, 

která by přísně dohlíţela na jejich udrţování. V Čechách se Vietnamci učí řádu a pořádku ve 

veřejné sféře a v jejích institucích.  

4.1.3 REFLEXE MLADÉ KOMUNITY 

 Neméně významné je se zaměřit na otázku, jak informátoři hodnotí okruh lidí, s nimiţ se 

jejich původ váţe. V tomto směru hraje roli jak český stereotyp, tak hodnocení uzavřenosti 

komunity. Oba momenty odkazují na uvědomování si vlastní pozice v české společnosti. 

4.1.3.1 ČESKÝ STEREOTYP 

 Sami děti první generace mají hrubou představu o tom, jak na rodiče nahlíţí české okolí. 

Většinou to jsou stereotypy o Vietnamcích, které uţ nějakou dobu kolují v české společnosti: 

Vietnamci jsou pracovití, velmi zabraní do vydělávání peněz a vychovávají své děti spíše přísně. 

Dále jsou to také negativně konotované výroky: v posledních letech si Vietnamci vydělávají 

nepoctivě, většinou se vyhýbají placení daní atd. Pro lepší porozumění myšlení Vietnamců je 

třeba mít moţnost se s nimi sblíţit a porozumět jejich kultuře. To je v posledních letech jiţ 

umoţněno hlavně díky mladší generaci, která je ochotná změnám a usiluje o změnu smýšlení 
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Čechů na jejich zemi a obyvatele. Každodenní interakcí nejen poznáváme druhé, ale současně 

definujeme sami sebe, znovunalézáme svoji vlastní identitu. (Dubovický. 2006) 

4.1.3.2 JAK TO FUNGUJE VE VIETNAMSKÉ KOMUNITĚ 

 Kdyţ přijde na nahlíţení na Vietnamce jejich vlastními krajany, můţeme zde najít určité 

schéma. V kaţdé oblasti, ve které se vyskytují Vietnamci, existuje několik osob, které jsou jiţ 

nějakou dobu sţité s českým prostředím, lépe ovládají český jazyk a více rozumí českému 

ţivotnímu stylu. Brouček zmiňuje, ţe významné postavení v osobnostních žebříčcích mají lidé, 

kteří do ČR přišli před rokem 1989. Zároveň jsou to lidé v naprosté většině s vietnamským 

středoškolským vzděláním (po případě vysokoškolským vzděláním z ČSSR). To znamená, jsou to 

lidé s určitou inteligencí, politickým a kulturním rozhledem a zároveň s potřebami skupinové 

identifikace. Kromě například příbuzenské skupiny (čtyř, deseti i více lidí) jsou to přátelské 

skupiny nebo zájmové a sportovní. Díky tomu, ţe disponují takovými dovednostmi, jsou často 

percipovány jako autoritativní osobnosti, na které se můţou členové skupiny spolehnout. Často 

tedy chodí překládat nebo zařizovat nejrůznější záleţitosti ve veřejných institucích, které by jiní 

sami nezvládli kvůli svým minimálním zkušenostem a neschopností se dorozumět česky. Dále 

pořádají různé události v rámci své komunity. Lindy táta patří mezi tyto osobnosti. „No můj táta 

je předseda a tím, jak dělá všechny ty věci, tak se na něj všichni spolíhaj. Jako moje mamka, to je 

žena v domácnosti, takže táta je u nás ten dominantní. Určitě můžu říct, že táta je ochotnej a do 

všeho dá všechno, a že to nedělá, aby z toho měl nějaké peníze nebo tak.“ Zajímavou výpověď 

však poskytla Ţaneta, jejíţ tatínek vietnamskou komunitu vnímá relativně netradičně. „Táta má 

špatné vztahy s vietnamskou komunitou a dává přednost spolupráci s Čechy, s českými 

obchodními partnery. Odjakživa vkládal důraz na začlenění se do české společnosti, mamka se 

od toho radši distancuje a naopak se spíš zapojuje do všech akcí pořádaných komunitou. Taky 

mu vadí, jak jsou všichni neochotní asimilovat se do české společnosti. Podle něho bysme se měli 

chovat tak, aby nás nevnímali jako cizince, ale jako součást společnosti, ať už jsme jakýkoli 

etnikum.“ 

4.1.3.3 POSTOJ KOMUNITY Z POHLEDU INFORMÁTORA
 

 Na otázku, jak informátoři uzavřený přístup vietnamské komunity vnímají, jsou odpovědi 

vesměs podobné. „Já si myslím, že je to chyba (izolace). Žijeme v nějaké společnosti už delší 
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dobu a jistě není otázka jednoho roku, dvou, že se odstěhujeme zpátky domů – tak bysme se měli 

integrovat, přizpůsobit se. Neříkám, že ty svoje hodnoty nějak uzemnit, ale měli bysme také 

přijmout ty jejich a udělat nějaký kompromis. Protože když tak žiješ a neintegruješ se, tak taky 

přijdeš o nějakou tu možnost zlepšit si život,“ podotýká Šon. Tony ještě dodává: „to se změní 

maximálně, až bude ta další generace, ta co jsme my, že vyrosteme a bude to určitě jinak. Oni 

(pozn. starší generace) to znají jen z vyprávění a my jsme to sami zažili. My jsme se dostali i do 

těch českých rodin.“ Zároveň informátoři souhlasí, ţe je důleţité aktivně udrţovat vztah 

s ostatními Vietnamci, které vnímají jako pojítko ke své rodné vlasti. Vzájemná pomoc, výměna 

názorů a participace na nejrůznějších událostech, to všechno upevňuje jejich pocit vzájemné 

sounáleţitosti v cizí zemi. Ţanety táta je ale manifestací sousloví „výjimka potvrzuje pravidlo“. 

Informátorka zmínila, ţe její otec ve smýšlení Vietnamců v České republice vidí nepřejícnost a 

faleš, coţ je jedním z důvodů, proč se od nich distancuje. Tato rozdílnost v postojích prý občas 

způsobuje napětí mezi její matkou a místní vietnamskou komunitou.  

4.2 VLASTNÍ ZKUŠENOST MLADÝCH VIETNAMCŮ JEDENAPŮLTÉ A DRUHÉ 

GENERACE 

 Podle Rivase (2011) místo narození a délka pobytu v cizí zemi jsou podstatnými 

determinanty identity jedince. Je pravděpodobnější, ţe se druhá generace imigrantů, tedy těch, co 

se v cizí zemi narodili, více identifikuje se společností ve Spojených státech neţ ti, kteří sem 

přijeli v brzkých letech. Polovina informátorů, včetně mě, patří do druhé generace a druhá 

polovina do generace jednaapůlté. V následující kapitole se pokusím zobrazit skutečnost, ţe 

dnešní postoje informátorů se ve velkých otázkách zpravidla shodují bez ohledu na to, jak 

dlouho ţijí na území ČR. 

4.2.1 OBTÍŢE JEDENAPŮLTÉ GENERACE 

Jediný problém, který měla jedenapůltá generace, bylo zvyknout si na nové prostředí. 

Hanka, Šon, Dušan a Tony – tito informátoři pod takovou generaci spadají. Ačkoli dnes téměř 

perfektně ovládají český jazyk, jejich začátek byl přirozeně obtíţnější. To, jak snadno se 

adaptovali do nového prostředí, záviselo na věku příchodu. Někdo sem přijel ve velmi brzkém 

věku, jako např. Hanka, která se dostala do Čech ve třech letech, coţ pro ní bylo daleko 

snadnější. „Jelikož jsem sem přijela, když mi byly tři roky, tak si z Vietnamu nepamatuju téměř 
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nic. Nastoupila jsem do školky a tím, jak jsem byla tak malá a nebyla tu pro mě žádná jazyková 

bariéra, tak úplně přirozeně si myslím, že jsem zapadla.“ Dalším důleţitým faktorem 

podněcujícím k integraci byl kontakt s českým obyvatelstvem. V tomto případě to byla jiţ 

zmíněná péče od české babičky. „Tak v tý době oni pracovali na tržnici, takže jako času nebylo 

pro nás. A tím, jak nás šoupli k české rodině, tak jsme zvýšili jakoby tu rychlost, jako jak jsme se 

naučili česky,“ si myslí Dušan, který se sem také dostal ve třech letech. Horší to bylo pro zbytek. 

Šon, který se sem dostal v šesti letech, tedy ve věku, kdy by dítě mělo nastoupit do první třídy, 

měl větší problémy. „Můžu ti říct, že problémy jsem hodně pociťoval, když jsem se sem 

přestěhoval. Že jsem neuměl jazyk, rodiče začali hodně pracovat, takže mě hodili do cizích vod, 

nikomu jsem nerozuměl, nemohl jsem nikomu věřit – tak to byl pro mě největší problém. A doma 

rodiče přišli unavení z práce, tak se s nima ani nemůžeš pořádně bavit, říct o svých 

problémech.“ Tony do ČR přijel v deseti letech za svou maminkou, která věřila, ţe v ČR svým 

dětem zajistí lepší ţivot neţ ve Vietnamu. Přijel tedy nejpozději ze všech informátorů a 

pociťoval u sebe ze začátku velkou nedůvěru vůči okolí. Cítil se jiný a téměř kaţdá hádka se 

svými vrstevníky skončila jako fyzický konflikt. Postupem času se však více a více začleňoval 

mezi své české okolí, aţ tyto negativní dopady pomalu vymizely.   

