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Anotace  

 Bakalářská práce s názvem „Banánové děti“ – druhá generace vietnamských rodin na 

území ČR, vybrané kazuistiky popisuje historii vietnamského osídlení na našem území, 

stručně srovnává školské systémy Vietnamské socialistické republiky a České republiky a 

předkládá používané metody sociální práce. Vysvětluje fenomén Banánových dětí, s použitím 

vybraných kazustik, popisuje jejich životní situace a zkušenosti. Na základě 

polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky různých typů sociálních a návazných služeb 

mapuje v současnosti známé metody práce s vietnamským etnikem na území Prahy – Libuš a 

Prahy 12. 
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ÚVOD 

Důvodem vzniku této práce je poukázat na přítomnost sociologického fenoménu tzv. 

Banánových dětí, osob vyrůstajících v prostředí vietnamské rodiny, které však svůj způsob 

myšlení a způsob života sdílí spíše s českou majoritou. Jedná se o děti, které se narodily ve 

Vietnamské socialistické republice a do České republiky se přestěhovaly v dětství nebo o ty, 

kteří se tu již narodily. Klíčové je zde postavení Banánových dětí v české majoritě, jejich 

integrace a metody práce s nimi. Tyto metody je možno využívat v procesu jejich integrace a 

socializace. Hlavním cílem práce je srovnání zkušeností a metod práce s Banánovými dětmi 

v sociálních a návazných službách, které se snažím naplnit pomocí dvou otázek: Jaké jsou 

rozdíly v chování a myšlení vietnamských dětí jiné než českých dětí? Jaké metody práce, 

vhodné pro práci s vietnamskými dětmi, jsou známé mezi sociálními pracovníky a pracovníky 

návazných služeb? 

Teoretická část práce nejprve vysvětluje základní pojmy a fakta o historii příchodu 

občanů Vietnamské národnosti (dále jen Vietnamci - v souladu s tím, jak sami sebe označují), 

druhé největší skupiny cizinců žijících na našem území. V další kapitole je možné se seznámit 

se systémem českého a vietnamského školství s poukazem na zásadní rozdíly jejich přístupů 

k dítěti jako žákovi, ale zejména k roli učitele, která je ve vietnamské tradici chápána naprosto 

odlišně od české. Práce se podrobně věnuje nejmladší generaci Vietnamců na našem území, 

tzv. Banánovým dětem. Na dalších stranách je možné se dozvědět, jak toto označení vzniklo a 

jak na něj pohlížejí děti samy. Poslední ale neméně důležitou kapitolou práce je předložení 

nejznámějších metod práce, které lze pro práci s dětmi z vietnamských rodin využívat. 

Vietnamský školský systém je zmiňován v několika bakalářských a diplomových 

pracích. Odborná literatura v českém jazyce však zatím toto téma výrazně nereflektuje. 

Základní a zatím jediná publikace, která nás podrobněji informuje o vietnamském 

vzdělávacím systému, vyšla již v roce 2006. Je jí kniha předního českého vietnamisty a 

sociologa Jiřího Kocourka S vietnamskými dětmi na českých školách. Vietnamské komunitě 

jako takové v českém prostředí se jen okrajově věnují publikace, které mapují i další etnické 

skupiny žijící na našem území. Jedná se o publikace, které nejsou svým charakterem odborné 

a nezabývají se otázkou socializace etnických menšin, ale spíše popisem jejich působení na 

našem území. Přehled těchto publikací je uveden v seznamu literatury na konci práce. Pro 
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snadnější orientaci v práci využívám dvojí formy citací. Internetové zdroje cituji poznámkou 

pod čarou, z tištených publikací přímo v textu.   

Odborná literatura z oboru psychologie, speciální, předškolní a školní pedagogiky se 

tématu cizinců ve školských zařízeních obsáhle nevěnuje. Literatura, která by se věnovala 

specificky metodám práce s vietnamskými dětmi v našem prostředí, zatím zcela chybí, 

předkládám tedy informace o metodách používaných s dětmi cizinci/přistěhovalci obecně. 

Zásadní uváděnou informací, která je platná i dle standardů kvality poskytování sociálních 

služeb, je však individuální přístup k dítěti a naplňování jeho potřeb.  

V empirické části práce představuji 4 životní příběhy mladých Vietnamců, které jsem 

sestavila na základě kvalitativních hloubkových strukturovaných rozhovorů s respondenty 

z vietnamské menšiny ve věku 12 až 21 let. 

V druhé části jsem se dotazovala pomocí polostrukturovaných rozhovorů 23 dospělých 

osob z lokality Praha – Libuš a Praha 12 různého věku a vzdělání, kteří přicházejí s těmito 

dětmi do kontaktu při své práci s jednotlivci nebo ve smíšených skupinách. Práce je zaměřena 

na výpovědi sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, sociálního odboru 

městských částí, pracovníků a externích spolupracovníků mateřských škol, pedagogů volného 

času a odborníků v oblasti integrace, kteří na stejném území pracují více než 5 let. 

Téma mé práce v sobě skrývá několik různých rovin. Pojednává o Vietnamcích i 

Češích, ale zejména umožňuje pochopit postupné přibližování těchto kultur a světů. Jelikož se 

sama věnuji práci s dětmi cizinci a zároveň vedu vzdělávací semináře pro dospělé, přináším 

v závěru vlastní komentář a zamyšlení, jak může vzdělání pracovníků ovlivnit jejich způsob 

práce a chápání různorodosti osob z vietnamského prostředí. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Historie a současnost vietnamské komunity v České republice 

Svět se stále více globalizuje, migrace nebyla nikdy tak snadná jako nyní. Při využití 

letecké dopravy lze překonávat desetitisíce kilometrů během jediného dne. Občané Vietnamu 

se díky tomu na území naší republiky pohybují již od minulého století.  

„Historie organizovaného pobytu Vietnamců na území současné ČR začíná v období 

po 2. Světové válce a je spojena se studenty. V literatuře se uvádí, že první studenti začali 

studovat na českých vysokých školách již na konci 40. let 20. století“ (Nguyen, 2001, s.12). 

Ve většině dostupné literatury (vč. diplomových a bakalářských prací), která se věnuje 

populaci Vietnamců v České republice, je uváděn podrobný popis přistěhovaleckých vln a 

jejich počty. 

Stručná historie občanů Vietnamu – Migrace na naše území  

Vůbec první skupinou Vietnamců, kteří se dostali do ČR, bylo sto dětí - sirotků, které 

byly v roce 1956 umístěny do dětského domova v Chrastavě, dále pak v roce 1967 přijelo na 

základě mezivládních dohod za prací 2 100 Vietnamců a v průběhu osmdesátých let dalších 

30 tisíc učňů, stážistů, studentů a dělníků, jak uvádí shodně Pechová i Nguyen. Akademický 

slovník cizích slov vysvětluje pojem migrace jako změnu sídliště skupiny obyvatelstva a 

zároveň přenos genů mezi populacemi prostřednictvím jedinců, kteří přicházejí z jedné 

populace do druhé (AS, 2001). Což ale není v tomto případě platné tvrzení, jelikož se, vyjma 

dětí v dětském domově, které zde zůstaly většinu svého života a byly zcela zařazeny do 

školského systému, má jednat o osoby, které se sem měly přijet vzdělávat a učit praktické 

dovednosti, aby je mohly využít po svém návratu do vlasti, pomoct při obnově své těžce 

zničené země (Bitternová, 2006). 

Podle smluv měli poslední vietnamští pracující odejít v roce 1995. Situace je však jiná. 

Dle informací Českého statistického úřadu
1
  a ze statistik odboru azylové a migrační politiky 

Ministerstva vnitra České republiky
2
 ke dni 30. 4. 2014 žilo na území ČR 446 107 cizinců, 

                                                           
1 Zdroj: Český statistický úřad (cizinci v ČR podle typu pobytu a pohlaví k 1.1.2014) 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/A2002F435E/$File/c01t03.pdf  [15.06.2014] 

2 Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx  [15.06.2014] 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/A2002F435E/$File/c01t03.pdf
http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx
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z nich 150 894 osob žilo v na území Hlavního města Prahy. Z celkového počtu cizinců činí 57 

451 Vietnamců, z nichž 44 006 má status trvalého pobytu. Po občanech ukrajinské a 

slovenské národnosti se jedná o třetí nejpočetnější skupinu cizinců žijící na území České 

republiky. Jak vyplývá z těchto statistik, tuto pozici zastávají již od roku 2006. 

Vietnamská komunita v České republice 

„Od 90. let v ČR žijí Vietnamci, kterým se zde podařilo kontinuálně přečkat zlomové 

období vzájemných česko-vietnamských politických vztahů. Po roce 1989 se sem také vrátili 

ti, kteří ČR opustili na základě vypovězení mezivládních dohod“ (Kocourek, 2006, s.102). 

 „Ať jsou méně uspokojivé výsledky první a druhé generace při vzdělávání 

zapříčiněny rodinnými jazykovými dovednosti a podmínkami migrace a usazování se, nebo 

jinými faktory, tyto výsledky se v různých systémech školství a v různých obdobích různí“ 

(Příručka o integraci, 2010, s. 130). Vzdělávací výsledky žáků ve Vietnamu jsou odvislé od 

memorování a převládá verbálně-paměťová metoda prokazování znalostí. Stále je u studentů 

patrný nedostatek znalostí v oblastech sexuální výchovy, psychologie či praktické zkušenosti 

finanční a právní gramotnosti. Toto můžeme pozorovat i u rodičů vietnamských dětí v českém 

vzdělávacím systému, kteří již na druhém stupni základní školy nemohou posoudit správnost 

domácího úkolu svého dítěte i když mají slušnou znalost českého jazyka. 

Vietnamské děti narozené v České republice 

Ke dni 3. července 2013 došlo usnesením Vlády České republiky č. 530 ke změně 

statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a k rozšíření skupin o vietnamskou národnost, 

což kromě prvního plošného přelomového přístupu v integraci Vietnamců od sametové 

revoluce, také rozšiřuje okruh práv příslušníků národnostních menšin dle zákona č. 273/2011 

Sb. a tím otvírá prostor k využívání vietnamského jazyka v úředním styku a zejména možnost 

zřízení speciálních tříd či školy s výukovým jazykem národnostní menšiny, jako reakci na 

právo ve vzdělávání v jazyce národnostní menšiny. 
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2. Srovnání vietnamského a českého školského systému 

Pro pochopení fenoménu tzv. Banánových dětí je potřeba se seznámit se 

školním prostředím, ve kterém některé z nich vyrůstali v počátečních letech života ve 

Vietnamu. Náhled do systému vzdělávání, financování a rozložení vzdělání v populaci nám 

umožní lépe pochopit zejména prostředí, ze kterého pocházejí všichni rodiče těchto dětí, což 

může pomoci odhalit, v lepším případě předcházet, očekávání či problémy, které se mohou 

objevit v oblastech podpory dítěte při zvládání školních povinností, komunikaci se školou 

nebo chápání školních výsledků dítěte. Tyto znalosti je možné uplatnit nejen v roli pedagoga, 

ale zejména ve všech pomáhajících profesích, které přicházejí s rodinou nebo dětmi do 

kontaktu. 

„Multikulturní výchova má značný praktický význam vzhledem k vytvářeným 

postojům naší společnosti vůči příslušníkům jiných národů, migrantům, příslušníkům jiných 

ras apod.“ (Klapko, 2008, s. 51). Odborná veřejnost zejména pedagogové, sociální pracovníci, 

pracovníci v pedagogicko-psychologických poraden, logopedických poraden a dalších 

zařízení péče o děti stále vyvíjejí poptávku po příkladech dobré praxe řešení případů dětí 

cizinců. Avšak komplexní metodika práce a školní osnovy stále chybí. Kulturní rozdíly jsou 

samozřejmě zmiňovány v publikacích o multikulturní výchově a výchově k toleranci 

(Šišková, 1998) nebo v jednom z praktických manuálů publikovaných sdružením META Jaká 

je škola u mě doma. Z této publikace necituji, jelikož pro bakalářskou práci není dostatečně 

odborná, ale pro praktické využití ať už pro samostudium pracovníka nebo práci s kolektivem 

dětí je ideální.  

V tématu srovnávání školského vzdělávání by bylo jistě zajímavé srovnat i vzdělávání 

pracovníků pomáhajících profesí v ČR a ve Vietnamu. Bohužel obory jako sociální práce, 

speciální pedagogika se jako studijní program na vysokých školách vyučují krátce. 

Nepodařilo se dohledat žádnou relevantní dostupnou literaturu, o kterou bych mohla opřít 

informace o vzdělávání těchto odborníků ve Vietnamu. Příznivé je, že přibývá rozvojových 

projektů, nejen z ČR, které přímo ve Vietnamu sdílí své zkušenosti a metody práce. Věřím, že 

v dalších letech bude toto srovnání možné i v literatuře přítomné. 
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Český školský systém  

Povinnou školní docházku zavedla v našich zemích Marie Terezie. Vzdělávací systém, 

dělení na odborné odvětví, skladbu předmětů, závěrečné zkoušky rakouského modelu 

používáme dodnes.  

Vzdělávání u nás začíná již v době předškolního věku, kdy se dítě učí dovednosti 

v hrubé a jemné motorice, rozvíjí se intelekt a na vývoji dítěte participují rodiče, širší rodina i 

pedagogové v předškolních zařízeních. Povinná školní docházka je devět tříd základní školy, 

nebo do dovršení patnácti let věku. Vyučování v celém školním systému v mateřské škole, 

základní škole, střední škole i vysoké škole je pro všechny dosud bezplatné, i když od roku 

1990 se stále více objevují soukromé školy, ať už cizojazyčné nebo oborově zaměřené na 

ekonomii, environmentální výchovu či se hlásí k výuce alternativním způsobem, dosud naším 

školstvím nevyužívaným plošně principy – např. Montessori, Waldorfský systém, atp. 

(Průcha, 2002). 

Od základní školy mají děti povinnou společnou tělesnou výchovu, která slouží 

k odreagování od permanentního sezení ve školních lavicích. Rozvrh je připravován tak, aby 

žák měl prostor na sport, zábavu i odpočinek současně. Po ukončení základní školy si student 

dle školních výsledků a nadání vybírá mezi učebními obory, středními školami, uměleckými 

školami nebo gymnáziem, malá část absolventů nastupuje rovnou do zaměstnání. Druhý 

stupeň vzdělání lze studovat prezenčně i distančně a podmínkou není okamžitý nástup ze 

základní školy. Pokud má zájem o studium kratšího charakteru, může nastoupit na vysokou 

odbornou školu, která trvá tři roky. Nejvyššího vzdělání lze dosáhnout studiem na vysoké 

škole. Žákům jsou také nabízeny studijní pobyty v zahraničí, které v posledních letech 

získávají na oblibě a slouží nejen k zdokonalování praxe, ale i procvičení a znalostní cizího 

jazyka. Pro osoby, které mají ambice v akademické obci, vysoké školy nabízejí také 

doktorandské a postgraduální studium, které je již velmi odborně vyhraněno a souvisí 

s bádáním a publikační činností (Průcha, 2002). 

Vietnamský školský systém  

Tradice, která se ve Vietnamu ve školství i v současnosti stále udržuje, je založena na 

výrazném prameni systému výchovy a vzdělávání od 11. století. Jedná se o tradici 

konfucianismu, ve kterém je výchova rozhodující podmínkou pro uskutečnění vizí. Cílem 

výchovy podle Konfucia je dosažení mravnosti a poctivosti. Ideální člověk se sám celoživotně 
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vychovává. Tento způsob výchovy zaváděl do škol společenské předměty jako mravní 

chování či hudbu. Celých devět století byly vyučovány tyto předměty společně s literaturou. 

