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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se věnuje roli televizní stanice VTV4 v životě 

vietnamských přistěhovalců v České republice. Snaží se objasnit, jaké jsou funkce 

VTV4 a co všechno představuje pro své diváky. Obsahuje teoretickou, metodologickou 

a analytickou část. Teoretická část je sestavena na základě české a zahraniční literatury. 

V úvodu této části představuje teorie, které vysvětlují funkce masových médií 

ve společnosti. Dále se pak věnuje charakteristice vietnamských přistěhovalců na území 

České republiky a jejich vnitřní diferenciaci. Jednou ze zásadních kapitol diplomové 

práce je také kapitola o samotné televizi VTV4, ve které představíme v krátkosti její 

cíle, historii a seznámíme se také s jejím programem. Jádrem práce je samotný 

kvalitativní výzkum uskutečněný formou polostrukturovaných rozhovorů, 

jehož metodologie je dopodrobna vysvětlena v metodologické části. Cílem bylo 

od informantů zjistit, jakou roli hraje v jejich životě VTV4, přičemž velká pozornost je 

věnována rozdílům ve vnímání mezi tzv. první generací vietnamských přistěhovalců 

a druhou generací. Na základě odpovědí obou skupin je sestavena analytická část, 

jež obsahuje interpretaci a vyhodnocení získaných dat z provedených rozhovorů. Závěr 

analytické části obsahuje též shrnutí, ve kterém jsme zrekapitulovali hlavní témata 

vzešlá z praktického výzkumu. 

 

  



 
 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the role of the television channel VTV4 in lives 

of Vietnamese immigrants in the Czech Republic. It tries to clarify what are 

the functions of VTV4 and what it represents for its audience. The thesis is divided into 

theoretical, methodological and analytical parts. The theoretical part is compiled from 

Czech and foreign literature. At the beginning of this section it presents theories 

explaining functions of mass media in society. Then it describes the characteristics of 

Vietnamese immigrants in the Czech Republic and their internal differentiation. One of 

the most important chapters of the thesis is also a chapter describing VTV4, which 

briefly introduces its objectives, history, and also its program. The core of the thesis is 

the qualitative research conducted through semi-structured interviews. 

The methodology of the research is explained in detail in the methodology section. 

The aim was to find out from informants, which roles VTV4 plays in their lives 

whereby great attention is paid to differences in perception between the so-called 

the first generation of Vietnamese immigrants and the second generation. The analytical 

part composes of responses of informants from both groups. This part also contains 

the interpretation and the evaluation of the data obtained from the interviews. The main 

themes emerged from the practical research can be found in the summary of 

the analytical part.  
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Úvod  
 

Již několik desetiletí jsou vietnamští občané součástí české, dříve 

československé, společnosti. S tím, jak se změnily podmínky pro život, se postupně 

měnil i hlavní charakter jejich pobytu zde a s tím spojený i způsob života, 

od pracovníků v průmyslových podnicích za minulého režimu, prodavačů textilu na trhu 

až k vlastníkům malých obchodů s potravinami. Takto bychom mohli ve zkratce popsat 

vývoj ekonomických aktivit, základního bodu při charakteristice této v současné době 

třetí nejpočetnější skupiny cizinců v Česku. Tato práce chce však nabídnout větší vhled 

do života vietnamských přistěhovalců. Na začátku se zaměří na celkový obraz. Jak 

vypadá jejich život v zemi vzdálené přes 10 tisíc kilometrů od jejich rodné vlasti? 

Popíšeme i vnitřní diferenciaci, od které se pak odrazí i další směřování diplomové 

práce.  

To však není naším hlavním cílem. Tím je zjistit roli televizní stanice VTV4 

v životě vietnamských přistěhovalců. Jedná se o kanál, jenž vysílá přes satelit do celého 

světa primárně pro Vietnamce, kteří se nacházejí v zahraničí mimo domovský stát. 

Od roku 2000 do dnešní doby si vytvořila v některých případech nezastupitelnou roli 

v životě svých diváků. Pro některé je jméno VTV4 velkou neznámou, ale při hlubším 

zamyšlení si uvědomíme, že jsme ji už někdy zaslechli nebo postřehli. Nenajde se snad 

nikdo, kdo by ještě nenakupoval v potravinách vedených Vietnamci, kde jsme sem tam 

mohli vidět, že se dívají na něco, o čem moc nevíme, co to je. A právě tato diplomová 

práce se pokusí vysvětlit, na co se to dívají. Obecně bychom našli velice málo 

akademických prací, studií nebo i článků na téma mediální konzumace Vietnamců. 

Proto se nejprve zaměříme na hlavní znaky jejich mediální konzumace a proč se tak 

děje, abychom v prvé řadě získali obecnější kontext. Budeme chtít zjistit, jakým médiím 

dávají přednost, jak z hlediska mediatypů, tak i z hlediska jazykového. Proč sledují to 

či ono? Poté přejdeme k hlavnímu bodu práce a tím je, jak televizi VTV4 vnímají. 

Jakou roli hraje v jejich životě? Jaké funkce plní? Co pro ně představuje? Všímat si 

budeme rozdílů mezi první generací vietnamských přistěhovalců v České republice 

a druhou generací, popřípadě jedenapůltou.  
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Diplomová práce je rozdělená na teoretickou část, metodologickou část 

a analytickou část. Oproti předkládaným tezím jsme změnili některé kapitoly 

v teoretické části. Byly vynechány kapitoly o identitě, kultuře a etnicitě. Místo toho 

jsme zařadili klíčové teorie o funkcích médií k ukotvení práce, jako jsou teorie 

transnacionální migrace či o národně-integračním potenciálu masových médií. 

Domníváme se, že mají větší přínos při analýze získaných dat a jejich následné 

interpretaci než ty, které jsme uvedli v tezích. Tato změna si také vyžádala aktualizaci 

a obměnu příslušné literatury. Některé tituly byly přidány, jiné vypuštěny. Velká 

pozornost je v teoretické části věnována charakteristice vietnamských přistěhovalců 

a jejich vnitřní diferenciaci, neboť se domníváme, že hlubší znalost této problematiky je 

nezbytná k pochopení našeho hlavního tématu. Dále je dán velký prostor samotné 

televizi VTV4 k jejímu představení a základnímu seznámení s jejím programem. 

I když se zabýváme v našem výzkumu publikem, považujeme přesto za nezbytné, 

aby práce obsahovala co nejúplnější obraz o VTV4 k lepšímu porozumění celého 

tématu.  

Metodologická část obsahuje popis metodologie a náš přístup k výzkumu. 

Zahrnuje nejen jednotlivé kroky ve výzkumu, ale také nástrahy a podmínky, 

se kterými jsme se museli potýkat. Po této části pak přistoupíme ke klíčové kapitole této 

diplomové práce, tedy analytické části, která bude obsahovat kvalitativní výzkum 

a následně analýzu a interpretaci dat. Cílem bylo zjistit, jakou úlohu hraje v životě 

vietnamských přistěhovalců televize VTV4. Za tímto účelem jsme provedli výzkum 

formou rozhovorů s představiteli první a druhé generace Vietnamců v České republice, 

abychom zjistili jejich názory. Tyto názory jsme pak zpracovali a porovnali přístupy 

a pohledy obou generací na VTV4, abychom získali odpovědi na položené výzkumné 

otázky.  
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1. Teoretická část 

1.1 Společenské funkce médií 

Jak říká McQuail, funkcionalismus se zabývá potřebami, které mají jak 

jednotlivec, tak i společnost. Skrze tyto potřeby se snaží vyjasnit společenskou praxi 

a instituce v dané společnosti. „Organizovaný společenský život prý vyžaduje průběžné 

udržování víceméně přesného, logického, podpůrného a úplného obrazu fungování 

společnosti a společenského prostředí. Svou konzistentní reakcí na požadavky 

jednotlivců a institucí média bezděčně přinášejí užitek společnosti jako celku“
1
 Podle 

tohoto směru média usilují o společenskou integraci, mají sklon spíše udržovat 

konzervativní a konformní stávající stav společnosti, než aby byla zdrojem zásadních 

změn. Denis McQuail shrnuje následující základní představy o funkcích médií 

ve společnosti:  

1) Informování – podávání informací o událostech a předpokladech 

ve společnosti a světě, podpora progresu a zlehčení adaptace, 

2) Korelace – socializace, docílení konsenzu, podpora zavedeným autoritám 

a normám, výklad a komentáře významů událostí a informací, zavedení 

priorit a naznačování relativního statusu, 

3) Kontinuita – udržování a uplatňování společenské přijatelnosti hodnot, 

formulace dominující kultury, 

4) Zábava – zdroj pobavení, rozptýlení, prostředek uvolnění, způsob jak oslabit 

sociální a osobní napětí,  

5) Získávání – prostředek agitace pro společenské cíle.
2
  

1.1.1 Užívání a uspokojení 

Dále upozorňuje na to, že je nutné dále tyto představy pozměnit a vzít v potaz 

nejenom potřeby společnosti a v rámci ní funkce, které média plní, ale také pohled 

individua a uživatele masových médií, jeho motivaci a prospěch, jako například v teorii 

„užití a uspokojení“. Ta se zabývá právě představou, že užívání médií je závislé 

na uspokojení, potřebách, tužbách a motivacích konkrétního příslušníka publika. Výběr 

médií je pak řízen racionálními pohnutkami a směřuje ke specifickým cílům a jejich 

                                                             
1MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2009 ISBN 978-80-7367-

574-5, str. 109. 
2Tamtéž. 
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uspokojení. Princip užití a uspokojení předpokládá, že každý člen publika si uvědomuje 

jak své konkrétní osobní potřeby, tak i společenské sdílené okolnosti. Avšak dále říká, 

že osobní užitečnost je významnějším určujícím prvkem vzniku nějakého publika než 

estetické, kulturní či jiné faktory.
3
 McQuail uvádí tyto nejdůležitější typy mediálního 

uspokojení:  

1) Rozptýlení – útěk od všednosti nebo problémů, poskytnutí emočního 

uvolnění, 

2) Osobní vztahy – sociální užitečnost, 

3) Osobní identita – introspekce do vlastního života, podpora vytyčených 

hodnot, zkoumání skutečnosti,  

4) Pozorování – formy hledání informací.
4
 

Tomuto principu se však ne vždy podařilo vysvětlit a předvídat volbu a užití 

médií, neboť jejich užívání může být osobně slabě motivováno, zato ale hodně může 

záviset na vnějších okolnostech. Je proto důležité, abychom při popisu vlivu výběru 

média popsali řadu faktorů, které mohou tento výběr ovlivňovat. Hlavními složkami 

jsou faktory na straně publika nebo na straně médií. Mezi faktory stojícími na straně 

publika jsou osobní atributy jako věk, pohlaví, rodinný stav, životní styl, sociální původ 

a prostředí, potřeby související s médii, osobní vkus a preference, všeobecné zvyklosti 

související s užíváním médií ve volném čase, specifický kontext užívání médií, vědomí 

možnosti volby a v neposlední řadě také náhoda. Do faktorů na straně médií se řadí 

mediální systém, struktura poskytování, dostupné možnosti obsahu, propagace médií, 

načasování a prezentace.
5
  

Při zkoumání role televize VTV4 v životě vietnamských přistěhovalců v České 

republice se ptáme základní otázkou: Proč? Proč a k čemu užívají VTV4? Proto jsme 

považovali za důležité se seznámit na začátku se základními teoretickými rámci 

a přístupy klasických směrů v mediálních studiích, které nám mohou dát první náznaky 

toho, k čemuž hledáme odpovědi.  

  

                                                             
3MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4. vyd. Praha: Portál, 2009 ISBN 978-80-7367-

574-5, str. 435 
4Tamtéž, str. 436 
5Tamtéž, str. 440. 
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1.2 Národně-integrační funkce masových médií 

Ve své práci Mediální integrace národa v době globalizace se Václav Štětka 

zabýval funkcemi masových médií v procesech reprezentace diskursu nacionalismu 

a národní integrace. Pohyboval se ve svém bádání na pomezí mediálních teorií 

a sociologických přístupů k fenoménům národní identity, nacionalismu a globalizace. 

Podle něho je podíl masových médií na budování národů a upevňování pocitu národní 

sounáležitosti, zejména pak nových komunikačních technologií, velký, a právě ony tyto 

procesy velkou měrou umožnily a urychlily. Říká, že „specifickou úlohu pak v procesu 

národní integrace sehrávají média veřejné služby, jejichž působení je definované jednak 

samotným symbolickým prostorem národního státu, jednak jeho specifickými kulturními 

a politickými zájmy“.
6
 Podle něho se národně-integrační působení médií projevuje 

za prvé každodenními symbolickými reprodukcemi nacionalistického diskursu, za druhé 

vytvářením příležitostí k rituální oslavě a potvrzováním příslušnosti k národní 

komunitě. Přičemž poukázal na přístupy, které zdůrazňovaly rituální charakter mediální 

komunikace, zejména jak je definoval James Carey. Ten se zabýval myšlenkou, 

že smyslem komunikace je především konstrukce a konfirmace, tedy potvrzování 

společenského řádu. „Ústředním tématem, okolo něhož se rituální komunikace točí, je 

posvátná ceremonie, která k sobě přitahuje lidi v rámci určitého společenství. 

Nejdůležitější význam komunikace tak není v přenosu informací, ale v konstrukci 

a udržování uspořádaného, smysluplného kulturního světa.“
7
  

Václav Štětka pak dále pokračuje, že i přes fragmentaci a internacionalizaci 

mediální komunikace a stále větší penetraci mezi „národním“ kulturním prostorem 

a „cizími“ globálními reprezentacemi, se nepodařila najít dostatečně silná opora v tom, 

abychom mohli říct, že došlo k úpadku národně-integračního potenciálu masových 

médií. Jedno z možných vysvětlení podává Anthony D. Smith, jenž říká, že národně 

ustanovené kulturní reprezentace mají tu výhodu, že se mohou opřít o sdílený základ – 

tradice, vzpomínky, symboly a mýty, které kolují v kolektivních pamětech národních 

komunit a starají se o to, aby kultura měla nadále vertikální rozměr. Naopak globální 

kultura „neposkytuje odpověď na živé potřeby a nevyčarovává žádné vzpomínky. 

Jestliže je vzpomínka centrální součástí identity, tak zatím není v dohledu zrod nějaké 

                                                             
6ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2007. ISBN 978-80-210-4376-3, str. 68 
7Tamtéž, str. 68. 
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globální identity (ani touhy po ní), ani žádné kolektivní amnézie, která by vyměnila 

existující hluboké kultury za kosmopolitní mělkou kulturu.“
8
  

Pokud budeme hledat motivaci, proč VTV4 vysílá, snadno bychom se dobrali 

k tomu, že politická reprezentace si je vědoma národně-integračního potenciálu tohoto 

média a jejím prostřednictvím se snaží udržet ve Vietnamcích, kteří žijí mimo vlast 

v zahraničí, vazby a spojení právě přes kulturní reprezentace a vzorce pro konstrukci 

sociálních identit z kolektivní zásobárny. Z pohledu VTV4 je toto určitě velkou 

motivací a zároveň úlohou, proč existuje. Nás ale ve výzkumu zajímá, zda si toho jsou 

vědomi diváci. Jak vnímají tuto rovinu? Je pro ně důvodem, proč se dívají na VTV4, 

právě hlad po známých prvcích a formách zakotvené kulturní reprezentace, které kanál 

ukazuje?  

1.3 Teorie transnacionální migrace 

Teorie transnacionální migrace nám vysvětlují situace, ve kterých přistěhovalci 

udržují přes-hraniční vazby se svým původním domovem, nerezignují na uchování 

dřívějších sociálních vazeb a svých původních identit, zároveň jsou ale součástí 

paralelních procesů začleňování do nové přijímací společnosti. Můžeme tak říci, 

že tzv. transmigranti udržují souběžně dva domovy.
9
 V souvislosti s těmito teoriemi se 

můžeme setkat s podobnými termíny jako „nacionalismus na dálku“ apod. Jsou 

charakteristické tím, že nejen sebe-pojetí přistěhovalců, ale také jejich příslušnost, jsou 

utvářeny v sociálních světech existujících na více místech. 

Jak říká Csaba Szaló, teorie transnacionální migrace se soustřeďují také 

na transnacionální sociální pole, která umožňují zprostředkovat směny nejrůznějších 

objektů a zajišťovat komunikaci s příbuznými a přáteli žijícími v jejich původním 

a novém domově a také transnacionální politickou a kulturní participaci.
10

 V tomto 

pojetí přestali být přistěhovalci zobrazováni jako pasivní a vykořenění aktéři, nýbrž jako 

aktivně jednající lidé, kteří i díky stále se zrychlujícím formám dopravy 

a telekomunikace, což zahrnuje i média, v našem případě televizi VTV4, překračují 

opakovaně hranice různých kultur a společenstev, jejichž „identity nepřekonávají 

                                                             
8ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2007. ISBN 978-80-210-4376-3, str. 178 
9SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich. 1. vyd. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-136-9, str. 8 
10Tamtéž, str. 105 
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zakotvenost vztahů loajality a solidarity v místě původu, v etnické identitě či národní 

příslušnosti. Tyto identity a společenství jsou považovány za transnacionální spíše 

z důvodu nad-národního propojení lokálních, národních, etnických a náboženských 

identit. Z hlediska teorií transnacionální migrace spočívá jinakost těchto identit v jejich 

decentrovanosti a deteritorializaci.“
11

 Dochází zde k rozbití představy „jedno místo 

rovná se jedna kultura“, nýbrž se můžeme setkat s tím, že pojem kultura nemusí 

obsahovat jen významy z místního prostředí, ale může v ní být i systém sdílených 

vědění a zvyklostí nacházejících se na více místech najednou. 

Jak jsme mohli vidět v předchozí části práce, masová média mají potenciál 

v procesech národní integrace a budování nějaké národní identity, například skrze 

ukazované kulturní artefakty připomínající příslušnost k národní komunitě. Můžeme 

tudíž předpokládat, že díky médiím se přistěhovalci nemusejí vzdávat své původní 

kultury, ale naopak můžeme vidět u některých z nich, že jsou tzv. transmigranty, 

kteří v sobě nosí souběžně dva či více světů a dvě či více kultur. Otázkou je, do jaké 

míry je tato teorie uplatnitelná na náš výzkum. Pokusíme se zjistit, zda se 

u vietnamských přistěhovalců v České republice projevuje nějakým způsobem teorie 

transnacionální migrace.  

1.4 Charakteristika Vietnamců žijících v České republice 

1.4.1 Úvod 

Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) pobývá k 31. 12. 2012 na území 

České republiky 57 300 Vietnamců. Jedná se tak o třetí nejpočetnější skupinu cizinců 

žijících v České republice.
12

 Z pohledu majoritní společnosti se vietnamská komunita 

může jevit jako homogenní, nepropustná, uzavřená a držící pospolu. Avšak při bližším 

zkoumání nejen historie, ale také ekonomických a sociokulturních aktivit této 

imigrantské skupiny zjistíme, že je zde vysoký stupeň vnitřní heterogenity. Tato 

kapitola se bude ve svém popisu opírat o studii Ondřeje Hofírka a Michala Nekorjaka 

Vietnamští imigranti v českých velkoměstech – Integrace přistěhovalců z Vietnamu 

ze sborníku Sociální integrace přistěhovalců v České republice vydaného v roce 2009 

                                                             
11SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich. 1. vyd. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-136-9, str. 114 
12ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Cizinci podle státního občanství [online]. [cit. 2014-04-08]. Dostupné 

z: http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cas_2_102=20121231&kapitola_id=743&potvrd=Zobrazit 

+tabulku&go_zobraz=1&cislotab=OBY5092PU_OK&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
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nakladatelstvím Slon a o výzkumnou zprávu Vnitřní diferenciace Vietnamců 

zpracovanou Terezou Kušnirákovou, Andreou Plačkovou a Tran Vu Van Anh 

pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v roce 2013. Dále bude doplněna též poznatky 

z vlastních zkušeností a pozorování.  

1.4.2 Stručná historie  

Historie Vietnamců na území České republiky (potažmo Československa) sahá 

do padesátých let minulého století, kdy na základě smluv o rozvojové pomoci mezi 

tehdejšími komunistickými režimy přišli do Československa první Vietnamci, aby zde 

pracovali převážně v průmyslových podnicích jako dělníci. V dalších desetiletích 

přicházeli díky bilaterálním dohodám další Vietnamci, většinou šlo o mladé učně, 

studenty nebo stážisty.  

Po roce 1990, kdy mezivládní smlouvy skončily, se změnil i charakter pobytu 

Vietnamců na zdejším území. Do té doby nepočítali ani úřady, ani sami Vietnamci 

s trvalým usazováním. Ti, kteří si přáli zůstat, museli nějakým způsobem svůj pobyt 

odůvodnit a legalizovat. Vlivem změněných podmínek se tak možným řešením jevily 

podnikatelské aktivity spojené s nákupem a prodejem zboží velkoobchodně 

i maloobchodně.
13

 Po pádu minulého režimu sem v prvních největších vlnách v letech 

1994-1995 přicházely převážně osoby, které již v Československu někdy žily a měly 

alespoň nějakou znalost prostředí. Postupně se k nim přidávali další členové rodiny 

a podle jejich vzoru i známí či přátelé.  

Graf 1 níže ukazuje vývoj počtu Vietnamců v Česku v období 1995-2012. 

Průměrný meziroční nárůst jsou 3 tisíce osob. Je však důležité přičíst osoby přibývající 

nejen migrací, ale také přirozeným přírůstkem. Od roku 1995 do roku 2010 se v České 

republice narodilo celkem 8 028 vietnamských dětí, což znamená dle ČSÚ, že každé 

třetí dítě cizinec zde narozené je občanem Vietnamské socialistické republiky.
14

  

                                                             
13HOFÍREK, Ondřej a NEKORJAK, Michal. Vietnamští imigranti v českých velkoměstech. Integrace 

přistěhovalců z Vietnamu. In: RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a TRBOLA Robert (EDS.). Sociální 

integrace přistěhovalců v České republice. 1. vyd. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-7419-023-0, 

str. 162 
14KUŠNIRÁKOVÁ Tereza, PLAČKOVÁ Andrea a Van Anh TRAN VU. Vnitřní diferenciace Vietnamců 

pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí: výzkumná zpráva. Praha: o. s. Fuertos, 2013, 

str. 16 
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Zdroj: Autorka z dat Českého statistického úřadu pro jednotlivé roky
15

 

1.4.3 Sociodemografická charakteristika Vietnamců v České republice  

Sociální začleňování imigrantů je proces, jenž představuje spolupůsobení 

několika různých faktorů. Těmto mechanismům, které jsou propojené a navzájem se 

ovlivňují, se věnovali autoři Bosswick a Heckmann, kteří vytyčili typologii čtyř dimenzí 

sociální integrace. Jsou to strukturální dimenze představující přístup k nejdůležitějším 

institucím hostitelské země, jako jsou trh práce, bydlení či vzdělávání a kvalifikace. 