4.2.2 HODNOCENÍ ZKUŠENOSTI ŢIVOTA V ČR 

V tom, jak informátoři vnímají Českou republiku a její společnost, můţeme najít 

pozitivní i negativní dojmy. Člověk, který od malička vyrůstá v jednom prostředí, si neuvědomí 

její hodnotu, dokud se nedostane do jiné země a nezaţije na vlastní kůţi, jak signifikantní je 

rozdíl – obzvlášť pokud se jednalo o dvě země s naprosto rozdílnou kulturou, odlišnou ţivotní 

úrovní a vyspělostí. Vietnam a Česká republika do takovéto kategorie rozhodně patří. Vzhledem 

k tomu, ţe jednaapůltá generace se sem dostala v brzkém věku, jejich dětské vzpomínky na 

Vietnam jsou velmi mlţivé. Byly to teprve zkušenosti v pozdějším období, které jim umoţnily 

komparaci dvou kultur.  

4.2.2.1 JSEM RÁD, ŢE JSEM VYRŮSTAL V ČR 

Většinou to byla právě návštěva Vietnamu, co informátorům otevřela oči. Takto zněla i 

zpravidla odpověď na otázku, kdy si uvědomili, ţe jsou rádi za to, ţe vyrůstali v ČR. „Když jsem 

byla ve Vietnamu, tak tam mi tehdy prostě ukradli z hotelovýho pokoje všechny věci, vloupali se 
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do našeho pokoje. I to podnebí je o dost horší než tady. A škola, mě přijde, že je tam hrozně 

velkej tlak na ty děti, že furt musejí chodit na to doučování, přitom mně to nepřijde nijaký,“ říká 

Huyen. Návštěvu Vietnamu jako podnět k uvědomění si hodnoty ČR zmiňuje i Dušan: „Tak 

občas, když jsem byl ve Vietnamu, tak jsem viděl tu stinnou stránku. Ale tak člověk si vždycky 

zvykne na všechno, když musí. Třeba když bydlíš ve Vietnamu a pak přijedeš do Afriky, tak tam je 

ještě horší situace. To si pak řekneš ‚jé, ještě, že jsem se narodil ve Vietnamu‘. Ale tak třeba, 

když jsem si dával večeři, tak jednou se všude vyply světla. Tak jsem koukal jako blázen, 

najednou celé město bez proudu ne, a já se ptám ‚co se děje?‘, no a strejda ‚to se občas stane. 

Někdy na půl hodiny, někdy na den nebo dva‘.“ Špatně informátoři vnímají i veřejné vztahy. 

„Jako tady je taky korupce a všechno, ale ve Vietnamu, to se ani neskrývá, to je takové veřejné 

tajemství. Já jsem třeba přijel do Vietnamu a nechtěla mě ta paní pustit ven, protože jsem měl 

moc flašek alkoholu, tak jsem jí dal sto tisíc
17

 a prostě už ani neviděla, že tam stojím.“ 

Kategorii vděčnosti informátoři vkládali dále do svých sociálních vztahů. Linda si 

hodnotu ČR uvědomila ke konci střední školy, kdy se jí začala krystalizovat představa svých 

osobních priorit. Byl to taky její přítel, který jí poskytl jiný pohled na dvě země. Ačkoli se 

nedostala do Vietnamu, aby zakusila na vlastní kůţi, jak funguje vietnamská společnost, byli to 

také její rodiče, kteří jí poskytli pohled do toho, jak to v tamní společnosti funguje. Ačkoli jsou 

v Evropě o dost lepší ţivotní podmínky neţ ve Vietnamu a děti se zde mají podstatně lépe, 

nedalo by se říct, ţe by míra materiálního zaopatření měla vliv na to, ţe jsou děti ve Vietnamu 

lépe vychovaní. V současnosti se ve Vietnamu přísná výchova střetává s neustálým boomem 

západní kultury, který děti přijímají často skrze média. Já bych nepovažovala přísnou výchovu, 

kterou vidím ve Vietnamu, jako zdravou a optimální pro dítě. Jak se tam rodiče snaží hodně 

hlídat své dítě, kontrolovat, co dělá, tak tím podle mě ještě více ohrožuje jeho schopnost být 

nezávislý a soběstačný. Až potom dítě vyroste a dostane se do cizích vod bez dozoru rodičů, je tu 

velká šance, že v nějakém směru selže. V nejednom případu jsem viděla, že holka, která se 

dostane na vysokou do jiného města, hned v prvních letech s někým třeba otěhotní a kvůli tomu 

zanechá svého studia. Je to vlastně důsledek potřeby rodičů konstantně monitorovat a revidovat, 

co jejich dítě dělá, a tak neměla nikdy žádný vlastní reálný styk s tím, jak je společnost 

nevyzpytatelná, jací lidé na světě chodí. Velmi snadno se nechají oklamat. Hodně vietnamských 
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holek, ačkoliv jsou jedničky v domácnosti, ovládají všechny možné domácí práce a umí dobře 

mluvit ke starším, což je ve Vietnamu něco velmi chvályhodného, tak jsou zároveň hrozně naivní. 

A je to díky jejich rodičům, kteří jim možnost poznat tu syrovost společnosti neustále oddalovali. 

(Vlastní výpověď) 

Jiní vděčnost vidí v moţnostech, které by ve Vietnamu byly podstatně zkomplikované 

jinými okolnostmi. „Já jsem rád za to, že jsem mohl tehdy hrát fotbal, ve Vietnamu bych si to 

nemohl dovolit. Tam mít kopačky nebo míč by pro mě byla velká záležitost. A jsem rád, že mi to 

Česko všechno umožnilo. A nejenom to, já jsem tady uprostřed Evropy a cítím se volně, můžu si 

zajet, kam chci. Můžu do Paříže, Budapešti… Do Německa jezdím často. Kdybych si měl vybrat 

znovu, já bych začal znova tady.“ (Tony)  

4.2.2.2 PŘEDSUDEČNÉ CHOVÁNÍ ČECHŮ 

Jako cizinec v cizí zemi je však téměř nevyhnutelné se setkat s nějakým problémem. Jak 

z rozhovorů vyplynulo, primární problém tkvěl v mezilidských vztazích s tamním obyvatelstvem 

a v jeho xenofobních projevech. Hlavní příčinou problémů bylo tedy etnikum imigrantů. „To 

jsem jela jednou v autobuse na zápočet od nás z Rychnova. Ono je těch situací víc. No a sedím 

v autobuse a najednou jeden chlap za mnou ‚ježiši to je hrozný, tady je to samej Asiat, tohle je 

jak v Americe‘ – přitom se vsadím, že tam ani nikdy nebyl, ještě to byl k tomu nějakej Rom.“ 

(Huyen) Tony těchto zkušeností má také hodně. Bylo to zejména díky tomu, ţe jeho maminka 

pracovala ve večerce a on se musel aktivně participovat na dováţení zboţí do rodinného 

obchodu. „My jsme chodili nakupovat věci do Kauflandu a já bych řek, že oni jsou tam na 

Vietnamce opravdu nepříjemní, jako kdybychom je okrádali – přitom jim všechno platíme za 

normální peníze, nic nekradem. A považujou nás fakt jako za něco nižšího. Nechci říct, jak se to 

doopravdy stalo, ale to se stane i tobě, že když si budeš chtít jít do Kauflandu něco koupit, tak 

uvidíš, že jako Vietnamec budeš muset stát až na poslední pokladně. Tam je třeba deset pokladen 

a jedna je přímo určená pro Vietnamce, není tam žádná cedulka, ale je to tak. Já se na tyhle věci 

snažím zapomenout. Stalo se mi dost nepříjemných věcí, ale snažím se to vypouštět z hlavy, 

protože bych se jinak zbláznil.“ To, jakým způsobem vnímali přijetí sama sebe českou 

společností, lze poznat i na tom, jak informátoři chápou otázku přijetí.
18

 Zatímco si většina 
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informátorů vzpomene na nepříjemné zkušenosti s českými obyvateli, jako jsou např. naráţky na 

jejich odlišný vzhled, etnikum či odlišnost jejich rodné řeči, Hanka otázku pochopila spíše 

v kontextu dospívajícího jedince bez ohledu na původ: „Jako v době dospívání má každý takový 

ten pocit nepřijetí, ale to ne proto, že je Vietnamec, ale v kulturním smyslu jsem tohle neměla. 

Třeba můj brácha měl ale problémy.“ Z její pozdější výpovědi totiţ vyšlo najevo, ţe její 

integrace mezi Čechy proběhla téměř bezproblémově, a to se také odráţí dnes na jejích osobních 

sociálních preferencích. 

4.2.3 PERSPEKTIVA BUDOUCNOSTI INFORMÁTORA 

Díky těmto momentům nepřijetí si mnoho informátorů uvědomilo, ţe nevidí svou 

budoucnost v České republice. Není to však jediným důvodem. Je to také v závislosti na povaze 

informátorů – někteří vidí důvod v tom, ţe chtějí cestovat nebo spíše proto, ţe vidí v jiném státě 

lepší příleţitosti pro svůj budoucí blahobyt. Např. Linda nebo Hanka si však nestojí za tím, ţe by 

v Čechách nechtěly za ţádnou cenu být. „Dokážu se tady v Čechách vidět. Já bych ráda 

vycestovala a bydlela někde jinde. Není to Čechy, Čechy, Čechy, ale není to ani takové ‚fuj, tady 

žít nechci‘.“ (Hanka) 

4.2.3.1 INTEGRACE MLADÝCH VIETNAMCŮ 

Informátoři však uznali, ţe dnes je česká společnost vnímá mnohem pozitivněji a začínají 

je i mezi sebe přijímat. Zásadní je právě mladší generace, která se na rozdíl od té starší 

neorientuje jen na ekonomickou aktivitu, ale spíše na sociální vazby. Tyto vztahy jsou vytvářeny 

a upevňovány na pozadí jejich studií, participací na různých krouţkách, zálibách, dobrovolnou 

participací na společenských aktivitách apod. Charakter osobností mladší generace se celkově 

také liší od té starší – jsou otevřenější vůči změnám, iniciativně se snaţí o přiblíţení vietnamské 

kultury Čechům. Nejdůleţitějším faktorem pro porozumění jejich kultury je však komunikace – 

mladé imigranty nedrţí zpět ţádná jazyková bariéra. Tím, ţe vyrůstají od malička mezi českými 

obyvateli, je pro ně komunikace s nimi kaţdodenní rutinou. Tento jev měl signifikantní dopad 

právě v období dospívání, tedy v době, kdy informátoři navštěvovali základní a střední školu. 