Empirické metody či interaktivní diskuze nebyly vůbec ve škole aplikovány. Neprobíhala ani 

výuka předmětů jako matematika, fyzika, vojenství nebo ekonomie. Zároveň neexistovala 

žádná vzdělávací instituce pro pedagogy a nedocházelo k rozvoji školních budov, učebních 

materiálů či spolupráci škol. Hodnocení výsledků probíhalo pouze formou závěrečných 

zkoušek. Z konfuciánské tradice dodnes část zachovali kromě Vietnamu státy jako Čína, 

Japonsko i Korea (Kocourek, 2007). 

V 17. století dochází ke kolonizaci Vietnamu Francouzi. Koloniální režim chtěl 

vychovávat obyvatele v pozitivním vztahu k novému režimu, vzniká tedy bohatý školní 

systém evropského typu. Do výuky jsou zařazeny přírodovědné předměty, historie a i 

umělecké předměty (např. malířství). Oficiálně byla však konfuciánská výchova ve školách 

zrušena až v roce 1919. Tento školní systém byl určen zejména pro bohatší vrstvy obyvatel, 

nejvíce používaným jazykem byla samozřejmě francouzština (Műllerová, 2004). 

  Jak uvádí Kocourek (2007, s. 134), většina obyvatel zůstala v důsledku historicko-

společenské a kolonizační krize negramotná. Přesto se však ve Vietnamu šířily ideje 

francouzské filosofie jako svoboda, demokracie, humanismus, poznatky z přírodovědných a 

společenských předmětů. 

Tři století trvání válečných konfliktů na vietnamském území (až do 80. let 20. století) 

značně ovlivnila představy o ideálním člověku především ve smyslu vlastenectví a 

revolučního heroismu. Vyzdvihovány byly vlastnosti jako patriotismus, statečnost, ochota 

obětovat se za vlastní lidi, vytrvalost, pracovitost. V roce 1986 došlo k hospodářské přestavbě 

a následkem školské reformy a změnou politického systému také ke schválení plošného 

školního systému. V některých lokalitách školní docházce dosud brání tradiční zemědělský 

způsob života a přítomnost národnostních menšin, kterých je na území celého Vietnamu asi 

šedesát (Kocourek, 2007). 

Základní škola je od šesti let věku dítěte a trvá pět let, povinná školní docházka je pět 

let. Na konci studia žáci skládají závěrečnou zkoušku. Poté navazuje systém střední školy, 

která má dva stupně. První je základní a trvá čtyři roky, po ukončení chodí studenti do 

odborných škol, část nastupuje do práce a na druhý stupeň nastupují obvykle žáci z měst, kde 

rodina není závislá jen na obživě ze zemědělství. Na druhý stupeň střední školy, který trvá tři 
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roky, skládají žáci přijímací zkoušku, která je náročná a jen malý počet z nich přijímací 

zkoušky zvládne. Se studiem jsou spojené i náklady například na výstavbu školy, navíc tento 

stupeň školy je obvykle ve větší obci, takže studenti musí dojíždět. Díky nízké úrovni 

dopravní infrastruktury se studenti do školy dopravují na kolech, někteří bydlí v pronájmech 

blíže škole. V horských oblastech mají školy své koleje a jednou za měsíc se student dostane 

domů na víkend (Kocourek, 2007). 

Podle školských zákonů mají mít všichni, stejně jako u nás, rovný přístup ke vzdělání. 

Vznikají tedy programy na podporu sociálně vyloučených lokalit osob národnostních menšin, 

které získávají sociální stipendia. Jedná se obvykle o horské oblasti, kde stát finančně 

podporuje i vzdělávání postižených dětí. Odborné střední školy nabízí studium jeden nebo 

dva roky, případně krátkodobé nebo dlouhodobé kurzy. Všechny typy základní i střední školy 

fungují izolovaně a každá spadá pod jiný řídící orgán. Vysoké školství se od našeho velmi 

liší. Bakalářské obory naší optikou můžeme nazvat jako vyšší odborné a po jejich absolvování 

mohou studenti pokračovat v magisterském programu, který dle náročnosti oboru trvá čtyři 

(pedagogika), pět (technické obory) nebo šest let (medicína). Doktorandské studium je ve 

Vietnamu velmi málo praktikované, zejména díky své finanční náročnosti a i když nabízí 

možnosti jak prezenční, kombinované nebo dálkové formy, tak dobře finančně zajištěné 

rodiny preferují studium svých dětí na zahraniční stáži (Kocourek, 2007). 

2.1 Role učitele 

Pro dítě je učitel jeden z hlavních potencionálních vzorů pro život. Je přítomný jeho 

denním problémům a situacím, na základě zkušenosti ze školy si dítě vytváří vztah k učení a 

přijímání informací od ostatních. 

Z mé šestileté praxe práce s rodinami a výuky českého jazyka jsem měla příležitost 

pozorovat vztah rodiny či dítěte k mé osobě. Do role učitele mne nezasadili na základě 

ukončeného magisterského vzdělání, ostatně na to se mne nikdo z Vietnamců ani neptal, 

zásadní pro ně bylo, že jsem uměla přinést informace pro ně srozumitelnou formou a oni 

viděli a zažívali výsledky naší společné práce.  

„Mnozí lidé vykonávají učitelské povolání bez příslušné licence. Není přesně 

vymezeno, co tvoří soubor profesních znalostí a dovedností pro učitelské povolání a 

v důsledku toho jsou požadavky na vysokoškolskou přípravu učitelů velmi odlišné. 
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Výsledkem je, že mnohé osoby z laické veřejnosti mohou mluvit o záležitostech vzdělávání, 

jako by byli experti, což v jiných profesích není možné.“ (Průcha, 2002, s. 175) 

2.2 Učitel ve Vietnamu 

„Učitelé, kteří absolvovali magisterské studium, mohou vyučovat na 2. i 1. stupni 

střední školy. Ti, kteří studovali bakalářské studium, můžou učit na 1. stupni střední školy i na 

základní škole. Ve Vietnamu je velký nedostatek učitelů, a to zejména v horských oblastech. 

Stát se snaží situaci řešit: např. posiluje peněžní podporu učitelům nebo zavedl pravidlo, že 

každý učitel má povinnost pracovat v horských oblastech po určitý čas. Tato opatření více 

méně zlepšují situaci v horách, k řešení zůstává otázka kvality vzdělávání, protože většina 

učitelů v těchto oblastech začíná svou kariéru“ (Kocourek, 2007, s. 140). 

Ve Vietnamu jako dříve i u nás zastával učitelské povolání muž, pan učitel. 

Pedagogové mužského pohlaví převládají ve Vietnamu i v současnosti, zejména na středních 

a vysokých školách. Role učitele je na vysokém sociálním postu již od konfuciánské tradice. 

Rodiče i žáci mu nosí dárky jako projev dobrých vztahů a úcty k dané profesi a to i tehdy, 

když vztahy rodičů s učitelem nejsou vřelé. Konfuciánská tradice totiž hlásá povinnost úcty 

k rodičům i k učiteli. Pedagog se svými žáky tráví čas i mimo školu, je zván na rodinné akce, 

uctívá předky, oslavují společně významné svátky a žáci ho navštěvují doma, pokud je 

nemocný, aby prokázali zájem o jeho zdraví. Toto chování přinášejí studenti někdy i do 

českého prostředí, kde ale hranice profese pedagoga mimo školu jsou oddělené a tak projevy 

dárků či zájmu o volný čas mohou být vnímány jako obtěžování nebo pokus o privilegium ve 

škole (Kocourek, 2007). 

2.3 Učitel v českém prostředí 

Pedagog díky činnosti s žáky poznává jejich individuální potřeby a specifika. 

S českými žáky se mezi sebou s učitelem liší v osobnostních rysech, ale spoustu hodnot, 

přístupů a zvyklostí berou jako samozřejmost. Vysvětlování pojmů a důvodů návyků dobrého 

pedagoga s praxí někdy ani nenapadne, předpokládá to u dítěte cizince, který si český jazyk 

ve škole teprve osvojuje, ale u dětí, které mluví plynně česky, na to pravidelně zapomíná. 

Žáci se nechtějí ve třídě zviditelňovat, a tak se dotazují spolužáků třeba po hodině, někdy se 

třeba neodváží, část výuky díky tomu vůbec nepochopí nebo je nezaujme. Úlohou pedagoga 

v těchto situacích je ověřovat porozumění vykládané látky ve všech směrech (Kocourek, 

2007). 
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Učitelé, kteří mají ve třídách vietnamské žáky narozené v Čechách, po dobrých 

zkušenostech s jejich integrací ve třídě a dobrému prospěchu mají dojem, že není potřeba 

multikulturní témata zařazovat. Interkulturní výchova není metoda použitelná jen při řešení 

problémů, ale umožňuje vysvětlovat problémy z hlediska různých kultur, nejen z hlediska 

jednoho etnika, ale díky osobnostem českých žáků může přinést prostor pro kreativní řešení 

otázky polského, čínského nebo dalšího národa a hledat shodné či odlišné tradice těchto kultur 

(Kocourek, 2007). 

„Může se tedy stát, že po té, co se rodiče dozvědí o konkrétní náplni vyučovacích 

hodin, bude se jim zdát, že je výuka nekvalitní, málo intenzivní. Pokud budou mít příležitost 

poznat, že jejich dítě skutečně něco umí, jejich hodnocení se může zmírnit“(Kocourek, 2007, 

s. 166). Dobrý prospěch dítěte je pro rodiče významný, ale cílem učitele by také mělo být 

přiblížení vzdělávacího systému a metodiky českého školství i do rodiny žáka. U českých 

žáků nebývá problém, jeho rodiče mají ze svých studentských let představu o způsobu výuky 

a i přesto, že školství se vyvíjí, zatím není původním osnovám tolik vzdálené. Rodič cizinec 

ale tuto znalost nemá.  

„Pochopí-li učitel odlišnost zázemí vietnamských dětí od zázemí dětí českých, bude si 

moci reálněji vysvětlit chování dítěte, přístup rodičů, příčiny jeho studijních výsledků a 

individuálních vlastností“ (Kocourek, 2007, s 17). Pokud rodina žáka i žák samotný má zájem 

se novým podmínkám přizpůsobit, díky této změně si může vytvořit do budoucna vztahy se 

třídou i učitelem. Integrace cizince je samozřejmě proces pozvolný a obzvláště u osoby 

z komunity, která si své tradice zachová je potřeba hledat kompromis, pro obě strany 

přijatelný. Asiaté obecně jsou vždy nakloněni dialogu a nedělají nepřátelská gesta při 

objevení prvního problému, naopak jsou trpěliví a neustále nahlížejí na situaci optikou, kterou 

jsou naučeni – tj. že každou cestu lze zdolat pílí a vytrvalostí. Spokojený rodič se pak velmi 

rád zapojí do školních aktivit a s učitelem si vytvoří vřelý vztah, pro Vietnamce totiž má 

učitel stejně významné místo, i když už není třídním nebo nevyučuje na stejném stupni, kam 

žák chodí. Hodnota vzdělání je pro něj vždy ten základní kámen pro úspěšný život jeho dítěte. 
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3. Banánové děti: definice, sociální a právní aspekty 

Označení Banánové děti, Banáni – vyjadřuje rozdíl mezi barvou zvenku – žlutou a 

barvou uvnitř/pod slupkou – bílou. Metaforicky se snaží popsat osobu, která vykazuje na 

první pohled příslušnost k asijské rase, svou barvou kůže, ale vnitřním naladěním, zvyky a 

chováním je víceméně identická s evropským, potažmo českým myšlením. Tento termín je 

v publikacích četně používán, avšak není vysvětlen a není snadné někomu přisoudit jeho 

první použití, autorství. 

Na základě konzultací k tématu práce s členy sdružení Klub Hanoi jsem byla odkázána 

na studie Davida A. Thomase, který představuje své teorie kulturních modelů a rasové 

dynamiky Kokosového ořechu a Broskve
3
. Kdy kokos označuje tmavý obal zvenku a bílou 

dužinu uvnitř. 

3.1 Fenomén Banánových dětí 

Tento termín není dětem a mládeži z vietnamských rodin nepříjemný. Většina z nich 

ho nevnímá pejorativně. Jak si lze přečíst třeba na blogu studentky Nguyen Thi Thuy Duong: 

„My, kteří jsme vyrostli v České republice, vedeme jakýsi dvojí život. Už nedokážeme být tak 

uvolnění, když se nacházíme v prostředí vlastní komunity. Říkáme si banánové děti – slupka 

žlutá a jádro bílé.“
4
 

S přibývající délkou studia v české škole a zkušenostmi si více osvojují jazyk, ze školy 

jsou naučeni skloňovat, určovat rod, čas a další slovesné třídy, ale místo lásky ke knihám se 

spíše baví díváním na televizi a na internetová videa, kde k pochopení významu přispívá děj. 

Knihy konzumují (i českým dětem oblíbenou) cestou přes MP3 a to zejména povinnou četbu. 

Jedním z nejvíce navštěvovaných portálů, který mezi žáky sdílí i pedagogové je MP3 

čtenářský deník, který existuje již od roku 2008.
5
  

Mnoho z nich mělo od dětství českou tetu nebo babičku, která je připravovala na vstup 

do školy a pomáhala jim si jazyk osvojit. Mnohé vietnamské děti mezi sebou komunikují 

česky, i když jsou samy. „Celý den mluvím ve škole a s kamarády česky, jen večer prohodím 

s rodinou něco vietnamsky. A od té doby, co studuju v Praze na Metropolitní univerzitě 

                                                           
3
 Coconut and Peach – tuto teorii lze nastudovat např. z prezentace Susanne M. Zaninelli, dostupné na 

http://www.culture-contact.com/fileadmin/files/coconut_und_peach_engl.pdf [22.06.2014]. 
4
 Zdroj: http://blog.aktualne.cz/blogy/nguyen-thi-thuy-duong.php?itemid=2602 [22.06.2014]. 

5
 Zdroj: www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/ [07.07.2014]. 

http://www.culture-contact.com/fileadmin/files/coconut_und_peach_engl.pdf
http://blog.aktualne.cz/blogy/nguyen-thi-thuy-duong.php?itemid=2602
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/
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mezinárodní vztahy a evropská studia, i tu angličtinu používám častěji. „Me oi, podáš mi 

com?“ Při téhle větě mamka vždycky dostane chuť mi tu misku rýže nepodat, ale vysypat na 

hlavu. Já si ale nemůžu pomoct, jazyky se mi proplétají jako rýžové nudle.“
6
 

V minulosti probíhalo několik výzkumů s dětmi cizinci, některé z nich probíhaly pod 

záštitou občanského sdružení Meta, výstupy je několik praktických publikací pro práci 

s dětmi s odlišným mateřským jazykem
7
. Zejména se osvědčil sběr dat pro multikulturní 

výchovu v popisu a seznámení s vietnamskou kulturou, bohužel vietnamské děti narozené 

v českém prostředí se při hodinách s touto tématikou dostávají do pozice zástupce národa, 

který by měl třídu s některými zvyky seznámit, nakonec je spíše paní učitelka ta, která situaci 

zachraňuje, protože z metodických pokynů ví v tu chvíli informací více, než student přítomný 

ve třídě. „Učitel by si měl vždy z počátku ověřovat, zda děti jeho vysvětlení rozumějí, protože 

... vietnamské děti přijíždějí do ČR i s jinými návyky, způsoby učení a chování, kterým 

nemusejí vždy správně rozumět“ (Kocourek, 2006, s. 142). 

3.2 České nebo vietnamské dítě? 

