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Příloha č. 1 – Výzkumné otázky – kazuistické 

1. Kolik ti je let, do jaké chodíš třídy? 

2. Jak se máš?  

3. Jsi narozen/a v ČR nebo ve VN? Kde? (občan x pobyt) 

4. Víš kde a jak se seznámili tvoji rodiče? 

5. Jaké členy má tvoje rodina a jsou v ČR? (sourozenci, prarodiče, tety, strejdové) 

6.  Kde jsi vyrůstal/a? Podle čeho jste vybírali místo, kde bydlíte? 

7.  Pokud jste se stěhovali – znáš důvod?  Kdybyste se mohli přestěhovat – kam bys 

preferoval/a? Chtě/la bys žít raději v Čechách nebo ve Vietnamu? Když bys mohl/a si vybrat 

jakýkoliv místo, chtěl/a by ses někam odstěhovat do jiné země? 

8. Jezdíte do Vietnamu? Kolikrát jsi tam byl/a, kde všude?  

9. Pokud jsi ve Vietnamu byl/a – jaké to tam bylo? Jak se tam žije? Jak se k sobě chovají rodiče 

a děti? 

10. Jak se ti komunikuje ve vietnamštině? Jak se ti komunikovalo ve Vietnamu? 

11. Jak umí tvoji rodiče česky/vietnamsky (škála 1 – 10, kdy 10 je nejlepší) 

12. Jaké jazyky umí tvoji rodiče a ty? Pomáháš někdy rodičům s češtinou? 

13. Byl/a jsi někdy ve škole ve VN? Nebo slyšel/a jsi o tom, jaký je rozdíl ve škole tady a VN? 

14. Chodil/a jsi do školky (nějakého předškolního zařízení)? Jaké to bylo? S kým jsi nejvíc 

kamarádila – s Čechy/cizinci? Byli tam jiní cizinci? Jak jsi se cítil/a v kolektivu? 

15. Jaké to bylo ve škole? S kým jsi nejvíc kamarádil/a – s Čechy/cizinci? Byli tam jiní cizinci? 

(první den, zkušenosti se spolužáky, učitelé, vztahy) Pokud má zkušenosti z více škol, 

informace ke každé zvlášť. 

16. Chodil/a jsi někdy na doučování? Bylo to zdarma nebo za peníze? 

17. Jak přijímají rodiče situaci, když máš horší známky nebo dostaneš poznámku? 

18. Jak komunikovala škola s tvými rodiči? (třídní schůzky) 

19. Hlídal/a tě někdy pravidelně Češka/Čech nebo  Vietnamka/Vietnamec – o víkendech, 

odpoledne? Hlídali tě vás doma nebo u sebe? Hlídali jenom Tebe nebo více vietnamských 

dětí? Jak komunikovali s tvými rodič? 

20. Kdo je teď tvůj nejlepší kamarád/ka – je Čech nebo Vietnamec/cizinec? 

21. Co si představuješ, že s Tebou budeš dál? Co si představují rodiče? Jaké vzdělání mají rodiče 

– víš? (škola x práce) 

22. Co bys změnil/a pro děti s vietnamským původem, kdybys měl/a neomezenou moc? 

23. Nepovinná otázka – když budeš mít kluka/holku, odkud by měl být? Čech, Vietnamnec, jiný 

cizinec? 
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Příloha č. 2 - Dotazník pro dospělé 

1. V jakých situacích se setkáváte s vietnamskými dětmi? 

 V jakém prostředí? Kdy? Jak často? Jste s nimi v blízkém kontaktu?  

2.  Jsou podle vás rozdíly v chování a myšlení dětí z vietnamských rodin narozených zde a 

ve Vietnamu? Pokud ano jaké? 

3.  Setkáváte se s vietnamskými dětmi v přítomnosti jejich rodičů? Pokud ano, napište 

prosím kde a za jakých okolností? 

Jedná se o pravidelné akce? V jaké části dne? Jaké dny v týdnu to jsou? 

4. Jaké vnímáte úskalí v práci s vietnamskými dětmi? Jsou pro vás rozdílné ve srovnání 

s dětmi z českých rodin?  

Co se vám osvědčilo v praxi?  Jak s nimi komunikujete? 

