
UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

 

 

 

 

Bc. Hana Vitovská 

 

 

Příloha k diplomové práci Participace 

vietnamské národnostní menšiny na české 

komunální politice 

 

 

Přepisy realizovaných polostrukturovaných rozhovorů 

 

 

 

 

 

Praha 2017 

 



Přepisy realizovaných polostrukturovaných rozhovorů
1
 

Respondent 1 

 Pohlaví: žena 

 Rok narození: 1969 

 Místo narození: Vietnam 

 Místo bydliště: Praha  

 Rok příchodu do České republiky: 1991 

 Občanství respondenta: české 

 

H: Rozhovor mám rozdělený na několik oblastí. V jednotlivých oblastech Vám budu pokládat 

otázky, ale kdyby Vás k tomu něco napadlo i mimo oblast, tak mě klidně doplňte. Nejdřív 

potřebuji vaši charakteristiku, abych vás mohla zařadit do jednotlivých generací. To znamená 

rok narození, místo narození, místo bydliště a rok příchodu do České republiky. 

H+R1: Rok narození 1969, místo narození Hanoj, místo bydliště nebo jestli jste žila jen v 

Praze nebo jste žila v různých městech? 

R1: Aktuální bydliště nebo i klidně předchozí? Přijela jsem do ČR v roce 1991 a od té doby 

žiju v Praze. Přijela jsem v roce 1991 a od té doby žiju v Praze. 

H: A vaše občanství? 

R1: České 

H: První oblast rozhovoru se bude věnovat uznání Vietnamců za vietnamskou národnostní 

menšinu. Chtěla bych se zeptat, jestli víte, jaké možnosti vám přináší uznání za tu menšinu? 

R1: Ano, právě že jsem za vietnamskou komunitu člen dotační výboru ministerstva kultury 

a díky tomu asi vím lépe, než ostatní Vietnamci, co jsou v Čechách, co přináší, výhody 

a zodpovědnosti zároveň. 

H: Takže si myslíte, že zbytek Vietnamců o tom nemusí být informovaný, že v terénu se to 

nemusí úplně vědět. 

                                                           
1
 Jedná se o doslovný přepis, ve kterém nebyla upravována stylistika odpovědí. Většinou mimo rozhovor pak 

byla doplněna charakteristika kandidátů. Na diktafon pak ve většině případů nebylo zachyceno přivítání a 

rozloučení s respondenty. 



R1: Myslím, že vesměs ty informace nemají. Myslím, že nejsou dobře informování částečně, 

že nejsou, že je to tolik nezajímají. Vidí, že asi dostanou nějaké peníze, ale nevidí proč, na co, 

nevidí jak. 

H: Kdo za tím stojí, hmm… 

R1: Možná, vlastně bych viděla, že je zajímají peníze, ta finanční částka, než ten účel. Když 

nepochopí dobře podstatu účelu, snadno dojde právě i k zneužívání. Další věc, většina do 

Čech přijíždí 60 – 70 000 Vietnamců, ale jenom zlomek má české občanství, většina z nich 

nemá české občanství. 

H: Právě studie se často zajímají na cizince, ale myslím, že vliv bude mnohem větší, čím dál 

tím víc si budou žádat o české občanství. Vidíte nějaké konkrétní změny, které uznání 

přineslo? Nebo napadá vás ještě něco nebo jen ty finance? 

R1: Asi nedokážu určit, co ještě přineslo víc nebo méně, já asi ne, ale není vyloučeno, že to 

uznání zvedlo Vietnamců angažovanost. Nevím, může to být, ale nevím. 

H: Jaké jsou důvody, že si Vietnamci, žádají o české státní občanství, co je k tomu vede? 

R1: Řekla, bych, že ty žádosti už budou spíš od Vietnamců druhé generace než první, kvůli 

češtině. Důvod je velmi jednoduchý, většinou vyrostli tady, v Čechách, takže pro nich by byl 

problém, začínat ve Vietnamu nebo nechat si vietnamské občanství, protože se ve Vietnamu 

nebudou úplně cítit. I já, i když jsem se narodila ve Vietnamu a pokaždé, když jsem se tam 

vrátila, tak jsem se cítila jako ryba ve vodě, ale už ten život je úplně cizí pro mě. Já už nevím, 

kudy kam, neznám aktuální zdejší zvyky i cesty. I tam, kde jsem vyrostla, cesty i prostředí je 

jiné, všecko je jiné. Takže i svým způsobem jsem se cítila jako doma. Takže tam jsem cizinka 

i tady jsem cizinka, i když se cítím jako Čech a vím, že mám mít svůj hlas, tady ve 

společnosti jako každý jiný. 

H: Myslíte si, že získávání českého občanství Vietnamců povede k většímu zapojení 

Vietnamců do politiky? 

R1: Myslím, že dřív nebo později se to povede. 

H: Dobře. Teď vlastně můžeme přejít již k zapojování, já především zkoumám participaci na 

místní úrovni, to znamená, tam, kde ten člověk bydlí a první otázka je spíše obecná. Víte, co 

je to politická participace a co si pod ní představujete, co vás napadne nebo jak to vnímáte? 

R1: Já si myslím, že politická participace je neoddělitelná součást života, protože ovlivní 

všechno i vlastně, jak to říct. Myslím, že jestli něco projde vládě, nějaké rozhodnutí nějaké 



špatné rozhodnutí projde, jen pokud si občané nechají líbit. Je na občanech, jestli projde 

špatné, nebo dobré rozhodnutí. Já to takhle vidím. 

H: Takže to berete jako součást normálního života? 

R1: Ano, ano. 

H: Co si představíte, jakou formu – jdete volit nebo jdete na demonstraci nebo jdete do 

strany? 

R1: I to, a to nebo zúčastnit se diskuze je velice důležité. 

H: Účastnit se i takto je tedy důležité. Vidíte nějaké rozdíly v tom, jak se politicky zapojuje a 

jak na to nahlíží první a druhá generace, jak na to nahlíží, co si myslí. 

R1: Máte na mysli Vietnamce. Těch aktivních jako já a členů spolku je ještě v Čechách málo 

aktivních a ti druhé generace jsou ještě mladí, aby mohli být vlastně vskutku aktivní. 