Dále kulturní dimenze, jež znamená zisk znalostí a kompetencí klíčových pro život 

v přijímací společnosti, jako je jazyk či porozumění každodenním situacím v dané 

společnosti. Další dimenzí je dimenze interaktivní, která představuje přijetí a způsob, 

jakým jsou přistěhovalci začleněni do hostitelské společnosti. Určující je navazování 

kontaktů a vytváření vztahů jak na neformální úrovni, přátelské či sousedské, 

tak i na úrovni institucionalizované, např. v zájmových organizacích a spolcích. 

Identifikační dimenze charakterizuje to, jak jedinec vnímá sám sebe v novém 

prostředí. Zahrnuje pocit sounáležitosti, míru ztotožnění nebo i znovu definovanou 

hranici „my“ a „oni“.
16

 

Jak lze vidět z výše uvedeného, proces sociální integrace přistěhovalců je složitý 

a komplexní. O tom, jak bude probíhat, rozhodují nejen podmínky většinové 

                                                             
15ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet cizinců [online]. [cit. 2014-12-14]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu 
16HOFÍREK, Ondřej a NEKORJAK, Michal. Vietnamští imigranti v českých velkoměstech. Integrace 

přistěhovalců z Vietnamu. In: RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a TRBOLA Robert (EDS.). Sociální 

integrace přistěhovalců v České republice. 1. vyd. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-7419-023-0, str. 25 
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společnosti, ale také motivace, cíle a schopnosti samotných přistěhovalců a jejich rodin. 

V případě Vietnamců je nutné zdůraznit důležitost záměru, kvůli kterému se rozhodli 

pro pobyt v České republice. Ne všichni přišli se stejným cílem a ne u všech je stejná 

strukturální dimenze. Jakou pozici si vybudovali na zdejším trhu práce, je podle autorky 

této práce zásadní a do určité míry i určující pro jiné dimenze. 

Z velké části zde působí Vietnamci jako podnikatelé. Podle posledních 

zveřejněných údajů Českého statistického úřadu z roku 2012 je takto registrováno 

27 119 lidí.
17

 Samostatně výdělečná činnost se po zrušení mezivládních dohod v roce 

1990 ukázala jako jediné možné řešení, jak dále setrvávat na území Česka.  

Je však nezbytné pro budoucí části diplomové práce nabídnout stručnou 

typologii vietnamského podnikání, kterou popsali autoři Hofírek a Nekorjak. 

Vietnamská imigrantská ekonomika se vyznačuje poměrně velkou diverzifikací 

a s mediálním stereotypem, jenž říká, že každý Vietnamec je stánkař, lze v tomto 

případě polemizovat. V prvé řadě je potřeba rozlišit, zda podnikání je zaměřené 

na většinovou hostitelskou společnost či na samotnou imigrantskou skupinu. 

Do prvního případu spadají činnosti, jako jsou prodej oděvního zboží, obuvi, drobné 

elektroniky a pomůcek do domácnosti, prodej potravin v tzv. večerkách, 

nebo provozování bister s rychlým občerstvením a restaurací pro většinové české 

obyvatelstvo, jak je známe nejen z mediálních výstupů, ale také s nimi máme nejvíce 

reálných zkušeností.  

Podnikání v rámci imigrantské skupiny se nazývá etnická nika, do které se řadí 

aktivity orientované na imigranty. Patří sem dovoz a prodej specifických druhů potravin 

a surovin na vaření, provozování bister pro krajany s odlišným jídlem než 

pro většinovou společnost, prodej materiálů k podpoře prodeje jiných sortimentů 

(vitríny, figuríny, stojany apod.), různé služby typu prodej letenek, provoz školky, 

kadeřnictví, autoopravny či zednické práce. Další větví činnosti etnické niky jsou služby 

související s pomocí s přesídlením do české společnosti. Jedná se především 

o překladatelskou a tzv. průvodcovskou podporu při jednání s úřady. Se statusem 

imigranta jsou spojené zvláštní povinnosti a byrokratická zátěž je v tomto ohledu 

na Vietnamce velká. Proto se vytvořila skupina vietnamských podnikatelů, kteří si svou 

                                                             
17ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Cizinci v ČR [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1414-13-r_2013-0900 
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živnost založili na tom, že jsou prostředníky mezi většinovou českou společností 

a vietnamskou skupinou, jíž pomáhají při sepisování smluv, hledání bydlení, 

komunikaci s místní samosprávou, nebo informování o důležitých změnách nejen 

v české legislativě, ale také o české společnosti jako celku. Řadíme do této kategorie 

i vydávání vietnamsky psaných tiskovin nebo i dovoz tisku, knih a audio/video nosičů 

z Vietnamu. Ústřední ekonomickou činností však zůstává stále prodej oděvů 

nebo potravin ve večerkách, kolem kterého se vytvořily další typy podnikání. Nutno 

podotknout, že tito podnikatelé jsou většinou z tzv. první generace vietnamských 

přistěhovalců, o které bude ještě řeč v další části práce, přičemž řada z nich pobývá 

na území České republiky již od dob minulého režimu.
18

  

Pokud se koukneme na část trhu práce, ve které figurují Vietnamci jako 

zaměstnanci, můžeme si všimnout několika zvláštností. Jejich počet je především menší 

než u podnikatelů a lze je rozdělit do dvou skupin. Na pracující na interním etnickém 

trhu práce, tedy na místech vytvořených vietnamskými podnikateli, a na ty, jež se 

nacházejí na obecném trhu práce. Ještě před několika lety bychom takové případy našli 

velice zřídka, jelikož bylo více těch, kteří si zaměstnání našli v rámci imigrantské 

skupiny. Mnoho Vietnamců totiž nepřijelo do České republiky osamoceno, 

ale zrealizovalo svůj pobyt na základě rodinných či jiných přátelských vazeb. 

Pro zaměstnavatele je lepší obsadit místo rodinným příslušníkem z důvodu důvěry 

a pro zaměstnance plynou pozitiva z tohoto vztahu především v pomoci v začátcích 

s administrativou spojenou s pobytem zde a také kvůli svým nedostatečným pracovním 

a jazykovým kompetencím, bez kterých by se neprosadili na obecném trhu práce.
19

 

Během nedávné doby se objevil zcela nový typ zaměstnání pro vietnamské 

imigranty. Jedná se o jev, kdy Vietnamci nacházejí své uplatnění i na obecném trhu 

práce. Pracují buď přímo v českých podnicích, kde si své místo našli sami, nebo jsou 

díky agenturám, specializujícím se na zprostředkování tohoto typu práce, zaměstnáni 

do svých pozic. Agenturní zaměstnanci nejsou ti, kteří přijeli na základě nějakých 

osobních vazeb, nýbrž díky profesionálně organizovaným migracím. Agentury tyto 

Vietnamce převážejí, zpravidla pomáhají i s vyřizováním potřebných dokumentů 

                                                             
18HOFÍREK, Ondřej a NEKORJAK, Michal. Vietnamští imigranti v českých velkoměstech. Integrace 

přistěhovalců z Vietnamu. In: RÁKOCZYOVÁ, Miroslava a TRBOLA Robert (EDS.). Sociální 

integrace přistěhovalců v České republice. 1. vyd. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-7419-023-0, 

str. 166 
19Tamtéž, str. 168 
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a povolení, a poté je obsazují do větších podniků do méně kvalifikovaných pozic. 

Náklady agenturního zaměstnance k tomu, aby sem mohl přicestovat a pracovat, se 

pohybují v řádech několika tisíců dolarů. Řada z nich takovou částkou peněz 

nedisponuje a v mnoha případech jsou nuceni se kvůli tomu zadlužit. Autoři Hofírek 

a Nekorjak poukázali na tento poměrně nový fenomén u vietnamských přistěhovalců, 

s tím, že může vytvářet mnoho rizikových situací, a proto si zaslouží být dlouhodobě 

sledován. Rizikem jsou především vysoké počáteční investice a z ní plynoucí možná 

zadluženost, jazyková bariéra, neznalost prostředí, kvůli které jsou odkázáni na pokyny 

agentur, jež v mnoha případech podávají nepřesné informace o nabízené práci, potažmo 

výši výdělku. Vietnamci, kteří se takto rozhodli pobývat a pracovat na území Česka, se 

dostávají do jiného postavení než Vietnamci, jejichž pobyt není závislý na cizím 

subjektu. Jejich pracovní podmínky, nadstandardně dlouhá pracovní doba a časté 

směnné provozy, ale také záměry jsou jiné než u Vietnamců-podnikatelů. Většinou 

nepočítají s trvalejším usazováním na zdejším území, ani s možností, že by zde jejich 

děti chodily do školy. Přijíždějí sami již v dospělém věku s cílem za co nejkratší dobu 

splatit dluhy a vydělat si jistý finanční obnos, který by po návratu do původní vlasti 

využili jako pozdější investici. Jsou ochotni vydržet momentální nevýhodnou situaci, 

protože s ní počítají jako s přechodným stavem. Jedná se o izolovanou skupinu nejen 

vůči většinové české společnosti, ale také Vietnamcům samotným. Mají zcela jiný 

životní styl a jiný způsob trávení volného času a z toho důvodu nejsou pro náš výzkum 

podstatní. Do jisté míry bychom mohli říci, že jsou nejzranitelnější skupinou, která je 

závislá nejen na agentuře, ale také na momentální ekonomické situaci dané firmy, 

v níž pracují. Kvůli ekonomické krizi přišla řada z nich o své zaměstnání, a než by se 

vrátili s velkými dluhy do rodné vlasti, raději volí jiné, někdy ne zcela legální, způsoby, 

jak se této situaci vyhnout. Nicméně i v rámci této skupiny vietnamských přistěhovalců 

jsou rozdíly. Ne všechny situace končí takto, a protože relevantní data z oficiálních míst 

nejsou k dispozici, nelze vynášet nad agenturním zaměstnáváním jednoznačné soudy. 

Na stranu imigrantů je nutné přičíst i jejich očekávání a vlastní hodnocení pozice, 

kterou vidí jako přirozeně nižší než u domácích pracovníků, a i proto z jejich strany 

menší snahu aktivně prosazovat vlastní zájmy a práva. Charakteristika popsaná výše je 

směsicí poznatků sesbíraných ze soukromých rozhovorů s některými příslušníky této 

skupiny a ze studie autorů Hofírka a Nekorjaka.  
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Důvod, proč je v této diplomové práci vyhrazen větší prostor pro popis různých 

druhů ekonomických aktivit vietnamských přistěhovalců, se týká předpokladu, 

jenž říká, že ekonomické aktivity, potažmo strukturální dimenze sociální integrace, jsou 

rozhodující a mají největší vliv na jiné aktivity z jiných dimenzí popsaných výše. 

Předpokládáme, že to, čím se živí a v jakém prostředí se nacházejí ve svých profesích, 

ovlivňuje jiné mimoprofesní kategorie, jako jsou jazyková úroveň, informovanost 

o životě ve společnosti, vztahy s obyvateli hostitelské země, celkové postavení 

či volnočasové aktivity, které nás budou v rámci výzkumu zajímat nejvíce. U profesních 

aktivit v rámci etnické ekonomiky, které jsou zaměřené na samotné imigranty, 

sdružující se v obchodních komplexech v pražské SAPĚ a v Brně, a u agenturních 

zaměstnanců můžeme očekávat menší kontakt s jevy v české společnosti (kromě 

překladatelů), i menší znalost českého jazyka a menší zakořeněnost v Česku. 

Pro srozumitelnější porozumění vietnamské menšině připojujeme i další možnou 

charakteristiku komunity dle autorek Kušnirákové, Plačkové a Tran Vu, které je dělí 

do následujících skupin: 1) skupina starousedlíků – první generace vietnamských 

imigrantů a jejich dospělí rodinní příbuzní; 2) vietnamští Češi a čeští Vietnamci – 

potomci vietnamských imigrantů; 3) nově příchozí pracovní migranti – spadají sem 

také agenturní zaměstnanci. Pro náš výzkum jsou klíčové první dvě skupiny, a proto se 

budeme v další části věnovat jim.   

U Vietnamců, kteří zde žijí déle, od dob socialismu či 90. let, se můžeme setkat 

s označením starousedlíků nebo první generace vietnamských imigrantů. Zpravidla 

bývají lépe integrováni. Mezi nimi najdeme jak podnikatele se zbožím pro většinové 

české obyvatelstvo, tak i ty, kteří se věnují ekonomickým aktivitám uvnitř komunity. 

Byli to většinou starousedlíci, kdo vytyčil první podobu fungování komunity 

i komunikaci s úřady. Mnozí z nich si zde vytvořili dostatečné finanční prostředky 

pro trvalejší usazování. Vlastní zde nejen obchodní prostory, ale také bytové a jiné 

statky. Někteří jsou příjmově několikrát výše než běžná česká domácnost, jiní žijí 

průměrným životním standardem. Poznávacím znamením jejich pracovního života je 

především nadstandardní doba, kterou věnují práci, na úkor volnočasových aktivit 

a absence jakýchkoliv dovolených.
20

  

                                                             
20KUŠNIRÁKOVÁ Tereza, PLAČKOVÁ Andrea a Van Anh TRAN VU. Vnitřní diferenciace Vietnamců 

pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí: výzkumná zpráva. Praha: o. s. Fuertos, 2013, 

str. 23 
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V případě první generace vietnamských přistěhovalců je důležité si uvědomit, 

že hranice mezi volným časem a prací je u nich tenká. Tráví sice mnoho hodin ve svých 

obchodech, reálně tam ale mají volné chvíle, které si mohou krátit různými činnostmi 

nenáročnými na prostor. Očekávání je takové, že nemalý čas je vyplněn konzumací 

médií, potažmo televizí VTV4. Jazykově jsou vybaveni lépe, i když úroveň záleží 

na individuálních motivacích a schopnostech každého z nich. Běžné situace se 

zákazníky či úřady však zvládají dostatečně. Znají české zvyklosti, v některých 

případech pro ně není cizí slavit české svátky a v okruhu jejich známých není 

přítomnost Čechů zvláštností. Toto vše ale, jak jsme uvedli výše, závisí z velké části 

na tom, zda se pohybují v etnické ekonomice či nikoliv. U osob, jejichž podnikání spadá 

pod etnickou niku, lze očekávat, že kontakt s českou většinovou společností, bude méně 

častý a jazyková úroveň v podstatě nižší, protože jsou obklopeni jen členy své 

komunity. Obzvláště nelze očekávat u kulturní dimenze vysokou míru integrace. 

Přirozeně pak bude jejich mediální konzumace jiná.  

Představitelé první generace zpravidla jezdí v časovém intervalu 2-5 let 

do Vietnamu na návštěvu za příbuznými, vždy ale jen jeden z manželského páru, 

aby byl zajištěn chod podnikání. Mnozí z nich, byť zde žijí rodinným životem, mluví 

o návratu do rodné vlasti jako o věci, kterou si přejí ve stáří, proto se snaží během 

ekonomicky aktivních let nastřádat co nejvíce finančních prostředků. Důvodem může 

být i fakt, že nepočítají s participací na důchodovém systému, byť většina z nich 

odváděla za svůj život předepsané částky do systému sociálního pojištění. Kvůli 

ekonomické situaci ve Vietnamu a svým potomkům, kteří zde studují nebo si založili 

rodiny, svůj návrat oddalují. Jejich život ve Vietnamu, před tím než přesídlili do České 

republiky, trval někdy kratší dobu, než kterou dosud strávili zde. Hodnoty, kterými se 

řídí, jsou ale výlučně vietnamské s velkým důrazem na tradiční rodinu. Častokrát tak 

zjišťují, že po návratu do rodné země se jim život a společnost tam tak odcizili, že se 

někteří z nich opět vracejí do Česka, či se ve Vietnamu sdružují do jakési skupiny 

Vietnamců s českou zkušeností.
21

 

Potomky vietnamských imigrantů lze rozdělit na druhou generaci 

tzv. vietnamské Čechy – děti imigrantů, kteří se zde narodili nebo přijeli do České 

                                                             
21KUŠNIRÁKOVÁ Tereza, PLAČKOVÁ Andrea a Van Anh TRAN VU. Vnitřní diferenciace Vietnamců 

pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí: výzkumná zpráva. Praha: o. s. Fuertos, 2013, 

str. 23 
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republiky do pěti let, a na tzv. české Vietnamce, představitele jedenapůlté generace, 

kteří přijeli po pátém roce věku.
22

 Obvykle jsou jiní než jejich rodiče. Díky školní 

docházce mluví plynule česky, jsou lépe integrováni, mají jak vietnamské, tak i české 

přátele. Mnozí z nich kvůli časové zaneprázdněnosti svých rodičů trávili své dětství 

v českém kulturním prostředí, což se podepsalo na jejich znalosti rodného jazyka – 

vietnamštiny, kterou většina neovládá ani slovem, ani písmem. Od svých rodičů se liší 

nejen vyšším stupněm integrace, kdy přijali většinu vzorců české majority, včetně 

způsobu trávení volného času, který je totožný s jejich českými vrstevníky, ale také 

svým myšlením a naplňováním individuálních potřeb.  

O vietnamských dětech se hovoří jako o vynikajících žácích a studentech, 

avšak toto tvrzení je v posledních letech vyvraceno. Vysokoškolské studium navštěvuje 

pouze 5-8 % Vietnamců ve věku 18-26 let, ostatní v této věkové kategorii budou 

pravděpodobně zapojeni do ekonomické činnosti a dále se institucionálně 

nevzdělávají.
23

 Důvodů, proč se s postupem času jejich studijní výsledky přibližují 

českému průměru, může být několik. S větší integrací do většinové společnosti dochází 

i k oslabení vlivu rodičů na disciplínu a studijní výsledky ve škole. Někteří také ztrácejí 

víru ve smysl vzdělávání, protože se někdy setkali nebo mají předsudky 

o diskriminačním prostředí českého pracovního trhu, na kterém mohou mladí nadaní 

Vietnamci uspět pouze, pokud budou pracovat ve firmách na pozicích, které nějakým 

způsobem souvisí s komunitou, platí to v případě telefonních operátorů, bank 

či pojišťoven. Jindy se můžeme setkat s případy, kdy sami rodiče navádějí své děti 

k tomu, aby pokračovali v jejich šlépějích a převzali živnost, protože k tomu nepotřebují 

vysokou kvalifikaci a uživí se lépe než prací na pozicích v českých firmách, které ji 

vyžadují.  

Autorky Kušniráková, Plačková a Tran Vu poukazují na to, že u této skupiny 

Vietnamců dochází k jisté rozpolcenosti, kdy zástupci nedokážou na sto procent říci, 

zda se cítí být Čechy nebo Vietnamci. Na jednu stranu se zdá, že je zcela integrovaná, 

kdy se zvnitřnila s „češstvím“, na druhou stranu se však setkává s projevy, 

které naznačují ne zcela stoprocentní přijetí do české společnosti. Mluví česky, dodržují 

české zvyky, mnoho z nich považuje za svůj domov Česko, ale zároveň cítí vnitřní 

                                                             
22KUŠNIRÁKOVÁ Tereza, PLAČKOVÁ Andrea a Van Anh TRAN VU. Vnitřní diferenciace Vietnamců 

pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí: výzkumná zpráva. Praha: o. s. Fuertos, 2013, 

str. 23 
23Tamtéž, str. 19 
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loajalitu k Vietnamu, byť u nich dochází k oslabování tradičních hodnot vietnamské 

společnosti, především významu rodiny.
24

 

Do nedávné doby byly druhá a jedenapůltá generace často opomíjenou skupinou 

při integrační politice zaměřené na vietnamskou komunitu, avšak od 1. ledna 2014 se 

situace změnila. Začal platit zákon o tzv. dvojím státním občanství, díky kterému se již 

nemusí žadatel o české státní občanství vzdát svého původního a bude mu umožněno 

mít dvojí občanství. Zákon celou proceduru zjednodušuje a zvýhodňuje zejména 

jedenapůltou generaci. České občanství získají jednoduchým podpisem prohlášení ti, 

kteří žijí na území České republiky od 10 let věku, jsou plnoletí, mají čistý trestní 

rejstřík a pobývali zde alespoň dvě třetiny života. Avšak tato výhoda platila jen 

do 31. prosince 2014, dokdy tímto způsobem mohli získat občanství i lidé starší 21 let, 

od 1. ledna 2015 budou moci prohlášení učinit nejpozději do 3 let od dosažení 18 let.
25

 

Co se týče poslední větší skupiny nově příchozích pracovních migrantů, jejich 

charakteristika je velice podobná těm, kteří přicházejí za prací přes agentury. Zpravidla 

sem přišli na začátku milénia, jejich pozice a adaptace je odlišná než u starousedlíků. 

Došlo ke zpřísnění podmínek pro občany z třetích zemí, ekonomická situace se měnila 

a celkově se nově příchozím životní úroveň a možnosti ekonomického rozvoje zhoršily 

na rozdíl od starousedlíků. Důvodů je několik – velká konkurence, někdy zkreslená až 

naivní představa o životě v České republice, jindy i nedostatečný lidský kapitál 

v důsledku rozvětvených migračních sítí a jejich nižší selektivity, díky kterým se 

migrace stává snadnější pro více lidí. Velká pracovní vytíženost, vedená hlavním cílem, 

kterým je ekonomický zisk, ale i kalkul, že se integrace nevyplatí při vidině své situace 

jako dočasné, má za následek, že jazykově a kulturně jsou mnohem méně, ne-li vůbec, 

začleněni do české společnosti než dvě předchozí skupiny. Částečně také za to může 

i pasivní přístup, kdy se spoléhají na služby nabízené komunitou, díky kterým mohou 

zde existovat i bez znalosti jazyka či znalosti společnosti.
26

 

                                                             
24KUŠNIRÁKOVÁ Tereza, PLAČKOVÁ Andrea a Van Anh TRAN VU. Vnitřní diferenciace Vietnamců 

pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí: výzkumná zpráva. Praha: o. s. Fuertos, 2013, 

str. 23 
25PORADNA PRO OBČANSTVÍ, občanská a lidská práva. Nový zákon o státním občanství [online]. [cit. 

2014-04-23]. Dostupné z: http://cizinci.poradna-prava.cz/novy-zakon-o-statnim-obcanstvi.html 
26KUŠNIRÁKOVÁ Tereza, PLAČKOVÁ Andrea a Van Anh TRAN VU. Vnitřní diferenciace Vietnamců 

pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí: výzkumná zpráva. Praha: o. s. Fuertos, 2013, 

str. 25 
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Jak bylo řečeno, vietnamská menšina je vnitřně diferencovaná. Na to, jak bude 

probíhat proces integrace ve všech dimenzích, strukturální, kulturní, interaktivní 

a identifikační, mají vliv faktory, jako jsou historicko-politicko-ekonomický kontext 

doby, kdy přišli na území České republiky, socioekonomický status rodiny migranta 

a jeho samotné vzdělání a migrační generace, ke které náleží.  