Pro spoustu mladých Vietnamců je to právě toto období, kdy udrţování kontaktů s Čechy nabylo 

velkého významu pro jejich osobnost: „Musím to říct takhle. Já jsem se víc cítil být Čechem, 

když jsem byl na základce, z toho důvodu, že jsem se mezi nima pohyboval hodně. A oni mě taky 
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brali mezi sebe. Protože všechny svátky, Velikonoce, všechno, co jsem měl s nima společnýho, 

tak jsem slavil s nima. Chodit koledovat, dělal jsem všechno, cítil jsem se prostě jako oni. 

Člověk, když začne sdílet to, co mají hodně blízký, jako český svátky, že tě vezmou i domů, že se 

nebojí tě představit jejich rodičům. Tak já jsem se cítil fakt dobře“. (Tony) Kdyţ přišlo na 

vrstevníky, vţdycky si našli nějaké české kamarády, se kterými si vytvořili těsnou vazbu. Sama 

spadám pod takovou kategorií. Nebylo to dáno tím, že bych se Vietnamcům primárně stranila, 

spíše to byl přirozený důsledek okolností. Byla jsem jedinou Vietnamkou v ročníku a automaticky 

jsem si našla blízké přátele ve skupině lidí, se kterými jsem trávila většinu svého času. Pořád 

jsem měla nejbližší kamarády Vietnamce, se kterými jsem vyrůstala od dětství, ale nestalo by se 

často, že bych si v době dospívání navázala kontakty s jinými Vietnamci. Neměla jsem zájem – 

přišlo mi, že přemýšleli jiným způsobem než já, měli jiné priority. V období studia na gymnáziu 

jsem byla hodně počeštělá. Oni mně naučili, co je v Čechách všechno zvykem a já jsem si to 

přirozeně přisvojovala. Nebylo by to však, že bych se distancovala od mých vietnamských 

hodnot. To jsem měla neustále na paměti díky mému vztahu s rodiči a sestřenicí, která u nás 

tehdy bydlela. Ona právě přijela do Čech za prací ve svých 20 letech a byla ukázkovou 

demonstrací vietnamských hodnot. Měla jsem k ní blíž, protože byla jen o pár let starší než já a 

zároveň jsem se podvědomě od ní učila, co se mezi Vietnamci má a nemá. (Vlastní výpověď) 

4.2.4. HODNOTY INFORMÁTORŮ 

Díky tomuto přijetí ze strany vrstevníků se u všech informátorů našlo, ţe si spíše více 

rozuměli s Čechy v období dospívání. Dnes, ve svých dvaceti letech, je jejich pohled ale odlišný. 

Je zajímavé, ţe v současnosti většina informátorů spíše preferuje vztah s ostatními Vietnamci 

neţli s Čechy. Informátoři tento výsledek vysvětlují jako důsledek stejné vietnamské výchovy, 

vzájemného pochopení, neboť vyrůstali v podobných podmínkách (vietnamská výchova na 

pozadí českého prostředí) – je tam jistý pocit vzájemné sounáleţitosti. Většina informátorů 

odpověděla, ţe v současnosti více preferují vztah s Vietnamci nebo si k nim minimálně našli 

bliţší vztah neţ dříve. Důvod? „Taky máme stejné priority, které se liší od těch českých. (…) U 

nás je to rozhodně rodina. Vzdělání a rodina. To je na prvním místě. U Čechů je to taky rodina, 

ale když koukám na tu situaci u Čechů, jako že každý druhý rodiče jsou rozvedený, tak mě to jako 

priorita moc nepřijde.“ (Linda) Vzhledem k tomu, jak konfuciánství učí velké důleţitosti rodiny 

a silného závazku jedince vůči své rodině, je ve Vietnamu podstatně menší rozvodovost neţ 
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v Čechách. Západní kultura je více individualisticky orientovaná, velkou důleţitost v ţivotě 

jedince mají jeho potřeby a priority, společnost jihovýchodní Asie je naopak kolektivistická 

(Hofstede, 1994)
19

. Rodina ve Vietnamu se snaţí být udrţována za kaţdou cenu. Problémy 

jedince, jako je např. nespokojenost v manţelství, jsou často potlačeny v rámci udrţení rodiny 

pohromadě. Ve Vietnamu často udrţují rodinu i přesto, ţe manţelé spolu nejsou šťastní. Před 

tím, jaké „ovoce“ jedinec snese ze svého rozhodnutí, musí dbát na to, jaký to bude mít dopad na 

ostatní členy v rodině a jak bude následně společnost na ně reflektovat. Musí preferovat prospěch 

ostatních před svým vlastním.  

4.2.5. SOCIÁLNÍ PREFERENCE INFORMÁTORŮ DNES 

 Distance od Čechů u mnohých mladých Vietnamců bývá podle informátorů z toho 

důvodu, ţe mají pocit, ţe se jejich zájmy buď rozcházejí, nebo také, ţe nenacházejí v těchto 

vztazích tak hluboký význam jako v těch udrţovaných s jinými Vietnamci. 

 Dušan nerozlišuje jen podle etnika, resp. jeho priority jsou determinovány genderem. 

„Třeba holky Vietnamky jsou hrozně divní. Že prostě Češky jsou pro každou srandu a Vietnamky 

jsou uzavřený, a když se naštvou, tak se s nikým nebaví. U kluků si zas spíš víc rozumím 

s Vietnamcema.“ Preference vztahů s Vietnamci můţe být dané také zkušenostmi s českými 

obyvateli, ať uţ jsou pozitivní či negativní. Šon se snaţí jít podle zásady „neházet všechny do 

jednoho pytle“, ačkoli má hodně negativních zkušenosti kvůli svému původu. „Já se bavím 

s každým, s kým si mám co říct. Chovám se k lidem tak, jak oni se chovají ke mně. Vynadám i 

Vietnamcovi, když se zachová špatně.“ Hanka má opačný postoj, ve kterém je velmi viditelná její 

zmíněná bezproblémová integrace mezi Čechy. „S Čechama. Možná teď, jak se o tom bavíme, 

tak tím, že já jsem s nima problém nikdy neměla. Já jsem vždycky tak nějak zapadla. Nevím, jestli 

je to tím, že jsem společenský člověk, nedělal mi problém se s lidma bavit úplně normálně, ale 

taky tím, že jsem vyrůstala u svý babičky, která mi vytvořila takový prostředí, ve kterým jsem se 

cítila, že tam jsou se mnou rádi a ne, že museli. Tak jsem přijala všechny ty hodnoty od nich, 

názory a tak. S rodičema jsem trávila o mnohem míň času a v období dospívání toho dítěte si 

myslím, že je důležitý.“ 
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 „collectivism stands for society in which people from birth onwards are intefrated into strong, cohesive in-groups, 

which throughout people’s lifetime continue to protect them in exchange for unquestioning loyalty.”  
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Signifikantní rozdíl je přirozeně mezi Vietnamci ve Vietnamu a Vietnamci, kteří jsou 

odmalička v Evropě. Očekávalo by se, ţe je ve Vietnamu aplikována přísnější výchova. Ţaneta 

říká, ţe jí samotnou překvapuje, jak podle jejího názoru zahraniční komunity více dodrţují zvyky 

neţ ve Vietnamu. To můţe být způsobené tím, ţe větším důrazem na dodrţování tradic a zvyků 

si jedinec v cizí zemi kompenzuje distanci od jejich vlasti, a také si tím udrţuje „naţivu“ své 

kořeny a původ. „Jako malou mě občas zamrzela nějaká narážka a tak, ale nikdy by mě 

nenapadlo, že kvůli tomu bych chtěla žít ve Vietnamu. Moc si s Vietnamci nerozumím, nesedí mi 

mentalitou. Spíš si rozumím víc s Čechy a Vietnamci, co v Česku žijí odmalička.“ (Ţaneta) 

4.3 MEZIGENERAČNÍ VZTAHY MEZI RODIČEM A DÍTĚTEM 

 Rodiče mají nesmírně velký vliv na vývoj a dospívání svých dětí a ve vietnamské 

společnosti to platí dvojnásob. Dítěti je odmalička vštěpována důleţitost rodiny v těch 

nejrůznějších ohledech. Vietnamský hodnotový systém vysvětluje bezprostřední poslušnost 

dítěte a absolutní autoritu rodičů jako projev vděčnosti za svou existenci. (Huynh. 2004) Jsou 

tady dvě „síly“, které působí na dospívání a utváření osobnosti dítěte: prvním je sociální 

prostředí, ve kterém se nachází (zpravidla zde platí, ţe největší vliv má hlavně prostředí školy) a 

druhou je výchova rodičů, lišící se od té evropské. U těchto dětí nacházíme tzv. selektivní 

akulturaci: dítě se učí jazyk a kulturu hostující země a vytváří si zde pevné zázemí a zároveň si 

udrţuje svůj mateřský jazyk, hodnoty a zvyky skrze vztah se svými rodiči. Selektivní akulturace 

je povaţovanou spíše za strategii rodičů a její výhody závisí na míře toho, jak moc rodiče 

povolují svému dítěti asimilaci k různým aspektům hostující země a zároveň jak moc se snaţí 

udrţet zásadní aspekty hodnot a kultury své rodné země (Rivas a Portes, 2011). Mladší generace 

filtrují poznatky z obou směrů tak, aby si z toho odnesli co největší přínos pro sebe. Jedinec si 

díky učení tak konturuje svou bikulturní osobnost a „nový“ hodnotový systém, který vzniká 

přirozeně v důsledku dlouhodobého pobytu na území ČR a mírou interakce s vietnamskou 

komunitou na denní bázi. Vietnamské a české hodnoty jsou kaţdé orientovány na naprosto jiné 

cíle a u informátorů lze vidět, jak se jejich smýšlení a priority měnily a střídaly v průběhu 

dospívání, dokud nenabyly pevnějšího a ustálenějšího postoje, jaký mají dnes. 
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4.3.1 RODIČOVSKÝ DŮRAZ NA VZDĚLÁNÍ 