H: Takže teprve teď ještě dospívají, ještě nepovažují to za důležité třeba? 

R1: Mám pocit, že zatím jen zkoumají a pozorují, jak to funguje, ale myslím, že časem ano, 

že do toho vstoupí. 

H: Myslíte si, že by chtěli vstoupit jiným způsobem, zajímají je třeba volby, myslíte, že tato 

druhá generace chodí volit nebo to jen pozorují? 

R1: Nevím, moje děti vlastně chodily volit. Hodně záleží, mám dva syny, vrstevníci staršího 

se zajímají o politiku, ale toho mladšího ani ne. 

H: A kolik je tomu staršímu? 

R1: 25 a 23 tomu druhému, mezi sebou jsou jen dva roky, ale takto se liší. Ale nevím, čím to 

je. 

H: Možná, jak jste říkala, že to přijde až s určitým věkem. 

R1: To asi ne, protože vlastně vrstevníci toho staršího se začali zajímat o politiku již před pár 

lety, ale u toho druhého to nevidím. 

H: Tak to nevím, uvidíme. A jak si myslíte, že vietnamská menšina vnímá jednotlivé volby, 

které volby jsou pro ni nejdůležitější? 

R1: Já vám řeknu, začala jsem volit teprve nedávno, občanství jsem měla již v roce 1997, ale 

začala jsem volit před 5 lety nebo nějak tak, dřív ne a na krajské volby, takhle význam 



krajských nebo obvodních (obecních) voleb jsem si teprve nedávno uvědomila jejich význam, 

vloni nebo před loni. Předtím jsem si myslela, že volba do Senátu je důležitější 

H: Co vás k tomu vedlo nebo proč jste si to uvědomila? 

R1: Já už nevím. 

H: Třeba něco se dělo v místě bydliště a vy jste tomu chtěla zabránit? 

R1: Ne ne, rozhodně ne, nevím, jestli kvůli tomu, že jsem četla knížku nebo článek. Vím 

jenom to, že bydlím v Praze 4, tehdy jsem dostala obálku a už jsem nevěděla, kdo je kdo.  

H: No ano, protože jste dostala několik papírů. 

R1: A vlastně jak to bylo, už nevím, podle jaké kategorie jsem si vybrala, pamatuju si jen 

jedno jméno Adamec nebo nějak tak. Protože on je tam již desátý rok a pamatuji si takové 

prkotiny, je tam už dlouho, že by tam už být neměl nebo je tak dobrý, že už je tam tak dlouho, 

že by tam měl zůstat. 

H: Dokážete říct na základě okolí, co ovlivňuje účast Vietnamců na volbách? 

R1: Ta otázka asi není dostatečně relevantní, počet těch Vietnamců, kteří mají právo volit je 

straně málo, a není vůbec důležitý, jestli půjdou nebo nepůjdou. Možná ti, kteří mají právo, by 

měli jít volit, ale kvůli tomu, aby si děti uvědomili politickou odpovědnost. 

H: Vlastně ukázat, aby až budou dospělí, aby věděli, že mají jít volit. Znáte nějaké 

Vietnamce, kteří by vstoupili do politické strany? 

R1: Znám jednoho kluka, kterému je 26 a je ambiciózní. 

H: A vstoupil do nějaké hlavní strany? 

R1: Nevím, jen mi přišel hodně ambiciózní, i když nemá ideál jako takový a nevím, jestli je to 

dobrý nebo ne. 

H: Že prostě někam šel. Teď otázka, jestli je pro Vietnamce důležitá politika v obci, kde žijí, 

kdo tam sedí za starostu, kdo je tam za zastupitele, jestli je to pro Vietnamce důležité? 

R1: Myslím, že je. 

H: Dovedete říct proč? 

R1: Jak to říct, takhle, já tam třeba, kde žiju, v Modřanech jsem tam už 14 roků, sousedy 

znám jen z obličejů, že se jen potkáváme a některé ani nepoznám, že je to soused, protože mi 

přijde, že Češi přijdou úplně stejně, jako Čechům připadají Vietnamci úplně stejně, a myslím, 



že ten vztah není vůbec zdravý. A mám kamarádku, která žije v Praze 6, a ty mají hezké akce 

čas od času, nepamatuji si název té akce, ale jeden den myslím v září dělali piknik a každý 

tam přinesl své jídlo a seznamovali se. A tím poznali lépe jeden druhého. 

H: A to organizovalo město? 

R1: Občanské sdružení nebo město, ale spíš občanské sdružení. Ale taková iniciativa se mi 

velmi líbí a přispívá společnosti z obou stran. Pokud znáte, když tady žiju dlouho tak bych 

měla zajímat víc aspoň v té čtvrti, kde žiju. 

H: Myslíte, že by to mělo být důležité? 

R1: Ano. 

H: A víte, kdo je u vás teď starosta? 

R1: Ne. 

H: Pokud bychom řekli, že lokální politika je důležitá, tak která témata by mohla vietnamskou 

komunitu zaujímat? Co by je mohlo třeba oslovit nebo co by si mohli říct, jo, tohle je důležité.  

R1: Vietnamci tady jsou tak pragmatičtí, že si myslím, že by je zajímalo buď otázky, které se 

týkají daňové politiky nebo životního prostředí.  

H: Co třeba oblast bydlení, že se třeba teď už se usazují a zabydlují? 

R1: Takhle, musím vám vysvětlit ve Vietnamu je komunistický režim s tržní ekonomikou, 

takže se o vás stát nestará a každý musí za sebe, a s tím postojem sem Vietnamci přijeli. 

Vietnamci se nespoléhají na stát, aby dostali nějaké bydlení, makají sami, aby měli. 

H: Takže od té obce ani nic nečekají, takže se nezajímají o obec, protože s myslí, že jim nic 

neposkytne.  

R1: Řekla, že tady asi není žádný Vietnamce, který žádá stát o podporu, to nemáme, mateřské 

příspěvky ano. 

H: Ale že by třeba u města žádal o byt to ne? 

R1: To ne.  