 

1.5 Televizní stanice VTV4 

1.5.1 Úvod  

Televizní stanice VTV4 je státní vietnamskou televizí, která vysílá celosvětově 

nejen pro krajany, kteří se zdržují v zahraničí, ale také pro domácí publikum. Je 

financována ze státního rozpočtu. Vznikla rozšířením televizního programu Dành cho 

đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc – Pro občany Vietnamu daleko od vlasti vysílaným 

v roce 1998 do celoplošné televize v roce 2000, jež dnes funguje 24 hodin denně. Jejím 

cílem je „přinášet vietnamské hodnoty do celého světa“, zejména pak vyzdvihování 

národní kultury, historie a lidí, kteří nějakým způsobem přispěli k celkovému 

pozitivnímu obrazu Vietnamu v zahraničí. Ze začátku televize recyklovala převážně 

pořady z ostatních tří celostátních televizí – VTV1, VTV2, VTV3, později vznikala 

i původní tvorba, speciálně vyrobená pro VTV4. Jedná se především o publicistiku, 

zábavné pořady, zpravodajství v několika cizích jazycích či novinky z různých 

vietnamských komunit po celém světě. Nutno podotknout, že pořady zahraniční 

produkce jsou na obrazovkách VTV4 nepřípustné, neboť televize je primárně určena 

pro diváky, kteří žijí v zahraničí, tudíž předpokládá, že jejich zájem bude nejvíce 

směřovat k pořadům, filmům a seriálům domácím. A protože ne všichni mají stejnou 

jazykovou úroveň vietnamštiny, i vlivem dlouholetého pobytu v zahraničí, televize 

vysílá i pořady, které jsou podpořeny anglickými titulky a které by měly pomoci 

především druhé i třetí generaci emigrantů. Ze stejného důvodu můžeme nalézt 

ve vysílání VTV4 i pořady v angličtině s vietnamskými účinkujícími. Televize nevysílá 

žádné reklamy komerčních subjektů. Můžeme však nalézt různé formy propagace 

Vietnamu jako turistické destinace.
27

 

                                                             
27BẠCH, Ngọc Chiến. VTV4. Gioi thieu VTV4 [online]. [cit. 2014-05-21]. Dostupné z: 

http://vtv4.vn/newsdetail/417 
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VTV4 vysílá přes satelit. Má rovněž internetové stránky www.vtv4.vn, 

kde nalezneme kompletní program vysílání, online archív vysílaných pořadů a online 

zpravodajství. Z dalších online kanálů, na kterých se VTV4 prezentuje, jsou to Youtube 

či aplikace do mobilních zařízení a tabletů VTVOnline. Oficiální Youtube kanál se 

jmenuje VTV4 on the Go. Založen byl 1. 7. 2014. Má celkem 3 232 odběratelů a počet 

zhlédnutí všech videí je 175 910.
28

 Najdeme na něm archív výběru pořadů, jako jsou 

pořady v angličtině Fine Cuisine, Expat Living, Culture Mosaic, zprávy v angličtině, 

čínštině, francouzštině, japonštině a ruštině. Dále pak zprávy o krajanech, dokumenty 

a jiné kulturní a společenské pořady. 

1.5.2 Programové schéma 

Televize VTV4 vysílá 24 hodin denně. Hlavní programy, jako jsou Hlavní 

zprávy, filmy, seriály a populární zábavné pořady, jsou koncipovány do bloků, které se 

opakují po několika hodinách. Denně je tak určitá relace reprízována dvakrát až třikrát. 

Protože je televize celosvětová, můžeme v tom vidět snahu kvůli rozdílným časovým 

pásmům vyjít vstříc všem divákům, aby jim neuniklo nic důležitého.  

Při nahlédnutí do programu televize VTV4 je zřejmé, že zde nalezneme skupiny 

pořadů, které bychom mohli rozdělit do následujících kategorií. Prvním typem pořadů je 

zpravodajství, jež se skládá z pravidelných výstupů. Vysílání začíná Hlavními 

zprávami, které se opakují celkem třikrát a trvají 25 minut. Po nich následuje 

pětiminutové počasí. S dalšími mutacemi zpráv v jiných jazycích se diváci také mohou 

pravidelně setkat. Jsou to zprávy v angličtině, ve francouzštině, v čínštině a v ruštině. 

Zprávy krajanů, vysílané pod názvem Vietnamci na 4 světových stranách, jež přinášejí 

novinky o životě vietnamských imigrantů z různých zemí po celém světě, se vyskytují 

ve vysílání povětšinou dvakrát a mají stopáž 15 minut. Do stejné kategorie bychom 

mohli také zařadit finanční zprávy, které přinášejí informace o finančním stavu 

domovské země a o možných investičních možnostech v ní, jak ve vietnamštině, 

tak i v angličtině pod názvem Daily Biz či s delší stopáží Bizline. Sportovní zprávy 

nejsou součástí Hlavních zpráv, ale mají své samostatné místo v programu s délkou 

30 minut. Do stejné kategorie bychom mohli dále zařadit pořad Setkání s diváky VTV4, 

                                                             
28Údaje ke dni 16. 12. 2014, VTV4. VTV4 on the Go [online]. [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/VTV4go/playlists 
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během kterého se odpovídá na dotazy diváků, nebo Lidé se ptají, ministr odpovídá, 

který se vysílá každé pondělí.
29

 

Druhou větší skupinou pořadů jsou ty, jež mají za cíl především poukázat 

na krásu a význam Vietnamu v oblasti historie, kultury, cestování a přírody 

či gastronomie. Patří mezi ně dokumenty o důležitých osobnostech či událostech, 

zejména když je v kalendáři důležité výročí, které mají vzdělávací funkci a připomínají 

a povzbuzují národní hrdost. Ze zeměpisných pořadů stojí za zmínku pravidelné 

magazíny o cestování či pořady v angličtině, jako jsou Vietnam Discovery, Expat 

Living, Culture Mosaic, Insight into Vietnam držících se na pomezí zeměpisu, kultury 

a historie, kdy v každém díle je představeno určité místo, které je proslaveno nějakou 

zvláštní činností či pamětihodností. V českém prostředí bychom mohli najít analogii 

například u Toulavé kamery. Tyto kulturně cestovatelské pořady mají podobné 

zaměření a jeden druhému se velice podobají. Expat Living je o cizincích, kteří se 

z nějakého důvodu rozhodli žít ve Vietnamu. Vietnam Discovery se liší tím, že diváky 

v každém díle pořadu doprovází jiný moderátor z řad cizinců, který jim ukazuje určitý 

kraj či nějaké starodávné řemeslo spojené s tímto krajem. Pořady o vaření se objevují 

v podobě Fine Cuisine či cyklu Cestování a gastronomie. Vietnam je země 

gastronomicky rozmanitá, každá provincie, každý kraj má jiné tradiční pokrmy. V cyklu 

Cestování a gastronomie se spojují obě oblasti – jak to zeměpisné, tak i z hlediska 

přípravy jídel, které se liší v každém kraji. Talk Vietnam, pořad celý v angličtině 

s vietnamskými titulky, zase představuje osobnosti-cizince, kteří mají nějakou vazbu 

k Vietnamu.  

Pro děti jsou určeny výchovné pořady Sezame, otevři se a Dárek životu. Jedná se 

o krátké pětiminutové výchovné animované video, které má za cíl děti vzdělávat 

a předávat jim sociální vzorce chování. Pravidelně se na obrazovkách VTV4, obvykle 

ve středu a v neděli, můžeme také setkat s kulturními pořady, jako jsou Literatura 

a umění nebo pořad, ve kterém se představuje nová místní tvorba z oblasti kultury, 

Nová díla. Písně, zejména ty tradiční můžeme nalézt v pořadu Rytmus života, 

ve kterém se v každém novém díle vybírají a interpretují písně vždy na nějaké určité 

téma. Obraz současného života ve Vietnamu je ukazován skrz společensko-kulturní 

magazíny, jako jsou Portrét života, Život je stále krásný, o znevýhodněných jedincích 
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VTV4. Lich phat song [online]. [cit. 2014-05-21]. Dostupné z: http://vtv4.vn/calendar 
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ve společnosti, nebo Móda a život. Velké popularitě se těší pořad Jako bychom se 

nerozešli, který je na podobné bázi jako česká Pošta pro tebe. Válkou zničený Vietnam 

zažil velký počet příkladů, kdy došlo k tomu, že rodiny ztratily své děti, či se nějakým 

způsobem museli jednotliví členové rozdělit, a po skončení války se nemohli najít. 

Právě o to usiluje pořad, jenž pomáhá rodinám se znovu shledat. Zajímavostí je pak 

cyklus Elitní bojová umění, ve kterém jsou představeny různé druhy starodávných 

bojových umění, jež ve Vietnamu zaznamenávají velkou popularitu.
30

 

Co se týče celovečerní filmové a seriálové tvorby, lze u ní říci, že není původní, 

ale jedná se o seriály a filmy, které byly vyrobené pro jiné celostátní televize ze skupiny 

VTV a které se již vysílali přímo ve Vietnamu. S celovečerními filmy se diváci 

setkávají zřídkakdy, ve sledovaném období se jednalo jen o celovečerní dokumenty. 

Seriály se na rozdíl od těch českých liší počtem dílů, jejich délka z tohoto hlediska je 

v řádech desítek dílů. Ve vysílání se střídají v jednom dni dva díly dvou seriálů, jež se 

objeví celkem třikrát. Kromě neděle mají v programovém schématu svá pevná místa 

každý den.  

Z kategorie televizní zábavy patří již dlouhá léta oblíbený pořad Cesta 

na Olymp. Jedná se o vědomostní soutěž pro studenty středních škol, ve které se proti 

sobě utkávají v každém díle 4 studenti z různých škol v několika disciplínách. Nejsou to 

jenom otázky týkající se středoškolského učiva, ale také logika či porozumění 

anglickému jazyku, neboť hlavní výhra ve finále je stipendium do zahraničí. Z každého 

týdne postupuje jeden výherce, jenž dále soutěží v měsíčním, kvartálním a nakonec až 

ročním kláním. Pořad se těší velké popularitě, vysílá se nepřetržitě od roku 1999. Další 

soutěží je Talent SV, přičemž SV je zkratka pro slova sinh vien – v překladu student 

vysoké školy. V této soutěži se každý týden proti sobě utkávají dva týmy z vysokých 

škol ve zpěvu a tanci, přičemž se hodnotí nejen talentová část, ale také důvtip 

při provedení. To, že je o soutěže zájem, svědčí také pořad My jsme vojáci, 

ve kterém se proti sobě utkávají vojáci a jejich rodiny v zábavných disciplínách 

doplněné o hudební vložky, jež nacvičili sami vojáci. Jediným zástupcem, 

kterého bychom mohli považovat za nepůvodní formát je soutěž 1 proti 100, s místem 

ve vysílacím schématu v pátek.  
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Pro větší ilustraci připojujeme do přílohy programové schéma z časového 

období 17. -23. listopadu 2014 společně s doplňujícími informacemi.  

 

1.6 Etnická menšinová média  

Za etnická menšinová média můžeme označit ta média, která jsou určena 

pro menšinové etnikum v hostitelské zemi v jazyce daného etnika. Jak poukázala Lucie 

Kavanová, je označení „etnická menšinová média“ vhodnější než jen „etnická média“, 

neboť „etnická média“ mohou být i majoritní média a menšinová média v sobě zahrnují 

i další menšiny, jako jsou handicapovaní či homosexuálové.
31

  

Existuje několik druhů těchto médií. Může se jednat o médium, které vzniklo 

v hostitelské zemi a jehož producenty jsou členové dané minority. Tato média se snaží 

nejen o zachování kulturních tradic, hodnot a jazyka domovské země, ale také do jisté 

míry pomáhat krajanům imigrantům vyznat se v novém prostředí. Vytváří platformu 

pro komunikaci mezi členy dané komunity napříč celou zemí a mají velký vliv 

na udržování soudružnosti. V dalším případě je médium vytvářeno v domovském státě 

menšiny a je poté dostupné v hostitelské zemi. Díky nim se emigranti v cizí zemi 

dozvídají nejen zprávy z domovského státu, ale také poskytují vazbu k domovu 

a posilují pocit národní hrdosti. Třetím druhem jsou pak média, která mají za úkol 

prohloubit integraci a pomáhat imigrantům vyznat se v novém prostředí. Bývají 

vyprodukována členy hostitelské země a často jsou také mnoho-jazyčná.
32

 

1.7 Vietnamská média v České republice  

1.7.1 Tisk  

Na území České republiky vychází několik vietnamských periodik, která vznikla 

přímo zde a jsou psaná ve vietnamštině. Jedná se o týdeníky Tuần Tin Mới (Novinky 

týdne) či Thế Giới Trẻ (Mladý svět) vydávané společností Viet Media a k dostání jsou 

zejména v pražském Obchodním centru SAPA. Cena Tuần Tin Mới je 35 Kč 

s rozsahem kolem 58 stran, kdežto Thế Giới Trẻ stojí o 5 Kč méně a má obvykle stejný 

počet stran. Obsahově i graficky jsou si oba tituly podobné, rozdíl je v tom, že Thế Giới 

                                                             
31KAVANOVÁ, Lucie. Vietnamský/á novinář/ka v České republice. Brno, 2011. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek, str. 20 
32Tamtéž. 
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Trẻ je určen pro věkově mladší čtenáře než Tuần Tin Mới. Jelikož cílí na co nejširší 

publikum, obsah je do velké míry všeobjímající a univerzální, od zpravodajství, vědu, 

sport až ke speciálním rubrikám pro ženy či muže, zábavu zahrnující showbusiness, 

křížovky či sudoku. Součástí je také rubrika, kam čtenáři mohou posílat různé vzkazy 

svým blízkým, černá kronika nebo kurzy českého jazyka. Jenom velmi těžko bychom 

našli komentáře, analýzy či glosy. Graficky jsou jednoduché a na první pohled působí 

amatérsky. Kromě prvních hlavních stran, které jsou barevné a na křídovém papíru, jsou 

ostatní strany černobílé. Výjimečně jsou i některé inzertní speciály barevně. Jednotlivé 

rubriky od sebe nejsou nijak odlišeny. Fotografie, podobně jako články, nejsou původní, 

nýbrž převzaté bez uvedení zdroje. Kvalita, ani kompozice není taková, na kterou jsme 

zvyklí z českých médií. Velký prostor je věnován inzerci, jež tvoří zhruba třetinu 

časopisů. Týdenní náklad jednoho titulu je zhruba 2 000-3 000 kusů, přičemž můžeme 

vidět, že, podobně jako na českém mediálním trhu, i zde prodejnost klesá a čtenáři 

dávají přednost on-line verzi Tuần Tin Mới.  

Přímo z Vietnamu se sem dováží několik titulů, např. An Ninh Thế Giới 

(Světová bezpečnost), který je zvláštní tím, že obsah je celý vytvořen ve Vietnamu, 

přičemž tady se jen tiskne. Periodikum je vydáváno Policií vietnamského lidu 

a obsahuje jak zahraniční, tak i domácí zprávy s velkým důrazem na krimi. 

V multifunkčním areálu SAPA je pak možné například zakoupit titul Thanh Niên 

(Mládež) nebo časopisy pro ženy Phụ Nữ či Hoa Học Trò magazín pro mládež 

dovážené z Vietnamu. 

1.7.2 Internet 

Z internetových portálů je důležité zmínit www.vietinfo.cz, 

na kterém nalezneme nejen zprávy, ale také praktické informace o právu, jak českém, 

tak polském, slovenském, německém, či Evropské unie, neboť tento web navštěvují 

i krajané z okolních zemí. Dále zde najdeme různé pozvánky na kulturní akce 

pro Vietnamce, které probíhají v Česku. Další důležitou internetovou stránkou je 

www.vietmedia.eu patřící již zmíněné společnosti Viet Media, kterou lze považovat 

za internetovou mutaci Tuần Tin Mới. Informace pro Vietnamce žijící v Česku můžeme 

nalézt i na www.secviet.cz, který je obsahově velice podobný www.vietinfo.cz, liší se 

však na první pohled větším množstvím inzerce. Populárními se stávají i blogy psané 

druhou generací žijící v Česku či disidenty. Televizi ani rozhlas zde nikdo 
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pro vietnamskou komunitu neprovozuje především z důvodu velkých počátečních 

nákladů a malého počtu potenciálních diváků. 

Pro média vznikající v České republice určená pro Vietnamce je charakteristické 

především to, že obsah není původní, nýbrž převzatý z mnoha českých či vietnamských 

zdrojů. Redakce nemají předplacené žádné agenturní zdroje ani jinak uzavřené smlouvy 

s vydavatelstvími. Za původní tvorbu bychom mohli označit zprávy o událostech 

ve vietnamské komunitě nebo články psané od čtenářů. Proto jsou v praxi běžné výzvy 

krajanům, aby do redakcí zaslali svou tvorbu, ať už se jedná o povídky, eseje 

či rozhovory. V některých případech jsou autoři odměňováni i finančně. Vietnamských 

novinářů, kteří by se této profesi věnovali na sto procent, bychom našli velice málo, 

jak vychází z diplomové práce Lucie Kavanové, a proto složení redakcí není tak 

početné jako v případě českých médií. Lidé, kteří pracují v těchto redakcích, často 

slouží jako překladatelé, editoři či grafici najednou. Zprávy se přebírají z různých 

zdrojů bez vědomí majitele autorských práv. Zaměstnanci se necítí být profesionálními 

novináři, nemají žurnalistické vzdělání a většinou svou práci berou jako přivýdělek, 

neboť se v mnoha případech jedná o studenty. Většina jich pracuje z domova. Redakce 

jako taková se skoro téměř neschází, ale domlouvá se po internetu.
33

  

  

                                                             
33KAVANOVÁ, Lucie. Vietnamský/á novinář/ka v České republice. Brno, 2011. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek, str. 57 
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2. Metodologická část  

2.1 Cíle výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu je v prvé řadě zmapovat v obecnější rovině mediální 

konzumaci vietnamských přistěhovalců v České republice. V rámci tohoto se pokusíme 

zodpovědět otázky týkající se médií, jež sledují. Zda převládají česká nebo vietnamská, 

a proč tomu tak je. Budeme si všímat rozdílů, které mohou vzniknout mezi první 

generací a druhou generací, popřípadě jedenapůltou. A pokusíme se přinést možné 

vysvětlení, proč se mediální konzumace liší mezi skupinami. Budeme se také ptát na to, 

zda nějakým způsobem jejich pracovní život ovlivňuje čas, jenž stráví u médií. Jak již 

bylo řečeno v předchozích částech práce, existují zde domněnky, že určité profese, 

kterým se vietnamští přistěhovalci věnují, jsou časově flexibilnější, co se týče sledování 

médií.  

Dále pokročíme k hlavnímu cíli práce a tím je určení role vietnamské televize 

VTV4 v životě jejich diváků, tedy Vietnamců žijících na českém území. Jak ji 

Vietnamci vnímají a co pro ně představuje? V této souvislosti budeme také pokládat 

otázky týkající se funkcí VTV4. Zda má pro své diváky funkci zábavní, informační, 

nebo zda neslouží jako most spojující jejich původní kulturní, politický, 

potažmo sociální život v rodné vlasti s tím současným, geograficky vzdáleným od rodné 

vlasti. I tady budeme klást důraz na možné rozdíly ve vnímání a vztahu televize VTV4 

mezi dvěma generacemi. 

2.2 Výzkumné otázky 

Hledáním odpovědí na následující otázky se budeme snažit vyřešit výše uvedené 

výzkumné problémy.   

1. Jaká média konzumuje první a druhá generace vietnamských imigrantů v ČR?  

1.1. Převažují média česká, hostitelské země, nebo vietnamská, domovské 

země? 

1.2. Z jakého důvodu dávají přednost vietnamským/českým médiím?  

2. Jak často (myšleno celkově času) konzumují média?  

2.1. Kolik času věnují denně médiím? 

2.2. Ovlivňuje zaměstnání informantů čas strávený u médií? 
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3. Jakou roli hraje v životě vietnamských přistěhovalců televize VTV4? 

3.1. Jak často se dívají na televizi VTV4? 

3.2. Při jaké příležitosti ji mají zapnutou? 

3.3. Které programy nejvíce sledují?  

3.4. Je pro Vietnamce žijící v ČR VTV4 zdrojem informací o dění ve světě 

a ve Vietnamu? 

3.5. Nebo plní spíše zábavní funkci?  

3.6. Udržují si diváci skrz/díky VTV4 nějaké vztahy (kulturní) k Vietnamu? 

3.7. Liší se vnímání televize VTV4 mezi první a druhou generací Vietnamců 

v Česku? 

2.3 Volba metody 

Pro účely této diplomové práce byly jako nejvhodnější metody vybrány metody 

kvalitativního výzkumu, kde jde podle slov významného metodologa Creswella 

o „proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu 

a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“
34

 Výhodou kvalitativního výzkumu je 

jeho pružnost. To znamená, že plán výzkumu není pevně daný, ale mění a přizpůsobuje 

se podle okolností a dosud získaných dat. Podle Hendla využívá málo 

standardizovaných metod, neboť základním nástrojem je výzkumník sám, který provádí 

výzkum pomocí delšího a intenzivního kontaktu se zkoumaným objektem či situací 

v terénu. Hlavní úlohou je vysvětlit a objasnit, jak lidé v daném prostředí a situaci 

chápou to, co se kolem nich děje, proč jednají určitým způsobem a jak fungují jejich 

každodenní aktivity a interakce. Hendl pokračuje dále: „Data se induktivně analyzují 

a interpretují. Kvalitativní výzkumník nesestavuje ze získaných dat skládanku, 

jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu sběru 

a poznávání jeho částí. Výzkumník ve svém hledání významů a snaze pochopit aktuální 

dění vytváří podrobný popis toho, co pozoroval a zaznamenal. Snaží se nevynechat nic, 

co by mohlo pomoci objasnit situaci.“
35

 Nevýhodou kvalitativního výzkumu může být 

obtížnější aplikovatelnost, neboť pracuje s omezeným počtem studovaných jedinců 

                                                             
34CRESWELL, John. W. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. 1. 

vyd. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998, str. 12 
35HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 

ISBN 978-80-7367-485-4. str. 50 
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na jednom místě. Získané výsledky pak nemusí být zobecnitelné na jinou populaci 

v jiném prostředí. Také hrozí, že budou snadněji podléhat vlivu osobních preferencí 

výzkumníka. Avšak naproti tomu získáme hloubkový popis případů, snažíme se 

provádět podrobnou komparaci, sledovat vývoj a studovat procesy. V potaz se bere 

působení kontextu, lokální situace a podmínky.
36

  

V rámci kvalitativního výzkumu byl dále používán etnografický přístup, díky 

kterému podle Creswella můžeme získat holistický obraz určité skupiny, interpretovat ji 

a poznat modely chování, zvyklostí a způsobů života.
37

 Náš výzkum analyzuje mediální 

publikum, konkrétně diváky televize VTV4, které je vymezeno geografickým prostorem 

– Českou republikou. Můžeme předpokládat, že informanti tvoří interpretační skupinu, 

v našem případě dvě skupiny, které mají do určité míry podobné životní zkušenosti, 

zvyklosti a tradice, jak jsme již popsali v předchozích částech práce. Kořeny etnografie 

jako empirického přístupu bychom mohli najít v antropologii, kde se využívá 

k podrobnému a celistvému zkoumání kultur, perspektiv jejích členů, obsahů a forem 

jejich myšlení, interakcí a sociální praktik. Antropolog Clifford Geertz klade důraz 

na tzv. hustý popis založený na dokumentování a vykreslení každodenních zkušeností 

jedinců do podrobné zprávy.
38

 Podle něho má analýza interpretativní etnografie 

odkrývat významy pozorované sociální interakce, neboť: „Člověk je bytost zachycená 

do sítě významů, kterou si sama vytvořila. Tuto síť můžeme považovat za kulturu. Její 

zkoumání proto není experimentální vědou, která hledá zákony, nýbrž vědou 

interpretující, která hledá významy.“
39

 Geertz dále upozorňuje na důležitou pozici 

výzkumníka-badatele a práce v terénu, kde díky působení v dané komunitě - pozoruje, 

naslouchá, klade otázky a shromažďuje dostupná data, pozná danou kulturu či skupinu, 

což mu dále zjednodušuje práci při interpretaci dat.
40

  

 V rámci etnografického přístupu jsme v našem výzkumu použili 

polostrukturované rozhovory, kdy část otázek byla předem vytyčená a podle toho, jak se 

rozhovory vyvíjely, jsme položili v některých případech informantům doplňující otázky. 