5. Víte o speciálních metodách pro výuku a práci s vietnamskými dětmi? 

Znáte nějaké z praxe/ z literatury? Dvojjazyčné slovníky, knihy, CD apod.)?   Víte o nějaké 

škole/organizaci v ČR, která je využívá?  

6. Máte nějaké zkušenosti z dětských kolektivů, kde jsou zastoupeny vietnamské děti?  

Jak jsou vietnamské děti přijímány? Jaké je jejich pozice? Je nějaký rozdíl dle počtu 

vietnamských dětí ve třídě? 

7. Jakého jste dosáhl/a nejvyššího vzdělání v oboru, ve které pracujete?  

 Pokud jste absolvoval/a interkulturní kurzy nebo jakékoliv neuniverzitní vzdělání z oblasti 

práce s cizinci, řekněte ho, prosím. 

8. Jaký je váš věk, pohlaví a pracovní zařazení? 
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Příloha č. 3 – Souhrn odpovědí sociálních pracovníků a 

pracovníků návazných služeb 

1. V jakých situacích se setkáváte s vietnamskými dětmi? V jakém prostředí? Kdy? Jak 

často? Jste s nimi v blízkém kontaktu?  

Dva respondenti odpovídají, že nejsou v blízkém kontaktu s vietnamskými dětmi. Osm 

dalších respondentů vypovídá, že se setkávají ve veřejném prostoru: na ulicích, v MHD, ve 

večerkách nebo veřejných akcích konaný školskými zařízeními, neziskovými organizacemi 

nebo městskou částí Praha 12 nebo Praha - Libuš. 

Deset respondentů uvádí, že je v blízkém kontaktu s vietnamskými dětmi během 

výkonu svého povolání, uvádím tří příklady. 

 R4:  V rámci zaměstnání - při výkonu sociálně právní ochrany. Při šetřeních v rodině 

na žádost soudu, cizinecké policie, při návštěvách rodičů s dětmi na úřadu, při zásahu policie, 

jsou-li přítomny děti a je třeba je zajistit, při návštěvách dětí umístěných v ústavech nebo ve 

FOD Klokánek 

R5: Setkávám se s nimi v NZDM Rozhledna, kde pracuji jako sociální pracovník. 

Vietnamské děti jsou součástí naší cílové skupiny. 

R19: V mateřské škole, každodenně a snažím se být v úzkém kontaktu i s rodinou. 

Tři respondenti sdělují, že mají s vietnamskými dětmi velmi blízký vztah, nejobsáhleji 

vypovídá respondent číslo 22. 

 R22: Vyučovala jsem vietnamské děti češtinu a angličtinu ve Vietnamu. Celkem šlo o 

tři skupiny dětí: 1) chlapec a dívka ve věku 14 a 16 – bratranec a sestřenice; 2) chlapec a 

dívka ve věku 10 a 16 – sourozenci; 3) osm kluků ve věku 18 -19. U prvních dvou párů jsem je 

jezdila vyučovat k nim domů a skupiny kluků do jazykové školy. Hodně jsem s nimi cvičila 

konverzaci, takže jsem je svým způsobem „nutila“ vyjadřovat své názory, postoje, zkušenosti 

a troufám si říct, že jsem se s nimi mnohdy bavila o věcech, které by nejspíše oni sami ani se 

svými přáteli, natož pak s rodiči, probírali – jako např. holky a kluci, jejich osobní sny do 

budoucna, atd. V Česku jsem v kontaktu pouze s jednou rodinou, teta a strejda mojí 

spolužačky z Vietnamu, které pomáhám získat vízum pro jejich jednu příbuznou. Několikrát 
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jsem je navštívila, byla pozvaná na večeři a jsem s nim v telefonickém a elektronickém 

kontaktu. Mají dvě děti – Milana (Binh), který chodí na gymnázium do kvinty a Vandu, které 

jsou čtyři roky a chodí do školky. Domnívám se, že Milan má moje návštěvy hodně rád, 

protože kdykoliv tam jsem, tak se mě pořád na něco ptá, hlavně na Vietnam. Narodil se 

v Česku a byl tam jenom jednou a ví, že já jsem tam bydlela. Ptá se hodně do detailů – na 

školství, zdravotnictví, vztahy lidí, jídlo, jak se ve Vietnamu žije. Je to chvílemi absurdní, 

protože já ho vlastně seznamuji se zemí jeho rodičů, resp. zemí, kterou on považuje za svůj 

domov, ale vůbec nic o ní neví. Chce, abych mu vyprávěla o zvycích, o mladých lidech, jak se 

jim tam žije, o věcech, které se tam dají koupit, atd. 