H: A zajímá je třeba, když se něco prodává nějaký byt nebo kdyby město chtělo pronajímat 

nějaké prostory pro podnikání, tak jestli by se o to zajímali? Třeba kdyby město mělo nějaké 

prostory a mohli tam podnikat. 

R1: Asi jo, Vietnamci jsou hodně rychlí. 



H: Že využijí příležitosti. 

H: Na té místní úrovni, zapojují se Vietnamci například do demonstrací nebo do protestů? 

R1: Těžko, nemají to ve zvyku nebo nemají odvahu vystoupit a říct nahlas svůj názor. 

H: A myslíte, že chodí třeba na jednání zastupitelstva? 

R1: Když musí, tak ano. 

H: Jenom, když musí? 

R1: Ano. 

H: Účast ve volbách, to jsme říkali, že záleží na lidech, i když myslíte, že první generace 

chodí volit? 

R1: Myslím, že moji známí, kteří mají české občanství, chodí, ostatní fakt nevím. 

H: A chodí volit do obce do voleb nebo třeba i do parlamentu a nějak jakoby premiéra. 

Myslíte, že spíš na obecní. 

R1: Nevím, jestli chodí poctivě, asi taky ne. 

H: Spíš, jak se jim to hodí časově? 

R1: Ano, tak nějak. 

H: Víte, že když jednou za čas je sčítání lidu domů a bytu, kde se vás ptají, v jaké domácnosti 

žijete, a když je někde 10 % obyvatel národnostních menšin, tak že se může zřídit výbor pro 

národnostní menšiny? 

R1: Slyšela jsem, ale nikdy mě to nezajímalo, protože to nepotřebuji. 

H: Myslíte, že na té místní úrovni jsou zájmy Vietnamců naplňovány, že by neměli mít 

prostor, kde by se řešili i věci, které je trápí? 

R1: Ale musí prokázat, že v dané obci, žije více jak 10 % menšin, že jo. 

H: Ano. 

R1: A tam se řeší otázka občanství nebo neřeší? 

H: Tam jsou i cizinci, ale tam se uvádí, že díky tomu, že tam ten výbor je, se vyhoví 

problémům menšin, ale jestli je to dostatečné, ale jestli s tím nemáte zkušenosti, ale spíš, 

kdybyste žila v obci, kde ten výbor funguje. Tak se zeptám dál, jak hodnotíte přístup 

k vietnamské menšině, snaží se je obec třeba nějak informovat? Máte pocit, že se o vás ta 



obec zajímá, že třeba i něco pořádá nebo vydává i něco ve vietnamštině pro občany, co 

nemluví nebo třeba úplně nerozumí česky? 

R1: Tam, kde žiju, mají v Modřanech nějaký časopis. Myslím, že ano, že mají o to zájem. 

Párkrát jsem četla článek o problematice (pozn. tazatele o nějakém vietnamském tématu), ano, 

školství, protože tam jsou i vietnamské děti. Myslím, že to řeší seriózně, ne povrchně.  

H: Takže se k Vám dostal z medií, každý to dostává do schránky nějak čtvrtletník, co vydává 

město. 

R1: Ano. 

H: Přístup obce je teda dobrý, jste spokojená? 

R1: Ano, nestěžuju si. Další věc, znám jednu holčinu, kterou kontaktují ze školy, z úřadu 

kvůli něčeho, co se týká Vietnamců, pokud mají nějaký problém, tak ji kontaktují. Když má 

nějaký problém, tak je kontaktuje. 

H: Aby jim to pomohla vyřešit? 

R1: Aby asistovala, ne vždycky ten dotyčný mluví česky, takže se obrátí na ni, aby jim přišla 

pomoci. Mají zřejmě nějakých svých asistent. 

H: Ale aby něco vydávali ve vietnamštině? 

R1: To ne. Mám pocit, že v Praze 7 chtěli něco vydávat. 

H: Přímo město? 

R1: Ano, myslím, že to byl úřad Prahy 7. Nevím jak často, ale vím, že chtěli. 

H: Četla jsem, že pro Vietnamce je bližší se spíše zapojit do sdružení a spolků než, aby šli do 

politiky, tak co si o tom myslíte? Protože vy jste vlastně taky členka. 

R1: Ano, ale do strany bych nešla, ale nevím proč, možná mám odpor z komunistické strany 

a tak se radši držím stranou. 

H: Jste teda členka nějakého sdružení? 

R1: Ano, občanského sdružení založený tady v Praze. 

H: A zabývá se vietnamskou menšinou? 

R1: Ne úplně vietnamskou menšinou, my máme sice stanovy, ale náš program není tak 

jednoznačně definovaný a děláme akce, které odpovídají našim schopnostem a jsou zaměřené 



na demokracii a lidská práva. A občas jsme se zapojili i do akce, které pořádají české spolky 

a sdružení různě. A občas jsme se zapojili i do akcí pořádaných spolky ve Vietnamu. 

H: A děláte třeba kulturní akce? 

R1: Kulturní moc ne, spíše diskuze, konference (pozn. tazatele – tedy spíše odborné věci) 

psali jsme otevřené dopisy. Promítli jeden dokumentární film, režisér toho filmu je Francouz, 

který mluví vietnamsky a byl dokonce uvězněn během krize ve Vietnamu. Natáčel ten film o 

životu vietnamských rybářů, kteří žijí v oblasti, kde čínské lodi řádí. 

H: Seberou práci? 

R1: Zabíjejí atd. Takže jsem překládal do češtiny. Film byl zakázaný ve Vietnamu, tak jsme 

pozvali režiséra a promítali to ve vietnamštině, potom jsem to překládala do češtiny a promítli 

jsme to tady v Praze a v Hradci Králové. 

H: Spíš na ty odborné věci, na lidská práva. A přijde vám, že Vietnamci se v Česku často 

zapojují do těch občanských věcí, že chodí třeba na diskuze. Když nějaký spolek udělá akci, 

tak jdou na tu akci, že je to pro ně bližší než ta politika? 

R1: Vietnamci z první generace chodí víc na ty politické akce, ale ti z druhé generace jsou na 

tom aktivněji, protože pořádají svoje akce, ale zaměřují se spíše na kulturní akce, ale myslí si, 

že časem rozšíří taky se obzory. 