 

Výchova sdílí osudy medicíny a filosofie. Všichni lidé na světě mají o těchto předmětech 

určité a vyhraněné mínění krom těch, kdož se jimi vážně a dlouho zabývají.  

A. I. Gercen 

Z pohledu legislativních podmínek České republiky je každé dítě, které získá české 

občanství oprávněno čerpat všechny benefity, na rozdíl od dětí cizinců, kteří do České 

republiky přijíždějí. Když je dítě malé, v předškolním věku, nezískává možnost přednostního 

umístění do školky, aby bylo lépe jazykově vybaveno. A pokud rodiče nepatří k dobře 

finančně situované sociální třídě, což je u vietnamských migrantů velmi zřídka, dochází 

k osvojování jazyka až v posledním roce před nástupem do školní docházky, kdy je 

předškolní zařízení povinno dítě přijmout. V současnosti se však zvyšuje počet dětí cizinců, 

kteří jsou narozeni na území České republiky a získávají naše občanství. (Tuček, 1998). 

Rodiče trvalý pobyt nebo české občanství v současné době bohužel získávají velmi 

obtížně. Situace, které vznikají při vypršení platnosti jejich víz, jsou nelehké. Stále v Čechách 

                                                           

6
 Zdroj: http://www.lidovky.cz/bananove-deti-v-ceske-dzungli-djn-/zpravy-

domov.aspx?c=A080328_144645_ln_domov_glu  [22.06.2014]. 
7
 Zdroj: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf 

[22.06.2014]. 

http://www.lidovky.cz/bananove-deti-v-ceske-dzungli-djn-/zpravy-domov.aspx?c=A080328_144645_ln_domov_glu
http://www.lidovky.cz/bananove-deti-v-ceske-dzungli-djn-/zpravy-domov.aspx?c=A080328_144645_ln_domov_glu
http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/zaci_s_omj_v_ceskych_skolach_0.pdf
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žije velká skupina Vietnamců závislá na tzv. zprostředkovatelích, které platí za pomoc 

při řešení pobytu a práce, protože sami nejsou schopni česky dobře hovořit a rozumět. 

Zprostředkovatelé své služby nabízejí zejména v tržnicích. „V těchto tržnicích fungují 

zprostředkovatelské, konzultační a překladatelské agentury specializované na vietnamské 

přistěhovalce“(Nožina, 2012, s.134). Zprostředkovatel ale často zneužívá situace klienta, 

kterého zastupuje a nesdělí mu pravdivé informace, čímž se situace poměrně komplikuje. 

Ještě častějším způsobem řešení nízké úrovně znalosti češtiny rodičů je, že své dítě, které 

navštěvuje českou školu, na úřady, policii a do dalších institucí vodí s sebou, aby tlumočilo. 

(Tuček, 1998). 

„Dítě často umí česky lépe, než rodič, proto jim často dělá překladatele ve škole, na 

úřadech apod. Role překladatele jako prostředníka v Asii je obecně charakteristická tím, že 

daná osoba překládá to, co si myslím, že je nejlepší v danou chvíli říct. Dítě může činit totéž 

navíc s tím, že některé věci ještě není schopné pochopit, nebo se je bojí říct. Takové 

tlumočení může značně zatěžovat dítě odpovědností a zároveň zkreslovat vzájemnou 

komunikaci učitele a rodiče“ (Kocourek, 2006, s. 164). 

Dítě je vystaveno stresové situaci a jeho pozice je zcela nevýhodná, co je však vždy 

k zamyšlení, že velká část státní správy či škol, snad kromě policie, tuto formu tlumočení 

přijímá a ve výsledku je vlastně ráda za přítomnost dítěte. Situace se samozřejmě velmi 

komplikuje, pokud tématem či řešeným problémem je samo dítě, jeho školní prospěch, potíže 

nebo vrstevnické konflikty. Prakticky mu nelze vyčítat, že tlumočí ve svůj prospěch a 

rodičům informace nepředá přesně. Zároveň je potřeba si uvědomit tradiční hierarchii ve 

vietnamské komunitě, kde jsou témata, o kterých není slušné hovořit veřejně nebo pravidlo, 

kdy by mladší neměl poučovat staršího. V těchto situacích tedy nelze věc hodnotit jako 

nepřesné tlumočení, ale jako snahu o zachování harmonických vztahů v rodině. 

Kromě státní příslušnosti a občanství, které jsou spíše formálním zařazením člověka, 

nejvíce ovlivňuje vývoj, postoje a názory dítěte jeho prostředí, tedy rodina a škola (Tuček, 

1998). Formování osobnosti na základě přejatých vzorců chování, vlastních společenských 

rolí a pozorování okolí jsou v prvních letech školní docházky nejsilnějším vlivem.  

Banánové děti v tomto žijí dvojí život. Nejen život rozdělený dvěma jazyky, ale také 

rozdělené dva světy, škola a rodina. V české škole se hovoří česky a platí zde pravidla, které 

vietnamští rodiče akceptují, ale jejich význam v některých případech nechápou. Například 
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absence fyzických trestů nebo neúctu žáka k učiteli je běžným tématem rozhovoru 

vietnamských rodičů. Kult osobnosti učitele je ve Vietnamu, potažmo v asijských zemích 

veliký a i dospělý člověk má svého učitele stále v srdci. Jeho tvrdé chování čte tak, že učitel 

chce, aby z něho byl dobrý člověk. Tohle ale v našem školství už dlouho neplatí a tak děti o 

svých učitelích mluví, jak se jim zlíbí. Kritika je běžnou součástí jejich rozhovorů, před rodiči 

však tyto témata neotvírají. „ Žáci ve školách získávají velké množství informací. Mají čas 

jich získávat tisíce, například prostřednictvím internetu, nemají je však čas vstřebat a prožít, 

uvědomit si, jaký pro ně mají význam, nestačí na ně reagovat“ (Kocourek, 2006, s. 175). 

V ještě větší změti neutříbených informací žijí svůj život banánové děti. Krom obrovského 

množství informací ze školy přicházejí do kontaktu s podněty z rodinného prostředí, někdy 

neznají jasný důvod obřadu nebo způsobu chování v danou chvíli, ale protože ostatní ví, jak 

se chovat – obávají se zeptat. Prakticky by za to jistě byli pokáráni. 

 „Ve Vietnamu trvá mateřská dovolená jen 4 měsíce, po této době matka už chodí do 

práce. Pouze pokud má matka během těhotenství nějakou komplikaci, musí zůstat 

v nemocnici či doma – podle určení lékaře. Když skončí mateřskou dovolenou, posílá matka 

dítě do jeslí“ (Kocourek, J., 2007, s. 135). Tento model Vietnamci dodržují i v na území 

České republiky. Matka je s dítětem doma jen nezbytně nutnou dobu a poté se opět vrací do 

pracovního procesu. Ve Vietnamu krom jeslí třeba na vesnici zastává místo pečovatele 

babička. V našich podmínkách tuto funkci plní chůva, paní na hlídání, protože své prarodiče 

rodiny mají ve Vietnamu. Od útlého věku dítěte tedy rodiče tráví v práci sedm dní v týdnu a 

pracují každý den od rána do večera. Dětem zajišťují program tím, že dopoledne tráví ve 

škole, odpoledne v družině nebo na kurzech cizích jazyků, přípravy na přijímací zkoušky na 

gymnázia a podobně, soboty a neděle mají placené kurzy vietnamštiny. Ostatní čas tráví pod 

dohledem paní na hlídání, dokud se rodiče z práce nevrátí. Rodina se tedy sejde až večer a to 

krom víkendů s vietnamskou gramatikou je velmi krátký čas pro rozhovory. Děti se rodičům 

více a více vzdalují a i jejich vyjadřovací schopnosti ve vietnamštině jsou na nízké úrovni.  

3.3 Kontext spolužáků 

U dětí ve škole se projevují rozdíly ve výchově a přístupu rodičů ke škole, finanční 

situaci rodin a samozřejmě v trávení volného času. Tohle vše vietnamské děti znají ze svého 

prostředí úplně jinak.  
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„Skupiny cizinců, které vstupují do českého edukačního prostředí, se mění 

v ohroženou jednotku společnosti, jejíž zranitelnost navíc prohlubuje fakt, že jí čeští 

pedagogové a lektoři neumí nabídnout pomoc v oblasti integrace“ (Klapko, 2008, s. 207). 

Spolužáci se od svých rodičů o vietnamské komunitě moc informací nedozví, pedagog 

je schopen být v situaci nápomocný většinou při vlastní předchozí zkušenosti žáka cizince 

nebo žáka z jiného kulturního prostředí ve třídě. V ostatních případech je téma rasismu 

vztaženo v diskuzích na národnostní menšiny, obvykle Romy a multikulturní výchova spojena 

s dějepisem a výukou o Evropské unii. 
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4. Nejužívanější metody práce 

Vzhledem k cílové skupině respondentů z oboru sociální práce a návazných služeb, 

tato kapitola stručně představuje popsané a používané metody práce, které autoři v dostupné 

literatuře doporučují pro práci s národnostními menšinami nebo přistěhovalci (cizinci). Tyto 

metody pracovníci dle konkrétní situace a osobnosti klienta či jeho rodiny volí jednotlivě 

nebo v kombinaci s dalšími metodami práce. 

4.1 Metody v sociální práci 

„Sociální práce je sociálně konstruovaná činnost, kterou lze pochopit jen ve vazbě na 

sociální a kulturní kontext, v němž vznikla a provádí se. její teorie i praxe jsou reakcemi na to, 

jak konkrétně lidé v určité době a v určitém místě (zemi) sociální problémy“ (Pastrňák, 2008, 

s.36). 

Mezi nejběžněji používané metody práce, které není snad třeba detailně představovat, 

můžeme dle Řezníčka nebo Navrátila zařadit: diagnostiku a sběr klíčových znalostí o 

klientele, individuálně zaměřenou intervenci a práci se skupinou. 

 V oblasti navazování kontaktu a sběru dat od klienta hovoří Pastrňák o zásadních 

aspektech neverbální komunikace, která je v odlišná napříč celým světem, uvádí příklady při 

podávání ruky, které je v některých zemích doprovázeno líbáním na tvář i u osob stejného 

pohlaví, na rozdíl od asijských národů, kde je tělesný kontakt při pozdravu tabu a používá se 

úklony. „Můžeme konstatovat, že jeden extrém tzn. intimní zóna je nejdelší v asijských 

kulturách“(Pastrňák, 2008, s.39). 

„Současné české podmínky se v hrubých rysech podobají situaci na Západě, 

s výjimkou nedostatečných finančních zdrojů, které má nevládní sektor k dispozici. 

V devadesátých letech se české nevládní organizace, sdružení a nadace prosazují v oblasti 

sociálních služeb tam, kde se státní sektor neprojevuje jako příliš efektivní, tj. při 

organizování volného času, zejména mládeže, pomoci osamělým, postiženým a jinak 

marginalizovaným lidem“ (Řezníček, 2000, s.59). 

Krizová intervence patří k postupům, které mají v sociální práci mimořádný význam. 

Jedná se často o ohrožení života klienta nebo blízkých osob, prožití živelné katastrofy, zjištění 

závažné zdravotní diagnózy, rozvod v rodině, atd. kdy se klient nachází ve stavu zmatku, 

úzkosti, deprese, ohrožení identity nebo ztrátě smyslu života. Kromě naléhavé situace, kdy je 
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člověk pohlcen panickým strachem a připadá si bezmocný, popisuje Navrátil také chápání 

krize jako šance na změnu a vývoj, jelikož vývojové procesy jsou obvykle krizovými 

doprovázeny. Obecně lze tedy říci, že se jedná o metodu krátkodobé intervence, kdy 

pracovník musí být vybaven potřebnými odbornými znalostmi, které jsou východiskem 

aplikovaných metod a mimo to i teoretickými faktory, které krizi vyvolávají, podporují nebo 

udržují (např. chudoba, stigma, organizační a kulturní rigidita). Teorie krize má být schopna 

pomoci pracovníkovi předpovídat směr a důsledek krize, jakož i efekt jeho vlastní intervence. 

Jedním ze základních prvků při zvládání krize je postoj pomáhající osoby, že krize může být 

zvládnuta. Víra, že klient je schopen krizi zvládnout, přispívá k obnově jeho sebedůvěry. 

(Navrátil, 2001, s 113 - 122). Do stejné oblasti práce lze zařadit sociální práci 

s traumatizovanými uprchlíky, jak je popisuje Walmond a Oxenbergová v publikaci Metody 

sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi, nejedná se o účast na vlastní psychologické 

nebo psychoterapeutické léčbě, ale jde o znalost a pochopení následku traumatizace na úsilí o 

integraci případně rozpoznání symptomů vznikající či vracející se krize tehdy, kdy k těmto 

stavům může docházet na základě přežití mučení nebo jiných traumatizujících zkušeností. I 

zde je kladený důraz na posilování sebevědomí klienta a zvláštní přístup redukci stresorů a 

práce na co největším obnovení důvěry.  

Posílení klienta v integraci z hlediska obecných metod práce kombinuje poradenství a 

nácvik dovedností. Tato metoda reaguje na základní potřeby, které potřebují plnit všichni 

imigranti, … proto je dobré využít tzv. informačních příruček. Imigrant potřebuje množství 

informací o nové zemi, včetně znalosti a porozumění svým právům a povinnostem během 

integračního procesu … Cílem této metody je, aby klient získal tyto informace, znalosti a 

pochopení. To zahrnuje schopnost naučit se kontaktovat úřady. K tomu je důležité mít 

potřebné jazykové dovednosti a sebejistotu, aby člověk dokázal problémy řešit sám, …a 

stejně tak mít schopnost vytvářet sítě kontaktů pro praktickou pomoc“ (Kolektiv, 2008, s 141 

– 142). 

Přístup orientovaný na úkoly vychází z prostého logického rámce, kdy malý úspěch 

rozvíjí sebedůvěru a sebeúctu a člověk snadněji najde chuť pro práci na úkolu, který si sám 

zvolil. Metoda se realizuje v šesti krocích, kterými klient dosahuje svého cíle. Během 

přípravy dochází k vyjasnění role pracovníka a klienta a ověřuje se, zda je dobře stanovený cíl 

spolupráce. Explorace problému znamená vyjasňování klientových zájmu a jejich seřazení 

v pořadí dle významu. Dohoda o cílech předpokládá shodu sociálního pracovníka s klientem 

na směru změny. Formalizace úkolů a jejich plnění stanovuje frekvence setkání a je možné 
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uzavřít písemnou smlouvu. Ukončování je zakončování pomáhajícího vztahu, kdy se testuje 

jako bylo úsilí klienta i pracovníka úspěšné (Navrátil, 2001, 107 - 112). 

Koučování je obvykle používáno ve vztahu trenéra sportovního družstva, ale 

v posledních letech se objevuje i jako metoda individuální práce v bussines prostředí nebo 

sociálních službách. Logger uvádí, že rozdíl v koučování a jiných metodách je zejména 

dynamičnost s ohledem na klientův vývoj a během procesu se provádějí úpravy s ohledem na 

co nejlepší způsob dosažení vytyčených cílů s minimálním úsilím a maximálními výsledky 

(Kolektiv, 2008, s. 83-87). 