2. Jsou podle vás rozdíly v chování a myšlení dětí z vietnamských rodin narozených zde 

a ve Vietnamu? Pokud ano jaké? 

Patnáct respondentů vypovídá, že Ano, spatřuje výrazné rozdíly v chování a myšlení 

těchto dětí. Uvádím tři výpovědi. 

R14: Děti narozené a žijící v ČR se lépe integrují do majoritní společnosti. Mají hlubší 

vztahy se svými vrstevníky a lépe rozumějí naší kultuře, našemu chování, zvyklostem. Na 

druhé straně je to poněkud vzdaluje od vlastní komunity, ztrácí kulturní integritu své rodiny. 

U dětí narozených ve Vietnamu soudím, že záleží na tom, v jakém věku a z jakého prostředí 

k nám přijíždějí. Odlišné vnímání světa, jiné kulturní vzorce, vzorce chování – to jsou faktory, 

které budou logicky více patrné v chování a myšlení dětí, které jsou v ČR krátkou dobu.  

Otázka je, zda tvrzení týkající se dětí narozených v ČR platí u jedinců, které se sice v ČR 

narodí, ale přesto v dětském věku několik let žijí ve Vietnamu a poté se vrací zpět do ČR. 

V takovém případě možná nastává stejná situace, jako by se narodily ve Vietnamu a v dětství 

se přesunuly do ČR. Navíc v kombinaci se „zmatením jazyků“ (který jazyk řádně umí?). 

Nutno ovšem podotknout, že dítě, dokud nezačne navštěvovat kolektiv vrstevníků majoritní 

společnosti a žije pouze obklopeno Vietnamci hovořícími na něj pouze vietnamsky, těžko bude 

lépe integrované (maximálně tak na podnebí a stravu), ač je narozeno v ČR. Z toho důvodu 

předpokládám, že velkým zlomem je pro vietnamské dítě začátek školní docházky, příp. tzv. 

„nultý ročník“ ZŠ. Je-li možnost školky, potom i školka, samozřejmý je i konzumní životní styl 

naší společnosti.  

R21: Určitě, základ už je výchova v rodině. Ve Vietnamu jsou předškolní děti 

rozmazlované, rodiče jim dovolí prakticky všechno. Jakmile však začnou být školou povinné, 
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začíná jim dril. Na druhou stranu – nemám srovnání s výchovou dětí v českých rodinách 

v současné době, soudím spíš tak „od oka“, neb jsem nikdy neviděla, že by čeští rodiče měli 

s dětmi tak bezmeznou trpělivost jako ti vietnamští (ve Vietnamu). Na druhou stranu si 

myslím, že čeští rodiče neberou školní výsledky dětí tak brutálně jako ti vietnamští, u nás, ale 

to souvisí i s postavením migranta. 

R23: Každý člověk má naprosto individuální osobnost a identitu. Jeho osobnost a 

identita se skládá z několika hlavních složek, kam mimo jiné patří vlastní vůle a síla, vrozené 

vlohy, sociální charakteristiky i charakteristiky kulturní. Rozdíl mezi dětmi z vietnamských 

rodin narozenými v ČR a ve VSR spočívá zejména v tom, že je výrazně ovlivnilo vietnamské 

prostředí ve Vietnamu, jako je tradiční způsob uvažování, dnešní běžný způsob uvažování ve 

VSR, vietnamské školství, vietnamská rodina, vietnamské média.  V praxi záleží vždy na tom, 

jakou má dítě silnou osobnost, jak dlouho žilo ve VSR, do jakého věku tam žilo, jak dlouho 

žije v ČR, jakou má vlastní rodinu, jak na něj působí komunita v ČR a jaké má zázemí mezi 