H: Ono je to tak, i u všech Čechů. Mladí lidi kolem 25 moc do politiky nechtějí, ale spíše jsou 

dobrovolníci v organizacích. Nevstupují do strany, nechodí volit, neboť nevidí ten dopad, že 

se něco změní. 

R1: Já jsem se teď nedávno dozvěděla, že u Vietnamců druhé generace je několik kluků i 

holek, kteří pomáhali i uprchlíkům. 

H: Že jeli i na hranici nebo tady. 

R1: Myslím, že jedna jela i na hranice a jeden kluk taky z druhé generace jel do Afriky dělat 

dobročinné práce.  

H: Dobře, z mých otázek je to všechno, pokud vás ještě něco napadá, co jsem neřekla nebo se 

nezeptala, jinak je to za mě všechno.  

R1: Ano, děkuji. 

 



Respondent 2  

 Pohlaví: žena 

 Rok narození: 1986 

 Místo narození: Česká republika 

 Místo bydliště: Praha, Hrádek nad Nisou, Chomutov 

 Rok příchodu do České republiky: narozena zde, poté žila pár let ve Vietnamu a 

vrátila se od ČR 

 Občanství respondenta: české 

 

H: Víte, jaké možnosti vám to uznání přináší, jestli si to dokážete s něčím spojit? 

R2: Teď myslíte jako já osobně nebo Vietnamci všeobecně. 

H: Záleží, jak to pojmete, ale klidně obě dvě možnosti, můžete říct to i to. 

R2: Za mě jelikož, pracuju v integračním centru a různých neziskovkách, ale všechny se 

zajímají otázkou integrace, takže jsme se zajímali. 

H: Takže jste se na tom podílela? 

R2: Ano, 

H: Můžu se zeptat v jaké organizaci? 

R2: To není jen jedna organizace. Integrační centrum, pak klub Hanoj, Simi. Jako pro nás to 

bylo i překvapení, že se to povedlo, protože jsme říkali ještě asi ne. Věděli jsme, jaká práva 

s tím byla spojena, když se to stalo a dozvěděla se to vietnamská komunita jako veřejnost, tak 

neměli, myslím, že neměli přesné informace, oni mysleli, že všichni lidi s trvalým pobytem 

mají ty práva – právo volit, právo se účastnit, učit se ve vietnamském jazyce ve škole. Pak 

byly různé osvěta, ne úplně osvěta, ale šíření informaci, že to tak není, že to patří jen pro 

určitou skupinu lidí s českým občanstvím. Tak byli zas zklamaní, tak těch lidí moc není, co 

mají české občanství. Takže se zas tolik nezměnilo, čekalo se, že se to změní, že to bude jiný, 

když už budeme tou menšinou. 

H: Nějaké změny vidíte potom? 

R2: Myslím, že osobně z mého hlediska, myslím, že to jsou, když se jedná o integrační 

činnosti, schválili projekty na podporu jazyka. 

H: Takže finance, lze čerpat lépe peníze na ty činnosti? 



R2: I Vietnamci se začali více zajímat o čerpání, protože předtím se o to moc nezajímali o 

čerpání peněz od státu „jsem cizinci, co bychom si dovolovali chtít něco od státu“. A teďka 

jelikož jsme národnostní menšina, máme nějaké právo. Začali více, i ve vietnamské komunitě 

začali říkat, musíme udržet ten jazyk, ještě víc tu komunitu, my tady máme i tak jako právo a 

podporu a byli velice i hrdí. 

H: Hrdí? A kromě té finanční roviny asi nic jakoby? Mě třeba napadla mediální oblast, ale 

nevím, že by se konečně zlepšil obraz Vietnamců v médiích, ale nevím, jestli jste na něco 

podobného narazila? 

R2: Myslím, si že ne. Když se to stalo, objevilo se to v medicích ve vietnamských a českých, 

ale pak už vlastně nic. 

H: Dobře. Co nejvíc vede Vietnamce, k podávání žádostí o české státní občanství. 

R2: Pokud se jedná o mladou generaci, je to jasný, cítí se jako Češi. Pokud se jedná o tu starší 

generaci, víte, že když je cizinec, tak má spoustu povinností s pobytem, ale jak se stane 

občanem, tak to odpadá, Není to tím, řeknu si, že dostanu české občanství, půjdu volit, něco 

vybojuju. 

H: Není to tedy na to navázané. 

H: Myslíte, že získání českého občanství povede k většímu zapojení Vietnamců do politiky? 

R2: Jako čekalo by se víc, ale není to tak. Čekalo by se, znám spoustu Vietnamců, co nejdou 

volit i když mají české občanství. 

H: Ani to občanství nepodávají důvodu, aby se mohli víc zapojovat do toho dění? 

R2: Ne, v této oblasti, jsme pozadu v občanským prosazování zájmů a možná je to asi i 

kulturou. Protože takhle, jsou tady dvě generace. Pro moje rodiče je to něco 

nepředstavitelného, jak by mohli ovlivňovat veřejné dění, protože Vietnam je komunistická 

země. Pořád v sobě mají, že se mají zajímat o věci doma, pěstovat ty vztahy doma 

v domácnosti a starat se, aby se rodina měla dobře. Veřejné dění, nebo co se děje ve státě o to 

se stará stát, ne občané. Takže tohle je hodně propojené, pak i když děti dostanou občanství, 

oni se cítí jako Češi a nemají potřebu dělat něco pro vietnamskou komunitu. Pokud je rodič 

nevede, aby žili trošku občansky životem, tak není motivace a není odkud čerpat. 

 



H: Jenom obecně, víte nebo dokážete si představit něco pod pojmem politická participace. 

Jestli vám to něco říká nebo je to úplně cizí pro vás? 

R2: Zapojení do politického dění. 

H: Napadne vás hned nějaká konkrétní forma, co vás napadne? 

R2: Já bydlím na Hájích a tam se vydávají noviny pro místní občany. Podle mě se můžete 

zapojit dvěma způsoby, aktivně nebo pasivně. Pasivně aspoň sledování těch informací 

H: Aktivně, napadne vás jak aktivně a teď myslím u těch, co mají české občanství? 