Vzhledem k povaze výzkumu a času strávenému s první skupinou informantů je práce 

                                                             
36HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 

ISBN 978-80-7367-485-4. str. 50 
37CRESWELL, John. W. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. 

1. vyd. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998, str. 68 
38GEERTZ, Clifford. The Interpretation of Cultures. 1. vyd. New York: Basic, 1973. ISBN 978-04-6509-

719-7, str. 3 
39Tamtéž, str. 5.  
40Tamtéž, str. 10 
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doplněná i o poznatky ze zúčastněného pozorování, neboť jsme měli možnost strávit 

v průměru několik hodin ve všednodenním prostředí první generace Vietnamců v České 

republice. Mohli jsme je pozorovat při práci a sledovat jejich zvyky, co se týče mediální 

konzumace. 

Při výběru informantů jsme aplikovali metodu sněhové koule, kdy v první fázi 

byli vybráni informanti a informantky z okruhu známých autorky práce, dále pak s těmi, 

kteří byli předchozími informanty doporučeni a kteří zapadli do kritérií výběru. 

Rozhovory podle jazykových možností informantů probíhali buď v českém jazyce, 

nebo ve vietnamském. Pokud byli ve vietnamštině, sama autorka se postarala 

o překlady, které jsou uvedené na přiloženém CD. Konečný počet dotazovaných byl 17, 

neboť data získaná z rozhovorů již začala být opakující se, z čehož jsme usoudili, 

že vzorek byl saturován. I když počet informantů není veliký, nasbíraná data vykazují 

vysokou validitu.  

2.4 Konstrukce výběrového vzorku  

Základním kritériem výběru byla příslušnost k vietnamskému etniku. 

Nezbytným předpokladem byl také přístup k televizi VTV4. Dále jsme se snažili 

vytvořit vzorek na základě uvedených charakteristik o první a druhé generaci 

Vietnamců v České republice, přičemž jsme se pokusili zachovat rovnoměrné 

zastoupení obou skupin. Osloveno bylo celkem 9 informantů z první generace 

a 8 informantů z druhé, popřípadě jedenapůlté generace, a z toho vyplývá také jejich 

demografické určení. Při designu vzorku jsme aplikovali metodu sněhové koule. Začali 

jsme u nejbližších přátel a rodinných příslušníků, kteří nám dále pak doporučili své 

známé a přátelé.  

Problematické bylo zejména nalezení informantů první generace. Předpokládali 

jsme, že vzhledem k jejich velké vytíženosti nebude možné využívat metod, jako jsou 

inzeráty, dotazníky, telefonické dotazování apod. Naopak jsme začali u těch, které jsme 

znali a dále si od nich vyžádali kontakty na další jejich známé, kterým by nevadilo 

hovořit o VTV4. Chtěli jsme konkrétní adresy pracovišť, protože jsme předpokládali, 

že tam budou nejlépe k zastižení. Rozhovory pak proběhli ještě během návštěv 

obchodů-večerek. Záměrně jsme se chtěli vyvarovat domlouvání na pozdějším termínu, 

neboť je velice obtížné v jejich profesi říci, kdy budou mít čas na výzkum. Raději jsme, 

pokud s rozhovory souhlasili, počkali a strávili v jejich společnosti více hodin, 
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abychom informace získali hned. Odkazovali jsme se při seznámení na osobu, která nás 

nasměrovala k vybraným informantům, což se ukázalo, jako skvělý prostředek 

k prolomení ledů, neboť ne všichni věděli o tom, jak vypadá výzkum a bylo potřeba jim 

vysvětlit, co se po nich vyžaduje či nevyžaduje. Jelikož pracovalo v obchodech-

večerkách vždy více pracovníků, někdy tam byli i jiní příslušníci rodiny, snažili jsme se 

při rozhovorech eliminovat co nejvíce vlivy těchto lidí na konečnou podobu odpovědí 

od příslušného informanta. U druhé generace již takové „problémy“ nebyly. I tam jsme 

začali metodou sněhové koule a oslovili nejbližší přátele, kteří pak dále poradili vhodné 

informanty. Znali zhruba, jak vypadá naše metoda, neboť sami studovali či studují 

vysokou školu a měli nějaké zkušenosti s podobnými výzkumy. Domlouvání termínů 

rozhovorů bylo flexibilnější a odpadla i časová vytíženost na prolomení ledů 

při osobních setkání, jako tomu bylo v případě první generace.  

Před začátkem každého rozhovoru byli informanti seznámeni s tím, že rozhovor 

bude nahráván na diktafon, s čímž všichni souhlasili. Dále byli také všichni srozuměni 

s faktem, že jejich anonymita bude zachována. Proto je v práci uveden pouze jejich věk, 

pohlaví, vzdělání a počet let strávených v České republice. Jak bylo řečeno, informanti 

byli rozděleni do dvou skupin, přičemž první skupina – první generace je označena jako 

„A“, respektive „Ax“, přičemž x zastupuje číslo, které jim bylo přiřazeno náhodně 

a zůstává neměnné. Druhá skupina – druhá generace dostává označení „B“, informanti 

spadající pod touto skupinou budou tedy dále pojmenováni jako „Bx“. K dodržení 

anonymity bylo přistoupeno z důvodu, aby informanti odpovídali na položené otázky 

důkladně a co možná nejupřímněji, aniž by se báli, že budou hodnoceni za své názory.  

Následující tabulky ukazují složení informantů. Průměrný věk informantů 

z první skupiny je 52 let a průměrný počet let strávených v ČR u nich činí 25 let. 

Přičemž většina z nich získala vzdělání – středoškolské s maturitou ve Vietnamu, jeden 

z oslovených získal vysokoškolský titul inženýra na bratislavské univerzitě. 

U informantů mužského pohlaví mělo přesídlení do České republiky podobný průběh. 

Po maturitě využili vzájemné spolupráce mezi vládami obou zemí a odjeli v 80. letech 

do tehdejšího Československa pracovat v průmyslových podnicích. Po změně režimu se 

na několik let vrátili do rodné vlasti, oženili se, založili rodiny a počátkem 90. let se 

kvůli ekonomické situaci rozhodli přestěhovat do České republiky zejména kvůli tomu, 

že zdejší jazyk i kulturu znali už ze svého předchozího pobytu. Vystřídali během svého 
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pobytu zde mnoho různých forem podnikání, od stánkového prodeje oblečení, 

tabákových výrobků v trafikách až po otevření obchodů s potravinami.  

U oslovených žen byl průběh jiný. Přesídlily s tehdy malými dětmi za svými 

manželi, kteří už zde byli a stihli si vytvořit dostatečné zázemí. Měly menší znalost 

jazyka i prostředí než jejich manželé, ačkoliv všechny uvedly, že před odjezdem se 

učily několik měsíců česky. Dvě z nich se se svými manželi seznámily během pobytu 

v ČSR v 80. letech, kdy začal jejich vztah, vzali se zde a poté se vrátili společně 

do Vietnamu, kde zplodili potomky. Po pár letech se kvůli nepříznivé finanční situaci 

rozhodli přesídlit do zahraničí, a protože měli alespoň základní znalost češtiny, volba 

padla na Česko. Poté je jejich historie podobná jiným ženám z našeho vzorku, na rozdíl 

od nich ale měly už znalost jazyka a prostředí. 

Všichni informanti z první generace žijí se svými rodinami v Praze a jejím okolí. 

Co se týče povolání, všichni zúčastnění z první generace jsou OSVČ, 7 z nich provozuje 

obchody s potravinami pro většinovou českou společnost a 2 vlastní prodejní místo se 

zbožím pro velkoobchodní prodej v obchodním centru SAPA. Když jsme se zeptali 

neformálně na koníčky a volnočasové aktivity, uvedli, že žádné nemají. A když už, 

tak volný čas nejraději tráví odpočinkem a s rodinou. Žádný sport ani jiné aktivity 

neuvedli.  

U druhé skupiny je průměrný věk informantů 24 let, přičemž průměrný počet 

roků strávených v České republice je 20 let. Všichni získali základní, středoškolské 

a v několika případech i vysokoškolské vzdělání zde. Jedna informantka uvedla, 

že vychodila první stupeň základní školy ve Vietnamu a další dokončuje střední školu 

v Hradci Králové. 5 informantů z druhé skupiny stále studuje, 1 pracuje jako vedoucí 

účetní, 1 jako koncipient v advokátní kanceláři a 1 z oslovených je na mateřské 

dovolené. Téměř všichni žijí v Praze, 2 studentky bydlí samostatně, 3 zbývající studující 

bydlí u rodičů, stejně tak jako vedoucí účetní a žena na mateřské dovolené. Informant, 

jenž se živí jako koncipient, žije sám. Všichni shodně uvedli, že v dětství, v začátcích 

svého pobytu, měli českou chůvu, aby se naučili jazyk, novým zvyklostem a nové 

kultuře. Mají jak české, tak i vietnamské přátele. Ani jeden z nich neplánuje pokračovat 

ve šlépějích svých rodičů. Studující by rádi našli v budoucnu uplatnění v českých 

či zahraničních firmách a pracující ho již nalezli v českých firmách. Všichni mají české 

občanství.  
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Tabulka 1 Informanti z první generace Vietnamců žijících v ČR 

Sk. Č. Pohlaví Věk 
Počet let 

strávených v ČR 
Vzdělání 

A 1 Žena 50 19 SŠ s maturitou 

A 2 Žena 52 19 SŠ s maturitou 

A 3 Žena 49 22 SŠ s maturitou 

A 4 Žena 51 24 SŠ s maturitou 

A 5 Žena 51 25 SŠ s maturitou 

A 6 Muž 50 26 SŠ s maturitou 

A 7 Muž 54 28 SŠ s maturitou 

A 8 Muž 62 34 vysokoškolské 

A 9 Muž 51 27 SŠ s maturitou 

 

Tabulka 2 Informanti z druhé generace Vietnamců žijících ČR 

Sk. Č. Pohlaví Věk 
Počet let 

strávených v ČR 
Vzdělání 

B 1 Žena 19 19 SŠ s maturitou 

B 2 Žena 23 19 vysokoškolské 

B 3 Žena 26 15 vysokoškolské 

B 4 Žena 25 21 vysokoškolské 

B 5 Žena 22 13 vysokoškolské 

B 6 Muž 24 19 vysokoškolské 

B 7 Muž 27 24 vysokoškolské 

B 8 Muž 27 27 vysokoškolské 

 

2.5 Metody sběru dat  

Vzhledem k velké časové zaneprázdněnosti informantů se velká část rozhovorů 

uskutečnila v místě jejich bydliště či pracoviště. Vietnamci jsou vůči snahám o různé 

výzkumy neochotní a neradi prozrazují své názory. Platí to zejména pro první generaci, 

u které byla zpozorována, byť byly rozhovory ve všech případech vedeny 

ve vietnamském jazyce, jistá zdrženlivost v otázkách přímé kritiky. Nesouhlas 

nevyjadřovali otevřeně. Abychom se s informanty první generace sblížili a oni se nám 

mohli více otevřít, aniž by se báli, že jejich názory budou nějakým způsobem souzeny, 

absolvovali jsme návštěvy na jejich pracovišti, ve většině případů to byly obchody 

s potravinami a jiným rychloobrátkovým zbožím. Než jsme začali s rozhovory pro účely 

našeho výzkumu, strávili jsme jistý čas s informanty první generace povídáním 

o obecnějších tématech, kterými jsme je chtěli tzv. „rozmluvit“, abychom se pak 
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plynule přenesli k tématům výzkumu. I přes naše snahy bylo v několika případech 

velice obtížné dostat z informantů delší odpovědi, které by obsahovaly více než 

2-3 věty. Tudíž jsme někdy museli opět přejít k jiným otázkám, které se netýkaly dané 

problematiky, aby se informanti cítili uvolněně a neměli pocit, že je kladen tlak dostat 

z nich nějaké informace. Rozhovory byly místy přerušovány, neboť do obchodů 

přicházeli zákazníci, kteří vyžadovali obsluhu a pozornost. Tím, že jsme mohli strávit 

delší časový úsek s informanty přímo v jejich známém prostředí, dalo by se říci 

i v místě, kde tráví nejvíce času, jsme také mohli pozorovat jejich chování a zvyklosti. 

Ti, kteří měli ve svých večerkách televizi, ji měli po celou dobu našeho rozhovoru 

zapnutou na VTV4, a i když s námi mluvili, po očku se na ni dále, pokud tam nebyl 

žádný zákazník, dívali, nebo ji nějakým způsobem sledovali.  

Velkou výhodou byl fakt, že autorka je původem Vietnamka se znalostí 

prostředí a kulturních zvyků, tudíž v mnoha případech odpadlo složité počáteční 

„vysvětlování“ a nebyla potřeba využívat služeb překladatelů. Jak říká Geertz, je velice 

důležité v rámci etnografického přístupu vytvořit vzájemný vztah mezi informanty 

a výzkumníkem
41

, což se díky znalosti vietnamského jazyka dařilo. Díky tomu jsme 

prolomili počáteční nedůvěru u první generace. 

Druhá generace byla sdílnější, jejich odpovědi byly otevřenější a na rozdíl 

od první generace byly i více přímější, co se týče kritiky. Rozhovory s nimi byly vedeny 

v českém jazyce, doba trvání byla podstatně kratší, neboť nebyl potřeba předchozí 

„sbližovací“ úvod a mohli jsme přejít po úvodních instrukcích k hlavním tématům 

výzkumu. Na rozdíl od první generace jsme se sešli s druhou generací buď v jejich 

domově, nebo v kavárně. Jelikož byli informanti z druhé generace věkově blízcí 

autorce, nálada a jazykové prostředky používané v rozhovorech byly uvolněnější. 

Tykání se ukázalo být vhodnějším prostředkem.  

Jak již bylo řečeno, byly provedeny polostrukturované rozhovory, které byly 

nahrány na diktafon, následně přepsány, aby se se sesbíranými daty mohlo lépe 

pracovat, analyzovat a srovnávat odpovědi, popřípadě se k nim opakovaně vracet. 

Přepisy jsou uvedeny všechny v českém jazyce v přiloženém CD společně s prací. 

Informantům bylo sděleno vždy před začátkem rozhovoru, co je čeká. Byly jim 

                                                             
41GEERTZ, Clifford. The Interpretation of Cultures. 1. vyd. New York: Basic, 1973. ISBN 978-04-6509-

719-7, str. 12 
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položeny základní otázky výzkumu. Další otázky nebyly pevně dané a odvíjely se 

od toho, jak daný informant odpovídal, aby se ve výsledku získaly od všech informantů 

podobné typy informací ke srovnání. Jak již bylo vyřčeno, před řádným rozhovorem 

jsme s informanty první generace vedli ještě neformální, úvodní sbližovací rozhovory, 

které ale kvůli své osobní povaze nebudou poskytnuty, neboť by to byl velký zásah 

do soukromí dotázaných. Pokud došlo během rozhovoru k tomu, že informanti 

neporozuměli otázce, bylo jim nabídnuto podobné znění nebo uvedení příkladů 

k lepšímu pochopení. Oficiálně jsme předpokládali délku každého rozhovoru na 30-60 

minut, avšak použitelný čas rozhovorů, který se týkal tématu, byl nakonec o něco kratší. 

Neformální rozhovory probíhaly i v době, kdy diktafon nebyl zapnutý. Informace sice 

nebyly citovány, ale byly velice přínosné k pochopení celkové situace. Všechny 

rozhovory proběhly v časovém období 10.-30. listopadu 2014.  

S přepisy rozhovorů jsme dále pracovali. Analyzovali jsme odpovědi, průběžně 

se k nim vraceli, poznamenávali si nejdůležitější pasáže, vpisovali vlastní poznámky 

a připojovali klíčová slova a vytvářeli tzv. kódy. „Velké množství úryvků nám kódování 

rozdělí na menší (lépe zvladatelné), tematicky uspořádané hromádky; díky tomu lze 

podrobně studovat jenom ty kousky dat, které se týkají nějakého konkrétního aspektu 

zkoumaného problému nebo i několika takových dílčích otázek najednou, v různých 

kombinacích.“
42

  

Byla vytvořena sada základních kódů, díky které jsme texty rozdělili na menší 

celky. Kódy byly dané tím, co jsme chtěli ve výzkumu zjistit. Další byly přidány podle 

toho, co jsme v rozhovorech shledali jako důležité a něčím zajímavé pro náš výzkum. 

Současně s tím jsme museli pracovat s faktem, že ne všechno, co jsme nasbírali, bude 

pak dále nějakým způsobem použitelné. Byla potřeba selekce těch informací, 

které nebyly totožné s cíli výzkumu. Počet kódů se pohyboval v řádech několika 

desítek. Nejdůležitější byly především ty, které se týkaly samotné televize VTV4 a její 

role: „informační zdroj“, „zábava“, „odreagování“, „kultura“, „domov“, „stesk“, 

„rodiče x děti“, „večeře“, „doba s rodinou“, „emoce“, „vzpomínky“, „krajané“, 

„kulisa“, „neatraktivnost“. Dalšími kódy byly ty, které se týkaly používání médií: „to, 

co mám tady“ (myšleno v obchodě), „česká x vietnamská média“, „zprávy“, 

„jednoduchý jazyk“, „televize x internet“, „málo času“.  

                                                             
42KONOPÁSEK, Zdeněk. Zapomeňte na pouhé transkripty: Atlas.ti, šestá verze [online]. Biograf č. 48 

[cit. 2015-01-01]. Dostupné z:http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=4807  
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Díky těmto kódům jsme pak z rozhovorů vybrali především ta témata, 

která korespondovala s hlavními otázkami našeho výzkumu. Vybrané citace jsou 

uvedeny v českém jazyce, byť polovina rozhovorů proběhla v jazyce vietnamském. 

Snaha byla během překladu zachovat co nejpůvodnější význam sdělení a ošetřit takto 

přeložené citace o výrazy z hovorové řeči. V případě druhé generace jsme zachovali 

výpovědi v původním znění, pouze jsme vypustili určité výrazy objevující se 

v hovorové češtině, například nadužívání ukazovacích zájmen, aby byly citace 

srozumitelnější a zároveň neztratily výpovědní hodnotu.  
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3. Analytická část 

3.1 Mediální konzumace 

Mezi vietnamskými přistěhovalci je nejpoužívanějším mediatypem internet, 

následovaný televizí. Zřetelné je to u mladší generace, která používá jen internet, 

potažmo sociální sítě. Na televizi se dívají pouze na zprávy a tisk nečtou téměř vůbec. 

U „starousedlíků“ to není tak jednoznačné. Někteří z nich stále dávají přednost televizi, 

protože „to vidím a slyším hned. Moc nečtu zprávy na internetu, protože tak ztrácím čas 

čtením“, jak uvedl informant A7. Jiní používají více internet. Záleží na tom k čemu 

z těchto dvou forem v obchodě, kde pracují, mají přístup. Pokud mají ve svých 

obchodech internet, dávají přednost jemu a pokud nedisponují internetovým připojením, 

volí televizi. Jejich přístup je v této věci velice pragmatický. Konzumují to, co je 

nejsnáze dostupné, aby vyplnili čas, kdy zákazníci nechodí. Tisk, stejně jako u druhé 

generace, nečtou a nekupují.  

„Televizi a internet. V obchodě nemáme televizi, takže když jsme tam, používáme 

nejvíce internet. Skoro celý den. Od rána, kdy otevíráme. Jen když jsme 

zaneprázdněni, tak ne. Zprávy jsou totiž na internetu nejrychlejší.“ 

- Informant A1 

Co se týče preferovaného jazyka, ve kterém jsou média používaná, první 

generace dává přednost vietnamským médiím. Není překvapením, že hlavním důvodem 

jsou jazykové bariéry. Raději sledují vietnamská média, protože jim více rozumí 

a neuniknou jim potřebné detaily. I přes fakt, že téměř všichni jsou v České republice 

kolem 20 let, vidí svoje jazykové možnosti, aby plně porozuměli informacím v českých 

médiích, jako omezené, mající hranice. V některých případech, zejména u ženské části 

informantů, je osobní odhadované porozumění přijímaných informací z českých médií 

kolem 60-70 %. Muži z první generace jsou v odhadu svých jazykových schopností 

skeptičtější a častěji odpovídali, že vietnamská média sledují, protože je tam jejich 

mateřština a oni tomu více rozumějí.  

„Vietnamská, protože jim rozumím, českým rozumím také, ale musím se na to 

více soustředit.“  

- Informant A7 
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„Jsem Vietnamec, tak mám radši vietnamská média. Rozumím víc jazyku.“ 

- Informant A9 

Když jsme z nashromážděných odpovědí zjistili, že první generace dává 

přednost televizi nebo internetu ve vietnamštině. Zajímalo nás dále, jaké konkrétní tituly 

sledují a zda přeci jenom nekonzumují něco z českých médií. Ukázalo se, že všichni 

sledují zpravodajství buď na Nově, nebo na Primě, aby se dozvěděli, co je nového 

v české společnosti, měli přehled a hlavně, aby zjistili potřebné informace v případě, 

že v parlamentu prošel nový zákon, který se jich bezprostředně týká. Slovo „zákony“ 

jsme uslyšeli téměř v každém rozhovoru. Zajímají je novinky v legislativě, zejména 

co se týká podnikání a migrace. Pokud něčemu nerozumějí, poprosí své děti, aby jim 

pomohli s překladem. Dále se pak dívají na typy pořadů, jako jsou talentové soutěže, 

hudební pořady nebo akční filmy, které nevyžadují plné jazykové pochopení. Ti z nich, 

kteří prodávají, nebo prodávali tisk ve svých obchodech, přiznávají, že si jím listují. 

Při otázce co konkrétně, řekli Blesk nebo MF Dnes.  

„Když jsem je dříve prodával, tak ano, ale teď bych si je musel kupovat, tak ne. 

Dřív jsem jimi procházel každý den, měl jsem rád Blesk. Ten jazyk mi přišel 

lehčí a zprávy mi přišly rychlejší, protože Blesk znamená něco rychlého. 