Interkulturní komunikace - „Zásadou vzájemné efektivní komunikace a spolupráce 

není jen se odlišný jazyk naučit, ale také alespoň částečně poznat odlišnou kulturu. Kdy za 

kulturu považujeme systém sdílených přesvědčení, hodnot, zvyků, chování artefaktů, jež lidé 

v rámci jedné společnosti používají ke vzájemné interakci mezi sebou a světem. Ty naše 

osvojené nám připadají „ normální“. Kultura obecně znamená civilizaci či socializaci … 

kultura není vrozená, ale naučená, proto je možné překvapením předcházet právě učení se 

jiným kulturám a efektivně komunikovat“ (Pastrňák 2008, s. 37). Dále autor předkládá fáze 

emocí, které se během pobytu v cizí kultuře mění: 1. fáze krátkého období natěšení, vzrušení, 

radosti z nového místa, 2. fáze je období zmíněného kulturního šoku, během něhož dochází ke 

konfliktu našich představ a správnosti jednání s představami členů druhé kultury, 3. fáze 

akulturace znamená proces učení se novým podmínkám a hodnotám, zvyšuje se 

sebehodnocení a vytváří se nová sociální síť. 

Komunitní práce – vzhledem k širokému spektru činností, není snadné tuto metodu 

práce definovat. Brager a Specht, které cituje Navrátil, ji označují jako metodu, ve které jsou 

jednotlivci, skupiny a organizace zapojeni do plánované činnosti s cílem ovlivnit společné 

problémy. Obsahuje dva procesy: plánování (vymezování problémových oblastí, 

diagnostikování případů a zformulování řešení) a organizování (stanovení nezbytných 

strategií na ovlivnění činnosti).  

Antiopresivní přístup – cílem této metody je zmírnění diskriminace menšiny a zvýšení 

její šance na uplatnění se společnostním intervenováním sociálních pracovníků na změnu 

statusu členů minoritní společnosti. „Tento přístup se obecně zabývá různými formami útlaku 

žen, příslušníků různých ras, tříd a etnika, náboženských skupin a dalších sociálních a 

kulturních skupin“ (Matoušek, 2001, s. 287). Dále literatura dělí tento přístup na pět 
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podkategorií: asimilační přístup, kdy pracovník podporuje klienta v akulturaci a rozvinutí 

potřebných dovedností. Princip rovných příležitostí, který zaručuje všem stejná práva a stejný 

způsob zacházení označuje Matoušek jako liberální pluralismus, dále hovoří o kulturním 

pluralismu, jenž usiluje o přijetí kulturní různorodosti s možností zachovat si individuální 

osobité kulturní tradice. V dalších dvou variantách se jedná o strukturalismus, který 

příslušníkům znevýhodněných skupin pomáhá hledat příčiny jejich diskriminace a posiluje 

jejich schopnost ovlivňovat uspokojování vlastních potřeb, a menšinové přístupy, které 

zahrnují do tvorby služeb samotné příslušníky menšin, jelikož rozumí zkušenosti 

potencionálních klientů. Ze všech těchto přístupů je patrná nutnost odborného porozumění 

menšinám pracovníkem, který má dále klást důraz na jejich vymaňování se z mocenské nebo 

kulturní nadvlády (Matoušek, 2001, s. 288). 

Literatura dále uvádí mnoho dalších dílčích metod např. Pomoc a sociální kontrola, 

vzdělávání, psychosociální přístup, odhalování příčin nespokojenosti, interview, metoda 

kritických událostí, umění rozhodovat se, poskytování poradenství při řešení problémů 

s bydlením atp., které buď z výše uvedených metod vycházejí nebo jsou víceméně obsahově 

stejné.  

4.2 Bariery v sociální práci 

Pastrňák hovoří o nutnosti uvědomování si zásadních faktorů pro kvalitní a úspěšnou 

sociální práci, kdy v kontextu klienta a jeho norem, může dojít k předpojatosti, 

stereotypizování či direktivnímu hodnocení pracovníkem. Popisuje dvě klíčové oblasti, které 

by si měl sociální pracovník uvědomovat rozdíly v Náboženské tradici – zde Pastrňák uvádí 

příklad Islámu a muslimského světa, což ale pro Vietnamce je velmi málo zastoupené 

náboženství. Ve Vietnamu, potažmo i v komunitě Vietnamců ČR je nejvíce zastoupený a 

praktikovaný Buddhismus tzv. théravádový, patrný je také vliv konfuciánství a taoismu. U 

dětí lze pozorovat absenci zkušenosti s náboženskými institucemi, které se ve Vietnamu 

podílejí na výchově 
8
. Druhou oblastí je Kastovnictví  - které popisuje shodně Pastrňák i 

Bakalář. To je spojeno zejména s Indií, ale pro vietnamskou společnost je v praxi spíše platné 

v kontextu rodinných klanů. „Kastový systém je velmi složitý a navíc se jeho struktura místo 

od místa mění, takže ve skutečnosti vytváří spíše volně řazenou soustavu nejrůznějších 

představ a praktik. Některé zásady jsou nicméně celé soustavě společné“ (Pastrňák 2008, s. 

41).  

                                                           
8
 Časopis Dingir, 4/2008, článek: Buddhistické komunity – Monika Studničková a 4/2007, článek: Religiozita 

Vietnamců v ČR – Jiří Motl, http://dingir.cz/archiv/Dingir407.pdf [25.05.2014]. 

http://dingir.cz/archiv/Dingir407.pdf
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Etnocentrismus – který popisuje Navrátil s Musilem, se objevuje u sociálních 

pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s lidmi různých kultur, náboženství, etnického i 

socioekonomického zázemí. Zásadním úskalím pracovníka je distancovat se od vlastního 

etnocentrického pohledu na povahu řešení problémů, které řeší s klienty. Podstatou tohoto 

fenoménu je přesvědčení, že hodnotové stanovisko, opírající se o vlastní způsob života, 

vyjadřuje obecně platné hodnoty i pro klienta. Nevyhnutelnost konfrontace se zastánci 

odlišných způsobů hodnocení věcí, události a vzorců chování i jednání relativizuje 

samozřejmost vlastního pohledu na dění kolem sebe. Doporučením pro pracovníky je přijetí 

různorodosti kultur za samozřejmost a k navázání spolupráce a porozumění problémů klientů 

účelně toto stanovisko zaujímat. (Navrátil, 2000, s 110-111). 

„Stereotypy a předsudky mají stejnou psychologickou podstatu, …tyto názory a 

postoje jsou přenášeny mezi generace, jsou obtížně změnitelné a relativně stabilní“(Pastrňák, 

2008, s. 42) autor zároveň uvádí, že jsou nedílnou součástí psychiky lidí a je na každém 

pracovníkovi, aby své názory reflektoval. Neznamená to tedy, že přisuzovat konkrétní kultuře 

či etniku na základě vlastních zkušeností nějaké vlastnosti je špatné, kritika se týká předsudků 

a stereotypů přenesených, které vycházejí z historických postojů nebo nemají racionální jádro 

a jedinec se s nimi ztotožňuje bez jasného důvodu. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirická část práce je založena na kvalitativní metodologii a vychází z pozice 

sociální práce. Akcentuje shromažďování primárních dat z výpovědí dvou druhů respondentů, 

od dětí z vietnamských rodin a od sociálních pracovníků a pracovníků návazných služeb, 

které s touto cílovou skupinou jsou v kontaktu.  

 V první části přináší na základě sběru dat kvalitativními hloubkovými 

strukturovanými rozhovory vybrané kazuistiky, čtyři životní příběhy mladých osob 

z vietnamských rodin, aby čtenář mohl lépe pochopit důvod označení Banánové děti. Jedná se 

o výpovědi v kontextu dané kultury a přiblížení existujících sociálních vazeb uvnitř a mimo 

výchozí sociální skupinu. Na základě získaného materiálu chce výzkumník zanalyzovat, jak 

se Banánové děti přizpůsobují českému prostředí či naopak, do jaké míry lpí na vietnamských 

nebo českých vzorcích chování ve školním prostředí. 

V druhé části se snaží naplnit výzkumný cíl své práce: Srovnání zkušeností a metod 

práce s Banánovými dětmi v sociálních a návazných službách, na základě 

polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky sociálních služeb, sociálního odboru městských 

částí, pracovníky a externími spolupracovníky mateřských škol, pedagogy volného času a 

odborníky v oblasti integrace, kteří na stejném území pracují více než 5 let. Cílem rozhovorů 

je zodpovědět stanovené výzkumné otázky:  

- Jaké jsou rozdíly v chování a myšlení vietnamských dětí jiné než českých dětí?  

- Jaké metody práce, vhodné pro práci s vietnamskými dětmi, jsou známé mezi 

sociálními pracovníky a pracovníky návazných služeb? 

„Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o 

nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých názorů 

na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o 

jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycuji“ (Strauss, 

1999, s. 11).  
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5. Vybrané kazuistiky 

„Kulturní dimenzi integrace lze nejlépe studovat prostřednictvím empirického 

výzkumu životního stylu migrantů, jejich postojů a hodnot“ (Drbohlav, 2010, s. 95). 

Výzkumy v oblasti postojů a hodnot dětí z vietnamských rodin v ČR jsem nenalezla, rozhodla 

jsem se tedy vypracovat čtyři kazuistiky, které přibližují postoje a zkušenosti generace tzv. 

Banánových dětí, jedinců integrovaných do běžného české společnosti, jako ilustrující 

příklady, jak může konkrétní proces integrace probíhat. Jedná se o kazuistiky dvou dívek a 

dvou chlapců ve věku od 12 do 21 let narozenými mimo Vietnam, kteří mají české občanství 

a jejichž oba rodiče se ve Vietnamu narodili.  

Při přípravě šetření pomocí hloubkových a polostrukturovaných rozhovorů je nutné 

zohlednit vhodnost využití metody, věk a úroveň vzdělání dotazovaných, zvážit prostředí, 

v němž budou rozhovory prováděny a dodržet etické zásady sběru dat. Výzkumník by si měl 

být vědom také nevýhod této metody, které spočívají především v možnosti odklonění se od 

zkoumaného tématu a přílišného rozvlečení rozhovoru. Zvolená metoda strukturovaných a 

polostrukturovaných hloubkových rozhovorů poskytuje možnost co nejvíce porozumět 

názorům a postojům dotazovaných (Švaříček. 2007, s. 157-159). Autor popisuje hloubkový 

rozhovor podle definice Kvaleho jako metodu, „jejímž účelem je vylíčení žitého světa 

dotazovaného s respektem k interpretaci významu popsaných jevů“. Na rozdíl od uzavřeného 

dotazníkového šetření nejsou jejich odpovědi omezovány volbou z předem daných možností. 

Dávají výzkumníkovi možnost odhalit další roviny problematiky, které by v dotazníkovém 

šetření zůstaly skryté, případně se dále dotazovat a odstraňovat nejasnosti ve výpovědi 

respondenta. Zároveň umožňuje zachytit slova, která dotazovaný používá, v jejich přirozené 

podobě. Hloubkový rozhovor je nejčastější metodou sběru dat používanou v kvalitativním 

výzkumu. Použití tohoto typu sběru dat zahrnuje pečlivý výběr respondentů, přípravu 

základní struktury otázek, samotné rozhovory s respondenty, následně přepis a vyhodnocení 

rozhovorů (Švaříček a kol., 2007, s. 159 - 181).  

Na základě zkušeností práce s vietnamskými dětmi jsem hloubkové rozhovory ke 

kazuistikám koncipovala tak, aby se objevovalo co nejmenší množství abstraktních slov, 

protože praxe v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Rozhledna (dále jen NZDM 

Rozhledna) ukázala na častou povrchní znalost českého jazyka mezi dětmi z vietnamských 

rodin. Jsou v každodenním kontaktu s českým jazykem, používají ho ve škole a i 

v rozhovorech mezi sebou, ale funkční porozumění textu zcela vyvinuté nemají a při hraní her 
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jako např. Aktivity neumí slovo, věc či profesi vysvětlit, opsat jiným slovem nebo odvodit 

slovo příbuzné. 

Výběr respondentů není nahodilý, musela jsem ho přizpůsobit zájmu a odezvě na sběr 

rozhovorů. Oslovila jsem osm respondentů, z nichž pouze čtyři byli ochotni se podrobit 

hloubkovému rozhovoru. K respondentům jsem přistupovala s připravenou strukturou 

rozhovoru, kde jsem pořadí otázek měnila v závislosti na jejich odpovědích. Všichni 

respondenti i jejich zákonní zástupci s publikací výpovědí i přepisu rozhovorů souhlasili, 

jména uvedená v práci se nehodují s jejich občanskými jmény. Některé pasáže výpovědí, kde 

by uvedené informace neumožňovaly zachovat anonymitu, jsem nezpracovala (jedná se 

zejména o označení ZŠ, příjmení pedagogů nebo křestní jména spolužáků). Rozhovory jsem 

nahrávala na diktafon a až poté jsem dělala jejich přepis. 

Dva respondenty jsem si vybrala mezi klienty NZDM Rozhledna, sociální službě, kde 

pracuji. Cílem prezentace příběhů dvou dívek ve věku 12 a 13 let je seznámit čtenáře 

s úskalími nepříznivých situací, kterým jsou tyto děti vystaveny. Považuji za důležité 

poukázat na to, že sociální služby se musí připravit i na klienty cizince a v následujících 

kazuistikách bych ráda přiblížila odlišnosti, ale zejména naprosto shodné problémy s běžnými 

klienty, kterým musí čelit. Vietnamské děti starší 13 let, které do zařízení docházejí, většinou 

nejsou narozené v České republice. Jejich kulturní identita sice je také spíše česká, ale 

obvykle pokud si mohou vybrat komunikaci s vrstevníky mezi češtinou a vietnamštinou, volí 

vietnamský jazyk. Na rozdíl od dětí, které jsou v České republice narozené a prožily tu celé 

své dětství – ty se obvykle cítí jistější v češtině a i v přítomnosti dospělých češtinu používají 

pro komunikaci mezi sebou.  

Druhé dva respondenty jsem do sběru dat zařadila na základě doporučení a předání 

kontaktu od dotazovaných pracovníků sociálních služeb tak, aby se jednalo o osoby starší 18 

let, které jsou stále studenty a zároveň by splňovaly stejné kritérium jako respondenti 

z NZDM Rozhledna, tj. osoby narozené mimo Vietnam, jejichž oba rodiče jsou narozeni 

ve Vietnamu. 
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5.1 Kim, 12 let 

Úvod 

S Kim se znám z NZDM Rozhledna již 4 roky. Navštěvovala klub, když sídlil v areálu 

obchodního a kulturního areálu Sapa, poslední dva roky, od přestěhování do prostor v ZŠ 

Smolkova, do zařízení nechodí moc často, ale jsme v kontaktu prostřednictvím služebního 

profilu na sociální síti Facebook. S Kim máme přátelský vztah, svěřuje se mi se svými 

životními situacemi a vždy aktivně zjišťuje zda do Rozhledny přicházejí nějací noví 

vietnamští klienti, kluci. Na rozhovoru jsem se s Kim i jejím otcem předem domluvila. Pro 

rozhovor jsme se setkaly na MHD zastávce a šly jsme si povídat na lavičku do Modřanské 

rokle. Rozhovor trval hodinu a půl. Co se týče svých zážitků ze školy, byla Kim velmi sdílná, 

na otázky odpovídala podrobně a na konci rozhovoru si vzpomněla na některé detaily, 

kterými upřesnila své předchozí výpovědi, paradoxně také sdělila, že si už nepamatuje, o čem 

všem jsme si povídaly. 

Rodina 

Narodila se v roce 2002 v Mladé Boleslavi. Její rodiče se seznámili v ČR, ale 

neuzavřeli sňatek. Matka otěhotněla, zkoušeli společně bydlet, ale vztah nebyl harmonický, 

rozešli se. Brzy se otec odstěhoval a Kim žila sama s matkou v Mladé Boleslavi až do konce 

první třídy ZŠ. Popisuje, že byla často nemocná a otec jí vozil do Prahy k čínskému lékaři. Od 

druhé třídy se Kim přestěhovala k otci a změnila ZŠ. Když se dozvěděla o stěhování, nebyla 

z toho nadšená, ale nyní to hodnotí pozitivně. Otec hovoří česky i vietnamsky, Kim neví o 

tom, že by chodil na nějaké kurzy. Naučil se česky, stejně jako čínsky používáním a 

odposlechem. V češtině mu dělá problém vyslovovat „ř“. Kim mu pomáhá, někdy ho 

opravuje.  