R2: Aktivně nevím, televize, nebo když ministr financí Babiš řekne, že Vietnamci neplatí 

daně. Tak se zapojí aktivně. 

H: Takže když se objeví nějaké kontroverzní téma? 

R2: Když to ovlivní celou komunitu a objeví se to i v médiích. 

H: Takže vietnamská komunita na to odpovídá, jak odpovídá nejčastěji? 

R2: Na tohle téma si pozvali předsedu pro národnostní menšinu a tam vlastně pan za 

vietnamskou komunitu vystoupil na ČT1 nebo ČT24 a říkal, jak to je a jsou tady i jiné spolky 

a svazy co vystupují a podávají ty skutečné informace, jak to je. 

H: Témata se týkala čeho? 

R2: Když je to silné téma, že Vietnamci neplatí daně, tak se to vztahuje na všechny. Nebo 

nějaké jiné téma, třeba drogy, to už nikdo jiný nereaguje. Ale netýkalo se to všech, a tak nikdo 

nevystupoval a dále, v mediu se píše Vietnamci a Vietnamci to. Ale to téma bylo silné. Já 

myslím, když je potřeba, tak se dokáží ozvat, ale těch témat moc není.  

H: No myslím, že se ještě diskutovalo, jak Babiš zavedl EET pokladny, tak jsem nějak 

postřehla, že Vietnamci byli proti tomu, jak všichni čeští obchodníci. Takže tak.  

H: Jestli vidíte nějaké rozdíly v tom, jak se zapojuje I. a II. Generace 

R2: První generaci myslíte moje rodiče a druhou mě a mladší? 

H: Ano. 

R2: Tak moji rodiče vůbec, protože myslím i generace mých rodičů se nezapojují vůbec, 

protože oni to občanství chtěli, aby se už tolik nemuseli starat o doklady a dostali pokoj od 

kontroly, na místě kde bydlí, na delší dobu, jestli mají nějaké problémy ve Vietnamu, musí na 

to mít papíry. První generace, si myslím vůbec, a neprosazovat si nějaké svoje zájmy, to 



neznají. Ve Vietnamu se taky volí, ale pořád ti samí lidi, a i když jsou nespokojení tak nějaké 

stížnosti to si nedovolí. A druhá generace určitě víc nebo se snaží říct i těm svým rodičům, že 

to takhle nejde. Nevím, maminka prodává v obchodě a přijde tam nějaký zákazník a je na ni 

sprostý tím arogantní způsobem nebo začne jí tykat, tak většinou ty děti vědí, že to není 

správný, že to není kamarádský přístup. Ty děti mají občanství a jsou Češi, vědí, jak funguje 

ta kultura a tahle to nejde, ta první generace má občanství, ale občanství mají na papíře oni se 

sami neztotožňují a cítí se být Vietnamci a necítí se být vůči České republice vázaní. Děti 

říkají rodičům, takhle to nejde, když zákazník jim tyká a říká „hej, hej pojde mi tamto“, že to 

není kamarádský přístup. 

H: A co se týká třeba politiky, takže první generace vůbec, jak jste říkala, že neprosazují 

zájmy a co se týká druhé generace, víte o někom, kdo by chodil volit nebo byl v politické 

straně? 

R2: Já si myslím, že posledních pár let, se začalo mluvit a byly setkání různých skupin svazu 

a začali sami mluvit, jo toho znám, ten je za tu stranu a když se volil český prezident, taky o 

tom začali v komunitě mluvit. 

H: Když se volil český prezident. Takže se to tak šíří, kdo kandiduje, co obhajuje, ale že by 

vstupovali do nějaké politické strany? 

R2: Vím, že tu byl jeden, který kandidoval 

H: Ano, ten byl myslím i známý za ODS, to je tak tři roky už zpátky 

R2: Někdo, kdo přímo vstoupil do strany, to ne. 

H: Myslíte si, že vietnamská menšina vnímá jednotlivé volby odlišně, jsou pro ně některé 

volby důležitější než jiné? 

R2: Ne. 

H: Jako, že to ještě nedokážou odlišit?  

R2: Ne, pokud se nejedná o prezidenta, že to je zásadní. 

H: Takže prezident je zásadní, prezidentské volby byste vyčlenila, ale pokud se jedná o 

krajské volby, komunální nebo obecní, tak to ne.  

H: Dokážete trochu zobecnit nebo říct pár věcí, co ovlivňuje účast vietnamské menšiny ve 

volbách? Co rozhodne, jestli oni půjdou k volbám nebo ne? 



R2: Já si myslím, že když si vezmeme tu skupinu, která je ta druhá o kolik je mladší, tak až 

teď vlastně vystudovali, šli pracovat a začali až teď žít občanský dospělácký život. Takže to 

začne, ale předtím osmnácti, když studuje tak se o to nikdo nezajímá. Tak myslím, že to 

začne. 

H: Tak to začne? Myslíte si, že tu účast může ovlivňovat téma těch voleb, že kdyby bylo 

nějaké výrazná témata? 

R2: Jo třeba ty daně. 

H: Kdyby ty daně byly navázané na volby tak by to i motivovalo k účasti? 

R2: Ony byly motivované na volby. 

H: To se odehrávalo ve volbách? Já jsem myslela, že teď někdy. 

R2: On už byl zvolený, co to bylo. 

H: To taky nevím. 

R2: Jo jako kampaň, už ve volební kampani chtěl EET, a že v těch fórum různých skupin šlo, 

kdo máte občanství, běžte volit a nevolte ho ve vietnamské čtvrti. 

H: To je přesně ono, téma, když se týká, lidí, co je jim blízké ta tématika. 

R2: Nevím, kdyby Babiš řešil důchody, tak oni se ještě necítí do důchodu a stejně ta starší 

generace, jak se tady necítí úplně jako občan i když mají české občanství a podnikaj a mají 

nějaké svoje ve Vietnamu, tak asi dožijou důchod ve Vietnamu, tak tady důchod tady neřeší. 

H: To jsem četla, že je takový mýtus návratu u některých, že pořád v to věří. 

R2: Pořád v to věří, možná se to nestane, ale stejně, aby řešili důchod, to je úplně ne. 