Redakce Blesku byla rychlejší, podle mě. “ 

- Informant A7 

„A občas si tím listujeme. Občas si procházím MF Dnes, když jsou nějaké nové 

zákony, a když tomu nerozumím, tak poprosím děti. Jinak takové ty blbosti, to 

moc ne.“ 

- Informant A1 

„Vietnamskou, protože mám určité jazykové hranice, co se týče češtiny. 

Na českou se dívám, jenom když dávají nějaké akční filmy. Jinak jiné české filmy 

a komedie nemám rád. Kvalita a herci se mi nelíbí. Na zprávy se občas dívám, 

abych věděl, co se děje.“  

- Informant A6 

Ženy z první generace se přiznaly, že sledováním českých médií, hlavně tedy 

televize, se jim zvýšila úroveň češtiny, nebo to alespoň od této činnosti očekávají.  
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„Kvůli tomu se dívám, abych se naučila trošku lépe jazyk a věděla o zákonech.“ 

- Informant A5 

„Ano, ale na českou televizi se dívám také ráda, abych si trošku zvedla jazyk, 

ale obecně méně. Hlavně na zprávy se dívám na Nově a Primě. Dříve jsem četla 

občas nějaké noviny české, ale teď už ne. Už nemám čas, dívám se hlavně 

na televizi.“ 

 - Informant A2 

Na internetu nejčastěji první generace čte zpravodajství na www.vnexpress.net 

nebo portál www.vietinfo.cz spravovaný vietnamskou komunitou v ČR se 

zpravodajstvím o krajanech. České zpravodajské weby či jiné české webové stránky 

nesledují. Polovina z nich užívá sociální sítě, jako jsou Facebook nebo Skype, aby byli 

ve spojení s rodinou a přáteli ve Vietnamu. Ti z nich, kteří mají v obchodech jak 

internet, tak televizi, přepínají z jednoho mediatypu do druhého podle toho, co je 

v danou chvíli zaujme. Z výzkumu také vyšlo, že se informanti dívají rádi na internetu 

na filmy. I když používají slovo „film“ všichni tím myslí televizní seriály vietnamské 

produkce či jiné asijské země, například korejské, taiwanské a hongkongské, 

o čemž jsme se mohli přesvědčit i během provedených rozhovorů přímo v místech 

jejich živnosti.  

„Čteme si něco na iPadu přes internet. Když sedím v obchodě, tak to střídám, 

když je v televizi něco dobrého, tak se díváme, jinak si čteme na iPadu.“ 

 - Informant A4 

„Mám tady tablet. Když nemám zákazníky, tak si občas čtu zprávy, abych věděla 

něco nového o společnosti.“  

- Informant A2 

Zajímalo nás, jak vypadala situace před tím, než byl rozšířen internet a než 

začala vysílat VTV4, proto jsme informantům z první generace položili otázku, jaká 

média užívali dříve, než měli připojený internet a VTV4 na satelitu. Odpovídali 

podobně. Kupovali si více dovážený tisk z Vietnamu, Tuần Tin Mới vydávaný zde 

v ČR, nebo sledovali více českou televizi než teď. Někteří přiznávají, že to bylo i dobře, 
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protože měli větší kontakt s češtinou a museli se při tom více snažit porozumět 

sledovaným pořadům. Jejich znalost jazyka tak mohla v některých případech jít nahoru.  

„To jsme se dívali hodně na českou televizi a vlastně to bylo dobře, protože jsme 

se mohli přiučit něčemu novému. Když jsme tomu nerozuměli, měli jsme aspoň 

kontakt. Teď jsme moc líní, jak máme tolik jiných médií, čeština nám klesla. 

Třeba předtím jsme z deseti věcí rozuměli jedné, ale snažili jsme se. Všechno má 

své plusy a mínusy.“ 

- Informant A1 

„To jsem četl nějaké noviny, co vyráběli Vietnamci tady, co měly jen pár 

stránek, z čehož vznikl později Tuần Tin Mới.“  

- Informant A7 

„V době komunismu, když to bylo těžké, tak jsem se musel dívat na českou 

televizi, ale to bylo stylem, že jsem přepínal z kanálu na kanál a zastavil tam, 

kde mě něco zaujalo a pak jsem opět šel dál. Nerozuměl jsem. Pak když jsem 

neměl televizi a jen počítač, tak jsem používal počítač a internet, ale teď mám 

televizi, která stačí. Nechci dále platit za internet, když jsem si sem koupil 

televizi.“  

- Informant  A6 

 Na rozdíl od generace svých rodičů Vietnamci narození nebo pobývající zde 

více než polovinu života netráví téměř žádný čas s vietnamskými médii, vyjma té doby, 

kdy jsou s rodinou u večeře a společně sledují zprávy na VTV4. Důvod je stejně jako 

u první generace jazykový – vietnamštině, zejména psané už tolik nerozumí, 

v některých případech ji neovládají na takové úrovni, aby mohli interpretovat sdělení 

z vietnamských médií na 100 %. Jiní zase říkají, že se svojí vietnamštinou by mohli 

sledovat vietnamská média, ale museli by se při tom více soustředit a nemají k tomu 

potřebnou motivaci.  
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„Tak, dejme tomu, když jde o TV, tak na vietnamské kanály se moc nedívám. 

A když jde o internet, je to pro mě rychlejší a jednodušší v té češtině. V té 

vietnamštině to dokážu, ale asi jsem trošku línej se soustředit a snažit se 

porozumět všemu, co tam píšou a říkají.“ 

- Informant B7  

 „Protože vietnamská média sleduju jenom, když jsem doma, když se díváme 

na VTV4, jinak spíš vyhledávám na internetu stránky v češtině a angličtině. 

Umím sice číst a psát vietnamsky, ale moc už nerozumím slovům, nebo spíše 

takovým těm těžším už moc nerozumím.“ 

- Informant B5  

Vietnamský tisk ani rozhlas nepoužívají, a když už si dají do internetového 

prohlížeče nějaký vietnamský portál, bývá to www.vnexpress.net 

nebo www.vietinfo.cz. V některých případech ale ne pro to, že by brali jmenované 

weby jako zdroje informací o Vietnamu, ale čistě ze zvědavosti. Jindy bývají důvody 

praktičtějšího charakteru – informant B6, který vietnamštinu ovládá, prozradil, že by 

vietnamská média používal, ale jenom kdyby byla více uživatelsky přívětivá 

a po technické stránce dostupnější, což vidí jako brzdu v tom, aby je více sledoval.  

„Z hlediska například televize, tak člověk musí být u té televize, kdežto internet, 

tak to mám hned na mobilu a na mobilu si můžu otevřít například VnExpress, 

ale to je moc pomalé. Pro mě jsou důležité u médií rychlost, dostupnost 

a user-friendly. Takže když mají nějakou aplikaci, tak si ji stáhnu a chodí mi to 

automaticky. Jde mi o to, aby to bylo jednoduchý a já neměl žádnou námahu.“  

Pokračuje dále:  

„Kdyby měla VTV4 layout i design pro mobily, tak ji budu používat. Například 

VnExpress to nemá. Ten web není jednoduchý, je tam spousta ikon, spousta 

reklamy, já tam nechodím pro reklamy. I ten Vietinfo, tam je také milion 

reklam.“  

- Informant B6 
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„Internet nejvíce. Sleduji iDNES, Novinky, eMimino. Z vietnamských VnExpress, 

protože mě občas zajímá, co se děje ve Vietnamu. Nebo když se děje něco 

ve světě, tak mě zajímá vietnamský pohled a to, jak to prezentují, čistě 

ze zvědavosti.“  

- Informant B3  

Všichni dotázaní z druhé generace Vietnamců, kromě jedné výjimky, jsou 

vysokoškoláci, kteří získali své vzdělání buď na českých školách, nebo ve vzdělávacích 

institutech v západní Evropě. Ovládají kromě češtiny ještě angličtinu. Ve svých 

odpovědích na otázku, jaké je jazykové složení médií, jež používají, uvedli, kromě 

českých ještě jiná anglicky psaná média, zejména internetové portály. Z českých médií 

uváděli nejvíce zpravodajské portály www.novinky.cz či www.idnes.cz. Na českých 

obrazovkách vyhledávají jen zpravodajství. Co se rádia týče, tři uvedli, že si občas pustí 

hudební rádio.  

3.2 Čas s médii  

Informanti z první generace, se kterými jsme dělali rozhovory, na otázku, 

kolik zhruba hodin denně konzumují média, uvedli delší čas než generace svých dětí. Je 

to především z toho důvodu, jak jsme již uvedli v předchozích částech práce, že mají 

dlouhou pracovní dobu. Platí to pro obchodníky ve večerkách, jejichž činnost je 

charakteristická proměnlivým přílivem zákazníků a z toho plynoucí i možné časové 

mezery, které vyplňují sledováním médií. Televizi nebo internet mají puštěné po celou 

pracovní dobu a využívají je při volných chvílích. Těžko pak mohli přesně uvést, 

kolik hodin přes den určité médium používali. O tom jsme se mohli přesvědčit 

na vlastní oči. Během rozhovorů jsme zaznamenali u těch, kteří disponují 

ve svých obchodech televizí, že běžela po celou dobu návštěvy jako zvuková kulisa. 

Když přišel zákazník, věnovali se jemu, jinak vyplňovali mezery mezi prodejem, 

doplňováním zboží a jeho nakupováním, sledováním VTV4, popřípadě jiných kanálů, 

nebo surfováním po internetu. Jiný program nemají. U informantů, kteří měli prodejní 

místo v obchodním centru SAPA, jsme mohli ještě zpozorovat, že čas mezi zákazníky 

a médii je ještě doplněn o sociální vazby s kolegy a krajany v SAPĚ. Po práci večer, 

kromě zpravodajství na VTV4, už média tolik nesledují, pokud je něco nezaujme, jdou 

brzy spát.  
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U druhé generace je mediální konzumace z hlediska času menší, nejčastěji 

uváděli 2-3 hodiny denně celkově. Jelikož se nezabývají stejnou činností jako první 

generace, nelze ani očekávat, že jejich mediální chování bude stejné. Vedou život, 

který je odlišný od života jejich rodičů. Nemají stejnou pracovní dobu ani návyky. 

Jejich život se blíží tomu ve většinové české společnosti. Volný čas není vyplněn jen 

mediální konzumací, ale také jinými koníčky a sociálními vazbami.  

3.3 Celkový vztah k VTV4  

Druhá generace vietnamských přistěhovalců zaujímá k VTV4 neutrální postoj. 

U položených otázek týkajících se VTV4 jejich odpovědi vždy nějakým způsobem 

obsahovali zmínku o rodičích či celkově starší generaci přistěhovalců. Řekli své názory, 

ale šlo vidět, že myslí na to, jak televize ovlivňuje jejich rodiče. Pro ně samotné 

jediným pojítkem, které s VTV4 mají, jsou rodiče. Sami od sebe ji nevyhledávají. 

Zajímavostí ale je, že když dle vlastních slov předmět našeho výzkumu nesledují, 

až na chvíle strávené s rodinou, udržují si celkovou znalost programů a znají hlavní 

trháky, které VTV4 vysílá. Většinu z toho pochytili právě během času s rodinou, 

nebo z vyprávění od ní. Mají samozřejmě námitky vůči VTV4, které jsou 

kompenzovány tím, že vidí, jak jejich rodiče těší dívat se na VTV4. Dokud z toho jejich 

matky a otcové něco mají, oni nevidí důvod kanál zatracovat, byť se jim určité prvky 

nemusí zamlouvat. Drží si od ní odstup, protože jim samotným nic nedává. Neovlivňuje 

je, nýbrž jejich rodiče. Mnozí z nich řekli, že si díky VTV4 jejich rodiče udržují pojítko 

ke své zemi, i když oni sami ne. Pro ně jsou tím pojítkem rodiče.  

„Já o tom vždycky slyším od mámy, ale nevím, co se tam děje.“ 

- Informant B6 

Při analýze dat od první generace nelze určit, zda dotázaní informanti jako celek 

vytváří jednotný postoj. Všichni se dívají na VTV4 mnohem více než jejich děti, ale je 

mezi nimi mnoho rozdílů v názorech na ni. U některých jsme zaznamenali nevyřčenou 

kritiku, jak uvidíme později. I když se jim mnoho věcí na VTV4 nelíbí, málokdy použili 

ostřejších slov. Kromě jednoho případu jsme nezaregistrovali žádnou bezmeznou 

adoraci a ani druhý extrém – nekončící nenávist. U jednoho případu byly odpovědi 

informantky všechny ve prospěch VTV4. Daná žena se přiznala, že se na ni dívá 

i částečně proto, aby se jí nestýkalo po Vietnamu. Na rozdíl od našeho očekávání 
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nebyly odpovědi černobílé a jednostranné. Některé z nich se ukázaly být jako velice 

přínosné z hlediska témat, kterými by se samotná VTV4 měla zabývat. I přesto, že se 

na ni dívají, sami shledávají, že nejsou spokojeni s určitými oblastmi, kterými se 

budeme ještě později zabývat. Přistupovali k některým odpovědím opatrně, jako by 

věděli, že něco je špatné, ale buď je nechtěli říct naplno, nebo nevěděli, o co konktrétně 

jde.  

3.3.1 Představy o VTV4  

Když jsme informantům položili otázku: „Co si představíte, když řeknu 

VTV4?“. Mnozí z nich se podívali nechápavě a chtěli bližší vysvětlení. Mínili jsme 

asociace, představy v jejich hlavách, když pomyslí na danou televizi. Očekávali jsme 

abstraktnější nehmatatelné odpovědi, možná citově zabarvené. Všichni nabídli velice 

konkrétní odpovědi – vyjmenovávali filmy nebo konkrétní programy, které na televizi 

běží. Jen u jednoho informanta padla odpověď: „Zábava, trošku i vzdělání, abych viděl 

vietnamskou společnost a co tam dělají.“ U druhé generace jsme se občas setkali 

s myšlenkou rodinných večeří nebo stejně jako generace jejich rodičů, i oni začali 

nahlas říkat jména pořadů, nebo obecně známá fakta o VTV4 – například že je to kanál 

pro Vietnamce žijící v zahraničí apod. Všichni, jak mladší informanti, tak i starší si 

představují pod pojmem VTV4 filmy.  

„Představím si filmy, samé dobré filmy. A různá jídla, která tam vaří, tak zkusím 

doma taky.“ 

- Informant A3 

„Filmy, gameshow o studentech například Cesta na Olymp nebo hudební pořady 

se starými písničkami, které mám ráda, nebo kulinářské pořady. To je všechno. 

Moc ze sportu tedy nemají. Také zprávy, abych věděla situaci o zemi.“ 

- Informant A5 

„Myslím si, že je to celkem dobrý kanál, dávají různé zprávy, pořady, 

i o krajanech. Jde podle mě o dobrý způsob pro krajany, aby se dozvěděli 

navzájem o sobě a i o tom, co se děje doma.“ 

- Informant A8 



44 
 

„Představím si filmy, na které se koukají rodiče, pak televizní noviny 

samozřejmě, v různých jazycích, Cesta na Olymp například, 1 versus 100. No, 

takové ty pořady. Hlavně filmy, že na to koukají rodiče. No, nemám na to nějaký 

názor, ani pozitivní, ani negativní, prostě to je něco, co ovlivňuje rodiče, ne mě.“ 

- Informant B5 

„Tak rodinná večeře kolem sedmé a osmé hodiny večerní, kdy celá rodina večeří 

a sleduje při tom VTV4, ať už je to při tom čas, kdy dávají seriály, 

nebo kdy dávají zprávy. Tak tohle si představím, když mi někdo řekne VTV4.“ 

- Informant B8 

 „Kanál pro Vietnamce, kteří žijí v ČR, kde se můžou dívat na zprávy 

nebo na filmy.“ 

- Informant B1 

„Je to televize pro Vietnamce v zahraničí, ale jsou tam i jiné programy v jiných 

jazycích jako ve francouzštině, ruštině, čínštině, angličtině a to je třeba i pro 

investory tady v  těchto zemích, kteří chtějí nějak dobývat Vietnam, finančně.“  

- Informant B3 

3.3.2 Čas na televizi VTV4 

Z našeho výzkumu vyplynulo, že informanti mají vyhraněný čas, kdy mají 

kontakt s televizí VTV4. Odpovědi na otázku, při které příležitosti se na ni dívají, 

nebo kdy ji mají zapnutou, jsou v tomto případě totožné. Všichni uvedli, že sledují 

VTV4 při večeři. Druhá generace odpovídala se stoprocentní shodou. A to, že jediný 

kontakt, který mají s televizí VTV4, je při večeři s rodiči. Ti z nich, kteří ještě stále 

bydlí u svých rodičů, řekli, že rodina má televizi zapnutou, když se všichni sejdou večer 

u jídla a společně se dívají na hlavní zpravodajskou relaci. Dále někteří doplnili, 

že ale tomu, co televize vysílá, nevěnují tolik pozornosti. Po skončení večeře setrvají 

někteří z nich s rodinou několik minut. Pokud je něco zaujme, tak se dívají společně 

na další program, nebo se poté odeberou do svého pokoje. Někdy jsou stále 

v přítomnosti rodičů, kteří se věnují VTV4, ale oni samotní si dělají něco svého 

a televizi vnímají jako „background“, jak například uvedl informant druhé generace.  
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„Ano, když jsem žila u rodičů, než jsem se vdala, tak jsem se dívala víc, protože 

se můj táta na to hodně díval. Já jsem s ním byla v obýváku a dívali jsme se 

spolu. Teď, když jsem vdaná, tak mám jiné starosti a ani mi to nechybí, že bych 

si jí zapnula, tak to ne. Předtím to bylo tak, že jsem tátovi dělala společnost, u té 

televize. Společně jsme se dívali a pak to komentovali.“ 

  - Informant B3 

„Jenom při večeři nebo nějakých rodinných záležitostech. Když jsme večeřeli, 

tak jsme to měli puštěné, ale že bych to vnímala, to ne. Občas když je něco 

zajímavého, tak mě rodiče zavolali a řekli: „Pojď se kouknout na tohle.“ Táta 

vždycky naráží na moji vietnamštinu, když je tam třeba nějaký běloch, který 

mluví vietnamsky, tak mě zavolá a řekne: „Koukni se na tohohle Evropana, 

jak to umí.“ Nebo třeba ta Olympiáda, na tu jsem se občas dívala s našima. 

Různý soutěže s vojáky, ale nikdy jsem se na to nedívala dobrovolně. 

Buď při večeři, nebo rodinných sešlostech.“ 

- Informant B2 

„Večer, po večeři. A zapíná ji vždycky táta nebo máma. Já nikdy. Když tam 

sedím v obýváku, tak něco zachytím, ale pak jdu do pokoje si něco dělat svého 

na počítači. Dívám se na ni pět minut, ale kdyby tam byla jiná televize, tak se 

dívám na ni. Máme ji jako background, aby nebylo ticho.“ 

- Informant B6 

Sledování televize VTV4 je tak záležitostí rodinnou, mající v mnoha případech 

charakter rituálu, během kterého se po náročném dni všichni sejdou a společně se dívají 

na televizi. Příslušníci druhé generace si spojují čas s televizí VTV4 s časem, jež tráví 

v rodinném kruhu, kdy slouží jako zvuková kulisa. Zajímavostí je, že někteří ve svých 

odpovědích zmiňovali i situace, kdy mají v rodině návštěvu, a oni přesto mají VTV4 

zapnutou, aby nebylo ticho. I když to žádný z nich explicitně neuvedl, z odpovědí lze 

implicitně vyčíst i jistá snaha potěšit své rodiče. Tím, že se budou u času tráveného 

společně dívat na něco, čemu budou rodiče rozumět. Byť se objevovali i zmínky o tom, 

že se rodina občas dívá i na některou z českých televizí, hegemonie VTV4 v tomto čase 

je pevná.  
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„Večer, při večeři. Většinou jíme společně, to si zapneme buď ČT24, nebo VTV4, 

anebo když máme vietnamské hosty, tak se zapne jako podklad.“ 

- Informant B4 

„Většinou večer kolem deváté až do jedenácti hodin, když se na to dívali rodiče. 

Spíš to bylo jako šum, protože jsem při tom dělal něco jiného a nevěděl jsem, 

co se v té televizi děje, ale věděl jsem, že tam dávali nějaké pořady a že to rodiče 

sledují s velkým zájmem, na rozdíl ode mne.“ 

- Informant B8 

„A navíc, když se díváš na televizi, tak se může dívat více lidí, celá rodina 

společně, vytváří to nějakou atmosféru, třeba když jsem já trávila ten čas s tátou, 

kdybychom se dívali na počítač, tak by se každý díval do toho svého sám, 

na svém zařízení, ve svém pokoji.“ 

- Informant B3 

Na rozdíl od svých dětí, generace první tráví s VTV4 mnohem více času. Ti 

z nich, kteří mají ve svých obchodech, kde podnikají, televizi, přiznávají, že je zapnutá 

celou dobu, kdy tam jsou. Když obsluhují zákazníka, tak se televizi nevěnují, jindy se 

dívají. Přiznávají ale, že VTV4 více vnímají až večer, když už jsou z práce doma. 

I pro ně je doba večeře čas, kdy se všichni členové  rodiny sejdou, společně jedí a dívají 

se přitom na zprávy, byť v odpovědích nebyli ohledně rodinného času u televize tak 

explicitní jako druhá generace.  

„Dívám se na televizi celý den, co jsem tady v obchodě. Jenom když jsou nějaké 

pořady, které mě nebaví, třeba sport, tak se kouknu na NETVIET.“ 

- Informant A3 

3.4 Role a funkce VTV4  

3.4.1 Informační funkce 

Není žádným překvapením, že kvůli dostupnosti internetu a jeho velkému užití 

postupně televize ztrácí funkci být jediným a jedinečným zdrojem informací o dění 

ve společnosti jak kolem nás, tak i ve světě. Konkrétně u kanálu VTV4 jej už jeho 
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diváci neberou jako jediný zdroj informací o tom, co se děje v jejich rodné vlasti. 

Na jeho zpravodajství se dívají, ale spíše než jako hlavní zdroj ho berou jako 

doplňkový, od kterého očekávají pokrytí jen těch základních událostí dne. Mnohdy 

kvůli času vysílání i nejsou už dostatečně aktuální. Když se chce první generace 

dozvědět něco nového o Vietnamu, sáhne po internetu, kde oceňuje rychlost a právě 

potřebnou aktuálnost. Co ale na zpravodajství oceňuje jak první, tak i druhá generace, 

jsou informace a různé reportáže o krajanech žijících na různých místech zeměkoule, 

které jsou produkovány asociacemi Vietnamců v jednotlivých zemích a jimi posílány 

do redakce VTV4. V tom vidí přínos i někteří informanti druhé generace.  

„Ano, ale teď máme i internet. Když se dívám přes den na VnExpress, tak ty 

zprávy jsou rychlejší a VTV4 začíná nové vysílání až večer, takže je pomalejší. 