 Dnes, kdyţ se většina informátorů dívá zpětně, uznávají rodičovskou výchovu za jednu 

z nejvýznamnějších faktorů, které dopomohly k jejich dnešnímu postoji. Kaţdý vietnamský rodič 

se snaţí o to, aby vytvořil co nejlepší bázi pro budoucnost svého dítěte. S tím se pojí i známá 

přísná výchova, jejíţ jedním z hlavních cílů je, aby se dítě primárně soustředilo na své vzdělání. 

Ve Vietnamu je mentalita vzdělání díky konfucianismu silně zakořeněná. Děti obvykle po školní 

docházce chodí na nejrůznější lekce navíc, aby si tím více prohloubily doposud získané znalosti. 

Jejich volný čas je rozdělen mezi studiemi mimo školu a výpomocí v domácnosti. Ačkoli ne tak 

intenzivně, nacházíme tento zvyk i u rodičů mladší generace imigrantů v Čechách. Ti neváhají 

investovat své finance do prostředků, které by měly jakýmkoli zlomkem vylepšit intelekt a 

potenciál jejich dítěte. Tato vidina lepší budoucnosti dítěte je jedním z důvodů, proč tolik času 

dedikují své práci. Ať uţ to byla představa, aby se jejich dítě soustředilo pouze na školní aktivitu 

nebo to byla jejich přílišná orientace na ekonomickou aktivitu, ani jedna skutečnost nebyla 

informátory v jejich období dospívání vnímána pozitivně. Takový důvod, který viděli rodiče za 

veškerou svou aktivitou, viděli informátoři aţ teď, ve svém současném věku. „Oni mi vysvětlili, 

že škola je důležitá, že nechtějí, abych musela dřít jako oni. Abych měla vzdělání a práci a 

založila si rodinu, stabilitu a tak. Nic víc po mně prý nechtěj. Já jsem si to v tý době 

neuvědomovala, já jsem byla hroznej fracek.“ (Linda) Vzhledem k tomu, ţe rodiče ve věku 

svých dětí takřka neměli podmínky pro své vzdělání, snaţí se to vykompenzovat u svých dětí, 

aby pak nemuseli pro svůj blahobyt tak dřít jako rodiče. 

4.3.2 PŘÍČINY NAPĚTÍ V MEZIGENERAČNÍM VZTAHU 

Budeme-li se soustředit na problémy v rámci mezigeneračního vztahu mezi informátorem 

a rodičem a na to, jak velký měl vliv na utváření postojů a jednání jedince, najdeme hned několik 

faktorů, které ve vztahu způsobilo napětí. U všech informátorů bylo zjištěno, ţe toto napětí 

existovalo zejména během studia na střední škole tedy v době, kdy se intenzivně formovala 

jejich identita. V pubertě a rané dospělosti se vše, co bylo v dětství vyřešené, opět stává otázkou. 

Mladý člověk tváří v tvář své vlastní fyziologické revoluci konfrontuje to, čím se zdá být v očích 

druhých. Integrace nyní zaujímá místo v procesu formování Ega a identity. (…) Adolescence 

představuje tedy hledání sebeidentity – to se projevuje tím, že v mládí zkouší různé masky, to, co 
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bylo uznáváno vztažnou skupinou.
20 

Dále to vyplývalo z moţnosti komparace toho, co zaţíval 

doma s odlišnou výchovou u Čechů, jak vztahy a zvyky v českých rodinách byly toliko rozdílné.  

4.3.2.1 NEDOSTATEK CITOVÉ VAZBY 

Ačkoli je pro Vietnamce rodina nejdůleţitější hodnotou v ţivotě jedince, projev její 

důleţitosti v interakcích mezi rodičem a dítětem se můţe zdát ironickým. Vietnamští rodiče svou 

lásku vůči svému dítěti projevují poněkud jiným způsobem neţ Češi. Nepříliš se sami věnují 

svým dětem a tento čas radši investují do práce, aby získali co největší finanční výtěţek. Rodiče 

ţene myšlenka hmotného zajištění budoucího ţivota dítěte. Zapomínají však, ţe zajištěný 

materiální aspekt v ţivotě jedince není to, co dítě přesně v době vyrůstání potřebuje. Mnozí 

mladí Vietnamci odmalička vyrůstali u českých babiček, u kterých prakticky bydleli a často 

rodiče vídali jednou za měsíc. Zatímco rodiče vydělávali peníze, dítě si mezitím vybudovalo 

pevný vztah k těmto českým rodinám. V důsledku toho mělo daleko větší citový vztah k nim neţ 

ke svým vlastním rodičům. Narazila jsem na případy, kdy si dítě dokonce nepřálo být od svých 

českých babiček odcizené místo toho, aby se poslušně vrátili ke svým rodičům. To, ţe rodiče 

tvrdě pracovali, museli se přizpůsobit těţkým podmínkám, neviděli. Tuto překáţku vnímali 

v dětství i sami informátoři. „Můj problém byl to, že rodiče pořád pracovali a zapomněli na to, 

že jsem jejich dítě. Jejich řešením bylo dopřát mi všechno, co jsem chtěl ve finanční stránce, ale 

zapomněli na tu citovou, psychickou stránku. To byl jediný problém, který jsem s nima řešil.“ 

(Šon) Nedostatek citové stránky cítila i Huyen: „Že bych je třeba objala, ‚mami, já tě mám 

hrozně ráda‘, tak my takový vůbec nejsme. Naši se mnou moc nebyli, my nejsme moc takoví 

citově založení.“ 

4.3.2.2 ODLIŠNÉ PRIORITY VE VÝCHOVĚ JEDINCE 

 Česká rodina nebo obecně západní kultura v záleţitosti rodiny spíše směřuje dítě na 

nezávislost a individualismus - výchova je uzpůsobená tak, aby měl osobní prostor si sám utvořit 

priority. Ve vietnamské společnosti existuje jiţ schéma, podle kterého rodina aplikuje svou 

výchovu dítěte, jaké priority by měl mít, jaký vzorec chování by měl následovat, tudíţ tento 

prostor pro své svobodné volby je daleko menší. Dá se říci, ţe vietnamské dítě se jiţ rodí do 

společnosti s určitou zodpovědností. Vzhledem k tomu, ţe informátoři vyrůstali v západní 
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společnosti, kde právo na osobní prostor je prakticky bráno jako samozřejmost, bylo pro ně 

přirozené se alespoň pokusit si tento prostor nějak vydobýt. Argumentace, disputace a 

vyslechnutí si názoru dítěte jsou v rodinách západní kultury daleko více akceptovatelné neţ ve 

vietnamských rodinách. Vietnamská kultura očekává automatickou poslušnost mladších ke 

starším, neboť se řídí podle zásady, ţe názor starších má větší hodnotu. Zatímco ve Vietnamu je 

tato skutečnost jasnou záleţitostí, v případech mých informátorů je viditelné, ţe smýšlení jejich 

rodičů bylo také ovlivněné cizím prostředím, tudíţ tradiční bezprostřední poslušnost 

rodičovským názorům byla narušená vlivem českých odlišných společenských zvyků. Zda měli 

informátoři prostor k vyjádření si svého názoru, bylo různé. „Tak jako myslím, že ten prostor mi 

dali, a když ne, tak jsem si ho sám vytvořil. Tak hele, dřív to bylo, když jsem byl malej, tak nesmíš 

odmlouvat. Když neodmlouváš, tak to znamená, že na to nemáš co říct. A jak jsem už starší, tak si 

můžu říct. Tehdy jsem si nedokázal prosadit skoro nic. Při tý hádce třeba museli mít pravdu, ale 

když se to uklidnilo, tak jim nevadilo, že to bylo jinak. Hádali jsme se o všem možným.“ (Dušan) 

„Jako oni mi neřeknou striktně, ale že nesmím odmlouvat, že mi nedaj za pravdu. Podle mě si 

myslím, že oni si uvědomili, že udělali špatně, ale nepřiznali si to. Třeba jsem kvůli tomu 

nechtěla přijet domů. To byly spíš takový věci, co mám dělat, jak se mám chovat. (…) A je to až 

doteď, že oni jsou rodiče a že mají pravdu. Je mi teď 24 a vůbec neberou ten můj názor. Třeba 

máma pořád mi připomíná, jako kdybych byla dítě, ať nezapomenu na klíče, ať zamknu barák a 

tak.“ (Huyen)  