H: Ale to EET, že se to týkalo hned teď a že podnikají. 

H: Dalo by se říct, že to téma ovlivňuje i vstup do politické strany nebo proč nebo jestli to 

dokážete říct, co u těch lidí rozhodne, co je ovlivní, co vstoupí do strany nebo hnutí? 

R2: Když vidím toho jednoho kluka, asi byste se měla zeptat jeho. 

H: No já slyšela, že byl hodně ambiciózní, že to byla jeho osobní ambice, já to slyšela, já 

s ním nemluvila. 

R2: Protože vím, že když dělal nějakou kampaň na Sapě a pak se ho ptali starší, on chodil 

s letákama, že mají tyto, co dělají, a věděl, že Vietnamci nechodí moc volit, tak šel přímo za 

nimi a že můžou a že on je Vietnamec a mohli by ho zvolit, ale vím, že nebyl moc úspěšný, 



protože za prvé je to mladý kluk, vyrůstal tady a ani tu vietnamštinu neovládal tak dobře, 

nedokázal vzbudit důvěru lidí a ani je nezajímal, tak neuspěl nebo nevím, jak moc neuspěl. 

R2: Myslím, že neuspěl, že se nedostal. Nevím, kam se dostal přesně. 

H: Pokud někdo teď vstoupí, protože je to kvůli tomu, že chtějí ambiciózně něco dosáhnout, 

že to není, protože že by je štvalo téma, tak půjdu do strany a změním to. 

R2: Když porovnáte Vietnam a Česká republika, tak je to takový rozdíl, že to téma je moc 

dobře, kdybych to řekla přehnaně. 

H: Takže vlastně nemají nějaký pořádný důvod. 

R2: První a druhá generace zná Vietnam, navštívili Vietnam, jezdí tam na prázdniny nebo 

aspoň od rodič, jaký je tam život a tady je všechno, bezpečí, lidi, když chtějí pracovat, tak 

mají práci. Není tady něco, co je strašně štve. 

H: Něco, co by je zburcovalo? 

R2: Když máte určitou životní úroveň tak máte motivaci jít a takhle, protože víte, že to bylo 

lepší, ale…  

H: Myslíte si, že je pro Vietnamce důležitá politika v obci, kde bydlí? Starosta, zastupitelstvo, 

jak to funguje? 

R2: Záleží, kde bydlí, pokud bydlí někde, kde je jen 10 rodin vietnamských, tak se o to moc 

nestará, ale pokud se jedná třeba o Libuš, kde je jich hodně, tak je pro ně důležité, kdo je 

starosta. 

H: Jak se k nim vlastně staví a dále, to je logické. 

R2: A taky, lidi, kteří se o to zajímají o tu komunitu. 

H: Pokud se o tu místní úroveň zajímají, tak o jaká témata nejvíc? 

R2: Určitě integrační témata, další pak jsou ekonomické témata. 

H: Takže když zastupitelstvo projednává něco ekonomického nebo tak? 

R2: Zvednutí daní, společná daň nebo takové věci. 

H: Ekonomická témata. 

R2: Takový ty ekologická témata je tolik nezajímají, nemají pro to takové cítění, jestli mít 

další cestu jako pro cyklisty nebo budovat další turistické stezky. 



H: Nebo nějaké dětské hřiště, nebo nějaké společné prostory. 

R2: Myslím, že ten veřejný život je ještě tolik nezajímá. 

H: Já vím, že z jiných obcí, nebo co jsem měla možnost navštívit a podívat se na to, tak třeba 

je zajímalo, když obec pronajímala nějaké komerční prostory. 

R2: Komerční prostory nebo teďka i byty, městské byty, protože ke koupi. 

H: No to bude asi společné, to vím, že projevili zájem. 

H: Teďka zapojují se Vietnamci do toho místního dění nějak zapojují, jdou k volbám, 

kandidují, dají finanční dar straně, pomáhají s finanční kampaní, jdou na stávku, demonstraci 

nebo se jdou podívat na zastupitelstvo, cokoli spojeno s místním děním politickým? 

R2: Přemýšlím, co dělají. Asi tolik ne, nepřijde mi. Když je nějaká katastrofa, nějaká 

povodeň, když se dělají sbírky, tak to ano, to přispějí, ale nevím, že kdyby město sbírá víčka 

pro vozíčkáře, tak myslím, že tam nebo papíry, taky sbírají. 

H: A když jsme se bavily o té volební účast. Víte, jestli Vietnamci chodí volit starosty, do 

zastupitelstva a tak? 

R2: Já myslím, že u toho starosty, jestli s ním mají dobrou zkušenost, tak určitě chtějí.  

H: A že by chodili se dívat na jednání do zastupitelstva? 

R2: Ne, to ne, to jsem neslyšela. 

H: Já jsem slyšela, že ve Varnsdorfu se účastní zastupitelstva, když se projedná pronájem 

komerčních prostorů a bytů, takže si to jdou vyslechnout, aby měli informace dřív, že se o to 

zajímají dřív, jak Češi, ale jenom v tomhle. Asi jen v tom, co je jim blízké, ne že by chodili na 

každé zastupitelstvo. A že by se zapojovali do nějakých stávek, demonstrací, to taky moc ne? 

R2: Myslím, že ne. Až teďka nedávno, to bylo jenom proti tomu Babišovi, jinak nic nebylo. 

H: A když město dělá nějaké společné akce? 

R2: Jak společné, myslíte s komunitou? 

H: Myslím, nedělá u vás město třeba den dětí? 

R2: Pokud se jedná o integrační projekty, tak se zapojují, ale to se nezapojují jako Vietnamci, 

co mají české občanstvím, ale jako celá komunita, tam někdo má občanství někdo nemá, ale 

je to jedno. Tak oni dělají oslava nového roku, dětský den. 

H: Jako město to dělá. 



R2: Třeba na Libuši se dělá oslava Nového roku a Masopust, to se dělalo po několikátý. 

H: A to podporuje, financuje město? 

R2: Ano a na Praze 3 se dělá Asie - vzdálená blízká, nebo tak, to taky město podporuje. 

H: A spíš se lidi zapojují občansky, že je to volnočasové vyžití, kam vzít děti a takhle?  