V ČR z dalších členů rodiny žije babička, z matčiny strany a nevlastní sestra Linh, 

která má jiného otce, také vietnamské národnosti. Linh je narozena v ČR a je jí 5 let. Kim se 

s ní setkala asi 10 krát. Příběh soužití matky a otce Linh je poznamenán dluhovou 

problematikou. Když nemohl své dluhy splácet, nechal zde matku s Linh a odjel do 

Vietnamu. Matka malou Linh odvezla otci do Vietnamu a vrátila se do ČR, kde pracovala a 

dluhy sama splácela. Nyní žije spolu s Linh v Nymburku. Sestru má matka ve své péči. 

Aktuálně se Kim s matkou vídá nepravidelně, obvykle když jede matka do Sapy (v Praze) 

sama nebo s babičkou nakupovat. Neví, kde přesně bydlí, ani čím se živí. Za dalšího blízkého 
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člena rodiny žijícího v ČR Kim označila tetu, kamarádku maminky, která kvůli tíživé finanční 

situaci musela poslat svého mladšího syna do Vietnamu.  

Vzdělávání a vztahy ve škole 

Chodila do české školky, kde nebyli jiní Vietnamci. S dětmi komunikovala česky, více 

s děvčaty. Po přechodu na základní školu byla více v kontaktu s chlapci. Kolektiv hodnotí 

jako příjemný, jeden spolužák jí označoval přezdívkou žloutenka, což se jí nelíbilo, ale 

naučila se označení ignorovat. Svěřila se spolužačkám, že jí to vadí. 

Navštěvovala tři základní školy. V první byla jeden rok, kde měla hodně spolužáků ze 

školky, zde byla stále jediná vietnamského původu. Ve škole jí to bavilo, jen jí vadilo, že je 

sama, neustále byla dotazovaná na překlad různých slov do vietnamštiny. V druhé škole 

nebyla ve třídě jediná cizinka, bylo jich šest vietnamského původu, dvě děti ruského původu, 

jedna spolužačka ze Súdánu z celkového počtu 24 dětí. Úroveň znalosti cizinců českého 

jazyka ve třídě byla podobná. Ve třetí škole je nyní rok, ta je se zaměřením na výtvarnou 

výchovu, ve třídě má několik spolužaček vietnamského původu z minulé školy. 

S pedagogy Kim neměla nikdy problém. Říká, že se jí věnovali normálně „stejně jako 

ostatním“. Chodila a doučování českého jazyka v předškolním věku. Ve škole měla 

doučování za 50 Kč/h, kam chodilo více dětí vietnamského původu. Doučování navštěvovala 

až do konce páté třídy.  Poslední čtyři roky je klientkou NZDM Rozhledna. 

Kim hovoří česky, vietnamsky a ze školy zná trochu angličtinu a španělštinu.  

Vztahy, přátelství a partnerství 

V Mladé Boleslavi se o ní starala česká babička (kterou najímala matka), ta chodila na 

třídní schůzky za rodiče. Kim neví, jak tato babička předávala informace ze školy rodičům, 

ale na rozdíl od učitelky ve škole měla prý trpělivost v komunikaci. 

Také se o ní starala české babička v Praze (kterou najímal otec), ke které chodilo více 

dětí vietnamského původu, z některých má Kim dosud přátele. Bývala u ní o víkendech 

během předškolního věku. Ta babička zemřela v loňském roce, nyní hlídání stále nabízí její 

manžel, kterému Kim říká dědo. Jezdí k němu stále každý druhý víkend, ostatní víkendy 

může být sama doma. Ve škole se za hlídání o víkendech styděla, nikomu neříkala, kam jezdí. 
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Její nejlepší kamarádkou je stejně stará Vietnamka. Zatím nepřemýšlela o vztazích, ani 

neví, zda by preferovala Čecha, Vietnamce nebo někoho jiné národnosti, ale určitě by chtěla 

kluka mít. 

Vietnam 

Na otázku zda by chtěla žít v ČR nebo ve Vietnamu, okamžitě odpovídá, že v ČR.   

Ve Vietnamu byla Kim jednou, před dvěma lety na dva týdny s otcem a jeho 

přítelkyní. Pobyt se jí nelíbil, onemocněla. Otec do Vietnamu jezdí, jeho přítelkyně se chystá 

toto léto. Kim však chce zůstat s otcem v ČR. Většina rodiny žije v hlavním městě, v Hanoi. 

Největší zážitek pro ni byla desetimetrová horská dráha, na kterou se neodvážila jít. Při 

komunikaci ve Vietnamu měla problémy, míchala jazyk s češtinou a lidé jí nerozuměli. 

Hlavní úskalí popisuje v komplikaci používání komplikovaného systému zájmen na základě 

hierarchie a věku osob, nevěděla jak oslovovat lidi, které nezná nebo odpovídat vhodnými 

zájmeny na pozdrav. Kdyby bydleli ve Vietnamu, uvědomuje si, že jsou tam lidé velmi přísní 

a děti mají hodně povinností, pořád se učí a musí být slušné. 

Budoucnost 

Co se týče její budoucnosti, otec jí neřekl, kam by měla jít dále studovat. „Tátovi je to 

jedno“. Kim o tom zatím nepřemýšlí. 

Kdyby mohla Kim něco změnit, chtěla by změnit systém doučování pro cizince, aby 

se týkalo i jiných předmětů než jen českého jazyka. 

5.2 Duc, 21 let 

Úvod 

Na Duca jsem dostala kontakt od respondentky výzkumu mezi sociálními pracovníky. 

Kontaktovala jsem ho pomocí sms s nabídkou rozhovoru. Duc byl velmi časově vytížený 

kvůli škole a o víkendech jezdí do Děčína, nebylo snadné najít společný termín setkání, 

abychom se vyhnuli časovému ohraničení rozhovoru. Nakonec jsme se setkali v pondělí 

odpoledne v areálu obchodního a kulturního centra Sapa v restauraci. Rozhovor pro sběr 

kazuistiky trval hodinu, další hodinu se mě Duc ptal na mé zkušenosti práce sociálního 
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pracovníka, zajímal se o výpovědi ostatních respondentů a projevil zájem pracovat jako 

dobrovolník při aktivitách s dětmi.  

Rodina 

Duc se narodil v roce 1993 v Děčíně, do roku 2013 měl vietnamské občanství. Rodiče 

Duca se seznámili ještě ve Vietnamu. Má mladší sestru a mladšího bratra Le, kterému je 16 

let. Le je autista a chodí do speciální školy. V příštím školním roce půjde na školu střední. 

Duc říká, že Le je spokojený a šťastný. Rodiče říkají, že kdyby žili se syny nyní ve Vietnamu, 

měl by se Le ještě lépe, protože tam žijí tety a strýcové, kteří mají více času, takže byl více 

v kontaktu s lidmi. 

Ducův otec se vypracoval v Čechách od nuly. Duc si ho váží, protože je velice 

empatický, pomáhá lidem v komunitě, ale v oblasti rodiny, zejména výchovy a komunikace 

s Ducem moc společných názorů nemají. 

Vzdělávání a vztahy ve škole 

Navštěvoval základní školu, kde do 5. třídy měl jednoho spolužáka Vietnamce, ten 

odešel na gymnázium a Duc zůstal ve třídě sám. Přijímací zkoušky na gymnázium neudělal. 

V deváté třídě by se tam dostal bez přijímacích zkoušek, ale rozhodl se jít na odbornou střední 

školu. Nepamatuje si, jestli přijímací zkoušky opravdu neudělal, nebo se na to jen vymlouval, 

ale na gymnázium nechtěl a je rád, že ho nestudoval. 

Se šikanou se Duc moc nepotkal, hodnotí se jako člověk, který se do konfliktů moc 

nedostává, i když měl ve třídě hrozný spolužáky. Dokázal se adaptovat tak, že byl schopen 

s nimi mluvit a nebyl jen pasivní v rohu. Nepřijde mu, že by se jednalo o šikanu v pravém 

slova smyslu, bralo se to jako legrace – nějaká forma zábavy, spíš taková provokace. Různé 

provokace byly na denním pořádku, Duc s tím nemohl nic dělat. 

Studoval střední školu mimo svoje město, bydlel na internátu. Ta škola byla na 

Moravě, kde je podle Duca je málo Vietnamců a město, kde byla střední škola, má asi 14 000 

obyvatel, Duc si připadal jako první Vietnamec. Byl to první rok, kdy škola přijímala za 

studenty osoby z národnostních menšin a cizince. U přijímacích zkoušek bylo více 

Vietnamců, ale ostatní nebyli přijati. V ročníku jich bylo dvacet z celkového počtu devadesát 

studentů. Další spolužáci byli z Ukrajiny, Ruska, Mongolska.  
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Nyní Duc studuje první rok vysokou školu, Policejní akademii. Jeho rodiče si nejdřív 

představovali, že bude pracovat na ulici a že bude zatýkat, nyní se už se situací srovnali.  

Vztahy, přátelství, partnerství 

Duca vychovávala česká chůva až do 7. Třídy, pečovala o něj i sestru přes den, Duc se 

vracel  domů až večer, když tam byli rodiče. Když byl mladší, cítil se Duc hodně počeštělý, 

zejména na základní škole se cítil nešťastný. 

Vietnamské dívky se mu nelíbily. Líbily se mu odjakživa Češky. Měl přítelkyni 

Ukrajinku, to byla jeho první láska. Poté rok a půl měl vztah s Češkou, Milenou. Ani o 

jednom vztahu rodičům neřekl.  Na střední škole ve třeťáku začal myslet na budoucnost, jak 

by jeho partnerku přijali rodiče. Po rozchodu s Milenou zažil ještě blízký vztah s vietnamskou 

dívkou Hanh, se kterou se nedávno rozešli. 

 Milena dle jeho slov „byla super holka, ale nebylo tam takový cítění z mojí strany, 

měl jsem jí rád a splňovala určité moje kritéria, ale nebyl tam ten cit – energie a hlavně jsem 

vnímal ten problém s mýma rodičema, že by jí nevzali – že je to Češka“.  

Hanh byla, dle jeho výpovědi, také velmi počeštělá, ještě více než Duc sám. Za důvod 

rozpadu vztahu označil i rozdílnou úroveň rodiny přítelkyně, včetně finanční situace. Žila v 

ČR jenom s matkou a se sestrou bez otce. Hanh potkal ještě, když studoval střední školu, ale 

pár začali tvořit, až když přišel studovat do Prahy. Doma o tomto vztahu nehovořil, ale byla to 

první dívka, kterou rodičům představil jako kamarádku, protože ho šla doprovázet na letiště. 

Oni se na ní pak ptali i na její rodinu. Matka jí znala a tátovi nechtěl nic říkat. 

Ducovi rodiče nejsou moc tolerantní a on se chová jako poslušný syn. Otec často 

mluví o tom, že by mu nevadilo, kdyby měl Duc dívku a získával zkušenosti, ale počítá s tím, 

že na konec bude jeho partnerka Vietnamka.  Zároveň si Duc myslí, že kdyby si našel dívkou 

jiné národnosti než vietnamské a ukázal by rodičům, že jí má rád, možná by ji tolerovali – 

třeba kdyby byla těhotná. 

V budoucnu si dokáže reálněji představit vztah s Vietnamkou, vzhledem k 

vzájemnému pochopení. Jeho partnerka by měla rozumět vietnamské kultuře. Duc by si přál, 

aby chodila vařit domů jeho rodičům. Zároveň chodí často na vietnamské akce, kam by mu 

nepřišlo vhodné vodit Češku. 
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 Zná ve svém okolí nějaké smíšené páry, ale všechny ztroskotaly. Ty vztahy 

nevydržely, ale považuje to za normální i u Čechů v tomto věku. Ducovi se nelíbí, jak to tady 

funguje a byl by rád, kdyby měl už vztah napořád, neláká ho dobrodružství.  Neprotestuje 

proti názoru, že mít víc zkušeností je lepší, ale vnímá to jako zdržování. Další neúspěšný 

vztah by mu bral čas a peníze. Teď už by chtěl vztah, co by mohl budovat do budoucnosti, co 

by mělo pro Duca nějaký přínos. Nyní si více cení času, chtěl by udělat kariéru. Klidně by 

chtěl ženu, co bude mít svojí kariéru, nemá v ohledu profese či vytížení přímé požadavky. 

Vietnam 

Na otázku zda by chtěl žít v ČR nebo ve Vietnamu, neumí říct jasnou odpověď.   

Část Ducovi rodiny žije v severním Vietnamu, asi 100 km od Hanoje. Duc byl ve 

Vietnamu už čtyřikrát, naposledy minulý rok na studijní stáži, kterou organizovalo 

vietnamské ministerstvo zahraničí. Společně s třistačlennou skupinou studentů Vietnamců, 

kteří žijí v zahraničí, procestovali celý Vietnam. Učili se základní historii a poznávali 

památky i důležitá historická místa.  

Ducovi se ve Vietnamu líbí, ale nesouhlasí s některými tradičními postoji. Například 

uvádí: „Ženy, které nemohou porodit chlapce, tak je to brané, jako chyba té ženy“.  Přisuzuje 

to jinému cítění. 

Doma si připadá v Česku, ale když je ve Vietnamu, cítí se víc svůj. Dříve si neuměl 

představit, že by mohl ve Vietnamu žít, ale jak nyní vidí pokrok a rozvoj země, hlavně 

v Hanoji, v případě nabídky dobře placené práce by tam v krajní mezi dokázal žít. Na druhou 

stranu má v ČR všechny přátele, rodiče a hodně příbuzných.  

Co se týče jazyků, vietnamštinu se učil v Čechách, chodil do placeného kurzu 

k vietnamskému učiteli. Sám se vietnamštině moc nevěnoval, otec ho nutil číst nahlas z novin 

nebo z knížky.  Nejvíc ho dokáže naštvat otec, když mu říká, že čte ve vietnamštině pomalu. 

Má chuť mu říct, že kdyby si dali závod ve čtení češtiny, tak by ho dvakrát úplně předstihnul. 

 Se sourozenci mluví česky, s rodiči vietnamsky. Ale vzpomíná, že na stáži ve 

Vietnamu zažil situace, kdy výkladu vůbec nerozuměl. Na některých místech Vietnamu mu 

mluva připomínala úplně rozdílný cizí jazyk, jako třeba čeština a ruština. 
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Budoucnost 

Chtěl by tu udělat kariéru.   

Otec mu často říká, že by chtěl, aby dokázal to, co on nedokázal, ale nemá jasný názor 

na ideální povolání. Někdy chce, aby byl pilotem, jindy aby dělal na ministerstvu ve 

Vietnamu nebo aby dělal v Německu na letišti. I kdyby Duc splnil něco z toho, tak by nebyl 

pravděpodobně  otec spokojený. Občas vnitřně cítí, že je na něj pyšný, ale nedává to najevo a 

pořád ho ponižuje. Podle Duca je to u Vietnamců normální, ale jemu to vadí. Duc si myslí, že 

otec má teorii, že když syna bude ponižovat, že ho to rozčílí a bude mu chtít ukázat, co v něm 

je. Jenže na Duca to má opačný vliv, protože způsob české výchovy je obrácený a ta je mu 

bližší. 