4.3.2.3 SPOLEČENSKÉ VZTAHY DÍTĚTE 

 Další větší neshodou, jeţ způsobila mezi dvěma generacemi větší tenzi, byla záleţitost 

interpersonálních vztahů. Mnoho vietnamských rodičů má potřebu do záleţitosti sociálních 

vztahů dítěte nějakým způsobem zasahovat přirozeně proto, aby školní výkon dítěte nebyl nijak 

narušován negativními společenskými vlivy. Jednou velikou otázkou, především u vietnamských 

dívek, byla otázka randění. „Co mi dělalo velký problém, bylo, když jsem měla ve svých nácti 

letech přítele. Našim se to nelíbilo, zatímco pro Čechy to bylo normální. Pro naše to byl velký 

problém, táta to nemohl sníst, sebral mi tenkrát telefon a nemohla jsem vůbec dělat nic, všechno 

mi omezil.“ (Hanka) U vietnamských rodičů je jiţ známo, ţe jejich velkým přáním pro dítě by 

bylo, aby tyto styky s opačným pohlavím dítě odloţilo aţ po době svého studia. Sociální zvyky, 

nad kterými se česká společnost nepozastaví (např. právě romantické vztahy v období dospívání, 
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participace na večerních společenských událostech bez dozoru rodičů), mnoho vietnamských 

rodičů odmítá. Podle nich má dítě na tyto záleţitosti ještě dost času, coţ neplatí o jejich moţnosti 

vzdělání. „Rodičům jsem říkala: ‚jo, my jsme spolu, ale taky se učíme, to není jako, že se hned 

vezmem‘, oba jsme se snažili. Oni to nechápali, říkali mi, že na lásku je ještě dost času.“ (Linda) 

S otázkou společenských vztahů dítěte se pojí i různé společenské události, kterých se čeští 

vrstevníci pravidelně účastnili, ale dětem vietnamských imigrantů bylo značně omezeno. 

„Chodila jsem do školy do většího města a musela jsem dojíždět. Tím, že děti chodily ven a já 

nemohla, tak to pro mě bylo hrozný. Ztrácela jsem to pouto se svýma kamarády, a to hodně. 

Mohla jsem tak jednou za pár měsíců na jednu akci. Ale jak jsem pak byla starší, tak se to 

změnilo, oni mi vlastně nedůvěřovali tím, jak jsem měla kluka.“ (Hanka)  

4.3.2.4 „NESMÍŠ SI VZÍT ČECHA“ 

 Proč rodiče lpí na tom, aby jejich dítě uzavřelo sňatek s někým ze své vlasti, má několik 

důvodů. Z velké části starší generace Vietnamců v ČR vidí svou současnou situaci jako dočasnou 

a přáli by si ve Vietnamu jednou zestárnout. Vzhledem k tomu, ţe ve Vietnamu neexistuje 

takové státní sociální zabezpečení, které vidíme v Čechách, vietnamská kultura diktuje povinnost 

dítěte se postarat o svého rodiče během celého svého ţivota. Proto je přirozené pro rodiče, aby 

touţili po tom mít své dítě co nejvíce nablízku. Zatímco syn zůstává po svatbě v blízkosti své 

rodiny, dcera naopak odchází od své rodiny za svým manţelem. Představa uzavření sňatku 

s Čechem či s jakýmkoli jiným Evropanem pro rodiče znamená příliš velkou distanci od jejich 

dítěte a nutnost přizpůsobení se potřebám svého manţela. Oni přesně přemýšlí jako tradiční 

Vietnamci. Rodiče se bojí, že když si vezmu Čecha, bude to znamenat, že oni budou ve Vietnamu 

a já budu v Čechách a uvidíme se strašně málo. Mamky smýšlení je hnané myšlenkou, že 

manželka je vždy ta submisivní a musí se v podstatě vždy poslušně podřídit tomu, co chce její 

manžel. Já to tak ale nevidím. Naopak vidím myšlení západní kultury daleko více rovnocennou, 

kde hlas ženy má nemenší význam než hlas muže. Vztah má být založen na stejné možnosti obou 

partnerů vyjádřit své priority a hledat v nich kompromis. Rozhodně si automaticky nemyslím, že 

vzít si Vietnamce by pro mě automaticky znamenalo větší štěstí než vzít si Evropana, zejména 

když jsem už v Evropě odmalička vyrůstala. (Vlastní výpověď) 
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Příkladem starší generace, která si nutně nestojí za tradičním názorem, jsou Šonovi 

rodiče: „Otázka, že by si Vietnamec měl vzít Vietnamku. Otázka svobodné matky. Už to není tak 

konzervativní jako dřív. Ode mě ten západní styl života taky trochu pochytili a taky se vlastně 

učí. Já vím, že tu vždycky budou problémy, protože jsme dvě jiné generace. Ale je tu ten pokrok.“ 

4.3.3. ODCHÝLENÍ SE OD RODIČOVSKÝCH PREFERENCÍ 

 Jakým způsobem se k postoji rodičů dítě stavělo, záviselo na tom, zda se dítě ocitalo více 

mezi svými vietnamskými či českými vrstevníky. Zpravidla to byli právě české děti, se kterými 

se informátoři v době dospívání nejvíce sblíţili, od nichţ zároveň přejímali české zvyky v 

rámci rodinných a mezilidských vztahů. Pokud by Vietnamec vyrůstal pouze ve společnosti 

Vietnamců, kde je vzorec výchovy převáţně stejný, neuvědomil by si, ţe by mohlo být něco 

jinak. Ptala jsem se informátorů, zda měli někdy potřebu se odchýlit od toho, co povaţovali 

jejich rodiče za důleţité. U holek to byl hlavně přítel, se kterým i přes nesouhlas rodičů 

udrţovaly tajně vztah. Vzhledem k odlišným prioritám, které mělo dítě, a které rodiče chtěli, aby 

mělo, museli informátoři často i lhát. „Třeba jsem řekla, že jdu sem a přitom jsem šla úplně 

jinam. To v rodičích vyvolalo nedůvěru, protože často na to přišli.“ (Linda) Mí kamarádi občas 

nechápali, proč to mám doma tak přísné, proč mi nedovolovali chodit na různé akce, přitom jsem 

byla vždycky poslušnou dcerou. Takové lhaní svým rodičům bylo zčásti i důsledkem tlaku ze 

strany mých vrstevníků, jelikož jsem se nechtěla jevit jako někdo, kdo je pořád zavřený doma a 

učí se celý den. Taky jsem si chtěla najít nové kamarády, seznámit se s cizím prostředím a ne být 

pořád v jednom a tom samém kole. (Vlastní výpověď) Hodně problematické pro informátory 

byla mimo jiné i potřeba rodičů porovnávat své dítě k jeho lepším vrstevníkům. Zatímco rodiče 

tento akt povaţovali jako motivaci pro své dítě se učit jen to nejlepší od druhých, informátoři to 

vnímali jinak. „To bylo prostě vždycky takový to ‚tahle je tak šikovná a tenhle umí tohle, měl by 

ses od nich něco přiučit‘, což mě hrozně iritovalo. Ptal jsem se jich vždycky, proč mě pořád 

porovnávají, když vlastně viděli jen ten povrch, tu dobrou stránku toho člověka a ne celek? 

Každý je prostě nějaký a oni by to měli skousnout, že nejsem dokonalý. Myslím, že by u mě mohli 

najít zas jiné vlastnosti, co tamto dítě naopak nemělo.“ (Šon) Dušan to dnes bere uţ nadlehčeně, 

ačkoli se tomuto „fenoménu“ mezi vietnamskými rodiči také nevyhnul: „Jeden starší klučina, 

tak oni rodiče vždycky říkali, jak je snaživej, jak umí tolik věcí. No a nedávno zjistili, že bude 

s nějakou holkou čekat dítě, prodává potraviny, tak jim teď říkám ‚tak co, pořád chcete, abych 
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byl stejnej jako on?‘. Jsou to vždycky takový věci, oni vidí jen to dobrý, něco, co se všude 

rozhlašuje.“ 

4.3.4. DNEŠNÍ POHLED 

 Ostatní spíš viděli neshodu s rodiči jako přirozený důsledek svého dospívání bez ohledu 

na skutečnosti pojící se s jejich původem. „Dřív jsem odmlouval, ale to ani nebyly velký 

konflikty. Teď, když mi něco říkají, tak si to poslechnu a nějak si to zanalyzuju. Oni ví, že mám 

svou hlavu.“ (Dušan) Ţe by však napětí bylo natolik velké, ţe by to způsobilo v informátorech 

potřebu se vzepřít rodičovské výchově, to se nestalo. U těchto informátorů bylo zjištěno, ţe 

výchova přejatá z Vietnamu nebyla tak vyhrocená jako ta aplikovaná v rodné zemi. Čím bude 

dítě starší, tím hůř se bude adaptovat a podřizovat se rodičovským ideálům, a to si jsou sami 

rodiče dobře vědomi. Dnes v tomhle ohledu jiţ informátoři necítí takový tlak ze strany rodičů 

jako dříve. Rodiče přijímají skutečnost, ţe jedinec je dost starý na to, aby mohl alespoň 

v několika ohledech uţívat svého zdravého úsudku, a nechávají svým dětem v mnoha ohledech 

volnou ruku. Jediné, co můţou dělat, je doufat, ţe je jejich dítě nezklame. 