českou majoritou. Děti mají mnoho společného, mnoho osobního odlišného, ale pokud se 

bavíme o sociálním zázemí, rozhodně ho vietnamské děti mají velmi odlišné a vykazují 

v průměru rozdíly ve způsobech uvažování v situacích, které jsou na tyto rozdíly citlivé. Pokud 

bychom se měli věnovat rozdílům, které se dle mého názoru dají zjistit i různými výzkumy, i 

když v ČR zatím takové nebyly realizovány, jedná se podle mého názoru zejména o (hovoříme 

nyní o dětech, které se narodili a cca minimálně do sedmi let žili ve VSR)1, přístup ke svým 

rodičům, více autoritativní role rodičů, 2,přístup k hodnotě bohatství a peněz, to je dle mého 

názoru pro ně důležitější, 3, snížený práh reakce na citlivé pedagogické podněty, reagují spíše 

na autoritu mocenskou než na autoritu odbornou a argumentační, 4, mají daleko nižší 

vzdělání ze základní školy. 5, nejsou schopny samostatně pracovat a mnoho dalších  

Tyto vlastnosti jsou však vyváženy tím, že se zde musí snažit integrovat, takže , pokud 

se dobře integrují, naopak mohou po čase těžit zejména z toho, že mají přístup ke dvěma 

kulturám, že se učí nový jazyk, rychle si navyknou na české školství a vzdělávání a výchovu a 

začnou se k ní přiklánět apod. 

Jeden respondent uvádí, že ne.  

R13:  Rozdíl u dětí nevidím. Identifikují se s českým prostředím přirozeně. U rodičů je 

markantní. Rozdíl je také mezi rodiči plánujícími žít v ČR trvale a rodiči přicházejícími pouze 

za prací a indentifikujícími se jen s vietnamskou komunitou. U prvních je jednání vstřícné a 
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vedoucí k cíli u druhých jde především o to, aby se českým úřadům vyhnuli, či se kontaktu 

s nimi co nejdříve zbavily. 

Dva respondenti vnímají rozdíl pouze v jazykové barieře.  

R1:Nevšimla jsem si rozdílu v myšlení. Jenom jsem pozorovala jazykovou barieru. 

Pět respondentů neví nebo se necítí kompetentní toto hodnotit. 

3. Setkáváte se s vietnamskými dětmi v přítomnosti jejich rodičů? Pokud ano, napište 

prosím kde a za jakých okolností?  

Dvanáct respondentů se setkává s dětmi v přítomnosti rodičů, uvádím dvě výpovědi. 

R20: Ano, chodím na doučování do rodin a setkávám se s rodiči doučovaných dětí. 

Pravidelně, v rámci doučování, které je 1x týdně v úterý odpoledne. 

R22: Ano – s Milanem a Vandou. Hlavně večer ve všední dny. Chodím k nim pomáhat 

jejich rodičům s administrativou okolo víz pro neteř, mou kamarádku, a jejich švagrovou. 

Zpravidla je přítomen Milan a více méně překládá, protože vízová administrativa je na 

jazykovou vybavenost jeho rodičů hodně náročná. Vanda si tam většinou hraje a ukazuje mi 

svoje hračky, kterých má snad tunu. Po povinné administrativní kličce mě pak začne Milan 

vyzpovídat na téma Vietnam.  

Šest respondentů se s dětmi společně s rodiči nesetkává. 

Pět respondentů vypovídá, že se setkává, jak s rodiči, tak s dětmi, někdy však odděleně 

a spíše povrchně. 

R8: Setkávám se s vietnamskými dětmi především v přítomnosti jejich rodičů – 

v obchodě, kam chodím nakupovat, čím dál častěji vidím také prarodiče pomáhající 

v obchodě, obsluhující zákazníky či dorovnávající zboží. Také pomáhají při hlídání malých 

dětí. Ve škole potkávám vietnamské rodiče, jak vyzvedávají děti ze školní družiny po 

vyučování. Ve školce potkávám rodiče při vyzvedávání odpoledne.  Jedná se o odpoledne ve 

všední dny. 

R12: Setkávám se s dětmi především bez přítomnosti rodičů. S rodiči pouze při 

veřejných akcích a to ne přímo osobně. 
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4. Jaké vnímáte úskalí v práci s vietnamskými dětmi? Jsou pro vás rozdílné ve srovnání 

s dětmi z českých rodin? Co se vám osvědčilo v praxi?  Jak s nimi komunikujete? 

Dvanáct respondentů vypovídá, že hlavní rozdíl vnímá v jazyku či způsobu 

komunikace. Uvádím šest praktických výpovědí s příklady, jak jazykovou barieru zvládat. 

R1: Úskalím je jazyk a jiná mentalita. Rozdíly jsou, ale když dítě chodí do české školky 

nebo školy - rozdíly se zmenšují - dítě se stává víc 'Čechem' než Vietnamcem. 