R2: Spíš jako propagace vietnamské komunity, než aby si řekli, že to udělají pro svoje děti. 

H: Jestli víte, že na jednotlivých obcích můžou vzniknout výbory pro národnostní menšiny, 

když se tam přihlásí dost. 

R2: Nevím, mi o tom můžete něco říct? 

H: Jak probíhá jednou za deset let tady sčítání domů, lidu a bytů, tak ve chvíli, kdy se víc jak 

10 % obyvatel se přihlásí k jiné národnosti než české, tak by ta obec měla zřídit výbor pro 

národnostní menšiny, tam by měla pozvat zástupce, měla by se pravidelně scházet a řešit 

záležitosti komunity, prostor pro menšiny, kde by mohli trošku prosadit své potřeby a zájmy 

nebo prezentovat názory a své názory a nějak se sdružovat. Problém je, že v ČR to není úplně 

funkční způsob. Kohokoli se ptám, tak o tom nevím, a pokud ví tak neví, co ten výbor dělá. 

R2: Ale kdo to řekne, že tady je těch 10 % občanů? 

H: Na základě toho sčítání a pak musí zastupitelstvo. 

R2 Takže zastupitelstvo samo řekne na základě nebo to třeba řekne nějakej občan, já vím o 

tomhle. 

H: Ono to ukládá zákon, takže ve chvíli, kdy se to číslo ukáže, má starosta a zastupitelstvo 

založit tento výbor a oslovit lidi. 

R2: A když to neudělaj, tak to nevadí. 

H: Tak to nevadí? A když to udělají i jen formálně se zeptají a nikdo na to nebude reagovat, 

tak řeknou, že nebyl zájem. 

R2: Formálně, znamená, že to vyvěsí na úřední desce. 

H: Napíšou jednomu člověku z komunity, jakože je tady ta možnost a pak napíšou, že není 

zájem výbor, nebyl zřízen, tak jen zjišťuji, jestli o tom v terénu vůbec někdo ví. A nemusí to 

být jen třeba 10 % Vietnamců, ale všech národnostních menšin třeba i různých 

R2: A v Praze je to celkem reálný. 



H: V Praze no, si myslím, že v Praze je asi nějaký, na magistrátu centrální nějaký takový, ale 

na těch centrálních částech nevím, ale nevím, jestli městské části nemají výjimku. Vím, že to 

u obcích funguje, ale je to i u statutárních měst, takže by to mělo fungovat i tady. Myslíte si, 

že na té místní úrovni jsou ty zájmy nebo i ten hlas Vietnamců dost vyslyšen a že se o ně 

někdo zajímá? A třeba mi řeknete, že to ani není potřeba nebo, že by to ani nemělo být.  

R2: Ta účast je tak mizerná, že to nezastupuje většinový zájem, že se to pak těžko hodnotí, 

jestli je vyslyšeno nebo ne. Mám zkušenosti s tím, že když se dělají výzkumy, jde se do 

terénu, zeptá se těch lidí a pak se to dále prezentuje, tenhle projekt, vyšly takové výsledky, ale 

dále se s tím nepracuje a většinou je to téma integrační. 

H: Nějaké aktivity? 

H: A ten zájem, třeba z té strany vietnamské tam je? 

R2: Myslím, že tam je, ale problém je, že když se na to nikdo neptá a pak se někdo zeptá, tak 

lidi jsou v šoku. Jako proč? A když se otevřou, tak vám řeknou, co je trápí, jaké mají 

problémy nebo třeba že jdou na úřad a na tomhle oddělení, je někdo, kdo má rasistické 

postoje k Vietnamců nebo na poště, protože už je jich tam strašně moc. Když se přijde někdo 

takto zeptat, tak se rozpovídají, tak vám to řeknou, ale většinou řeknou, že nemají žádný 

problém, všechno v pořádku. Myslím, že doopravdy je to mentalitou, neumíme se projevovat, 

jako říct svůj názor a zájem co chceme. Když nejsme spokojení, tak se snažíme to nějak 

přežít. Jako třeba ty děti to je docela silné téma. Chodí do nějaké školy a rodiče mají špatnou 

zkušenost, tak radši dají dítě jinam, než aby šli do ředitelny, prosím vás, takhle to nejde. 

H: Tak radši vozí dítě jinam? 

R2: Nebo řeknou tomu dítěti, je to trošku drsný, ať se s tím popere, nedá se nic dělat. 

H: Vy osobně, když žijete na Libuši, tak jak hodnotíte přístup obce k Vietnamcům? 

R2: Já bydlím na Hájích. 

H: Na Hájích, pardon. 

R2: Ale pracuji, nebo pracovala jsem na Libuši a mám tam různé aktivity a myslím, že to mají 

takové otevřené i na Praze 12, Modřany, to je hned za Libuší. Tam je to docela podle mě, není 

to úplně pozitivní, ale není to ani úplně negativní. Ano, přistupuje se k tomu. Ty úřednice se 

aspoň snaží překladu, vyplňte jméno nebo něco takového. Další problém ta starší generace, i 

když mají občanství, tak neumí česky. 



H: Takže to i hodně blokuje, dost lidí předpokládá, že když už máte české občanství tak vás 

považují, že už všechno víte, že děláte zkoušku z jazyka a kdoví co všechno. 

R2: To tak není a já si myslím, že když člověk neovládá, nežije plnohodnotný život a 

nedostává informace, nebo dostane informace jen z překladu ve Vietnamských novinách, 

které překládají české zprávy, ale jako taky jsou to jen kusové informace. 

H: A vy jste teda říkala, že městské části se snaží vesměs komunikovat. 

R2: Já si myslím, že se snaží, protože když je problém, tak se k tomu postaví a teď se snaží i 

preventivně. Protože předtím se o to nikdo nezajímal. Myslím, že tady i v Praze, když se 

zeptáte například na Praze 2, jestli tam jsou cizinci a oni vám řeknou, nejsou. Prostě tady 

žádní cizinci nejsou, my tady nemáme problém, a to vůbec není pravda. A jelikož třeba na té 

Libuši nebo na Praze 12 nebo na Hájích, už mají negativní zkušenost, že musí řešit nějakou 

šikanu nebo nějaké s OSPODem, tak už se k tomu staví velice aktivně, protože chtějí předejít 

těm problém, že jo. Tak, když se něco to hlásí „Prosím vás, máme tady rodinu, neumí česky, 

děti mají problémy“. Jelikož, základě těch negativních zkušeností, co už mají. 