Na internetu je více zpráv.“ 

- Informant A1 

„Půjdu na internet, na Google nebo na Tuần Tin Mới na internetu. Je pozdě si 

pouštět VTV4, dívám se jen, abych věděla něco doplňujícího, ale když chci 

nejnovější zprávy, tak internet.“ 

- Informant A2 

„Ne, VTV4 to nikdy nemůže obsáhnout, ona vysílá jen takové ty zprávy obvyklé 

a největší, ale detaily jsou na internetu, kde je i větší množství zpráv. Je to sice 

zdroj informací, ale není jediný, protože je omezená vysílacím časem, ale to já 

chápu.“ 

- Informant A6 

„Ano, přesně. Sice ne hlavní, jenom z části, protože hlavní zdroj informací je 

pro mě internet.“ 

- Informant A9 

Pro druhou generaci nepředstavuje VTV4 zdroj informací o tom, co se odehrává 

ve Vietnamu. Pokud se chtějí dozvědět něco nového o své rodné zemi, zeptají se svých 

rodičů nebo jiných lidí z vietnamské komunity. Nikdo z druhé generace neuvedl: „Ano, 

VTV4 je pro mě zdrojem informací o Vietnamu, i o světě“. Mnozí řekli, že pro jejich 

rodiče možná ano, ale oni sami nevyhledávají informace o Vietnamu přes VTV4. 
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Dávají raději přednost dovídat se o své původní vlasti ze zahraničních zpravodajských 

portálů v angličtině. Důvodem může být, podle nich, propaganda. Byť v odpovědích se 

této oblasti dotýkalo několik z dotázaných, i z generace starousedlíků, nikdo kromě 

jedné informantky nevyslovil nahlas slovo „propaganda“ ve zpravodajství. Například 

informantka z první generace nám řekla během rozhovoru třikrát, že jak ona, tak i její 

známí, se kterými se setkává v obchodním centru SAPA, nemají rádi zprávy na VTV4, 

protože tam jsou, jak říká „nepravdivé věci“ a „blbost a nemám to ráda. Pořád se tam 

povídá o tom, jak jsme letos udělali krok a příští rok uděláme další. Nelíbí se mi to.“ 

Několik dalších dotázaných z první generace mělo pochyby o fungování zpravodajství. 

Jejich názory budeme dále analyzovat v samostatné části – kritika VTV4.  

„Určitě ne, (ve smyslu nemá VTV4 jako zdroj informací o Vietnamu) už jenom 

kvůli tomu, že ji mám jako příklad propagandy vietnamského komunistického 

režimu. Spíš bych sáhla po internetu.“ 

- Informant B4 

„Šáhnu po… rozhodně nechodím na informační portály, které jsou spravovány 

vietnamskou vládou, ale spíše chodím na nezávislejší zdroje a především 

v angličtině. Vyhledávám blogery, kteří působí ve Vietnamu, nebo mají přístup 

k tomu, co se děje ve Vietnamu. Informační portály jako BBC a CNN, které mají 

také občas zprávy, i finanční, o tom, co se děje ve Vietnamu.“  

- Informant B8 

3.4.2 Zábavní funkce VTV4  

Stejně tak jako u otázek týkajících se informačních funkcí televize VTV4 i zde, 

když jsme se dotazovali informantů druhé generace na to, zda pro ně osobně plní 

zábavní funkci, všichni shodně uvedli, že oni sami televizi nevyhledávají, aby se 

zabavili, odreagovali a vyplnili volný čas. Znají lepší způsob zábavy a v těchto 

oblastech se neobrací na VTV4. Všichni už někdy sledovali nějaké zábavné pořady, 

buď v rámci času stráveného s rodinou, s hosty či známými, nebo někdy jen 

ze zvědavosti. Nebyli to ale oni sami, kdo si vybral, že se bude dívat na to a to. Síla 

zábavných pořadů nebyla dostatečně přesvědčivá, aby je uspokojila na delší dobu a oni 

se sami vraceli častěji a pravidelněji k obrazovce VTV4. Výjimku tvoří pořad Cesta 

na Olymp, který je mezi vietnamskými přistěhovalci bez rozdílu velice oblíbený 
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a ve všech rozhovorech se jeho jméno vždy zjevilo. Zajímavé také bylo, že všichni 

odpověděli, že pro ně samotné neplní zábavní funkci, ale pro některé jiné lidi, jako jsou 

jejich rodiče a osoby ze starší generace ano. To nám potvrzuje poznatek, že pro mladší 

generaci je kanál VTV4 něco, co se jich netýká a co z jejich pohledu má větší dopad 

na jejich matky a otce než na ně samotné. 

„Na chvilku mě dokáže zabavit, ale nedokázala bych u ní být tolik času jako 

u jiných stanic. Když třeba dávají miss, tak se dokážu koukat na chvíli, protože je 

to hrozně strojený. Nebo když dávají Vietnam Next Top Model, dá se na to 

koukat, ale ne celou dobu.“ 

- Informant B4 

„Ne, znám lepší. Ale občas když koukáš na nějaký zábavný pořad, tak je to občas 

sranda. Ale přijde mi to spíš jako víc vážný než zábavný. Nebo takhle, z toho, 

co já vím, tak táta třeba vždycky sleduje zprávy a tak. Pro mě to jsou spíš jenom 

zprávy nebo takový ty vážný pořady.“  

- Informant B2 

Pro první generaci je televize VTV4 stále jistým zdrojem zábavy, 

kterému ale hrozí, že brzy už nemusí být. Zábavné pořady jako je Cesta na Olymp 

či další soutěže se těší velké oblibě diváků, ale většina informantů v našem výzkumu 

uvedla, že vyhledávají radši televizní filmy (seriály), které jsou ale v dnešní době někdy 

dříve na internetu než na obrazovkách. Stalo se jim někdy v minulosti, že daný vysílaný 

seriál už viděli na internetu, poněvadž u VTV4 dochází k recyklaci televizních seriálů, 

respektive VTV4 nemá svoji původní tvorbu, ale vysílá to, co už v domovském 

Vietnamu vysílal některý jiný kanál z rodiny VTV. Z našeho krátkého pozorování 

a nasbíraných dat z vedených rozhovorů jsme došli k tomu, že se sice na televizi 

ve volných chvílích, které mají během pracovní doby, dívají, oceňují některé zábavné 

pořady, ale pomalu se stává jakýmsi doplňkem a výplní mezer mezi příchody a odchody 

zákazníků, aby něco bylo, čemu budou rozumět a nenudili se v čase, kdy jsou ve svých 

večerkách.  
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„Co se týče zábavných pořadů, tak ty jsou pro mě jen, abych si odpočinul 

a vypnul, ale kdybych se na to díval pozorněji, tak nejsou moc dobré. Nedíval 

bych se na ně podruhé.“  

- Informant A7 

„Ano, ale málo. Zkoumám hlavně zprávy. Zábava má podle mě nějaké hranice. 

Například filmy jsou mnohem dříve na internetu, tak VTV4 je v tomhle 

pomalejší.“ 

- Informant A8 

„Ne, není pro mě zdrojem zábavy, protože to nemám jako hlavní zdroj zábavy, 

ale jako doplněk.“ 

- Informant A9 

3.4.3 VTV4 jako šiřitel a uchovatel vietnamských kulturních hodnot 

Druhá generace vnímá VTV4 jako kanál, kde mohou nalézt kulturní odkaz své 

země. Vědí, že na něm jsou různé pořady, které se snaží nějakým způsobem reflektovat 

historii, zvyky či jiné důležité aspekty vietnamského kulturního dědictví. Oceňují 

důležitost toho, že VTV4 jako jeden z mála zdrojů ukazuje význam jejich původní 

země. A i těm, kteří nerozumí vietnamštině, se kanál nějakým způsobem snaží 

zprostředkovat to nejdůležitější, co by měli vědět o Vietnamu. Například 

zpravodajstvím v různých jazykových verzích či anglickým otitulkováním některých 

programů. Vědí, že tyto programy jsou směřovány na ně, aby si mohli odnést něco, 

o čem ještě nevědí. Pro informanty z druhé generace jsou právě kulturní hodnoty 

ze všech funkcí nejrelevantnější. Pro jednu informantku je VTV4 užitečná z hlediska 

sledování vývoje populární kultury: „Že někdy můžeš sledovat na VTV4 trendy a vývoj 

v moderní hudbě a ten vývoj ve Vietnamu v hudbě je takový kolísavý, že jde někdy 

dobrým směrem a někdy se to vrací k tradicím a někdy tam jsou šílený výplody, který si 

chtějí hrát na zahraniční kvalitu. Pro mě je strašně fajn sledovat Vietnam přes tuto 

populární věc. Dozvím se něco o mainstreamu a módě, protože tam ty zpěváci mají 

hezký šaty. Má to pro mě přínos spíš z toho populárně kulturního.“ (Informantka B4) 

Avšak i k této oblasti bychom u nich našli námitky. Jednak na samotný způsob, 

jak jsou určité programy pojaty. Jednak také to, že někdy na něm nenajdou to, co je 
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zrovna zajímá. Druhá generace vyrůstala v prostředí, kde bylo více možností, jak se 

k informacím dostat, různými způsoby a kdykoli chtějí. Už proto nečekají, až jimi 

hledané informace přinese VTV4, ale sami si je najdou. Mezi informanty se našla 

i jedna odpověď, která říkala, že jeho osobně pořady na VTV4 neoslovily, 

neboť vyrůstal v jiném prostředí: „Mě osobně to nějak nezaujalo, možná proto, že jsem 

kulturně jinak vychován a nemám stejný smysl humoru jako mí vrstevníci ve Vietnamu 

nebo jako mí rodiče, ale sledoval jsem to se zájmem, protože mně to přišlo jiné. Jiný styl 

humoru, jiný styl vedení pořadu, jiný styl soutěží. Ale to bylo jenom pár prvních dílů, 

kdy jsem nevěděl, o co se jedná, pak už jsem věděl, jakým způsobem se tyto pořady 

vyvíjí a jakým způsobem pracují, tak jsem to už nesledoval.“ (Informant B8) 

„V rámci svých možností ano, je to v pohodě, ve smyslu není až tak násilný 

v budování nějakého kultu, ale zároveň mi přijde, že hrozně hraje na city a to 

v případě šíření kulturních tradic negativně ovlivňuje, podle mě. Když dávají 

jakýkoliv dokumentární pořad o Ho Či Minovi, je tam vždycky šílená hudba, 

záběry usmívajícího Ho Či Mina a je to hrozně propagandistický, jednosměrný.“  

- Informant B4 

„Já kdybych něco potřeboval, tak si to najdu sám. Všechno, co je na VTV4, si 

najdu sám na Googlu.“  

- Informant B6 

„Kdybych se chtěl dozvědět o vietnamské historii a kultuře, tak bych si to našel 

na internetu v češtině, v angličtině a možná někdy ve vietnamštině, ale to jen 

zřídkakdy. Na VTV4 bych se jen tak nepodíval, není tam vždycky to, co chci vidět 

a vědět.“ 

- Informant B7 

„Právě některé pořady, které směřovaly k dětem, které byly vychovány v cizích 

zemích mimo Vietnam, tak tam byly náznaky kulturní, aby se to vietnamské dítě 

neodlišovalo moc, nebo jak bych to řekl. Kulturně si nejsem jistý, ale jazykově 

ano, byly tam pořady vietnamsko anglický, které se snaží učit Vietnamce třeba 

v Americe vietnamsky, ale co se týče kultury, nevím, jestli to mělo vliv na ty děti. 

Ale mezi teenagery, kteří se zajímají o Vietnam, tak tam byly pořady 
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s anglickými titulky pro případ, že by nerozuměli vietnamsky, které ukazovaly 

náboženství ve Vietnamu nebo různé památky, filosofii života ve Vietnamu.“ 

- Informant B8 

První generace, podobně jako druhá generace, oceňuje to, že VTV4 vysílá 

pořady, které mají divákům ukázat krásy, historický a kulturní odkaz Vietnamu. 

Zejména se jim líbí historické pořady, protože většina z nich zažila vietnamskou válku, 

nostalgické pocity zůstávají, když vidí záběry připomínající toto období. Stejně tak, 

jako když běží pořady o cestování, neboť jak sami říkají: „Vzpomínám na to, co, jsem 

zažil, nebo kde jsem byl a kam bych chtěl jít.“ (Informant A8). Ženská část publika 

zase oceňuje kulinářské pořady, kdy informantky říkají, že se dívají a poté recepty 

i samy zkouší: „A různá jídla, která tam vaří, tak zkusím doma taky.“  (Informant A3). 

Pro mnohé z nich je VTV4 jedno z mála míst, kde mohou slyšet a být obklopeni 

mateřským jazykem a udržovat nějaký kontakt s domovem i přes den, zejména 

v období, kdy internet, potažmo sociální sítě, ještě nebyly tak rozšířeny. Oceňují, že tam 

jsou pořady směřované na mladší generaci, která mnohdy nevyrůstala ve Vietnamu jako 

oni a neznají tolik jazyk, historii ani zvyky. Když jsme se s informanty bavili o kulturní 

roli VTV4, jevilo se nám, že první generace sama má v sobě vietnamské kulturní 

hodnoty uspořádány a vidí podobné programy vhodné spíše pro své děti, aby se něčemu 

přiučily, než pro ně samotné. Pro ně jsou užitečné jako „vyvolávač“ vzpomínek. Někteří 

hodnotili kladně i cílení na cizince, kteří nebyli ve Vietnamu, a televize je chce tímto 

způsobem nalákat k návštěvě. S čím ale mají problém, je obecně způsob, jak jsou 

pořady produkovány a co ukazují. O tom blíže v podkapitole věnující se kritice VTV4.  

„Ano. Šíří kulturní hodnoty, zvyky, aby lidi po celém světě věděli o naší zemi. 

Také kvůli turistice a reklamě pro Vietnam. Hlavně tedy zvyky například 

o svátcích nebo přírodní krásy. Historie pro mladší generaci, aby oni pochopili 

zemi lépe.“ 

- Informant A5 

„Ano, mám rád ty historické. Například pořady, kde se vzpomíná na staré časy, 

během kterých jsem byl ještě dítě, tak když se na ně dívám, tak mi přijdou 

zajímavé. Nebo o územích postižených válkou.“  

 - Informant A7 
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 „Ano, ale v tomhle jsou ještě hranice. Podle mě je tam toho ještě málo. Mělo by 

toho být více a hlavně by to měli udělat jiným srozumitelnějším způsobem, 

aby mladá generace krajanů porozuměla, protože některé obraty, které se tam 

používají, jsou těžko srozumitelné. Měli by to udělat lehčí, abyste tomu vy mladí 

lépe porozuměli o kultuře, způsobu života a tak.“ 

- Informant A8 

3.4.3.1 Oslavy Tet 

Zajímavé výpovědi byly u dvou informantů druhé generace, kteří pravili, 

že podobně jako v Čechách, kdy je během vánočních svátků oblíbené sledovat pohádky, 

oni se rádi dívají na VTV4 během oslav lunárního nového roku ve Vietnamu, zvaného 

Tet. I když v průběhu roku je jejich kontakt s kanálem téměř nulový, období Tet je 

doba, kdy rádi zasednou k televizní obrazovce. Během tohoto vietnamského svátku 

vysílá VTV4 pořady, které ukazují, jak uvařit tradiční pokrmy, jak nazdobit příbytek 

do sváteční atmosféry nebo živé záběry a sestřihy z ulic, kde lidé oslavují. To vše je 

doplněné o reportáže krajanů, kteří i přes velkou vzdálenost od domova stále slaví Tet 

vietnamským způsobem. Pro informanty je to vše velká zkušenost, neboť sami neměli 

možnost svátek prožít ve Vietnamu, nebo si jej už nepamatují.  

„Zaujala mě všeobecně ta oslava lunárního nového roku, kterou jsem nezažil, 

respektive zažil jsem to, ale nepamatoval jsem si to, a chtěl jsem vědět, 

jak oslavují lunární nový rok Vietnamci přímo ve Vietnamu, abych věděl, jak to 

vypadá. Obecně mají kulturní pořady od rána do večera, tak jsem zvědavý, 

jakým způsobem to dělají. A to je asi tak všechno k lunárnímu novému roku.“ 

- Informant B8 

„To nevím, jestli hodnoty. Umožňuje těm Vietnamcům tady ty informace 

o Vietnamu, tímto způsobem. Asi ano, když je Tet, tak furt o tom mluví. Ukazují 

typická jídla, takže v tomhle případě ano. Třeba já, když jsem to občas viděla, 

tak to bylo zajímavé a například jsem zjistila něco, co nevím. Třeba jak se dělá 

banh trung.“ 

- Informant B2 
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3.4.4 Oblíbené pořady na VTV4  

Mezi informanty našeho výzkumu jsme našli mnoho lidí, kteří jmenovali Cestu 

na Olymp jako jejich oblíbený pořad. Překvapivě mezi nimi bylo více informantů 

z druhé generace, kteří sice proklamovali, že se nedívají na VTV4 pravidelně a často, 

ale řada z nich nám pověděla, že má ráda pořad Cesta na Olymp, který občas sledují 

nebo sledovali v minulosti.  

„Ano, protože jsem byla v tom věku jako ti soutěžící, takže jsem to vyhledávala. 

Tam se vlastně soutěží týdně a vybírá se jeden výherce a pak se vybírá měsíční 

a kvartální. My jsme to neměli doma a já to chtěla vidět, tak jsme jeli s tátou 

ke známým, jenom kvůli tomu pořadu. A to bylo v tom úplném počátku, kdy jsme 

neměli satelit doma.“ 

- Informant B3 

„Jako zajímavý (pořad) je Cesta na Olymp, ale málokdy na to mám štěstí, 

protože to myslím dávají ve čtvrtek a já nejsem ve čtvrtek doma, takže spíš 

když jsem byla mladší.“  

- Informant B5  

Velké popularitě se těší také soutěže jako je 1 proti 100, mezi první generací 

také historické či hudební pořady. Dalo by se říci, že kromě soutěže Cesta na Olymp 

nebyl žádný jiný pořad tolikrát jmenován a všichni informanti nabízeli různé varianty 

toho, na který pořad se nejčastěji dívají a který mají nejvíce rádi. Polovina z první 

generace řekla filmy (seriály), při tom ale neřekla konkrétně název žádného filmu, a vše 

bylo v obecné rovině.  

„Nejradši mám pořady o krajanech, anebo to, jak televize odpovídá na dotazy 

o Vietnamu. Protože jsme byli dlouho pryč a potřebujeme se dozvědět něco 

nového, abychom se mohli vrátit. Nebo mám ráda cestovatelské pořady, 

kdy ukazují různé oblasti a co se tam jí. Mám ráda i pořad něco jako tady Pošta 

pro tebe. Protože tam byla válka, spousta lidí se ztratila, takže se potřebují 

najít.“  

- Informant A5 
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„Vietnamské televizní filmy mám nejradši.“  

- Informant A9 

3.5  Kritika VTV4 

Jak jsme již uvedli v předchozích částech práce, napříč generacemi jsme se 

mohli během provedených rozhovorů setkat nejen s pozitivními názory na VTV4, 

ale také s těmi negativními. Přičemž náznaky kritiky se objevovaly více u první 

generace než u té druhé. Žádný z informantů druhé generace při tom nevyřkl slova, 

jako jsou cenzura nebo propaganda. Při tom v některých částech rozhovorů k tomu 

směřovali. Něco se jim nezdá na obsahu některých pořadů, zejména zpravodajství 

a jeho editace, svojí kritiku ale nenamířili přímo. Domníváme se, že důvodem může být 

určitý rys ve vietnamské povaze, kvůli kterému Vietnamci nekritizují nahlas a přímo, 

ale místo toho se snaží cokoliv, co se jim nelíbí podat zprostředkovaně a jiným 

způsobem. Avšak nemáme pro toto vysvětlení žádné vědecké či akademické potvrzení, 

tudíž zůstává prozatím v oblasti dohadu. Pojem propaganda se objevil pouze jednou 

a až v rozhovoru, který nám poskytla informantka druhé generace. Obecně její 

příslušníci jsou ve své kritice přímější a otevřenější. Vadí jim jednosměrnost toho, 

jakým směrem se vyvíjí VTV4 a co ukazuje.  

„Tak rozhodně to, jak je to toto médium ovládáno, nebo ty pořady jsou 

korigovány, aby nějakým způsobem šly podle nějakých kolejí, která nastavila 

komunistická strana. Není tam prostor pro nějakou variaci nebo prostor 

pro originalitu.“  

- Informant B8 

„První věc, co mě napadla, byla propaganda. Druhá věc byly uměle vyvolaný 

emoce, protože na VTV4 běží spoustu pořadů, kde se hledají příbuzní, čtou se 

zamilované dopisy, jsou tam pořady třeba o vietnamských vojácích. To mě 

vždycky pobaví, jak musejí všichni tleskat…“   

- Informant B4 

„Teď mám názor, že oni určitě budou chtít mít jen jeden názor podle nějakých 

pravidel, takže to nemusí být objektivní. Jako zdroj informací to neberu, 
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protože ta mentalita, ta už je taky někde jinde. Už nejsem moc Vietnamka, 

nenechám se ovlivnit přímo takhle od jednoho zdroje.“ 

 - Informant B5 

Jiným se nelíbí technické zázemí VTV4, jako je grafika, produkce, či nemožnost 

se na ni dívat jiným způsobem než u televizního přijímače se stejnou kvalitou. Zároveň 

ale dodávají, že i kvůli financím se v tomto kanál nemůže vyrovnat těm v západních 

zemích a tím i zmiňované nedostatky odůvodňují.  

„Jak ta produkce, tam to ale kritizuju méně. Nemůžou za to, že nemají tolik 

peněz a ne tak vyspělou techniku, jakou mají západní země, ale kdybych to 

srovnal, tak je to v horší kvalitě.“  

- Informant B7 

„Grafika se mi nelíbí, na to, že to financuje stát, by do toho mohli víc kopnout.“ 

- Informant B4 

„Kdyby měla VTV4 layout i design pro mobily, tak ji budu používat. Například 

VnExpress to nemá. Ten web není jednoduchý, je tam spousta ikon, spousta 

reklamy, já tam nechodím pro reklamy. I ten Vietinfo, tam je také milion 

reklam.“  

- Informant B6 

Co se týče zpravodajství, zpozorovali jsme, že informanti první generace měli 

tendenci srovnávat jej s tím českým, jelikož sledují i hlavní televizní relaci na televizích 

Nova či Prima. Zejména v kategoriích důvěryhodnosti zobrazení událostí celosvětového 

významu. Pro ně už není VTV4 jediným zdrojem informací o dění, jak ve světě, 

tak i ve Vietnamu. Vyhledávají zprávy i na různých webových portálech a ty následně 

porovnají s tím, co vidí na VTV4. A podle jejich slov nejsou vždy spokojeni s tím, 

jak jsou určité jevy zobrazovány a nejen ve zpravodajství, ale také v televizních filmech 

a pořadech o životě ve Vietnamu. Mají pocit, že některé věci jsou vzdáleny od reality, 

od toho, jak oni si představují reálie ve své rodné vlasti. Nebo se někteří okrajově dotkli 

témat jako je svoboda vyjadřování a určitá cenzura, o které se implicitně z jejich 
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výpovědí můžeme dozvídat. Nejenom u první generace, ale také u druhé generace se 

místy objevily tyto připomínky.  