R4: Největším úskalím je znalost češtiny u dětí, které jsou pouze ve vietnamské 

komunitě, chodí-li do MŠ, ZŠ, SŠ, pak je možné se s nimi domluvit. Většinou vyžadujeme 

přítomnost tlumočníka nebo osoby, kterou dítě zná a tato osoba je schopna překládat. 

Problém bývá v případě návratu rodičů do Vietnamu, starší děti se odmítají s rodiči vracet, 

mají zde již kamarády, školu. 

R8: Děti, které zde žijí delší dobu nebo se v Čechách narodily, to mají jistě jednodušší 

v oblasti chápání životních situací a jazykových dovedností, než děti, které se češtině teprve 

učí. Dalším problémem je spíše to, že děti komunikují česky mnohem více než jejich rodiče – ti 

často umí jen základy češtiny nebo nemluví vůbec. Pak je jakákoli komunikace závislá na 

porozumění a přetlumočení obsahu sdělení dětmi rodičům. V jednom případě byl u zápisu do 

školy přítomen bratr matky, aby pomohl s informacemi matce a synovi při sdělení vůči škole a 

zpětně přeložení důležitých informací matce – zahájení školního roku, potřeby k zahájení 

vzdělávání. 

R15:Když vietnamské dítě nerozumí česky. Klidně s ním mluvit, popř. pomoc mu 

rozumět, když to nejde, mluvit na něj vietnamsky. 

R19: Jazyková bariera, vietnamské děti se učí řádu, rodiče na ně nemají čas. V naší 

MŠ je velká skupina vietnamských dětí,  sdružují se a komunikují spolu, nejsou nuceny tolik 

mluvit česky. Komunikace je obtížná zpočátku, využíváme obrázky, loutky, děti, které umí 

česky, spoustu důležitých slovíček se učím vietnamsky. 

R20: Největší problém je komunikace.  Jsou uzavřenější než české děti. V praxi se mi 

osvědčilo kombinovat všechny možné prostředky dorozumívání – řeč, mimika, pantomima, 

slovník, obrázky, obrázkové čtení, využití google překladače.  A nechat si zopakovat vše, co 

odkývou, jako že rozumí.  
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Šest respondentů popisuje hlavní rozdíl v kultuře a myšlení dětí. Uvádím čtyři 

výpovědi s návrhy praktických řešení. 

R5: Úskalí vnímám hlavně v tom, že pochází z jiné kultury, nějaké tradice doma 

dodržují jinak, či mají například jiný pohled na věc než děti české. Pokud zde žijí už dlouhou 

dobu, nebo jsou zde narozeni, veliké rozdíly mezi dětmi vietnamskými a českými nevidím. 

R7: Děti jsou určitě v něčem rozdílné a v něčem stejné.  Pro mě je úskalí to, že o 

vietnamské kultuře nevím dost. Dalším problémem mohou být komplikované vztahy v rodině, 

kde rodiče nemluví česky (nebo špatně) a děti ano, a tím rodiče trochu ztrácí autoritu a svoji 

roli. V praxi se mi osvědčilo brát je jako kterékoliv jiné děti a zároveň se zajímat o jejich 

kulturu a prostředí, z kterého pocházejí. 

R9:  Zdá se mi, že vietnamské děti hůře snášejí tlak a obtížné situace, potřebují citlivý 

přístup. Osvědčilo se mi přistupovat k nim pozitivně a citlivě. Naopak se mi neosvědčilo na ně 

tlačit, hlavně z hlediska výkonu. Připadaly mi ale většinou vyrovnanější než české děti, které 

sebou nesou obtížné rodinné vzorce a osobnostní rysy. 