 Huyen dnes postoj rodičů na rozdíl od dřívějších dob chápe: „Nedovolovali mi třeba 

chodit na diskotéky. Ze začátku mě to hrozně štvalo, že jo, v patnácti jsem chtěla s kamarády 

někam jít, nikam jsem nemohla – maximálně nejpozdějš do osmi. Pak jsem si zvykla no. Když se 

koukám zpětně, tak se jim teďka moc nedivím. Já kdybych měla dítě, taky bych ho nikam nechtěla 

pouštět, obzvlášť s Čechama, jsou zlobivý a tak, můžou si dělat hodně.“ 

4.4 PŘENOS VIETNAMSKÝCH TRADIC A KULTURY 

 Nebyly to pouze zvyky v sociálních vztazích, co se odlišovaly. Co bylo pro rodiče krom 

poslušnosti a vzdělání důleţité? Byly to mj. vietnamské tradice, jejichţ dodrţování připomínají 

konstantně jedinci, odkud pochází. Rodiče informátorů většinou alespoň vyţadovali, aby si jejich 

dítě bylo vědomé těchto tradic. V tom, jestli se doţadovali i jejich poctivého dodrţování, byli 

benevolentnější. K pochopení vietnamské kultury by bylo třeba sepsat desítky stránek a tato 

bakalářská práce jej nepovaţuje za svůj účel. Vybírám si alespoň jeden z jejích významných 

aspektů, který výrazně vnímají sami informátoři. Je to právě spirituální ţivot ve vietnamské 

společnosti. 
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4.4.1 SPIRITUALITA 

 Spiritualita doprovází vietnamskou společnost při kaţdém kroku. Vietnamci jsou známé 

svou velkou pověrčivostí a tento iracionální společenský zvyk se reflektuje na nejrůznějších 

aspektech jejich ţivota. Má velkou roli ve významných událostech ţivota jedince, jako je svatba, 

pohřeb či narození dítěte. Společnost se řídí jistými zákony, jejichţ původ sami neznají. Mnozí 

Vietnamci následují pravidla a věří v nejrůznější tvrzení, bez toho, aby si je racionálně podloţili. 

Víra v nějakou nadlidskou entitu, která působí jako mechanismus podmiňující jedincovo štěstí a 

neštěstí, je natolik silná, ţe dovolí společnosti si z ní vytvořit i samotné zaměstnání. Ve 

vietnamské společnosti existuje nespočet věstců údajně disponujících kontaktu „s nebem a 

zemím“. Uctívání zemřelých netkví jen v tom, ţe je ve společnosti hluboce zakořeněná myšlenka 

vţdy uctívat starší. Lidé věří, ţe zemřelí na ţivé pohlíţí z onoho světa a jejich uctívání jim 

přinese mnoho dobra do jejich rodiny. Velmi známé jsou oltářky, které vlastní téměř kaţdá 

vietnamská domácnost. Skládá se z portrétu zemřelého, nádob s vonnými tyčinkami a jiných 

předmětů k uctívání. Věří, ţe ačkoliv je zemřelý v jiném světě, oltářek je jakési pojítko mezi 

dvěma světy a „chrámek“, v němţ přebývá duše zemřelého. V rámci jeho uctívání se kaţdý první 

a patnáctý den v měsíci dává mísa s ovocem, a poté na svátky a jeho výročí se na oltářek 

pokládají nejrůznější chody na jeho počest. (S vietnamskými dětmi na českých školách. 2007) 

Toto uctívání je asi nejvýraznějším prvkem z vietnamských tradic, který utkvěl v hlavě 

informátorů. Ţádný z rodičů informátorů, včetně mě samotné, však nelpěl na tom, aby jejich dítě 

vědělo přesně zásady této tradice. „Jako je to pro ně důležitý, abych o nich věděla, ale aby do mě 

vštěpovali, který den je ‚gio‘
21

 nebo jak se ‚cung cu‘
22

, tak to doteď neumím, že jo. Když jsem se 

zajímala, tak mi to řekli, ale jinak mě to nenutili.“ (Huyen) Linda tento úkon nechává na 

rodičích: „Já se považuji za dítě v tomhle, spíš uvažuju nad tím, jaký by to bylo třeba, až se 

jednou vdám, jestli to budu muset dělat nebo ne, jak to budu muset dělat… Prý to musí vždycky 

dělat muž.“ 

 Ačkoliv Vietnam není náboţenský stát (aţ 80% společnosti se skládá z nevěřících
23

), lze 

v pověrčivosti Vietnamců najít jisté náboţenské prvky, zejména z buddhismu. Vietnamci se své 

                                                 
21

 „hostina na počest zemřelého“ 
22

 Vietnamsky „uctívání zemřelých prostřednictvím oltářků“ 
23

 Výsledky z náboţenského výzkumu Pitzer College 



50 

 

jednání snaţí koordinovat na základě víry v karmu a jejího zákona „příčiny a následku“.
24

 

Jednají tak, jako by jim jejich činy měli být jednou vráceny. Věří, ţe jejich úkony sleduje 

nadlidská entita. Když jsem byla malá, tak mi máma často tvrdila, že nesmím dělat špatné věci, 

jinak mě bůh potrestá. Nebo že musím každý večer utírat sporák, protože v něm bydlí patrona, 

která ochraňuje náš dům. (Vlastní výpověď) Vzhledem k tomu, ţe informátoři vyrůstali ve 

společnosti, jejíţ jednání není hnané ţádným spirituálním mechanismem či pověrami, mnoha 

tvrzení a zásad z vietnamské společnosti se pro ně stala nepochopitelnou. Vietnamci mají např. 

velkou tendenci hledět na den narození jako na důleţitý mechanismus ovlivňující jeho 

budoucnost. Nepovolení ke sňatku je tolerováno, pokud nejsou dny narození potenciálních 

nastávajících „kompatibilní“. „Tak to bych chtěla zmínit, že můj bývalý přítel byl Vietnamec a 

jeho matka mě nesnášela kvůli tomu, že jsme se k sobě nehodili kvůli datumu narození. Ale moje 

máma, tak tý je to úplně jedno. Pokud budu mít někoho ráda, tak vůbec nezáleží na měsíci nebo 

jestli se narodil třeba v Alžírsku.“ (Hanka) Pověry ovlivňují např. i ekonomické aktivity jedince. 

Pokud si Vietnamec zakládá obchod, zjišťuje si historii o pozemku, který si vybírá. Nechává si 

od odborníků vypočítat den, kdy by měl svůj podnik otevřít, aby se vyhnul smůle či jiným 

negativním následkům. Většina informátorů se shoduje na tom, ţe toto jednání nechápou a stále 

si k těmto tradicím hledají cestu. 

4.5 DNEŠNÍ POSTOJ A IDENTITA 

4.5.1 DVĚ KULTURY Z POHLEDU JEDINCE 

4.5.1.1 VIETNAMSKÁ KULTURA 

Jaký vztah tedy mají samotní informátoři ke dvěma kulturám? Informátoři mají své 

vlastní „schéma“ z jednotlivých prvků dvou kultur, které si osvojili v průběhu svého dospívání. 

Hodnota rodiny či determinace jedince se soustředit na vzdělání je určitě něco, co by informátoři 

rádi předali další generaci. Co se týče vietnamských praktik a tradic, většina se shoduje na tom, 

ţe obraz o jejich fungování je pro ně mlţivý. Vietnamské tradice jsou pro ně stále sloţitým 

souhrnem zvyků, které se budou učit ještě v průběhu svého ţivota. Rodiče spíše dbali na to, aby 

si dítě vzalo k srdci spíše vietnamské hodnoty neţ tradice – informátoři zde měli daleko větší 

                                                 
24

 Efekt příčiny a následku – koncept buddhistické karmy zaloţené na myšlence „nedělej to, co nechceš, aby druzí 

dělali tobě“ 
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prostor ke svobodné volbě, zájem o pochopení vietnamských tradic vznikal spíš u jedinců neţli 

na popud jejich rodičů. Nejvýznamnější tradice si jedinci přisvojili z observací aktivit svých 

rodičů, kteří je jiţ konali rutinně, patří do toho zmíněné pravidelné uctívání starších na domácích 

oltářích. Pochopit vietnamské tradice dle mého názoru však vyţaduje určitou časovou investici, 

osobní zájem a trpělivost, a podle rozhovorů dnes v ţebříčku priorit jedince tento prvek stále 

spíše zaujímá niţší postavení.  

Jeden z příkladů, co pro jedince uţ teď je jasné, ţe se jim z vietnamských zvyků nelíbí, je 

např. téma svatby. „Hodně mně vadí taková ta vietnamská svatba, v tomhle se s tátou 

neshodnem. Táta chce prostě velkou a mně se nelíbí. Jako jo, nejspíš ji budu mít, ale nechci, což 

ho hodně rozčilovalo. Jsem mu říkala, že budu mít asi dvě, jakože jednu menší a druhou 

obrovskou pro rodiče. Oni to berou jinak prostě.“ (Huyen) Ve Vietnamu je svatba povaţována 

za jeden z nejvýznamnějších obřadů a většinou je do něj zahrnuta obrovská skupina hostů. Je 

nepsanou povinností pozvat nejen okruh blízkých ţenicha a nevěsty, ale i známé rodičů a 

sousedské okolí. Ačkoli se mezi nimi můţou najít takoví, ke kterým oddávající nemusí mít 

nijaký bliţší vztah, je to povaţované za formalitu v rámci udrţení si pozitivních společenských 

vztahů s ostatními. Sňatek ve Vietnamu také souvisí se určitou spoluprácí se spiritualistickým 

odborníkem, který určí vhodný den a čas pro jeho konání, aby se v budoucnosti předešlo 

manţelskému neštěstí.  

4.5.1.2 ČESKÁ KULTURA  

Je trochu zavádějící tuto část nazvat jako souhrn české kultury. Při otázce, jak informátoři 

vnímají českou kulturu, se spíše obraceli na jejich ţivotní styl a ţivotní filozofii. Snaţila jsem se 

spíše se zaměřit na to, co připadá informátorům z české kultury a jejich zvyků sympatické. 

Informátoři měli tendenci poukazovat na ty zvyky, které sami v průběhu dospívání nezaţili. 