„Teď konkrétně si nevybavuji, ale když se dívám, tak mě občas napadne, že něco 

z toho, co tam ukazují, není podle mě správné. Občas tam něco přehánějí, 

protože si myslím, že realita nebude taková.“  

- Informant A2 

„Ale zpravodajství je podle mě blbost a nemám to ráda. Pořád se tam povídá 

o tom, jak jsme letos udělali krok a příští rok uděláme další. Nelíbí se mi to. 

Obecně já a mí krajané na SAPĚ si myslíme, že ve zprávách se povídají blbosti 

a nemáme to rádi. Když se povídá moc o politice a vládě, tak to nemáme rádi.“  

- Informant A4 

„Je tady svoboda, každý si může říct, co chce, zatímco ve Vietnamu to moc 

nejde. Ale zase to někdy v českých médiích moc přehánějí a zasahují moc 

do soukromí lidí, a ty lidi je můžou zažalovat, což by se ve Vietnamu nestalo.“  

- Informant A5 

„Ale když srovnám to, co tam vidím a slyším s tím, co si občas přečtu 

na internetu, tak je to něco jiného. Vidím tam velkou selekci, před tím než to dají 

na VTV4, tak to musí různým způsobem upravovat, sestřihávat a vynechávat, už 

to není původní.“ 

- Informant A7 

„Jsou tam určité hranice a byrokratická zátěž, která to podle mě brzdí. I určité 

oblasti svobody. Chápu, že způsob vedení redakce může jiný, protože jsem 

člověk vyššího věku, ale občas pro mladé lidi to může být svazující, 

jako kdyby museli.“ 

- Informant A8 

„Jsou tam i jiné věci, například tam jsou fakta, ohledně chování lidí 

ve Vietnamu, ohledně toho, jak se zachovali v určitých situacích. Chování 

postav, které tam vystupují, je nepravděpodobné v západním světě, že by se tak 
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mohlo stát, ale ve Vietnamu tomu tak je. Z mé strany to je možná neférová 

kritika, ale je to tak.“ 

- Informant B7 

Dalšími prvky, na které poukázali informanti, byly určitá neprofesionalita 

a nedomyšlenost v obsahu některých pořadů, nemodernost a určitá zastaralost. Někteří 

uváděli, že pořadům chybí atraktivnost a přitažlivost, kvůli které by se vraceli častěji, 

protože je prostě pořady baví, ne protože mají VTV4 jako pozadí a kulisu. Zejména 

kvalitnější a atraktivnější formát by mohl přilákat mladší generace diváků, aby se 

vraceli k televizním obrazovkám.  

„Ano, něco tam je. Například kvalita a režie filmů. Podle mě režiséry těch filmů 

zajímá zisk. Chtějí natočit co nejvíce filmů, aby vydělali, ale co se týče kvality, ta 

je nezajímá. Tady vidím, že zahraniční režiséři si dávají větší pozor na detaily, 

ale ti vietnamští to udělají tak, aby to udělali. Ale jestli to bude dobré nebo ne, 

na to nemyslí. Co se týče zábavných pořadů, tak ty jsou pro mě jen, abych si 

odpočinul a vypnul, ale kdybych se na to díval pozorněji, tak nejsou moc dobré. 

Nedíval bych se na ně podruhé. Nedokáží vytvořit tu přitažlivost, abych se na ně 

díval znovu a znovu. Jako u knih, když vás něco zaujme, tak si to přečtete 

mnohokrát, ale tady ty pořady vůbec takové nejsou.“ 

- Informant A7 

„Mělo by toho být více a hlavně by to měli udělat jiným srozumitelnějším 

způsobem, aby mladá generace krajanů porozuměla, protože některé obraty, 

které se tam používají, jsou těžko srozumitelné. Měli by to udělat lehčí, 

abyste tomu vy mladí lépe porozuměli o kultuře, způsobu života a tak.“ 

- Informant A8 

„Je tam jenom ta moderátorka a moc mě to nebaví, protože ty reportáže jsou 

takové, že je tam prostě jenom obraz a do toho něco říkají, skoro žádné 

interview s těmi lidmi, kteří tam jsou.“ 

- Informant B1  
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„Ale jsou tam jiné prvky, například herci, kteří hrají nějaké role v seriálech 

na kanálu pro všechny Vietnamce po celém světě, tak se mi nezdají tak dobří 

a profesionální, jak by měli být.“  

- Informant B7 

„Ale to potom záleží na programech, aby nějakým způsobem ty děti vtáhly 

do pořadů, které pro ně připravují, aby ty děti měly o to zájem, aby to sledovaly 

se zájmem a řekly si: „jo, to mě zajímá“.“  

- Informant B8 

Kanál VTV4 vysílá sice 24 hodin, každodenní vysílání pro oblast střední 

Evropy, tedy i pro Českou republiku začíná podle letního času v 18 hodin a podle 

zimního času v 17 hodin. Čistého času, kdy vysílá v premiéře zpravodajství, nová 

pokračování pravidelných pořadů a seriálů je zhruba 8 hodin. Po zbytek dne pak tento 

cyklus opakuje dvakrát až třikrát. Není tedy divu, že některým divákům toto opakování 

vadí a přejí si více „čistého“ vysílacího času s bohatším programem. Zejména pak ti, 

kteří televizi mají puštěnou celý den ve svých večerkách.  

„Ale občas je nudná, protože tam pořady opakují několikrát denně, tak ji 

přepínám.“ Pokračuje v další otázce dále: „Tak nikdy to nebude ideální. 

Jak jsem říkal, to opakování nemám rád, ale chápu, že to vysílají po celém světě 

a hodiny jsou jinak na každém místě. Tak se mezitím dívám na jiný kanál.“ 

- Informant A6 

„Den má 24 hodin, ale VTV4 vysílá čistého času jen 6-8 hodin, takže to je 

málo…“ 

- Informant A7 

„Asi zábavnější program, protože mě přijde, že mají pořád to samý dokola, 

jakože soutěž a potom tam pouštějí nějaký písníčky. Potom tam mají ten film 

a tohle běží pořád dokola. Dala bych bohatší program.“  

- Informant B1 
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3.6 Význam televize VTV4 

Během vedených rozhovorů jsme si nemohli nevšimnout u druhé generace jedné 

věci, kterou jsme již v určité podobě popsali v dřívějších kapitolách – při tématu VTV4 

se jejich odpovědi stáčely k rodičům a starším generacím, kteří podle jejich slov 

„potřebují tu televizi více než my“, proto jsme se rozhodli na konci každého 

provedeného rozhovoru položit v různých podobách otázku, zda má podle nich televize 

VTV4 smysl, pro ně samotné a zároveň obecně pro širší publikum. Odpovědi opět byly 

stejné. Pro generaci, která se narodila nebo prožila větší část života v České republice, 

představuje VTV4 něco, co se nachází mimo pole jejich vlastního zájmu. 

Kdyby přestala vysílat a neexistovala by, jim samotným by to nic neudělalo. 

Neztělesňuje pro ně pojítko s domovem. Sami neprožili ve Vietnamu takovou část 

života, aby si na něco z něj pamatovali a přinesli do nové země jako jejich rodiče. 

Proto nemůžeme očekávat, že budou při záběrech vietnamské krajiny na VTV4 mít 

nostalgické vzpomínky. Uvědomují si důležitost kanálu pro jejich rodiče a jiné krajany, 

kteří rozumí jen vietnamštině, a pro tyto osoby má ještě smysl. Tento fakt často 

opakovali, že oni sami zmiňovaný kanál nevyhledávají, ale jiné Vietnamce tady to může 

zajímat, a proto by měl existovat. Pro některé je to jediná značka, co se týče vysílání 

do zahraničí pro krajany, neboť se o tuto problematiku nezajímají, tudíž nemají 

ani znalost jiného možného kanálu. A proto vidí televizi jako jedinou možnost, jak se 

jejich rodiče mohou spojit s domovem a slyšet vietnamštinu. Objevil se i názor, 

který později uvedeme u první generace, že kdyby VTV4 nebyla, tak by chyběla.  

„No, protože já tu televizi nesleduji, tak nevím. Ale vím, že teď dlouhou dobu 

jsme měli porouchaný satelit a tchán sháněl opraváře, strašně dlouho se řešilo, 

aby se to zprovoznilo. Takže si myslím, že ten význam to má, hlavně pro ty starší, 

i když je můj tchán taky strašně moc na internetu, takže se na ty filmy dívá 

na počítači. Ale chtěl to mít opravený, aby se na to mohl dívat, takže nějaký 

význam to má. Protože on fakt sháněl toho opraváře a chtěl to mít fakt 

opravený.“ 

- Informant B3 

„Já myslím, že to má smysl, protože to podporuje tu vietnamskou soudržnost, 

prostě takový to udržování pojítka k Vietnamu. Pro první generaci je to jedna 

z těch možností jak zůstat v kontaktu s domovem. Vzhledem k tomu, že je jediný 
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kanál, ke kterému se člověk dostane takhle z dálky, tak to má smysl. I když je to 

propagandistický.“ 

- Informant B4 

„Vnímám to obecně. Jako že to spousta lidem může pomoct, ale pro mě 

konkrétně ne. Já kdybych něco potřeboval, tak si to najdu sám. Všechno, co je 

na VTV4, si najdu sám na Googlu. Podle mě to nemá smysl. Ale vláda by to 

podle mě nějakým způsobem měla provozovat, protože to ukazuje, že se stará 

o ty lidi, co tam nežijí. Je to fajn to mít, když to mají všichni ostatní. Podle mě to 

ale moje generace už nepotřebuje. Ale kdyby to nebylo, tak by to chybělo.“  

- Informant B6 

„Smysl? Pro mě už ne, ale právě, aby ty vietnamské děti, které vyrůstají v cizí 

zemi, měly spojitost, třeba s tím Vietnamem, s kulturou, tak to určitě. Ale to 

potom záleží na programech, aby nějakým způsobem ty děti vtáhly do pořadů, 

které pro ně připravují, aby ty děti měly o to zájem, aby to sledovaly se zájmem 

a řekly si „jo, to mě zajímá“. Co se týká té starší generace, tak tam ten smysl 

určitě má, je tam ta spojitost s domovem, i když ty pořady nejsou originální, 

nejsou dobré, tak oni se na to stejně budou dívat, protože jim to bude připomínat 

domov. Tak v tomhle vidím smysl pro ty dospělé nebo pro ty, kteří odcestovali 

z Vietnamu do cizích zemí.“ 

- Informant B8  

Byť názory na VTV4 jsou u první generace různorodější než u generace druhé 

tady se, až na jednu či dvě výjimky, shodují. Oproti minulosti mají teď od té doby, 

kdy VTV4 vysílá, místo, kde mohou nepřetržitě slyšet vietnamštinu, nemusí při tom 

opouštět známý kulturní prostor a na dálku mohou prožívat to co diváci ve Vietnamu. 

Jsou určitými transmigranty, kteří si udržují stále spojení s původní vlastí. Jedním 

způsobem, jak si takové spojení uchovat je právě skrz VTV4, skrz kterou se mohou 

například odreagovat u programů, kterým rozumí. I když se jim nelíbí v televizi určité 

oblasti, a jak sami říkají, sami si teď dokážou najít spoustu věcí, které je zajímají, 

jinými prostředky, VTV4 pro ně stále představuje určitou „duševní potravu“, jak řekl 

informant A7. I přesto, že si na internetu mohou najít rychleji filmy, zprávy si přečíst 

na zpravodajských portálech a přes sociální sítě být ve spojení s rodinou a přáteli, 
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VTV4 pro ně stále představuje něco, k čemu se vracejí a co musí existovat. 

Kdyby nebyla, něco by chybělo. I když se na ni nedívají už tak často. Někteří by 

pociťovali v obchodech nudu nebo by se jim stýskalo po domově. Všichni ale shodně 

říkají, že musí vysílat dále. Je možné, že se díky VTV4 cítí jako by na ně někdo doma, 

ve Vietnamu, čekal a myslil. Avšak tato myšlenka zůstává domněnkou, nemá oporu 

v žádné výpovědi informantů, a proto zůstává v oblasti spekulace.  

„Ne. Nemůže existovat ta situace. Ale říkám, kdyby nebyla, tak by chyběla, a teď 

když je, tak je zbytečná.“  

- Informant A5 

„Ano. Jako kdyby mi chybělo nějaké jídlo. Například doma, když manželka se se 

mnou nechce bavit a nebyla by televize, tak budu jak němý a slepý. Je to něco, 

co mi bude chybět.“ 

- Informant A7 

„Tak by to byla velká díra a velké zklamání. Jako když ji mám, tak se na ni 

dívám jen občas, někdy není potřeba, ale kdyby nebyla, tak by určitě něco 

chybělo.“ 

- Informant A9 
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3.7 Závěry výzkumu  

Analýza dat z výzkumu ukázala prvky chování informantů, z nichž vybíráme 

následující shrnutí. Mezi první a druhou generací vietnamských přistěhovalců v České 

republice existují rozdíly jak v mediální preferenci a chování, tak i ve vnímání role 

VTV4 v jejich životě. Zatímco názory informantů druhé generace jsou si blízké, 

informanti první generace vykazovali v určitých oblastech odlišné pohledy. Co se týče 

médií, které informanti sledují, mezi nejčastěji zmiňované u druhé generace patřil 

internet. U první generace to byl jak internet, tak televize, podle toho, k čemu mají 

ve svých obchodech přístup. Tento fakt je základním determinantem toho, jak moc čeho 

konzumují, neboť tráví mnoho hodin na svých pracovištích, kde si čas mezi příchody 

zákazníků krátí, buď surfováním po internetu, nebo díváním na televizi VTV4. Záleží 

na tom, co z toho mají zavedené v obchodech.  Mimo čas, během kterého jsou v práci, 

se věnují médiím krátce večer u večeře a chvíli po ní. Z jazykového hlediska dává 

přednost první generace více vietnamským médiím, neboť jim více rozumějí 

a vstřebávané informace dokážou lépe zpracovat. Česká média sledují, ale jenom 

zpravodajství na Nově nebo na Primě a to čistě z praktických důvodů, aby věděli, 

jestli se něco změnilo v legislativě, co by mohlo ovlivnit jejich život či podnikání.  

Druhá generace oproti tomu raději konzumuje česká či zahraniční média, neboť nejsou 

tak jazykově vybaveni, aby mohli plně porozumět vietnamštině, nebo pro to nemají 

potřebnou motivaci.  

Při zjišťování odpovědi na základní otázku výzkumu, tedy jaká je role televize 

VTV4 v životě informantů, jsme zjistili, že pro druhou generaci představuje něco, co se 

jich už tak konkrétně netýká, protože zmiňovanou televizi sami od sebe nevyhledávají. 

Neplní pro ně ani informační, ani zábavní funkci. Když se chtějí dozvědět něco nového 

o Vietnamu, raději použijí jiný způsob jak to zjistit. Všichni si pod VTV4 představují 

čas, který tráví s rodinou u večeře, neboť to je jediná doba, kdy se na ni dívají. Zato ale 

povědomí o programu a úloze VTV4 mají. Jediné pojítko, které s kanálem mají, je přes 

rodiče. Často ve svých odpovědích uváděli, že se na televizi dívají jejich rodiče, ne oni. 

Někteří z nich mají výhrady k jistým částem obsahu, které televize vysílá, ale jelikož 

pro ně samotné už téměř nic neznamená a žádným způsobem je neovlivňuje, tak nad tím 

„mávli rukou“. Dokud se na ni dívají rodiče a ti jsou s tím takto spokojeni, druhá 

generace je potom také. Jelikož vyrůstali v jiném kulturním prostředí než jejich rodiče, 

mnozí z nich nerozumí kulturním reprezentacím, které na obrazovce VTV4 vidí, 
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avšak mnohdy uznávají, že jsou pro ně nějakým způsobem přínosné. Druhá generace si 

je vědoma národně-integrační snahy televize skrze některé kulturní programy, 

které vysílá, ale je samotné neoslovily. Důvodů může být mnoho, někdy je na vině 

samotná forma a nedostatečné technické zázemí, které by pořadům přidalo 

na atraktivitě, jindy to může být fakt, že je k dispozici mnoho dalších způsobů jak se 

dozvědět novinky, zvyky či kulturní artefakty Vietnamu, tudíž už nemusejí sedět 

u televize, aby takové informace získali. Pokud budou mít potřebu si o své původní 

vlasti něco zjistit, najdou si to sami a nebudou čekat, až VTV4 jim to přinese.  

Pro první generaci představuje VTV4 prostor, který znají a ve kterém mohou 

nepřetržitě slyšet mateřský jazyk. I když jsou někteří v České republice dlouhou dobu, 

průměrný počet let je 25, nemají v plánu zde strávit důchod, byť se mezi informanty 

našly dvě výjimky, jež se nechtějí na stáří vrátit do Vietnamu, který považují ale přesto 

stále za svůj domov. Jsou transmigranty, kteří nezpřetrhali vazby k původnímu domovu, 

a díky svým každodenním praktikám, jako je sledování VTV4, si vytvořili určité 

sociální pole, kde vedle sebe existují dva prostory národních států. Ani pro první 

generaci neplní VTV4 informační funkci z hlediska podávání informací z Vietnamu, 

jelikož díky internetu si mohou najít aktuálnější a detailnější informace k proběhnutým 

událostem. U zjištění, jestli plní VTV4 zábavní funkci, tedy že se publikum u sledování 

odreaguje, jsme narazili na to, že sice tuto funkci plní, ale jen u těch informantů, 

kteří měli televizi přímo v obchodech. Ti ji mají celý den zapnutou a slouží jako 

prostředek jak se zabavit, když zákazníci nechodí. Přiznávají ale, že jelikož televize 

recykluje v rámci jednoho týdne často své pořady, oni si mohou v dnešní době najít 

například vietnamské filmy a seriály rychleji na internetu. 

I když má první generace také výhrady k fungování televize a mnohem častěji 

než druhá generace ji implicitně ve svých odpovědích kritizovali, pořád pro ně VTV4 

představuje něco, co tady musí být, neboť je jedním z nejviditelnějších pojítek s jejich 

domovem. Každý pro její existenci má jiný argument, pro některé je „duševní 

potravou“, pro jiné zmírňuje stesk po domově, nebo je to jediný kanál, kterému rozumí 

na 100 %. Při hypotetické otázce, co by se stalo, kdyby televize neexistovala, téměř 

všichni shodně uvedli, že taková situace nesmí nastat. Pro první generaci je VTV4 

důležitým prvkem sounáležitosti k vlasti, k národu a jeho kulturnímu dědictví. Všichni 

opustili vlast jako mladí lidé, když ještě neexistovali takové komunikační možnosti jako 

dnes. Z médií se mohli na začátku seznámit jen s reprezentanty kultury, která jim byla 
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v mnoha ohledech cizí, které ani pořádně nerozuměli. Dokázali si z ní vzít to, co bylo 

nezbytně nutné pro život. Když pak začala vysílat VTV4, nalezli s ní zase spojení nejen 

s rodnou zemí, ale také s krajany, kteří žijí sice jinde ve světě, ale mají podobné osudy 

jako oni. Právě díky tomuto národně-integračnímu potenciálu VTV4 cítí informanti 

soudržnost na dálku, která je více posílena, a částečně i náležitost k nějaké kultuře, 

neboť ta, která se ukazuje v českých médiích, jim není blízká. Kvůli VTV4 se nám 

v některých případech informanti přiznali, že se nedívají nebo nesledují jiná česká 

média, kromě potřeby dozvědět se základní informace o české společnosti.  
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Závěr  
 

Diplomová práce Role televizní stanice VTV4 v životě vietnamských 

přistěhovalců v České republice si kladla za cíl zjistit, co v životě Vietnamců 

představuje zmiňovaná televize. Jaké jsou její funkce z pohledu diváků, 

jakým způsobem na ni nahlížejí a zda podle nich má televize ještě své opodstatnění 

a smysl. Nejvíce nás zajímaly názory tzv. první generace vietnamských přistěhovalců, 

jejichž pobyt v České republice trvá průměrně již 25 let, a druhé generace, která je 

věkově blízká dětem první generace a jejíž příslušníci zde strávili větší část 

dosavadního života. Jejich názory jsme porovnali a vyvodili z nich závěry. Vedlejším 

cílem také bylo zmapovat mediální chování vietnamských přistěhovalců.  

Velký prostor jsme dali v teoretické části charakteristice vietnamské komunity 

v České republice, poukázali jsme na rozdíly mezi jejími jednotlivými jedinci, 

abychom získali přehlednější obraz o této třetí nejpočetnější skupině přistěhovalců 

v České republice. Opírali jsme se nejen o studie autorů, kteří se této problematice 

věnovali, ale také jsme čerpali z vlastní zkušenosti. Také jsme považovali za důležité 

zkoumat do hloubky samotnou televizi VTV4 a seznámit se s jejím programem 

pro lepší pochopení a interpretaci získaných dat od informantů. VTV4 vysílá do celého 

světa pro krajany, kteří žijí mimo Vietnam. V začátku svého vysílání, roku 2000, byla 

jedním ze způsobů jak na dálku být v kontaktu se svou rodnou zemí jak z hlediska 

informačního, tak i kulturního. I když se nyní kvůli jiným rychlejším komunikačním 

technologiím stává jakýmsi doplňkem, pro diváky stále představuje něco, co by 

chybělo, kdyby to nebylo. Stále má schopnost sjednocovat a integrovat v budování 

kulturní, potažmo národní identity.  

V hlavní části práce, tedy v samotném výzkumu, jsme provedli 

polostrukturované rozhovory s informanty první a druhé generace. Výsledky jsme 

shrnuli v kapitole Závěry výzkumu. Zjistili jsme, že pro každou generaci představuje 

VTV4 něco jiného. Zajímavým zjištěním pro nás bylo, že sami informanti se dotýkali 

i kritických oblastí, o kterých jsme nepředpokládali, že by o nich přemýšleli, 

ačkoliv svou kritiku, zejména první generace, nevyřkli nahlas. Pro druhou generaci 

nemá televize VTV4 prakticky žádný význam, berou ji jako jednu z možností jak vidět 

kulturní programy o Vietnamu. Ale jak sami říkají, znají rychlejší způsoby jak najít to, 
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co chtějí a potřebují vědět o Vietnamu. Druhá generace si přesto myslí, že televize 

VTV4 má smysl, neboť pro jejich rodiče je důležitá, stejně tak pro ty, kteří ovládají 

jenom vietnamský jazyk. Pro první generaci má VTV4 své místo, byť už ne tak pevné 

jako v dobách, kdy ještě nebyl tolik rozšířen internet. Má schopnost v nich vyvolávat 

vzpomínky na rodnou zemi, slouží jako pojítko. Díky ní mohou být celý den obklopeni 

vietnamštinou a známým kulturním prostorem. Pomáhá jim zmírňovat stesk, v jiných 

případech zahání nudu. Kvůli své dlouhé pracovní době a povaze obchodní činnosti, 

věnuje první generace více času médiím na krácení chvíle než první generace. Povedlo 

se nám získat od obou skupin informantů odpovědi na hlavní otázky výzkumu. Skupina 

představující druhou generaci, potažmo jedenapůltou, vietnamských přistěhovalců 

vykazovala jednotnější pohled na věc. Skupina zahrnující první generaci měla 

roztříštěnější názory, přesto jsme v nich spatřovaly jasné společné prvky. Naším 

nejdůležitějším zjištěním bylo, že VTV4 hraje velkou roli v životě jejích diváků, byť se 

její úloha stále mění, zejména z hlediska uchování a šíření kulturních hodnot. Jak řekli 

sami informanti, kdyby VTV4 nebyla, tak by chyběla.  
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Summary  
 

The thesis Role of the television channel VTV4 in lives of Vietnamese 

immigrants in the Czech Republic aimed to find out what does the mentioned television 

represent in life of its audience. What are its functions from the perspective of 

the audience, how it is perceived and what are its justification and meaning in lives of 

Vietnamese immigrants. We were most interested in views of the so-called the first 

generation of Vietnamese immigrants whose stay in the Czech Republic have taken 

an average of 25 years, and the second generation who spent the greater part of life in 

the Czech Republic so far. Their opinions were compared from which we drew 

conclusions. The secondary objective was also to map the media behavior of 

Vietnamese immigrants. 