R22: Mohu soudit pouze na základě zkušenosti z Vietnamu. Byl problém děti 

aktivizovat k samostatnému, kreativnímu myšlení. Vždy jsem jim musela ukázat vzor, jak mají 

co napsat a oni to pak do puntíku okopírovali, což bohužel nebyl zamýšlený výsledek. Jak děti, 

tak rodiče měli pocit, že když s dětmi nepíšu nebo pořád nekoukám do učebnice, tak se děti 

neučí, ale flákají. Jsem zastánce výuky interaktivními metodami, a proto jsem s dětmi hodně 

hrála různé hry a soutěže, abych podpořila jejich kreativitu. Ale pak mne vždy žádali, 

abychom se mohli zase učit a nebylo možné jim vysvětlit, že to právě děláme. Také byl 

problém s disciplínou, i když oni by nesouhlasili. Na jednu stranu Vietnamci tvrdí, že strašně 

tvrdě pracují. Moje zkušenost byla taková, že děti opravdu tvrdě pracují, ale „drtí“ se jenom 

to, co je povinné a nakázané. Vůbec nejdou nad rámec povinných a navíc se to vždy snažili 

„ošulit“, co to šlo. Byl pro ně někdy daleko důležitější ten moment, kdy končili nějaký kurz, 

jako měřítko toho, že to mají, než to, jestli se v tom kurzu opravdu něco naučili, co umí 

používat. Byl také problém je přesvědčit, že úspěch není o kvantitě, ale o kvalitě. Je jedno, že 

se učí stovky slovíček denně, ale když je neumí vyslovit, resp. vyslovují tak, že jim nikdo další 

kromě dalšího Vietnamce nerozumí, nebo je vůbec neumí používat v praxi, je to k ničemu. Má 

zkušenost s vietnamskými studenty byla taková, že hodně dbali na obsah před procesem, a 
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v rámci obsahu jim šlo o kvantitu před kvalitou. Navíc bylo de facto absolutně nemožné je 

aktivizovat k samostatnému kreativnímu myšlení a to pro mne bylo velmi náročné. 

Sedm respondentů volí stejný přístup k oběma skupinám nebo není schopno rozlišit 

původ dítěte. Uvádím dvě výpovědi. 

R2: Nikdy jsem se přímo nesetkala s dítětem, které by neumělo česky. Proto jsem s ním 

komunikovala stejně jako s českým, pokud nějaká specifika, tak pouze díky individualitě 

dítěte. 

R6: Úskalí nevnímám, rozdíly nevidím. Osvědčilo se mi pozitivní naladění, otevřenost, 

stejný přístup ke všem. 

5. Víte o speciálních metodách pro výuku a práci s vietnamskými dětmi?  

Odpovědi respondentů na tuto otázku jsem rozdělila do dvou kategorií, zda znají 

metody práce a zda znají konkrétní organizace, které metody používají. 

Devět respondentů nezná žádné metody nebo je dosud nemuselo použít, a tedy 

nesháněli žádné informace.  

R5: Speciální metody neznám, slyšela jsem o vysílání vietnamské TV v ČR. 

R21: Nepatří do oblasti, kterou se zabývám, ani sama děti nemám, nezajímala jsem se. 

Devět respondentů zná výukové knihy nebo používá dvojjazyčné slovníky a další metody. 

R9: Znám knihy a materiály, které jsou v klubu Rozhledna. Obecně ale v českých 

knihovnách, i univerzitních, jsem překvapivě nenašel žádné větší výzkumy a metodiky skoro 

žádné. 

R14: Vzdělávání cizinců řeší už školský zákon. Znám pouze určitá metodická 

doporučení (navazovat spolupráci s NNO, poradnami atd., přistupovat k výuce čj jako by to 

byl cizí jazyk, pracovat s obrázky, různými předměty a jinými pomůckami. Užitečná je např. 

publikace S vietnamskými dětmi na českých školách. Nevím o konkrétní škole, ale ve svých 

jazykových kurzech pro děti cizince je využívá o.s. Lačhe Čhave. 
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R23: Slovníky, metodické příručky, CD, asistence a konzultace METY a dalších 

neziskovek, metoda interkulturního vzdělávání, práce s tlumočníkem a asistentem, intenzivní 

práce s rodiči na školách apod., interkulturní projekty. 

Dva respondenti znají specifickou pozici ve škole, na které by pracovník měl umět tyto 

metody používat. 

R1: Ve některých školách jsou asistenti pedagoga, kteří se věnují dětem cizincům.  

R2: Vím o asistentech ve školách a školách po celé ČR. 

Někteří respondenti popisovali své metody práce, které praktikují nebo praktikovali. 

R15: Aktuálně teď vyučuju češtinu pro vietnamské děti v MŠ v Modřanech, jsou to 

malé děti předškolního věku, proto s nimi pracuju pomocí obrázků, obrázkových slovníků, 

písniček, básniček atd.  