Kdyby mohl něco změnit, byl by to vztah rodičů a dětí, aby nebyl třeba tolik 

materiální, ale víc citový. Zároveň Duc sdělil, že by ho zajímalo, jak to bude vypadat asi za 

20 let, právě jaký bude pohled Čechů na Vietnamce, k čemu se změní, jestli si zvyknou nebo 

jestli třeba nevypukne nějaká větší krize a zase se z toho budou vinit Vietnamci, že lidi nemají 

práci. 

5.3 Van, 13 let 

Úvod 

S Van se znám z NZDM Rozhledna již 3 roky. Navštěvovala klub, když sídlil v areálu 

obchodního a kulturního areálu Sapa, služby NZDM využívá i po přestěhování do prostor 

v ZŠ Smolkova, do zařízení nechodí pravidelně, nárazově vypomáhá matce s hlídáním dětí. 

S Van máme spíše povrchní vztah, setkávaly jsme se při doučování českého jazyka, 

nehovořily jsme spolu v minulosti o jejích osobních zážitcích, ale o situaci její rodiny jsem 

byla informována od kolegyň. Setkání k rozhovoru s Van jsem domlouvala telefonicky, 

termín se několikrát přesunoval. Dohoda byla, že souhlas matky s nahráváním rozhovoru a 

prezentaci v mé práci projednám osobně, až se s Van a matkou setkáme. Telefonicky mne 

kontaktoval otec, který byl přítomný u jednoho našeho telefonátu a ověřoval mou totožnost a 

informace, které mu Van sdělila. Rozhovor se konal u Van doma dopoledne o víkendu, byly 

jsme samy v obývacím pokoji, matka Van nesouhlasila, abychom odešly ven. Rozhovor trval 

hodinu. V kazuistice pracuji jen s informacemi, které mi Van sama sdělila. 
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Rodina 

Van se narodila v roce 2001 v Praze v Podolí. Rodiče se seznámili jako mladí učni 

v textilní firmě v Liberci. Žili společně, vzali se, měli syna, poté se přestěhovali do Prahy a 

měli Van. Před šesti lety se rodiče rozvedli. Van žije se svou matkou, otec bydlí jinde a 

vychovává syna, tomu je 18 let. Matka Van se stále snaží naučit lépe česky, Van jí pomáhá 

s výslovností. Matka teď dělala zkoušky na české občanství.  

Z blízké rodiny má v České republice ještě nevlastního bratra, od druhé manželky 

otce. Tetu, strýce a babičku z matčiny strany. 

Vzdělávání a vztahy ve škole  

Do mateřské školy chodila od tří let, kromě ní tam byl ještě jeden Vietnamec, 

nepamatuje si detaily, ale už mluvila trochu česky, něco dokázala říct. 

V základní škole byli ve třídě další děti z vietnamských rodin, od druhé třídy jich bylo 

pět dětí cizinců. V první třídě se cítila sama, později si začala přátelit se spolužačkami a od 

třetí třídy se dostala do party kamarádek, jednalo se o smíšenou skupinu Češek a Vietnamek.  

Na konci páté třídy se kolektiv rozpadl, jelikož škola má jen první stupeň. 

Od šesté třídy chodí do jiné základní školy, zvyká si na nový kolektiv.  

Šikanu nezná, jenom párkrát zažila takový neobvyklé chování od  jako kamarádů, 

kteří drželi při sobě a byli na Van zlí. „No třeba tam byl takový krámek a tam byly hračky, a 

když jsme si tam já a nějaký jiný kamarádky chtěly jít tak oni řekli prostě NE a takhle nás 

prostě odstrčily všechny.“ 

Van využívala nabídky doučování a chodí na něj pořád. Nejdřív ho zažila ve škole 

placené do třetí třídy, jako podporu českého jazyka a matematiky. Pak měla škola doučování 

pro cizince zdarma, a i když má české občanství, mohla na kurz také chodit. Také dva roky za 

ní chodila učitelka z klubu Rozhledna, která jí pomáhala s domácími úkoly, učily se spolu na 

testy do školy. Teď chodí na individuální doučování do Sapy k Vietnamci na matematiku a 

k Čechovi na češtinu. 

Když dostane horší známku, je to prý u vietnamských rodičů přísnější než u českých. 

Máma se hodně rozzlobí, a když byla Van menší, dostávala na zadek.  
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Vztahy, přátelství, partnerství 

Od mala ji hlídala česká babička, starala se o více děti, třeba o T., M. a pak spoustu 

jiných děti, protože matka Van říkala dalším rodičům, jak se o mě dobře stará a jak je zdravá, 

tak tam najednou všichni chtěli dát svoje dítě, aby je měli také zdravé. Na třídní schůzky 

chodila česká babička místo rodičů, ti prodávali v obchodě. Van tlumočila komunikaci mezi 

učitelkou a matkou. Kromě této paní se dlouhodobě o Van každé prázdniny na jaře, v létě i 

v zimě stará babička z Liberce. Jedná se o mistrovou, která učila oba rodiče v továrně 

v Liberci, matka Van s í udržuje přátelský vztah, ale za pobyt Van babičce platí. 

Má několik dobrých kamarádek ze staré školy a jsou to všechny Češky. Ve třídě zatím 

novou přítelkyni nebo přítele nemá. 

Jako partnera, pokud bude v Čechách, by si přála Čecha. 

Vietnam 

Na otázku zda by chtěla žít v ČR nebo ve Vietnamu, okamžitě odpovídá, že v ČR.   

Bydlí celý svůj život v Praze v Libuši. Stěhovala se jenom jednou, když jí bylo 6 let o 

dvě ulice ve stejné čtvrti. I v budoucnu by klidně zůstala v Libuši, líbí se jí tu. Do zahraničí by 

jela na dovolenou, ale stěhovat by se tam nechtěla. 

Otec i matka jezdí do Vietnamu, ale Van tam zatím ještě nebyla.  

Hovoří plynně česky a dobře vietnamsky. S vietnamskými  kamarádkami používá 

některá slova česká, když je neumí vietnamsky, ale při komunikaci například s babičkou jí to 

moc nejde, protože některým slovům nerozumí. 

Budoucnost 

O své budoucnosti zatím moc nepřemýšlí. Poslední dobou mění často svůj názor. 

Zrovna teď by chtěla studovat výtvarné umění. Její otec by chtěl, aby byla doktorka a matka 

zatím žádné přání nevyslovila. 

Ráda by změnila situaci ve vietnamských rodinách tak, že by zakázala rodičům 

fyzicky trestat děti a aby je přestali nutit děti pořád studovat a mít samé jedničky.  



38 
 

5.4 Minh, 19 let 

Úvod 

Na Minhe jsem dostala kontakt od respondentky výzkumu mezi sociálními 

pracovníky. Kontaktovala jsem ho pomocí sms s nabídkou rozhovoru, při osobním setkání 

jsem zjistila, že jsme se již setkali před půlrokem při integračním workshopu v Praze – Libuši. 

Rozhovor se konal večer, kdy za mnou Minh přišel do kanceláře NZDM Rozhledna po 

skončení otevírací doby klubu. Délka rozhovoru pro mou bakalářskou práci byla hodinu a půl, 

další půlhodinu se mě Minh ptal na mé zkušenosti z praxe a služby pro Vietnamce v Praze. 

Rodina 

Minh se narodil v roce 1995 v Německu a ve 3 letech se s rodiči přestěhoval do Prahy. 

Občanství má vietnamské, ale nedávno získal dokumenty o nabytí českého občanství. Jeho 

rodiče se seznámili už ve Vietnamu, když studovali vysokou školu, pak otec odcestoval do 

tehdejšího sovětského svazu, protože děda tam pracoval na ambasádě, tak měl příležitost tam 

odcestovat a studovat. Matka se rozhodla přicestovat s ním. Rodiče se vzali, společně odjeli 

do Německa, narodil se Minh a oni se pak společně přestěhovali do ČR, přímo do Prahy, kde 

se jim narodila dcera. Nejsou rozvedení, ale posledních 10 let otec žije spíše v Německu a 

rodiče netvoří pár. 

V Čechách žije velká část jeho rodiny. Babička, která měla jenom jednoho syna, 

Minhova otce a tety a strýcové z otcovy rodiny. Druhá babička je s dědou ve Vietnamu, 

obvykle šest měsíců tráví v Čechách a šest doma. Její nejmladší sestra bydlí s rodinou také 

v ČR, žije a se svou dcerou a manželem a ty mají další dvě děti staré 11 a 13 let, se kterými se 

Minh často potkává. 

Od dětství Minh vyrůstal v Čechách s babičkou a tetou. Místo, kde bydlí, matka 

s babičkou vybíraly tak, aby bylo blízko tržnice Sapa. Po Praze se stěhovali, ale neví proč. 

Minh ho považuje za nevýhodné, protože bývá často v centru Prahy, tak by raději bydlel 

někde v okolí Prahy 1. 

Matce pomáhal učit se česky na zkoušky pro trvalý pobyt. Doma je hlavní překladatel. 

Je to rodinná povinnost. Když rodiče něco potřebují v obchodě, mluví za ně. Stydí se, když 

rodiče mluví česky. I když to není dobré se za ně stydět, ale je to pro něj rychlejší 

komunikace, když to řeší sám. Otec dělá, že je to samozřejmost. Matka se sama hodně snaží, 
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o to víc se za ni ale Minh stydí. Oba rodiče mluví česky, vietnamsky i německy. Otec umí 

ještě trochu rusky a anglicky. Matka hovoří i čínsky. Babička, i když půl roku když žije 

v Čechách, umí česky málo, používá hlavně vietnamštinu. 

Vzdělávání a vztahy ve škole 

Chodil postupně do tří českých školek. Neví, proč jich tolik vystřídal, v té době 

rozhodovali rodiče. Ve třídě byli se sestrou jediní Vietnamci. Minh měl kamarády, ale už od 

malička se setkával s rasismem. Neuměl se bránit, ale časem si zvykl. Postupně se s útoky na 

svou barvu pleti a národnost smířil a naučil se dělat si z toho legraci. Ale někteří to pořád 

přehání. Nepamatuje si, že by ve školce byli jiní cizinci. 

Chodil na jednu základní školu až do páté třídy. Říká: „Na základce to bylo nejvíc 

v pohodě. Tam jsem neměl žádné potyčky s tím, že jsem Vietnamec.“ Ve škole i třídě byli další 

cizinci včetně Vietnamců. Během studia přišel do třídy jeden Rus. S tím byli nejlepší 

kamarádi. Na ZŠ se cítil dobře, protože ho učitelka měla ráda a Minh měl rád ji i svoje 

spolužáky. Ze začátku to byla ve třídě pro něj velká neznámá, postupně se skamarádili se 

spolužáky, a protože letěli pokémoni, tak je všichni hráli společně. Bylo to takové hezké 

dětství. 

S narážkami se setkal ve druhé třídě, když začal chodit na fotbal s českými chlapci. 

Říká, že to tam bylo strašné. Jednou se rozbrečel, protože mu říkali ňaku nebo Číňane.  

Trenéra se bál, takže mu nic neřekl. Nakonec na kroužek přestal chodit a tím se problémy 

vyřešily. Navzdory konfliktům s ostatními hráči tam vydržel půl roku. Byl tam jediným 

Vietnamcem.   

Od páté třídy přešel na gymnázium, kde nevnímal žádné problémy. Po ukončení 

deváté třídy přešel na Střední uměleckou školu, kde se s Vietnamským studentem nikdy 

nesetkali. Prolamovat stereotypy mu bylo nepříjemné, protože všichni měli narážky a dotazy. 

Ve třídě byli tři Vietnamci a vzájemně se podporovali. 

Před nástupem na gymnázium chodil na doučování češtiny. Jednalo se o placenou 

výuku. 

Na ZŠ málokdy dostával špatné známky, ale jednou dostal dvojku, rodiče na něj hodně 

křičeli, jak si to může dovolit apod. Od přechodu na gymnázium šly jeho studijní výsledky 
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dolů.  Protože měl v minulosti stále samé jedničky, myslel si, že to bude snadné. Postupně 

zažíval pád, kdy dostával trojky až čtyřky. Uvědomil si, že nároky na studium nezvládá. 

Snažil se to zvládat, ale těžce se vyrovnával s neúspěchem. Rodičům známky neukazoval a 

vysvědčení bylo psané, takže jim to překládal volně. Ale jednou si to matka nechala přeložit 

někým jiným, potom hodně křičela a vyhrožovala, že Minhe pošle do Vietnamu. 

Rodiče na třídní schůzky nechodili, protože nerozumí česky. Na ZŠ učitelky 

vymyslely systém komunikace tak, že posílaly známky a studijní výsledky v obálce. Od 

gymnázia se studijními výsledky rodiče moc nezaobíraly. I teď se Minh musí učit, ale jemu i 

sestře nechávají rodiče víc volnosti. 

Vztahy, přátelství a partnerství 

Od předškolního věku ho hlídala česká babička, chodil k ní se sestrou. Hlídala je 

někde za Prahou, už si nepamatuje, kde přesně, ale pamatuje si, že dobře vařila a od té doby 

má rád české jídlo. Vždycky u ní byli třeba měsíc a pak jeli zase na pár dní zpátky k rodičům. 

Minh je s babičkou pořád v kontaktu, mají na sebe telefon i facebook, občas si píší a baví se o 

všem. Chybí mu doba dětství, protože si pořád pamatuje hodně situací s českou babičkou. 

Vyprávěla mu, že jeho první české slovo bylo ty vole. Dívali se spolu na české pohádky, 

hlavně na Krtečka a Pata a Mata. 

Minh nemá nejlepšího kamaráda, ale má okruh lidí, na které se může spolehnout a to 

jsou všichni Vietnamci. 

Kdyby si měl vybrat budoucí partnerku/manželku, je mu jedno jestli to bude Češka 

nebo Vietnamka. Češka by mu vařila česká jídla, což má rád. A kdyby to byla Češka, tak by 

byl rád, kdyby se naučila něco málo vietnamsky To by si šplhla u rodičů, a kdyby se naučila 

vařit také nějaká vietnamská jídla. Děti by chtěl učit trochu vietnamsky, aby se domluvily 

s rodinou a nebyly vykořeněné. Děti ale zatím nechce a nepřemýšlel o trvalém vztahu. Plánuje 

vše až kolem třiceti.  

Vietnam 

Na otázku zda by chtěl žít v ČR nebo ve Vietnamu, okamžitě odpovídá, že v ČR.   

Ve Vietnamu byl dvakrát. Poprvé v sedmi a pak v šestnácti letech. Pokaždé asi měsíc. 

Poprvé mu to připadalo takové staré, nemoderní, ulice plné motorek. Po osmi letech se divil, 
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jak se ulice proměnily takovým způsobem, že by zabloudil. Všude byly neonové nápisy. 

Všechno bylo takové modernější, vlivem globalizace. Potom se sestrou a babičkou navštívil 

město u hranic s Čínou. Tam byly samé obchody se zbožím. Byly to hlavně padělky, což je 

tam poměrně běžné. Nelíbilo se mu tam, protože mu bylo pokaždé špatně z pouličního jídla. 

Sestře i babičce bylo dobře, jen Minh měl špatný žaludek. 