We gave large space in the theoretical part to the characteristics of 

the Vietnamese community in the Czech Republic. We pointed out the differences 

between individuals in order to get a clearer picture of this third largest group of 

immigrants in the Czech Republic. We relied not only on the works of authors, who are 

interested in this area, but we also drew from our own experience. We also considered 

the importance to examine in depth VTV4 itself, to get acquainted with its program in 

order to better understand and interpret the data obtained from informants. VTV4 

broadcasts around the world for expatriates who live outside of Vietnam. 

At the beginning of its broadcasting, around 2000, it was one of the way how to 

remotely keep in touch with native country, both in terms of information, as well as 

cultural. Although now due to other faster communication technologies, it slowly 

becomes a supplement for viewers but at the same time it still represents something that 

would be missed, if it was not here. It still has the ability to unify and integrate in terms 

of the building of cultural, hence national identity. 

In the main part, in our research, we conducted semi-structured interviews with 

informants from first and second generations. The results were summarized in chapter 

Summary of the research. We found that VTV4 represents something else for each 

generation. An interesting finding for us was that the informants themselves were 

touching some critical areas that we have not assumed they were thinking about, 

although their criticism, especially the first generation did not say out loud. 



69 
 

For the second generation the television VTV4 has no meaning, they take it as one of 

the options to see the cultural programs of Vietnam. But as they say, they know a faster 

way to find what they want and need to know about Vietnam. Although the second 

generation still thinks that television VTV4 has its purpose because it is important for 

their parents, as well as for those who speak only Vietnamese. For the first generation 

VTV4 has its place, albeit not as strong as in the days when the internet was not so 

widespread. It has the ability to induce memories of their native country in them, 

serving as a link to home country. The informants of the first generation may be 

surrounded by a well-known Vietnamese cultural space with it all day. It helps them to 

alleviate homesickness, in other cases dispels boredom. Because of their long working 

hours and the nature of their business, the first generation devotes more time to 

the media than the second generation. We managed to get responses to the core research 

questions from both groups of informants. The second generation of Vietnamese 

immigrants showed more uniform view of the matter. The first generation had 

fragmented views nevertheless we still have been able to identify certain common 

elements. Our most important finding was that VTV4 plays a big role in the lives of its 

audience, especially in terms of preservation and dissemination of cultural values. 

As the informants said themselves if VTV4 was not here, it would be missed.  
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Příloha č. 7: Programové schéma – 17. 11. 2014 (tabulka) 

Pondělí 17. 11. 2014 

Čas Pořad/cyklus Krátký popis 

0:00 Hlavní zprávy 
 

0:25 Počasí 
 

0:30 Dokument - Ha Noi ve mně 
 

1:00 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

1:15 Vzpomínky na Vietnam 
Video se záběry vietnamské krajiny s 

komentářem. 

1:20 Lidé se ptají, ministr odpovídá 
 

1:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

9.  

2:15 Prozkoumat Vietnam 
 

2:30 Komorní hudba 
 

3:00 Zprávy ve francouzštině 
 

3:30 Vietnam v 7 dnech 
 

4:00 Modrý tanec 
 

4:45 Příkladný život Cyklus o významných osobnostech. 

5:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma. 

5:05 Cestování a gastronomie 
 

5:35 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 8.  

6:20 Lidé se ptají, ministr odpovídá 
 

6:35 Sezame, otevři se Pořad pro děti. 

7:00 Počasí 
 

7:05 Miss Ao Dai Vietnam 2014 
 

7:45 Prozkoumat Vietnam 
 

8:00 Zprávy v angličtině 
 

8:15 Talk Vietnam 

Pořad v angličtině s vietnamskými 

titulky o portrétech lidí spjatými s 

Vietnamem. 

9:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma. 

9:05 
Cestování a gastronomie - Etnikum 

Chu Ru - Lam Dong  

9:35 Komorní hudba 
 

10:00 Zprávy ve vietnamštině 
 

10:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

9.  

11:15 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

11:30 Dokument - Ha Noi ve mně 
 

12:00 Hlavní zprávy 
 

12:30 Vietnamská kuchyně 
 

13:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma. 
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13:05 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 8.  

13:55 Vzpomínky na Vietnam 
Video se záběry vietnamské krajiny s 

komentářem. 

14:00 Finanční zprávy - investice 
 

14:15 Jako bychom se nerozešli Společenský pořad o shledání rodin. 

15:00 Zprávy v angličtině 
 

15:30 
Cestování a gastronomie - Etnikum 

Chu Ru - Lam Dong  

16:00 Zprávy ve vietnamštině 
 

16:15 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

9.  

17:00 Modrý tanec 
 

17:45 Nová díla 
 

18:00 Zprávy v angličtině 
 

18:15 Jako bychom se nerozešli Společenský pořad o shledání rodin. 

19:00 Zprávy v čínštině 
 

19:30 Sportovní zprávy 
 

20:00 Dokument - Ha Noi ve mně 
 

20:30 Vietnam v 7 dnech 
 

21:00 Hlavní zprávy 
 

21:25 Počasí 
 

21:30 Vietnam Discovery 
Anglický pořad o cestování a 

zvycích s vietnamskými titulky. 

22:00 Daily Biz Ekonomické zprávy v angličtině. 

22:15 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 8.  

23:00 Zprávy v ruštině 
 

23:30 Sezame, otevři se Pořad pro děti. 

23:55 Zdravení vlajky 
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Příloha č. 8: Programové schéma – 18. 11. 2014 (tabulka) 

Úterý 18. 11. 2014 

Čas Pořad/cyklus Krátký popis 

0:00 Hlavní zprávy   

0:25 Počasí   

0:30 
Záznam z jednání poslanců v 

Národním shromáždění 
  

1:00 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

1:15 Vzpomínky na Vietnam 
Video se záběry vietnamské krajiny s 

komentářem. 

1:20 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

1:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

10. 
  

2:15 Prozkoumat Vietnam   

2:30 Rytmus života 
Podzim pro tebe. Hudební pořad s 

písničkami na určité téma. 

3:00 Zprávy ve francouzštině   

3:30 Podpis na hranici   

4:00 My jsme vojáci Soutěž pro vojáky a jejich rodiny. 

4:45 Finanční zprávy - investice   

5:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

5:05 VN - DN - CN    

5:35 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 9. 
  

6:20 7 dní v technologii   

6:35 Povídání s dětmi   

7:00 Počasí   

7:05 Miss Ao Dai Vietnam 2014   

7:45 Prozkoumat Vietnam   

8:00 Zprávy v angličtině   

8:30 Vietnam Discovery 
Anglický pořad o cestování a 

zvycích s vietnamskými titulky. 

9:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

9:05 Sportovní zprávy   

9:35 Rytmus života 
Podzim pro tebe. Hudební pořad s 

písničkami na určité téma. 

10:00 Zprávy ve vietnamštině   

10:15 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

10:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

10.  
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11:15 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

11:30 
Dokument - Láska etnika Thu Do na 

řece Nam Rom 
  

12:00 Hlavní zprávy   

12:30 
Záznam z jednání poslanců v 

Národním shromáždění 
  

13:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

13:05 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 9. 
  

13:55 Vzpomínky na Vietnam 
Video se záběry vietnamské krajiny s 

komentářem. 

14:00 Finanční zprávy - investice   

14:15 Kultura - události - postavy   

15:00 Zprávy v angličtině   

15:30 VN - DN - CN    

16:00 Zprávy ve vietnamštině   

16:15 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

10. 
  

17:00 My jsme vojáci Soutěž pro vojáky a jejich rodiny. 

17:45 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

18:00 Zprávy v angličtině   

18:15 Kultura - události - postavy   

19:00 Zprávy v čínštině   

19:30 Cestování a gastronomie   

20:00 
Dokument - Láska etnika Thu Do na 

řece Nam Rom 
  

20:30 Vietnam a svět   

21:00 Hlavní zprávy   

21:30 Insight into Vietnam Cestovatelský magazín v angličtině. 

22:00 Daily Biz Ekonomické zprávy v angličtině.  

22:15 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 9. 
  

23:00 Zprávy v ruštině   

23:30 Povídání s dětmi   

23:55 Zdravení vlajky   
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Příloha č. 9: Programové schéma - 19. 11. 2014 (tabulka) 

Středa 19. 11. 2014 

Čas Pořad/cyklus Krátký popis 

0:00 Hlavní zprávy   

0:25 Počasí   

0:30 
Záznam z jednání poslanců v 

Národním shromáždění 
  

1:00 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

1:15 Vzpomínky na Vietnam 
Video se záběry vietnamské krajiny s 

komentářem. 

1:20 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

1:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

11. 
  

2:15 Prozkoumat Vietnam   

2:30 Hudební magazín   

3:00 Zprávy ve francouzštině   

3:30 Život je stále krásný 
Pořad o znevýhodněných jedincích 

ve společnosti.  

4:00 Vytvářet Vietnam   

4:45 Finanční zprávy - investice   

5:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

5:35 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 10. 
  

6:20 Nová díla   

6:35 Sezame, otevři se   

7:00 Počasí   

7:05 Miss Ao Dai Vietnam 2014   

7:45 Prozkoumat Vietnam   

8:00 Zprávy v angličtině   

8:30 Insight into Vietnam Cestovatelský magazín v angličtině. 

9:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

9:05 Život je stále krásný 
Pořad o znevýhodněných jedincích 

ve společnosti.  

9:35 Hudební magazín   

10:00 Zprávy ve vietnamštině   

10:15 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

10:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

11. 
  

11:15 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 
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11:30 
Dokument - Vědci na ochranu 

životního prostředí 
  

12:00 Hlavní zprávy   

12:30 
Záznam z jednání poslanců v 

Národním shromáždění 
  

13:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

13:05 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 10. 
  

13:55 Vzpomínky na Vietnam 
Video se záběry vietnamské krajiny s 

komentářem. 

14:00 Finanční zprávy - investice   

14:15 Forum literatury a umění   

15:00 Zprávy v angličtině   

15:30 Prozkoumat Vietnam   

16:00 Zprávy ve vietnamštině   

16:15 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

11. 
  

17:00 Vytvářet Vietnam   

17:45 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

18:00 Zprávy v angličtině   

18:15 Forum literatury a umění   

19:00 Zprávy v čínštině   

19:30 Literatura a umění   

20:00 Dokument Vědci na ochranu životního prostředí 

20:30 Život je stále krásný 
Pořad o znevýhodněných jedincích 

ve společnosti.  

21:00 Hlavní zprávy   

21:25 Počasí   

21:30 Expat Living  

Američtí odborníci na prevenci 

nemocí a jejich zásluhy ve 

Vietnamu. Pořad v angličtině o 

cizincích, kteří žijí ve Vietnamu. 

22:00 Daily Biz Ekonomické zprávy v angličtině.  

22:15 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 10. 
  

23:00 Zprávy v ruštině   

23:30 Sezame, otevři se Pořad pro děti.  

23:55 Zdravení vlajky   
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Příloha č. 10: Programové schéma – 20. 11. 2014 (tabulka) 

Čtvrtek 20. 11. 2014 

Čas Pořad/cyklus Krátký popis 

0:00 Hlavní zprávy   

0:25 Počasí   

0:30 
Záznam z jednání poslanců v 

Národním shromáždění 
  

1:00 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

1:15 Vzpomínky na Vietnam 
Video se záběry vietnamské krajiny s 

komentářem. 

1:20 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

1:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

12. 
  

2:15 Prozkoumat Vietnam   

2:30 Rytmus života 
Podzim pro tebe. Hudební pořad s 

písničkami na určité téma. 

3:00 Zprávy ve francouzštině   

3:30 Portrét života  Společenský magazín. 

4:00 Talent SV 
Talentová soutěž pro týmy studentů z 

různých vysokých škol. 

4:45 Finanční zprávy - investice   

5:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

5:05 Obyvatelé Vietnamu   

5:35 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 11. 
  

6:20 

Reportáž - Maloobchodní trh ve 

Vietnamu je před tlakem silné 

kokunrence - část 1. 

  

6:35 Povídání s dětmi   

7:00 Počasí   

7:05 Miss Ao Dai Vietnam 2014    

7:45 Prozkoumat Vietnam   

8:00 Zprávy v angličtině   

8:30 Expat living 

Američtí odborníci na prevenci 

nemocí a jejich zásluhy ve 

Vietnamu. Pořad v angličtině o 

cizincích, kteří žijí ve Vietnamu. 

9:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

9:05 Portrét života  Společenský magazín. 

9:35 Rytmus života 
Hudební pořad s písničkami na určité 

téma.  

10:00 Zprávy ve vietnamštině   
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10:15 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

10:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

12. 
  

11:15 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

11:30 
Dokument - Profesor Tran Dai Nghia 

- hrdinský vědec, část 2. 
  

12:00 Hlavní zprávy   

12:30 
Záznam z jednání poslanců v 

Národním shromáždění 
  

13:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

13:05 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 11. 
  

13:55 Vzpomínky na Vietnam 
Video se záběry vietnamské krajiny s 

komentářem. 

14:00 Finanční zprávy - investice   

14:15 Film pro mladé   

15:00 Zprávy v angličtině   

15:30 
Cestování a gastronomie - Etnikum 

Chu Ru - Lam Dong 
  

16:00 Zprávy ve vietnamštině   

16:15 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

12. 
  

17:00 Talent SV 
Talentová soutěž pro týmy studentů z 

různých vysokých škol. 

17:45 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

18:00 Zprávy v angličtině   

18:15 Film pro mladé   

19:00 Zprávy v čínštině   

19:30 Život je stále krásný 
Pořad o znevýhodněných jedincích 

ve společnosti.  

20:00 
Dokument - Profesor Tran Dai Nghia 

- hrdinský vědec, část 2. 
  

20:30 Portrét života  Společenský magazín. 

21:00 Hlavní zprávy   

21:25 Počasí   

21:30 Fine Cuisine 
Pořad v angličtině o vietnamské 

kuchyni s vietnamskými titulky. 

22:00 Daily Biz Ekonomické zprávy v angličtině.  

22:15 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 11. 
  

23:00 Zprávy v ruštině   

23:30 Povídání s dětmi   

23:55 Zdravení vlajky   
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Příloha č. 11: Programové schéma – 21. 11. 2014 (tabulka) 

Pátek 21. 11. 2014 

Čas Pořad/cyklus Krátký popis 

0:00 Hlavní zprávy   

0:25 Počasí   

0:30 
Dokument - Profesor Tran Dai Nghia 

- hrdinský vědec, část 2. 
  

1:00 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

1:15 Vzpomínky na Vietnam   

1:20 Elitní bojová umění  

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

1:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

13. 
  

2:15 Prozkoumat Vietnam   

2:30 Rytmus života 
Hudební pořad s písničkami na určité 

téma. 

3:00 Zprávy ve francouzštině   

3:30 Setkání s diváky VTV4   

4:00 1 proti 100   

4:45 Finanční zprávy - investice   

5:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

5:05 Barvy kultur etnik   

5:35 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 12. 
  

6:20 7 dní v technologii   

6:35 Svět dětství   

7:00 Počasí   

7:05 Miss Ao Dai Vietnam 2014   

7:45 Prozkoumat Vietnam   

8:00 Zprávy v angličtině   

8:30 Fine Cuisine 
Pořad v angličtině o vietnamské 

kuchyni s vietnamskými titulky. 

9:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

9:05 Setkání s diváky VTV4   

9:35 Rytmus života 
Hudební pořad s písničkami na určité 

téma.  

10:00 Zprávy ve vietnamštině   

10:15 Elitní bojová umění  

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

10:30 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

13. 
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11:15 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

11:30 
Dokument - Profesor Tran Dai Nghia 

- hrdinský vědec, část 2. 
  

12:00 Hlavní zprávy   

12:30 Móda a život   

13:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

13:05 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 12. 
  

13:55 Vzpomínky na Vietnam   

14:00 Finanční zprávy - investice   

14:15 Talent SV 
Talentová soutěž pro týmy studentů z 

různých vysokých škol. 

15:00 Zprávy v angličtině   

15:30 Barvy kultur etnik   

16:00 Zprávy ve vietnamštině   

16:15 
Film/seriál - Když vdovci pláčou, díl 

13. 
  

17:00 1 proti 100   

17:45 Elitní bojová umění  

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

18:00 Zprávy v angličtině   

18:15 Talent SV 
Talentová soutěž pro týmy studentů z 

různých vysokých škol. 

19:00 Zprávy v čínštině   

19:30 Móda a život   

20:00 Dokument   

20:30 Setkání s diváky VTV4   

21:00 Hlavní zprávy   

21:25 Počasí   

21:30 Culture Mosaic 
Kulturní pořad v angličtině s 

vietnamskými titulky. 

22:00 Daily Biz Ekonomické zprávy v angličtině.  

22:15 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 12. 
  

23:00 Zprávy v ruštině   

23:30 Svět dětství   

23:55 Zdravení vlajky   
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Příloha č. 12: Programové schéma – 22. 11. 2014 (tabulka) 

Sobota 22. 11. 2014 

Čas Pořad/cyklus Krátký popis 

0:00 Hlavní zprávy   

0:25 Počasí   

0:30 Talk Vietnam 

Pořad v angličtině s vietnamskými 

titulky o portrétech lidí spjatými s 

Vietnamem.  

1:15 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

1:30 Hrdý tón   

3:00 Zprávy ve francouzštině   

3:30 Hory, řeky, hranice 
Kulturně-společenský pořad 

připomínající důležitá výročí. 

4:00 Cesta na Olymp 
Vědomostní soutěž pro studenty 

středních škol. 

4:45 Finanční zprávy - investice   

5:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

5:05 Vietnamská etiketa   

6:20 Elitní bojová umění 

Mistři bojových umění ukazují své 

dovednosti v těchto tradičních 

disciplínách. 

6:35 Svět dětství   

7:00 Počasí   

7:05 Miss Ao Dai Vietnam 2014   

7:45 
Dokument - Aspirace směrem na 

západ 
  

8:00 Zprávy v angličtině   

8:30 Culture Mosaic 
Kulturní pořad v angličtině s 

vietnamskými titulky. 

9:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

9:05 Hory, řeky, hranice 
Kulturně-společenský pořad 

připomínající důležitá výročí. 

9:35 
Cestování a gastronomie - Etnikum 

Chu Ru - Lam Dong 
  

10:00 Zprávy ve vietnamštině   

10:15 Hrdý tón   

11:45 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

12:00 Hlavní zprávy   

12:30 Vynálezci   

13:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

13:05 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 13. 
  

13:55 Vzpomínky na Vietnam   
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14:00 Nová díla   

14:15 Talk Vietnam 

Pořad v angličtině s vietnamskými 

titulky o portrétech lidí spjatými s 

Vietnamem.  

15:00 Zprávy v angličtině   

15:30 Vietnamská etiketa   

16:00 Zprávy ve vietnamštině   

16:15 Film na konci týdne   

18:00 Zprávy v angličtině   

18:15 

Reportáž - Maloobchodní trh ve 

Vietnamu je před tlakem silné 

konkurence - část 1. 

  

18:30 Setkání s diváky VTV4   

19:00 Zprávy v čínštině   

19:30 Vietnam v 7 dnech   

20:00 
Magazín cestování - Vodní plochy na 

západě země 
  

20:30 Hory, řeky, hranice 
Kulturně-společenský pořad 

připomínající důležitá výročí. 

21:00 Hlavní zprávy   

21:25 Počasí   

21:30 Bizline Ekonomický pořad v angličtině.  

22:00 Week in Review   

22:15 
Film/seriál - Jediná možnost je 

milovat, díl 13. 
  

23:00 Zprávy v ruštině   

23:30 Svět dětství   

23:55 Zdravení vlajky   
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Příloha č. 13: Programové schéma – 23. 11. 2014 (tabulka) 

Neděle 23. 11. 2014 

Čas Pořad/cyklus Krátký popis 

0:00 Hlavní zprávy   

0:25 Počasí   

0:30 Přání číslo 7   

1:15 Vietnamci na 4 světových stranách 
Zprávy o Vietnamcích žijících v 

zahraničí. 

1:30 Místo slov, které chceme říct Pořad pro děti.  

3:00 Zprávy ve francouzštině   

3:30 Vietnam a svět   

4:00 Klíč k úspěchu   

4:45 
Dokument - Aspirace směrem na 

západ 
  

5:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

5:05 

Reportáž - Maloobchodní trh ve 

Vietnamu je před tlakem silné 

konkurence - část 1. 

  

5:20 Film na konci týdne   

7:00 Počasí   

7:05 Vietnam v 7 dnech   

7:30 Móda a život   

8:00 Zprávy v angličtině   

8:30 Bizline Ekonomický pořad v angličtině.  

9:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

9:05 Vietnam a svět   

9:35 Podpis na hranicích   

10:00 Zprávy ve vietnamštině   

10:15 Film na konci týdne   

12:00 Hlavní zprávy   

13:00 Dárek životu 
Animované výchovné video pro děti 

na určité téma.  

13:05 Místo slov, které chceme říct Pořad pro děti.  

14:35 Reportáž - Yen Tu - část 2.   

14:55 Do vesnice Pořad o životě v tradiční vesnici. 

15:00 Zprávy v angličtině   

15:30 Setkání s diváky VTV4   

16:00 Zprávy ve vietnamštině   

16:15 Literatura a umění   

16:45 Film pro mladé   

17:30 Život je stále krásný 
Pořad o znevýhodněných jedincích 

ve společnosti.  

18:00 Zprávy v angličtině   

18:15 Přání číslo 7   

19:00 Zprávy v čínštině   

19:30 Panorama světa   
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20:00 Magazín v japonštině   

20:30 Podpis na hranicích   

21:00 Hlavní zprávy   

21:25 Počasí   

21:30 Talk Vietnam 

Pořad v angličtině s vietnamskými 

titulky o portrétech lidí spjatými s 

Vietnamem.  

22:15 Přání číslo 7   

23:00 Vietnam a svět   

23:30 Svět dětství   

23:55 Zdravení vlajky   

 