R22: Když jsem učila, tak jsem se snažila hodně vizualizovat. Každé nové slovo, které 

jsem řekla, jsem i napsala, aby si ho zapamatovali, a hned ho dala do dvou/tří vzorových vět 

+ k nim přidala další často používaná synonyma. To se osvědčilo. Pak jsem všechno 

směřovala na vzdělání, resp. na to, jak získat titul. To se ukázalo jako jediný motor, jak je 

aktivizovat k individuální zodpovědnosti za vzdělávací proces. Vše, co jsem řekla, jsem nějak 

vztáhla k získání titulu, ke kariéře. Témata jsem tedy vybírala: jak se studuje na vysoké škole, 

co bych měl umět, pokud chci být manažerem v západní firmě, atd. 

V oblasti služeb poskytovaných organizacemi znalo pět respondentů sdružení Meta, 

šest sdružení Lačhe Čhave 
1
 a jeden respondent sdružení Info-Dráček. 

6. Máte nějaké zkušenosti z dětských kolektivů, kde jsou zastoupeny vietnamské děti?  

Výpovědi respondentů jsem stejně jako u předchozí otázky rozdělila na dvě části. 

Jedna se týká toho, zda mají osobní zkušenost z dětských kolektivů a ty, kteří zkušenost mají, 

dále člením dle výpovědí, jak jsou děti přijímaný a jaká je jejich pozice, případné počty 

zastoupení.  

                                                           
1
 Vyřadila jsem odpovědi pracovníků Lačhe Čhave, pokud neuvedli jinou organizaci, která provozuje zařízení 

NZDM Rozhledna.  
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Čtyři respondenti vypovídají, že osobní zkušenosti z dětských kolektivů vůbec nemají. 

Devatenáct respondentů zkušenosti má, z nich čtyři vypovídají, že přijetí dětí je 

závislé na jazykových dovednostech respektive výrazně ho ovlivňuje jazyková bariera. 

R1: pozorovala jsem vietnamské děti v českém kolektivu, které komunikovaly jenom 

mezi sebou, hrály si spolu, s českými dětmi nekomunikovaly. Myslím si, že problém byl v 

jazyku, špatně mluvily česky. Pozorovala jsem i dítě, které s českými dětmi bylo v kontaktu, 

mluvil česky líp. 

Další čtyři sdělují, že jsou děti přijímány bez odlišností stejně jako české děti. 

R8: Ve škole i školce, kam docházejí synové, jsou vietnamské děti zapojeny do 

veškerých aktivit v běžné MŠ a ZŠ. Jejich pozice je stejná jako u ostatních dětí – navštěvují 

kolektivní zařízení proto, aby se připravily na další vzdělávání a naučily se česky v prostředí, 

které je jim nejbližší – tedy prostředí vrstevníků. Počet ve třídě je obvyklý – MŠ 25 dětí, v ZŠ 

20 dětí. 

Deset respondentů vypovídá, že jsou přijímány pozitivně nebo dobře. Uvádím jeden 

příklad výpovědi za všechny. 

R5: Ano mám zkušenost z NZDM Rozhledna, kam vietnamské děti chodí. Jelikož je to 

na Praze-Libuš, kde je vietnamská komunita bohatě zastoupena, děti jsou v kolektivu 

přijímány dobře. Nemám například zkušenost s tím, že by bylo dítě přijímáno jinak z důvodu 

vietnamské národnosti. Jde pak o jiné aspekty jako povaha dítěte. 

Jeden respondent hovoří o předsudcích a nedůvěře. 

R14: Při prvních setkáních dětí je vidět vzájemná nedůvěra. Při společných hrách se 

tato bariéra většinou uvolní. Občas se projevují ze strany dětí majoritních verbálně vyjádřené 

předsudky (je divný, jí psy…). Rozdíl dle počtu dětí nedokážu posoudit, ale dle literatury 

odhaduji, že větší počet Vietnamců ve třídě může vést k jisté „vietnamské koalici“ mezi 

vietnamskými žáky a jejich oddělení od ostatního kolektivu, včetně toho, že mezi sebou budou 

mluvit vietnamsky.  

Jeden respondent popisuje možné úskalí při nárůstu počtu žáků ve třídě. 



12 
 

R15: Konkrétně u nás v MŠ jsou vietnamské děti přijímány pozitivně. Děti v tomhle 

věku nedělají rozdíly. Když počet vietnamských dětí je ve třídě vyšší, mají tendenci se 

„shlukovat“ a mluvit mezi sebou vietnamsky. 