Půl roku během první třídy chodil na základní školu ve Vietnamu, což byl pro Minhe 

velký nezvyk. Návyky z českého prostředí nemohl uplatnit, a také režim školy byl odlišný. Ve 

škole trávil čas od rána až do čtyř hodin s dětmi v první třídě. Neučil se s nimi probíranou 

látku, ale učitelka mu dávala speciální úkoly. Měl se naučit psát a číst vietnamsky, takže půl 

roku pořád dokola psal a opisoval texty, které mu zadávala. Bylo to pro něj otravné a bylo to 

poprvé, co si pamatuje, že začal usínat ve škole. Ze začátku se snažil být pilný, ale pak 

neviděl žádné výsledky a cvičení se jenom opakovala, tak to dle svých slov začal flákat.  Od 

té doby ho učitelka trestala. Plácala ho přes ruku pravítkem. Školní obědy měli přímo ve třídě, 

kde se servíruje jídlo a musí se všem popřát dobrou chuť. O velké přestávce si všichni 

stoupnou na školní dvůr a zpívají hymnu. Lepší studenti tam nosí červené šátky. Tělocvik je 

společný pro celou školu. Víc si Minh nevybavuje. Je vidět, že se mu o té době nehovoří 

snadno. 

Když byl ve Vietnamu podruhé, zůstal jen u babičky. Nejčastěji byl doma u počítače, 

protože tam neměl co dělat. Měl letní plán, že začne posilovat, ale to mu vydrželo asi dva 

dny, protože hic a vlhko ho velice unavovalo už od rána po probuzení. Celých sedm týdnů se 

učil fotografovat s jedním učitelem a zažil pár procházek po Hanoji. Líbily se mu věci, které 

se babičce nelíbily, takže si nemohl nakupovat podle svého a musel se jí podřídit. Podle něj 

jsou ve Vietnamu vyčůraní prodejci. Když byl v obchodě a mluvil se sestrou česky, tak mu 

potají zvyšovali cenu za zboží. Babička si toho všimla a řekla, že půjdou nakupovat někam 

jinam. 

S Vietnamci se domluví, ale jednodušší je pro Minhe komunikovat s mladšími lidmi. 

Ve Vietnamu nevěděl, jak se s lidmi bavit. Připadal si tam jako cizí. 

Budoucnost 

Přemýšlel i o pobytu v zahraničí - v Austrálii nebo Anglii. Ale v Anglii je všechno 

drahé, takže by si musel nejdříve sehnat nějakou dobře placenou práci, aby se uživil. O 

cenách v Austrálii neví, láká ho to, jelikož je to odlišné od severní polokoule. 
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Zatím nemá představu o své budoucnosti. Teď musí zvládnout maturitu. Po ukončení 

střední umělecké školy si nechá fotografii jako hobby. Nechce se fotografii věnovat 

profesionálně. Přemýšlí, že by dále studoval v oboru marketingu nebo reklamy. Rodiče si 

představují, že bude vydělávat hodně peněz. Dřív chtěli, aby byl právník nebo lékař. Říká, že 

toto očekávání je u většiny Vietnamců běžné. 

Kdyby mohl něco změnit, chtěl by omezit rasismus a také to, aby média přestala psát 

špatné věci o Vietnamcích, protože lidé, kteří to sledují si pak myslí, že všichni Vietnamci 

jsou špatní, že prodávají drogy atd. 

5.5 Srovnání kazuistik  

Ačkoliv každá kazuistika respondenta je jiná, mají společné ústřední téma. Své 

příběhy vyprávěli s důrazem na různé detaily i oblasti života. Každý vychází z jiných 

rodinných podmínek a přináší zkušenosti ve výpovědích o životě ve vietnamské a české 

společnosti, i tak se mi podařilo identifikovat společné témata pro výzkum.  

Kim, Duc i Van se narodili v České republice, Minh v Německu. Rodiče Kim,Van i 

Minhe spolu již nežijí ve společné domácnosti, pouze rodiče Duca setrvali v manželství až do 

současnosti. Názory respondentů na partnerské vztahy se různí, toto lze přisoudit i rozdílnému 

věku respondentů, Kim a Van zatím navštěvují základní školu. Liší se jejich zkušenosti 

z mateřské školy, Duc jí vůbec nenavštěvoval. Kim byla sice jediná Vietnamka, ale 

s kolektivem má dobré zkušenosti, s Van do MŠ chodil další Vietnamec. Minh na rozdíl od 

ostatních respondentů vystřídal několik předškolních zařízení. 

Od druhé třídy měli všichni respondenti ve třídě dalšího vietnamského studenta, 

někteří několik nebo dokonce i jiné cizince. Výpovědi o životě během studia ZŠ se významně 

liší, zejména v chápání šikany a útoků kolektivu. Všichni respondenti se setkávali s útoky 

kolektivu na svoji nebo jinou osobu, pouze Minh toto označil za šikanu. Jeho zážitek byl 

z mimoškolního kroužku, který po půlroce tohoto nátlaku opustil. Ostatní respondenti se 

s útoky na svou osobu vyrovnávali nácvikem ignorace nebo nadnesením do legrace. 

Tři respondenti na otázku zda chtějí žít v ČR nebo ve Vietnamu odpovídají, že chtějí 

žít v ČR, čtvrtý respondent neví jasnou odpověď. Jejich zkušenosti s Vietnamem se liší, Van 

ho nikdy nenavštívila, Kim jednou, Minh dvakrát a Duc čtyřikrát.  
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Jako společný zápor uvádějí komunikaci ve vietnamštině s cizími lidmi, kdy jim buď 

vůbec nerozumí, neumějí jim odpovídat bez použití některých českých slov, nevědí jaké 

vhodné vietnamské zájmeno použít nebo neví, jak se s lidmi bavit. Kim do této kategorie 

přiřadila i komunikaci s vlastní babičkou. 

Společné je pro všechny to, že mají další sourozence a během svého dětství zažili péči 

české babičky - placené paní na hlídání, která jim umožnila první kontakt s českou kulturou. 

Zároveň všichni využívali institut mimoškolního doučování, tři respondenti českého a jeden 

vietnamského jazyka. V každém příběhu je možné pozorovat střet asijské a evropské 

mentality a různé způsoby individuálních přístupů a zkušeností života v České Republice u tří 

respondentů i ve Vietnamu.  

Na základě osobních výpovědí lze tvrdit, že se respondenti přizpůsobují českému 

prostředí, jednodušší je pro ně komunikace v češtině a ve svém mateřském jazyce, 

vietnamštině, všichni shodně hovoří o náročnosti vyjadřování či porozumění. Míra lpění na 

vietnamských tradicích, je viditelná u respondenta Duca, který stále dodržuje tradiční model 

chování vůči rodičům, a ikdyž dříve měl zájem o českou partnerku, nyní se zaměřuje více na 

životní hodnoty, kde hledá společnou polohu se svou rodinou, u které předpokládá, že by 

ženu jiného etnika spíše nepřijala. U ostatních tří respondentů výpovědi působí spíše pro 

české vzorce chování, jak ve školním, tak v osobním prostředí. Jak v jednomyslnosti přání 

života v ČR, tak konceptu vlastí budoucnosti, který buď přání rodiče nereflektuje, nebo je 

uvádí jen jako sdělení, se kterým se nijak neidentifikují. 
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6. Srovnání zkušeností pracovníků v sociálních a navazujících 

službách 

V této kapitole dochází k naplnění výzkumného cíle práce: Srovnání zkušeností a 

metod práce s Banánovými dětmi v sociálních a návazných službách, na základě 

polostrukturovaných rozhovorů. Cílem rozhovorů je zodpovědět pomocné výzkumné otázky:  

- Jaké jsou rozdíly v chování a myšlení vietnamských dětí jiné než českých dětí?  

- Jaké metody práce, vhodné pro práci s vietnamskými dětmi, jsou známé mezi 

sociálními pracovníky a pracovníky návazných služeb? 

Cíl mého výzkumu byl zvolen zejména s ohledem na fenomén Banánových dětí, o 

kterých se často hovoří. Výzkumy, ve kterých byla tato skupina dětí mapována, se věnují 

populacím dětí cizinců s OMJ obecně. Chtěla jsem probádat, zda pracovníci v přímé péči 

s těmito dětmi mají shodné poznatky a zda se tyto informace dostávají mezi pracovníky státní 

správy a projektové manažery, kteří řídí projekty, v nichž je tato cílová skupina zastoupena. 

  Metodu výzkumu jsem vybrala na základě omezené dostupnosti vzorku respondentů, 

kteří s cílovou skupinou pracují a s ohledem na rizika, které kvantitativní výzkumy mají 

(zejména mám na mysli nízký počet odpovědí a následnou nemožnost vytvoření validních 

výstupů).  

V podkapitole Výpovědi respondentů předkládám srovnání jednotlivých tvrzení, které 

se vztahují k dvěma vlastním výzkumným otázkám. Vzhledem k tomu, že pro úplnou 

souvislost výpovědí považuji za důležité znát odpovědi respondentů i na další otázky, obecný 

souhrn všech výpovědí s relevantními detailními přepisy je zařazen na závěr mé práce 

v příloze č. 3. 

6.1 Výběr respondentů 

Oslovila jsem 40 konkrétních osob, které jsem potkala během své praxe v sociálních 

službách na pozicích sociálních pracovníků v neziskových organizacích i zaměstnanců 

Odboru péče o dítě, pracovníků v sociálních službách, pedagogů volného času, dobrovolníků, 

projektových manažerů v projektech pro cizince, logopedů, úředníků z odboru školství či 

integrace nebo externích pracovníků škol a školek, kteří pracují v lokalitě Praha 12 a Praha – 
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Libuš, místě s nejvyšší koncentrací osídlení přistěhovalci v ČR
9
. Sdělila jsem jim základní 

informace o své bakalářské práci a požádala jsem je o krátký rozhovor.  

23 z nich souhlasilo s osobním rozhovorem. Jedná se o 4 muže a 29 žen ve věku od 21 

do 59 let, z nich 3 mají nebo měli vietnamské občanství. 

Rozhovory probíhaly na různých místech: v zaměstnání, v restauraci, dle možností 

respondentů. Na začátku setkání jsem znovu informovala o cíli sběru informací a anonymitě, 

kterou v práci zachovám vůči všem respondentům. Odpovědi jsem nahrávala na diktafon a 

následný písemný záznam rozhovoru jsem zasílala respondentům ke kontrole emailem, abych 

eliminovala rizika nepřesnosti přepisu. 

Respondenty jsem kódovala dle jejich pohlaví, věku a pracovního zařazení, které sami 

na konci nebo začátku rozhovoru uvedli. Zde předkládám jejich seznam: 

 

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 

                                                           
9
 Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx Informativní počet cizinců v 

městských částech k 1.1.2014 [15.06.2014]. 

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/mc-xls.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/mc-xls.aspx
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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 

6.2 Výpovědi respondentů 

 Zde vybírám relevantní odpovědi, příklady z praxe respondentů, či neobvyklé 

podněty. Tam, kde se výpovědi respondentů shodují či podobají, uvádím kvantifikované 

počty. 

1. 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. Uvádí následující rozdíly: 

a) míra integrace 

b) spojení s komunitou 

c) společenské hodnoty 

d) přístup ke svým rodičům 

e) přístup k hodnotě bohatství 

f) reakce na pedagogické podněty 

g) schopnost samostatné práce 

Dva z těchto respondentů hovoří o možných problémech začátku školní docházky, ale každý 

z nich o jiném typu. 

 R14: U dětí narozených ve Vietnamu soudím, že záleží na tom, v jakém věku a 

z jakého prostředí k nám přijíždějí … z toho důvodu předpokládám, že velkým zlomem je pro 

vietnamské dítě začátek školní docházky, případně tzv. nultý ročník ZŠ. 
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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, 

začíná jim dril. 

Jeden respondent uvádí, že rozdíl u dětí nevidí. 

 R13: Identifikují se s českým prostředím přirozeně.  

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. 

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

Odpovědi respondentů na tuto otázku jsem rozdělila do dvou kategorií 

A) metody práce a 

B) konkrétní organizace, které metody používají. Jelikož sami respondenti často 

v případě, že žádné metody neznali, uváděli alespoň organizaci, kterou znají – kam by se 

v případě potřeby mohli obrátit. 

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

neshánělo žádné informace, dalších devět respondentů zná některé metody nebo pomůcky pro 

práci s vietnamskými dětmi: 

a) knihy, slovníky, CD, Google translator 

b) metodické příručky, dvojjazyčné příručky 

c) asistenční služby a konzultace 

d) metoda interkulturního vzdělávání (interkulturní projekty) 

e) tlumočení 

f) práci s rodinou 
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g) inkluzivní metodu práce 

h) výuka češtiny pro cizince 

Dva respondenti znají specifickou pozici ve škole Asistent pedagoga, na které by pracovník 

měl umět tyto metody používat. 

V oblasti služeb poskytovaných organizacemi znalo pět respondentů sdružení Meta, 

šest sdružení Lačhe Čhave 
10

 a jeden respondent sdružení Info-Dráček. 

  

                                                           
10

 Vyřadila jsem odpovědi pracovníků Lačhe Čhave, pokud neuvedli jinou organizaci, která provozuje zařízení 
NZDM Rozhledna.  
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7. Komentář výzkumníka  

Vyhodnocování odpovědí, respektive otázka, zda mají být sebraná data 

vyhodnocována a interpretována, či nikoli, podléhá v oboru kvalitativního výzkumu diskusi. 

Někteří badatelé se kloní k názoru, že „údaje samy o sobě by se neměly analyzovat vůbec a že 

úkolem badatele je spíše údaje shromažďovat a prezentovat je tak, že informátoři mluví sami 

za sebe“ (Strauss, 1999, s. 13).  Tímto doporučením jsem se řídila a neanalyzovaná data je 

možné naleznout v příloze č. 3. 

Co se týče výhod či rizik, které nastaly při výběru a následném rozhovoru s odborníky, 

jak jsem uvedla v začátku této kapitoly výzkumu, všechny respondenty jsem v minulosti již 

potkala. Vzhledem k tomu, že se jednalo o odborníky z praxe, zkušené dobrovolníky nebo 

zaměstnance městského úřadu, ve všech případech se nám dařilo udržet profesionální přístup 

a veškeré etické zásady výzkumu. Pro většinu osob to nebylo první kvalitativní šetření, 

kterého se účastnili, a 20 osob projevilo zájem o výsledky studie po obhajobě mé práce. 

Rizikem samozřejmě může být, vzhledem k tomu, že se respondenti znali i mezi sebou, že 

mohlo dojít k přenosu informací o výzkumných otázkách nebo vlastních výpovědích, 

nepozorovala jsem však během šetření, že by respondenti téma předem studovali a na 

rozhovor se speciálně připravovali. Bez ohledu na vzájemnou komunikaci jsem jim i já 

osobně téma rozhovoru předem nastínila. 

Není známá společnost, ve které by nefungovala sociální mobilita, tj. pohyb jedinců 

mezi společenskými třídami (Bakalář, 2003). Z výpovědí odborníků ani kazuistik se tato 

změna či proměna během života jedince neprojevuje. V několika výpovědích můžeme 

naleznout popis zlepšení situace jedince v přijímání kolektivem. Ze své praxe mohu hovořit o 

Banánových dětech jako osobách, které se již od útlého dětství učí vyrovnávat se stresovými a 

krizovými situacemi a to nejen vlastními, ale pomáhají hledat řešení problémů i svým 

rodičům. 