Zajímavé je, ţe to často směřovalo k oblasti výchovy. Často bylo zmíněné věnování se zájmu 

svých dětí, řádné rozdělení sféry práce a čas strávený se svou rodinou a se sebou samotným. Líbí 

se jim právě řád, podle kterého se Češi drţí. Skutečnost, ţe se dokáţou pozastavit a uţívat si 

svého ţivota, neţ jít neustále za představou si ho vylepšit. „U Vietnamců je práce, píle, ale když 

se podíváš k někomu do bytu, tak je vlastně hrozně holej. Nemají tam obrazy, dekorace, nezajímá 

je, jestli jim postel ladí ke skříni, jestli koberec ladí k závěsům. Je tyhle věci nezajímají. Ale to si 

myslím, že je také určené tím, že vyrůstali v hodně chudém prostředí, takže tohle je pro ně 
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nicotný. A Češi se snaží o hezké bydlení, tak třeba tady je ten rozdíl.“ Vzhledem k tomu, ţe 

vietnamská komunita jiţ nějakou dobu ţije v Evropě, je téměř nevyhnutelné, aby si určité zvyky 

nepřisvojili. Dnes to můţeme vidět v mnoha vietnamských rodinách. Jejich ţivotní styl se začíná 

poevropšťovat, coţ však platí zároveň o Vietnamu, a to zejména v metropolích, kde se západní 

kultura a její vlivy začínají také odráţet na nejrůznějších kulturních a sociálních aspektech ţivota 

obyvatel. Do této skupiny lidí, kteří si ve Vietnamu prosazují evropský ţivotní styl, zejména 

patří ti, kteří dříve působili v zahraničí a teď se vrátili zpět do své rodné země. 

4.5.1.3 REFLEXE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 

 Informátoři vnímají českou společnost jako zdráhající se otevřít novým věcem a mnoho 

jejích členů zaujímá spíše rezervovaný přístup vůči cizincům. Tito Vietnamci se raději drţí své 

„zóny bezpečí“ ze strachu, aby nebyl narušen ţádný pořádek a řád, na nějţ si uţ zvykli. Sami 

sebe ale mladá generace vidí jinak. „Třeba teď si myslím, že nás společnost začíná dost přijímat. 

Je to i tím, jak hodně vietnamských dětí studuje, furt nemakáme, umíme si udělat čas. Jsme víc 

otevření a dáváme jim možnost nás blíže poznat a myslím si, že člověk má často strach 

z neznáma. Češi nás vlastně doteď neznali – ‚kdo jsou ti Vietnamci? Co tady dělají? Proč s náma 

nekomunikují a jenom makají?‘ A teď jak my máme spoustu českých kamarádů a jak nás 

poznávají, tak ví, že jim vlastně nijak neublížíme, tak proč by z toho měli mít negativní pocity?“ 

vysvětluje Šon. „Samozřejmě jsou tu pořád překážky, jak říkám, jsme na začátku. Naše generace 

dopomohla k tomu, že se ty komunity navzájem více seznamují. Myslím, že až ta třetí generace, 

tak ta to bude mít o mnoho jednodušší díky nám, co jsme teď. My jsme jim otevřeli ty dveře a oni 

to budou ti, co si to už budou užívat.“  

4.5.2.IDENTITA 

4.5.2.1  HLAVNÍ VLIV NA UTVÁŘENÍ IDENTITY 

Identita je proměnlivá vzhledem k tomu, vůči komu ji vztahujeme. Tento samotný pojem 

kaţdá věda definuje trochu jinak, my se však zaměříme na sociální identitu, tedy pocitu jedince, 

k jaké skupině náleţí, s kým se sám identifikuje. Existovalo zde mnoho faktorů, které 

dopomohly informátorovi k dnešnímu postoji – pocity přijetí a nepřijetí jak ze strany 

soukmenovců, tak českého okolí; míra interakce s oběma skupinami; jak velký prostor měli pro 
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své zájmy a realizaci aj. Na otázku, co informátoři pokládají za nejvýznamnější faktor v procesu 

utváření jejich identity, odpověděli, ţe to byla právě rodičovská výchova. „Tenkrát jsem to 

neviděla, ale teď vím, že jim šlo o to, abych já se měla dobře – což bývá u vietnamských rodičů 

vždycky. Aby bylo dítě zajištěný, měli dobré vzdělání, a proto tak tvrdě pracovali. Pamatuju si, že 

když jsem byla malá, tak jsme chodili o Vánocích chodit zpívat ke stromečku a bylo to třeba 

v dobu, kdy měla být už mamka doma. A někdy tam nepřišla nebo nepřivedla ke stromečku. 

Spoustu krát mi něco naslíbila a nestalo se to a já tenkrát na ní byla naštvaná, ale neviděla jsem, 

co bylo na druhé straně řeky, že jo,“ vzpomíná Hanka. Tato generace dnes má moţnost vidět, jak 

moc svou veškerou energii rodiče vynaloţili pro to, aby jim zajistili co nejlepší budoucnost, 

ačkoliv to bylo trochu jiným způsobem, neţ by si tehdy přáli. Výchova rodičů sice obsahovala 

důleţité prvky tradiční výchovy, ale zároveň byla liberálnější oproti té prosazované ve Vietnamu 

– začlenění do české společnosti bylo tak pro děti o dost snadnější. Rodiče neurčovali 

informátorům, s kým můţou a nemůţou udrţovat vztahy, doufali však, ţe jejich názor si dítě 

nějakým způsobem vezme k srdci. „Jako každý rodič i moje dávali najevo nesouhlas s výběrem 

kamarádů, když jsem byla mladší, což mě štvalo. Nechápala jsem, proč mi mluví do mých vztahů, 

ale tímto způsobem u mě vybudovali schopnost rozpoznávat charaktery u určitých lidí a naučila 

jsem se tím vyvarovat se všem možným následkům.“  (Ţaneta) 

 4.5.2.2 KDO JSEM?  

Kým se informátor cítí být dnes? Dnes je populární pojem „banánové dítě“, který vznikl 

jako metafora pro dnešní vietnamské děti vyrůstající v ČR.
25

 Metafora interpretuje dítě imigrantů 

tak, ţe je zvenku ţluté a zevnitř bílé – vzhledově odpovídá svým soukmenovcům, myšlením však 

Evropanům. Spousta dětí vietnamských imigrantů se jako banánové dítě identifikuje, neboť 

vyhnout se přisvojování českých hodnot a zvyků by vzhledem na dobu působení na území ČR 

bylo téměř nemoţné. 

Pro mladší generaci je většinou sloţitější vymezit si svou národní identitu. Národní 

identita v rámci sociálních věd obsahuje dvě stránky s trochu jiným významem: prvním je 

stránka kulturní, tedy vědomí, které sdílí jedinci dané skupiny lidí, vyplývající ze společného 

jazyka, historie a kultury. Druhou je stránka politická, která je zaloţená na občanství – zahrnuje 

                                                 
25

 Pojem se poprvé objevil v roce 2008 ve vědeckých publikacích Martiny Jirasové. Dále je známý ve formátu 

dokumentárního filmu „Banánové děti“ pojednávající o mladé generaci Vietnamců v ČR. 
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všechny jedince, kteří jsou součástí daného teritoriálního státu jako jeho občany a disponují 

právem účastnit se politiky a uplatňovat svou politiku (Keane 1998). Ačkoliv má národní identita 

v moderní společnosti několik dimenzí, nás zajímá především jeho sociálně psychologický 

aspekt – rovina individuální. Identita jedince zde úzce souvisí s identitou kolektivní, kdy členové 

kolektivu cítí vzájemnou sounáleţitost, ať uţ je to díky jejich společnému jazyku nebo zvykům a 

hlavně – jejich společnému postoji či vztahu k určitému teritoriu. Velmi podobné zkušenosti 

informátorů v rámci jejich vztahu s Čechy a jejich shodný obraz o mentalitě české společnosti 

lze vnímat jako pojítko, které ještě více stmeluje vietnamskou komunitu v cizí zemi. Tím větší 

pocit sounáleţitosti je, čím jsou rozdíly obou entit více a více signifikantní. Vzhledem k tomu, 

jak česká a vietnamská kultura takřka nemá nic společného, Vietnamci mají spíše tendenci se 

v cizí zemi drţet více svých krajanů. Informátoři chápou národní identitu jako vědomí 

příslušnosti k určité skupině lidí, se kterými sdílejí společné hodnoty a původ. Lze u nich vidět, 

ţe jejich vědomí se mnohokrát změnilo, neţ nabylo dnešní podoby. V kontextu politické roviny 

národní identity jiţ tři informátoři mají české občanství, nevidí to však jako projekci jejich 

identity jako takové. Mnoho Vietnamců si dnes ţádá o české občanství spíše v rámci rozšíření si 

moţností v budoucnosti neţ jako projev své identity a příslušnosti k ČR.  