Tři respondenti hovoří o jinakosti, spíše nepřijetí dětí do skupiny. Výpovědi uvádím 

všechny. 

R20: Vietnamské dítě je v české třídě dost často outsider, mají přátele spíše mezi 

Vietnamci. Nesetkala jsem se ale s přímými projevy agrese vůči nim nebo diskriminace. 

R21: Kdysi při natáčení dokumentu Banánových dětí, hlavně v příhraničí (Potůčky, 

Domažlice). Tehdy nám přišlo, že Vietnamci jsou tam ve srovnání s Prahou vnímáni úplně 

jinak. (…) Tj. nemyslím si, že je rozhodující počet vietnamských dětí ve třídě, ale vůbec 

kontakt  komunity a místních v dané lokalitě. 

R23: Jsou přijímány různě, pozice je různá. Rozdíl dle počtu ve třídě je určitě znát. Ve 

smyslu čím více, tím více se jeví odlišně. Viz otázka jedna. Máme zkušenosti ze škol z celé ČR 

z období posledních 12 let.  

7. Jakého jste dosáhl/a nejvyššího vzdělání v oboru, ve které pracujete?  

Všichni respondenti mají ukončené středoškolské vzdělání. Pět osob uvádí pouze 

středoškolské vzdělání, dva z nich jsou studenti VŠ sociálního oboru. Šest respondentů má 

ukončené bakalářské studium. Dvanáct osob vystudovalo magisterský nebo inženýrský obor 

na vysoké škole. 

Patnáct respondentů žádné kurzy v oblasti práce s cizinci ani integrace neabsolvovalo. 

Ostatní uvádí z hlediska dalšího vzdělávání, zejména s ohledem na integraci: 

R1: Absolvovala jsem interkulturní kurzy pro práci s medii, jsem sama cizinka – 

čeština není můj rodný jazyk. 

R2: Absolvovala jsem adaptačně-integrační kurz pro nově příchozí od IOM. 

R3:  Zúčastnila jsem se interkulturního kurzu pořádaného Klubem Hanoi. Jsem 

Vietnamka.  

R9: Mám kurz mentoringu pro práci s cizinci a stáž rozvojové pomoci. 
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R15: Absolvovala jsem kurz Asistent pedagoga pro děti cizince. R19: Absolvovala 

jsem Seminář pro práci s cizinci v MŠ od sdružení Meta. 

R22: Absolvovala jsem Výcvik lektorky primární prevence včetně 6 let praxe (jedna 

část naší metodiky byla zaměřena právě na práci s multikulturním kolektivem, se kterým jsem 

v praxi strávila hodně času); absolvovala jsem řadu konferencí na téma cizinci v českých 

školách atd. a malý výcvik v Gestalt psychoterapii. 

R23: Některé interkulturní kurzy jsem sestavil, jiné absolvoval např. od Partners 

Czech, FHS UK apod. Interkulturní management. 

8. Jaký je váš věk, pohlaví a pracovní zařazení? 

R1: žena, 21 let, pracovnice v sociálních službách  

R2: žena, 26 let, Ph.D. studentka 

R3: žena, 59 let, interkulturní pracovnice  

R4: žena, 50 let, sociální pracovnice 

R5: žena, 23 let, sociální pracovnice  

R6: žena, 41 let, úřednice MČ 

R7: žena, 31 let, dobrovolnice – pedagog volného času  

R8: žena, 36 let, speciální pedagog  

R9: muž, 30 let, sociální pracovník  

R10: muž, 26 let, pracovník v sociálních službách 

R11: žena, 47 let, vedoucí OPD  

R12: žena, 45 let, úřednice MČ 

R13: žena, 51 let, sociální pracovnice  

R14: žena, 33 let, projektová manažerka 

R15: žena, 30 let, asistentka pedagoga 

R16: muž, 31 let, pedagog volného času 

R17: žena, 42 let, dobrovolnice – pedagog volného času  

R18: žena, 49 let, logopedka 

R19: žena, 50 let, ředitelka MŠ  

R20: žena, 23 let, pedagožka 

R21: žena, 35 let, koordinátorka projektů pro cizince  

R22: žena, 31 let, geomigracioložka 

R23: muž, 35 let, vietnamista 