 „Zároveň však dítě může schopnosti reflexe využít k určitému druhu sebeochrany, 

která mu otevírá cestu k lidem. Může například proběhnout vnitřní proces, který se dá popsat 

následujícími větami: „Měl(a) bych ještě jednou zvážit, kdo za to všechno může. Zatím se 

zdálo, že „oni“, ale s tímto přístupem jsem nic nepořídil(a). Možná, že je chyba ve mně, třeba 

toho chci příliš, máma je hodná, ale prostě nemá tolik času, má důležitější věci na práci, 

bratříček je malý a je třeba se mu věnovat. A do toho já tak zlobím. Měl(a) bych být velký 
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(velká) a rozumný (rozumná). Nebudu už nic potřebovat a budeme si s mámou rozumět“ 

(Kopřiva, 1997, s. 55 – 56). Tato citace dle mého názoru shrnuje situace, ve kterých se 

Banánové děti ocitají, ve většině případů, jak vyplývá i z hloubkových rozhovorů 

prezentovaných v kazuistikách, své náročné životní situace řeší samy a snaží se být rodičům, 

co nejmenší zátěží. Neupřednostňují své potřeby. Tento typ uvažování je mezi vietnamskými 

dětmi velmi rozšířený, často vede k pocitům osamělosti ve své životní situaci a neposkytuje 

potřebný prostor pro rozvoj zdravého sebevědomí jedince, neboť vytváří konflikt mezi jeho 

potřebami a potřebami milovaných osob. 

V mediích se objevují zprávy, že Vietnamci jsou výrobci a distributory drog, jiní je 

stále považují za stánkaře, kteří obchodují pouze s textilem. Lze předpokládat, že se jedná o 

osoby, které nejsou s touto skupinou v bližším kontaktu. „Veškerá média přinášejí nějaké 

informace. V tomto smyslu jsou i socializačními prostředky, protože prezentují určité modely 

chování, vybízející k napodobení. Na masová média a jejich účinky nelze nahlížet izolovaně, 

jsou součástí kontextu určité společnosti. Tím, že média uvádějí a zdůrazňují nějaká témata, 

určitým způsobem zpracovávaná, vytvářejí dojem, že vyjadřují běžnou kulturní normu. Dítě 

je chápe jako standard a vůbec o jejich platnosti či pravdivosti nepochybuje“ (Vágnerová, 

2000, s. 185). Jak je patro z kazuistiky Minhe (číslo čtyři), jeho přání se týká možnosti změny 

mediálního obrazu vietnamské komunity, jeho osobní zpověď jistě vychází nejen z 

televizních zpráv a novinových článků, pravděpodobně se setkal s tímto tvrzením ze strany 

spolužáků nebo dospělých Čechů. Ze své zkušenosti mohu svědčit živým debatám mezi 

samotnými osobami z vietnamské komunity, které se snaží verifikovat nebo vyvrátit tato 

tvrzení i ve vzájemném dialogu. Osobně se snažím např. situaci v oblasti drog, zejména 

produkce a distribuce marihuany a pervitinu Vietnamci mapovat a utvořit si jasnější celistvý 

názor, ale vzhledem k těžké dostupnosti dat, které shromažďuje Policie a její útvary, musím 

vypovědět, že kromě několika odhalených výroben, které byly, jako kauzy medializovány, je 

těžké si představit reálný rozsah problému a jeho případné ohrožení či vývoj v naší 

společnosti. 

V ostatních případech se domnívám, že je pravděpodobná budoucí změna postojů 

společnosti a reálná šance naplnění přání Banánových dětí, které se týkají možností: 

- rozšíření systému doučování i na jiné předměty, než jen český jazyk 

- změny vztahů rodičů a dětí (pevnější citové vztahy) 

- zákazu fyzických trestů 
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- snížení nároků na studijní výsledky dětí 

- a omezení rasismu. 

7.1 Role insidera 

„Kvalitativní výzkum dále stojí na známém poznatku, že platnost zkušenosti stoupá 

s mírou subjektivní účasti poznávajícího. Subjektivita badatele je vnímána jako přínos pro 

pochopení skutečnosti, čímž je uznána náročnost a přínos myšlení, neboť velcí badatelé se 

vyznačovali právě svojí subjektivitou: vymysleli vlastní problémy, které zkoumali vlastními 

metodami. Vědecká práce tak konečně dostává status náročného myšlenkového postupu není 

již tedy mechanickou aplikací jedné metody. Další charakteristikou kvalitativního výzkumu je 

dialogičnost. Badatel se nejprve ponoří do studované reality, do životů zkoumaných subjektů, 

a tak získá hluboké pochopení studovaného jevu“ (Švaříček a kol., 2007, s. 21). 

Jelikož v oblasti integrace vietnamských dětí pracuji již několik let, nesnažila jsem se 

v rámci své práce zobecňovat nebo prezentovat výpovědi tak, aby korespondovali s mými 

výzkumnými otázkami. Co se týče výpovědí odborníků, velice mne překvapila početnost 

skupiny, které nezná žádné metody nebo je nemusela dosud použít. Během osobních 

rozhovorů jsem měla velkou obavu, abych jim odpovědi neradila nebo nedoporučovala, 

vyhýbala jsem se tedy uvádění různých příkladů metod práce. Díky tomu jsem také 

v připravených otázkách použila termín speciální metody práce, čímž jsem mohla 

respondenty uvést v omyl, že existují speciální metody práce s vietnamskými dětmi.  Mým 

cílem bylo vyhnout se obecným odpovědím jako: individuální a skupinová práce.  Jako 

příklad jsem používala multikulturní přístup. Domnívám se, že i přes výsledný poměr znalosti 

a neznalosti odborníci ve své praxi jistě různé metody práce vhodné pro přistěhovalce, 

potažmo Vietnamce využívají, nepovažují je ale za speciální metody. Zde tedy z mé strany 

došlo buď k nevhodně formulované otázce, nebo absenci konkrétního příkladu praktické 

metody. Zároveň je možné, že lidé neznají konkrétní metody, kterými pracují a i když je 

využívají, neumějí pojmenovat, co konkrétně v jaké chvíli dělají. 

7.2 Prezentace doporučení 

Abych ve své práci jen nepopisovala obtížné situace Banánových dětí, rozhodla jsem 

se nabídnout i několik řešení, které dle mého názoru mohou v budoucnu napomáhat 

odstranění největší zátěže těchto dětí. Jedná se o běžné dostupné a používané činnosti, které 

bohužel ve své praxi pozoruji spíše sporadicky. I když v literatuře i v praxi dle zavedených 

standardů sociální služby i školská zařízení četně hovoří o individuální práci s jedincem, stále 
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je málo využíváno sdílení dobré praxe a osvědčených postupů. Tyto sdílení se objevují spíše 

na úrovni spolupráce jednotlivců nebo konkrétních zařízení, komplexní sdílení kazuistik a 

případů mezi službami a školskými zařízeními chybí. 

Vždy se mi při práci s dětmi z vietnamských rodin osvědčilo maximální projevování 

zájmu o jejich kulturu a společné vyhledávání informací, jak o české tak vietnamské 

společnosti. Ověřováním tvrzení či srovnáváním zdrojů informací v kombinaci 

s poradenstvím, vzděláváním nebo prací na individuální zakázce je možné podporovat dítě 

v rozvoji dovedností s informačními technologiemi pod dozorem pracovníka, který zde může 

uplatnit znalosti primární prevence a případně probírat legislativní normy, které se týkají 

downloadu hudby, filmů či fotografii. 

Pro vytváření důvěry s klienty pro mne funguje partnerský přístup a uznání chyby či 

neznalosti kultury. Vlastní popis stereotypů je pro navazování důvěry klíčový. Zde je jen 

potřeba rozlišit mezi chvástáním nebo stěžováním si pracovníka, co vše ve svém životě 

překonal a předáváním cílené zkušenosti, kterou by klient např. získal obtížně nebo by mu 

nebylo příjemné se svěřovat s chybou, prohrou sám první atp. 

Jako okrajovou sociální, ale zcela funkční metodu práce využíváme v NZDM 

Rozhledna také hudební nástroje a výuku na ně. Dítě si osvojuje pravidelné návyky, tréning a 

rozvíjí jemnou i hrubou motoriku. Nejběžněji využíváme kytaru, klávesy nebo rytmické 

nástroje. Je zde prostor pro individuální práci, kdy pracovník snadno může podporovat 

motivaci a zvyšování sebevědomí klienta, ať už před rodinou, školním kolektivem nebo 

případným partnerem. Zároveň může nacvičovat i se skupinou klientů, kteří mají různou 

úroveň českého jazyka, kulturu či návyky a jelikož se nejedná o aktivitu soutěžní, nepociťuje 

klient negativní emoce z prohry, které z jiných skupinových aktivit zná. 

Podobná doporučení jsem již zpracovávala ve výzkumné zprávě pro Magistrát 

hlavního města Prahy v rámci projektu Terénní práce s Vietnamci v Praze, Analýza této 

situace je součástí neveřejné zprávy, do které je možné na vyžádání nahlídnout. Uvádím zde 

dvě klíčové doporučení, které se týkají poskytování profesionálních služeb obecně: 
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Propojení služeb  - Spolupráce služeb s asistenční informační linkou pro Vietnamce 
11

 a 

pobočkami Integračních center 
12

, které mohou pracovníci využít pro tlumočení po telefonu 

s klienty v terénu nebo sdílení aktuálních informací mezi komunity cizinců. 

 Propojení spolupráce organizací, které pracují s cizinci. Sdílení formou výměnných 

stáží, propagačních materiálů, mapování situace, vytvoření systému předávání informací o 

místech „kde jsou problémy“.  

Práce s těmi, které lze nejrychleji a nejefektivněji ovlivnit 

Zavedení programů specifické primární prevence pro děti s OMJ
13

 – se zaměřením na 

Vietnamce. Nutná práce s mediálním obrazem, odbourávání problémů s identitou ke skupině, 

která je známá výrobou a distribucí drog, zejména ve školách s vyšší koncentrací těchto dětí.  

7.3 Jak může vzdělání pracovníků ovlivnit jejich způsob práce 

Vzhledem ke vzorku respondentů výzkumu a jejich vstřícnému sdílení dosaženého 

vzdělání a informací o absolvovaných kurzech v oboru integrace vyplývají tyto informace: 

- Tři respondenti, kteří nemají primárně sociální vzdělání, ale studovali obory 

sociologie, vietnamistika nebo učitelství biologie a geografie popisují rozdíly 

v chování a myšlení vietnamských a českých dětí velmi strukturovaně a logicky. 

- Čtyři respondenti (dobrovolníci a pracovníci v sociálních službách) pojmenovávají 

pouze organizace, které metodami sociální práce pracují, i přesto, že jsou sami 

pracovníci těchto služeb. 

- Úředníci a sociální pracovníci státní správy neabsolvovali žádný kurz, který by se 

věnoval oboru integrace cizinců ani jejich metodám. Sami žádné metody práce 

nepopisují. 

                                                           
11

  Službu provozuje Charita Česká republika, Asistenční telefonická linka je určena občanům Vietnamu žijícím a 
pracujícím v ČR. Služba funguje prostřednictvím anonymního poskytování informací telefonickou a internetovou 
formou nebo tlumočí prostřednictvím telefonu v případech, které souvisejí s pobytem Vietnamců v České 
republice. Na linku se mohou obrátit i české instituce, které využijí asistenci nebo tlumočení při kontaktu s 
občany Vietnamu. Linka je v provozu v pondělí a středu od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin. Telefon: 605 999969,   
E-mail: vietnam.info@charita.cz, Yahoo chat: info_vn2012 

12
 Např. se jedná o organizaci Integrační centrum Praha o.p.s., které má několik poboček na různých městských 

částech v Praze. http://www.icpraha.com  
13

 Odlišným mateřským jazykem, jedná se totiž často již o děti, které mají české občanství. Nelze je tedy zařadit 
do kategorie „cizinci“. 

mailto:vietnam.info@charita.cz
http://www.icpraha.com/
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- Speciální pedagog, logoped a pedagog ve většině otázek nezaujímají hodnotící 

postoj a uvádí, že pro něj nemají dostatek informací. I když v otázce frekvence 

kontaktu s vietnamskými dětmi vypovídají: velmi často jsme v kontaktu, ale 

nepovažují tento kontakt za blízký. 

- Pět respondentů ve věku do 30 let absolvovalo nejvíce vzdělávacích kurzů 

v oblasti integrace, v jejich výpovědích je velmi patrný rovný přístup ke všem 

dětem. 
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ZÁVĚR  

Cílem této práce bylo popsat fenomén Banánových dětí na základě dostupné literatury 

i internetových zdrojů a srovnat zkušenosti a používané metody práce s nimi v sociálních a 

návazných službách. 

S teoretickými poznatky z literatury jsem na základě hloubkových rozhovorů 

s vietnamskými dětmi vytvořila čtyři kazuistiky, které ilustrují jejich dosavadní život, přání, 

plán do budoucna a reflektují jednotlivé potřeby. 

 Při rozboru dvaceti tří polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky a pracovníky 

v navazujících službách jsem zjišťovala, jestli: Jaké jsou rozdíly v chování a myšlení 

vietnamských dětí jiné než českých dětí? Patnáct respondentů vypovídá, že spatřují výrazné 

rozdíly v chování a myšlení těchto dětí (v míře integrace, ve spojení s komunitou, ve 

společenských hodnotách, v přístup ke svým rodičům, v přístup k hodnotě bohatství, v reakci 

na pedagogické podněty a ve schopnostech samostatné práce). Jeden respondent uvádí, že 

nespatřuje žádné rozdíly.  Dva respondenti vnímají rozdíl pouze v jazykové barieře.  Pět 

respondentů neví nebo se necítí kompetentní toto hodnotit. 

 Další výzkumnou otázkou bylo: Jaké metody práce s vietnamskými dětmi jsou známé 

mezi sociálními pracovníky a pracovníky v navazujících službách? Devět respondentů zná 

různé metody a pomůcky pro práci (knihy, slovníky, CD, Google translator, metodické 

příručky, dvojjazyčné příručky, asistenční služby a konzultace, metoda interkulturního 

vzdělávání, tlumočení, práci s rodinou, inkluzivní metodu práce či výuku češtiny pro cizince). 

Dalších devět respondentů nezná žádné metody nebo je dosud nemuselo použít. Dva 

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

používat. 

Díky podrobným výpovědím obou skupin respondentů je patro že, Banánové děti 

nemají výrazné problémy s dospělými a cítí z jejich strany stejný přístup jako k ostatním 

dětem a zároveň sociální pracovníci a pracovníci z návazných služeb sice vnímají rozdíly 

v myšlení a chování těchto dětí, ani nepotřebují či spíše nevyužívají speciální metody pro 

práci s nimi. K potvrzení této souvislosti by bylo zapotřebí provést ještě kvantitativní 

uzavřené dotazníkové šetření mezi větším počtem dětí z vietnamských rodin i sociálních 

pracovníků a pracovníků v návazných službách. Takový impuls by mohl být podkladem pro 

práci většího rozsahu (např. magisterskou).  



56 
 

 

 

„Banánové děti“ – druhá generace vietnamských rodin na území ČR, 

vybrané kazuistiky 

 

„Banana kids“ – second generation vietnamies family´s in Czech Republic,  

Selected cases  

 

 

 

 

Autor: Markéta Fišarová 

 

 

Resume 

 Tato práce popisuje fenomén „Banánových dětí“ – druhé generace vietnamských 

rodin v České republice. Popisuje vybrané kazuistiky a ukazuje na zkušenostech odlišného 

myšlení a chování vietnamské děti, jak je pozorovali pracovníci ze sociálních služeb v Praze.  

 

Summary  

This work describes the phenomen of „Banana kids“ second generation vietnamiese 

family´s in Czech Republic. The describe of selected cases and showed by experiences 

different types of thinking and behavior vietnamiese childern observed  by workers in social 

services in Prague. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

ČR -  České republika 

ČSR – Československá republika 

MŠ – mateřská škola 

OMJ – odlišný mateřský jazyk 

R – respondent 

VN – Vietnam, vietnamský, vietnamská, vietnamské 

ZŠ – základní škola 
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návazných služeb 

Příloha č. 3 – Souhrn odpovědí sociálních pracovníků a pracovníků návazných služeb 

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 
14

 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.  

                                                           
14

 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. 
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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 