4.5.2.3 TŘI TYPY SEBEIDENTIFIKACE 

Jak moc si informátor uvědomuje svou příslušnost a jeho význam, šlo poznat i během 

poskytování rozhovoru, např. na tom, jak moc přemýšlel nad danou otázkou či jaký jazyk při 

rozhovoru pouţíval. Informátoři často vyuţívali vietnamské výrazy, kdyţ nemohli pro své 

myšlenky nalézt český ekvivalent nebo často míchali oba jazyky najednou. Tento fenomén je 

však mezi dnešními mladými Vietnamci běţnou záleţitostí a moţná nám tak i podvědomě 

poukazují na svou smíšenou identitu. To, ţe např. vyuţívali při rozhovoru často vietnamského 

jazyka, se pak odráţí i na jejich odpovědi, kým se dnes cítí být. Pokud se zaměříme na dnešní 

postoj jedinců, informátory bychom rozdělili na tři skupiny. První jsou ti, kteří se přiklánějí 

k příslušnosti k českému národu a státu. Do této skupiny patří např. Ţaneta: „Cítím se více jako 

Češka díky způsobu výchovy, který na mě táta odmalička aplikoval. Ale jako necítím žádnou zášť 

vůči Vietnamu a jsem hrdá na to, odkud pocházím.“ Tento první postoj je hodně ovlivněn mírou 

interakce se sociálními skupinami. Nalézáme jej často u těch, kteří více preferují českou 

společnost nad vietnamskou.  
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Druhou skupinou jsou naopak ti, kteří se povaţují za Vietnamce. „Určitě se cítím být 

Vietnamcem. Určitě budu své děti vychovávat vietnamským způsobem, jako ne úplně tím 

tradičním, že jim zakážu všechno a vzdělání je všechno, ale dám jim prostor. Ale určitě se 

necítím být Čechem, to ne.“ (Linda) 

Nejvíc informátorů se však shoduje na tom, ţe sami sebe vidí jako mix dvou kultur. 

Necítí se být ani Vietnamcem, ani Čechem a často se identifikovali spíše jako Evropan neţ přímo 

příslušník specifického národa. „Nechci říct, že jsem Vietnamka nebo Češka. Jsem to prostě já, 

jaká jsem, a to bylo způsobené všema vlivama, jak vietnamskýma, tak i českýma. Možná jsou víc 

vidět ty evropské vlivy na mně, ale možná je to i tím, že mám takovou povahu. Vím, že tu jsou 

Vietnamky, kteří žijí v Čechách, jsou stydlivější, tak se víc baví s Vietnamcema. A i třeba přesto, 

že měli podobné dětství jako já, jako že vyrůstali u českých babiček, každý si z toho odnesl něco 

jiného,“ reflektuje Hanka. Vzhledem k tomu, ţe jsou její přátelé převáţně Češi a vůči 

Vietnamcům má spíš rezervovanější přístup, má mylně utkvělou tradiční vietnamskou představu 

o tom, jak by měla vietnamská dívka vypadat – ta by měla na veřejnosti působit jako osoba 

submisivní a poslušné povahy a neměla by příliš projevovat svůj osobní hlas a nesouhlas. 

Paradoxně však dnes mnoho vietnamských dívek tomuto obrazu jiţ neodpovídá. Díky výchově 

rodičů a jejich informativnosti o chodu ve vietnamské společnosti respondenti vidí, ţe oproti své 

rodné vlasti je v Evropě vymezen mnohem větší prostor pro vyjádření názoru jedince bez ohledu 

na pohlaví. Ze svých vlastních pozorování oponuji názoru Hanky, totiţ, ţe introvertní postoj 

mladých Vietnamek je spíše součástí jejich povahy neţ jako důsledek společenských norem. 

Informátoři spadající do třetí skupiny přijímají české společenské standardy, větší lpění 

na individualismus a zároveň se snaţí si udrţet své vietnamské hodnoty, které se především 

reflektují na jejich vztahu ke svým rodičům. „Jakože já rozumím Vietnamcům i Čechům. 

Kdybych byl jenom Čech, tak ten, když vidí Vietnamce, kterej v restauraci hází věci na zem, tak si 

říká, jaký je to čuně. A pak, když Čech dá rodiče do domovu důchodců, tak si Vietnamec říká, 

jaký je to blázen. Já jsem vyrůstal ve Vietnamu, pak jsem vyrůstal v Čechách, takže vidím oba ty 

pohledy a neodsuzuji. Česko a Vietnam jsou dvě vzdálený země, odlišný kultury a zvyky, takže 

tohle odsuzování je docela lehký dělat. Jako já jsem Vietnamec jo, ale prostě mám v sobě i toho 

českýho ducha. Myslím, že to máme všichni, co tady vyrůstali.“ (Dušan) Stejný postoj má i Šon: 

„Já jsem Čech i Vietnamec. Řekl bych, že jsem bikulturní.“ 
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4.5.2.4 SEBEREFLEXE VÝZKUMNÍKA 

Co se týče mě samotné, identifikuji se s třetí skupinou informátorů. Je nevyhnutelné si 

přisvojit některé z českých hodnot a přiučit se tamní morálce. Podle mě si dnes naše mladá 

generace filtruje jen to nejlepší z obou kultur a na tom si staví svou vlastní identitu. To, že se 

jedinec spíše přiklání k Čechům, neznamená, že není pyšný na svůj původ. Myslím, že jsem 

nenarazila na někoho, kdo by se vyloženě distancoval od svého vietnamského původu, když se 

zaměřím na dospělé jedince. Samozřejmě to neplatí o mladších Vietnamcích ve věku cca 15 let, u 

nichž vím, že dokonce kritizují a očerňují vietnamskou společnost spíše na popud svých českých 

vrstevníků, aby lépe zapadli a byly přijímány svými vrstevníky. Já jsem hrdá na to být 

Vietnamkou a určitě budu vietnamské hodnoty předávat na další generaci. Doufám ale, až budu 

jednou rodičem, tak budu jednat racionálně a ne podle toho, že to tak diktují tradice a určitě 

vezmu v potaz tu psychickou stránku pro své dítě, viz jeho zdravé sebevědomí, aby mělo pocit, že 

má ze strany rodičů podporu. Takže hodně důležité bude si k tomu dítěti vybudovat vztah, kde 

bude mít určitý prostor pro svůj názor a hlavně možnost se mnou komunikovat. Mé myšlení je 

dost západní a liberální, takže si myslím, že by pro mě byl i problém, kdybych se teď měla 

odstěhovat do Vietnamu a sžít se s tamní společností. 

ZÁVĚR 

 V práci jsem se zacílila na problém identity, resp. identifikaci mladých Vietnamců 

jednaapůlté a druhé generace.  Identita jako vyjednávaná kategorie je přitom uvědomována ve 

vztahu k sobě a druhým. Zaměřila jsem se proto na to, jak se mladá generace vztahuje k různým 

skupinám a jaké hodnoty deklaruje.  Zajímali mne jejich postoje k rodičům, k okolí, k 

vietnamské komunitě. Vše jsem ukotvila v mezigeneračních vztazích. Kaţdou kapitolu jsem tak 

věnovala detailnějšímu popisu mladé a starší generace, jejich mezigeneračního vztahu a v závěru 

jeho celkovému výsledku ve formě dnešní identity informátora.  

 Na základě rozhovorů informátoři reflektovali nejvýznamnější faktory, které dopomohly 

k jejich dnešnímu postoji, jak velký význam a pozici má vietnamská a česká kultura v jejich 

dnešních osobních preferencích. Proces utváření identity znamenal horskou dráhu změn, kdy 

jedinec, dá se říci, metodou pokusu a omylu hledal svou komfortní zónu v kontextu kulturní 
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identity. I přes některé negativní zkušenosti v české společnosti a minimálním fyzickým 

„kontaktem“ se svou rodnou vlastí se však informátoři takřka shodují na své bikulturní 

osobnosti, na kterou jsou pyšní. Informátoři si dále vytvořili své vlastní schéma hodnot a postojů, 

které vyfiltrovali z obou kultur a tradic. Tento posun hodnot je podle informátorů zároveň 

intenzivně vnímán zejména staršími generacemi vietnamské minority v Čechách. (Jirasová. 

2008) I na základě této kontroverze si mladí Vietnamci upevňují postoj, ţe jsou jinými 

Vietnamci, resp. Vietnamci v ČR. 

Rodinná východiska stejně jako proţitá zkušenost se v reflexi informátorů v rovině 

mezigeneračních vztahů ukázala srovnatelná. Analýza neprokázala, ţe by se v této otázce názory 

jednaapůlté a druhé generace lišily. Rozdíl byl ovšem v deklaraci identity. Ve vzorku sice 

převládala představa vlastní pozice v prostoru ČR jako bikulturní. Nicméně se objevily dva 

kontrastní typy: Čech x Vietnamec. Otázkou je, s čím lze tuto identifikační strategii spojit, kdyţ 

se významněji nepodílí na hodnocení proţité zkušenosti a reflexi názoru české společnosti. 

Trochu se nabízí interpretace, zda důvodem není přece jen vstřícný x nevstřícný postoj rodičů 

vůči asimilaci. Ve výzkumu se totiţ ukázala silná vazba mladých Vietnamců ke svým rodičům, 

respekt vůči nim, stejně jako emoční opora, přesto, ţe není zviditelňována a manifestována jako 

u české společnosti. Mladí lidé si tedy mohou uvědomovat, ţe moţnost být přijímán rodiči je 

limitovaná. Ačkoli se respondenti neshodují na své dnešní identitě, jedno mají společné, a to 

respekt k vietnamským hodnotám. 

 Na základě rozhovorů tedy shrnuji nejdůleţitější faktory určující dnešní postoj jedince: 

vztah s rodiči a jejich výchova; sociální interakce s českým prostředím včetně pozitivních a 

negativních zkušeností se společností a následný pocit přijetí a nepřijetí; osobní preference 

informátora. 

 Výchova rodičů a přenos tradiční vietnamské výchovy na informátorech zanechal takový 

vliv, ţe jsou rozhodnutí tyto hodnoty dále přenášet na další generaci – nejsilněji je zakořeněná 

hodnota rodiny a vzdělání, rozporuplněji se pak informátory percipuje důleţitost úcty ke starším, 

spíše však jen v určitých aspektech (např. v tezi, ţe starší má vţdycky pravdu). Ze strany české 

kultury chtějí v budoucnosti aplikovat toleranci, větší moţnost osobního projevu svého dítěte a 

aktivní rodinné citové vazby. 
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