H: Tak umí konečně reagovat? 

R2: A oni by potřebovali ještě tohle, jinak ne. A Vietnamců. Když si začnou stěžovat, to už 

musí být problém. 

H: Jenom vy jste říkala, že na městské části se vydává nějaký list a tam jsou třeba informace i 

ve vietnamštině nebo má zastupitelstvo i nějaké informace ve vietnamštině? 

R2: Já jsem viděla na Hájích, někde byly, jedna stránka byla. Jednu dobu se vydával, ale to 

vydával vietnamský svaz s podporou města – témata, články obou jazyčný, ale určitě to není 

pravidelný, že to je jenom. 

H: Nějakých velkých témat. 

R2: Nebo školní řád, kde chodí hodně vietnamských dětí, město zaplatí tlumočníka, aby to 

přeložili pro rodiče nebo i ve školce, už od školky, kdy vodit do školky a jak dlouho tam 

zůstávají. 

H: A něco vyhlášky obecní nebo takového, něco oficiálního? 

R2: To ne, úředního jsem viděla na živnostenským oboru, ale jinak ne. 

H: A napadají vás nějaké způsoby, jak to třeba, jak by se to mohlo vyvíjet a zlepšovat to 

místní politické dění, v těch zapojování té vietnamské komunity, jednak vývoj a čím by se to 

dalo zlepšit? 

R2: Myslím, že ta druhá generace je taková, která by šla nějak ovlivnit nějakým způsobem, 

aby se zapojovali do veřejného života. Protože tady taky začínají zakládat rodiny, mají děti, 

děti půjdou do školky. V Praze je pořád nedostatek míst ve školce nebo těch hřišť, jak jste 



říkala a přes tu druhou generaci nějakým způsobem naočkovat, aby ovlivnili tu první 

generaci, protože to nefunguje přímo, že by město dokázalo přesvědčit tu první generaci, ale 

přes tu druhou generaci si myslím, že ano. 

H: To je zajímavé, přes druhou k první. 

H: A teď už jen poslední otázka se týká zapojování v neziskových organizacích, nějakých 

národnostních spolcích či dobrovolnických sdružení. Jestli je to třeba časté? 

R2: Já si myslím, že ano. 

H: Jestli je to třeba častější než ta politika? 

R2: Jo, určitě. Vietnamci zakládají často různé svazy a spolky, protože to znají i z Vietnamu. 

H: Takže se mnohem častěji účastní. 

R2: Nebo podporují děti, aby pomáhali dobrovolně. Protože když se řekne politika, tak je to 

moc velkého, protože lidi ve Vietnamu nejsou zvyklí se zapojovat do politiky. Neměli by 

vůbec do toho nějak mluvit, to je ten problém. 

H: Tam je problém, když se člověk zapojí. Kdežto ten občanský sektor nebo takhle, je to 

otevřenější. Vy už jste to trochu otevřela, ale vidíte rozdíl v tom, jak se občansky zapojuje 

první a druhá generace, kdo se víc zapojuje? Kdo je více členy těch neziskových organizací, 

kdo více pomáhá? 

R2: Ta druhá. 

H: Ale bylo to třeba, že ta první už to začala zakládat a vedla k tomu tu druhou? 

R2: Oni zakládají různé spolky a svaz, ale nemá to takovou právní stabilitu. Protože když tady 

chcete založit spolek, musíte mít stanovy, a to oni nemají. Oni se sami pojmenují a ambasáda 

řekne „Ano, jste svaz Vietnamců z jihu“. 

H: Takže takhle to dělá první generace, oni se prohlásí za svaz? 

R2: Ano, oficiálně to není, že by byli někde zapsaní a fungují podle určitých stanov, to takhle 

to není. 

H: Takže neoficiálně, tak, aby měli prostor, kde se setkávat a témata řešit? Druhá generace se 

to snaží založit už nějak oficiálně? 

R2: Oficiálně ano, že když dělají sbírku, tak že nemůžou donést jen zalepenou krabičku, a pak 

si to sami mezi sebou spočítat a pak to někam pošlou.  

H: To mě vůbec nenapadlo, ani jsem na to ještě nikde nenarazila. Všichni mi zatím potvrzují, 

že je strašně moc neziskových organizací a těchto svazů a spolků, a já to zatím nerozlišuju a 

že pro Vietnamce je to mnohem běžnější se zapojovat do toho i v rodině je to, ale nikdo mi 

neřekl, že to funguje takto. 



R2: Myslím vietnamské, ne když jsou české. Když je tam nějaký Čech, protože třeba 

Infodráček, předsedá paní Zina Turková, jsou tam ty stanovy, schvalování pravidel a pak do 

toho přizve nějaké Vietnamce. 

H: Víc je těch čistě vietnamských, těch organizací? 

R2: Jistě i myslím, že skloňují doopravdy ty, aby fungovaly, oficiálně měly ty stanovy, a 

proto byl taky problém, když se vybíral, kdo bude předseda vietnamských menšiny. 

H: To musel být zástupce jenom z oficiální té organizace. 

R2: Sice Vietnamci mají dvacet, třicet spolků, ale ony nejsou oficiální, a to byl problém. 

H: Určitě byl problém. 

R2: On je velice schopný člověk, ale není to člověk z ambasády, není to člověk, který zná 

všechny Vietnamce. Prostě ambasáda má pořád velký vliv na vietnamský život. 

H: Takže vlastně mechanismus výběru byl ovlivněn tím, že byl z oficiálního spolku. 

R2: Protože když byl zvolen, tak ho skoro nikdo neznal. Jako je skvělej. Jsem ráda, že vybrali 

jeho, a ne někoho jiného. 

H: Vím, že když jsem se snažila oslovit hodně zástupců, právě různých spolků, tak jsem do 

toho emailu psala, že pracuji v Radě vlády pro národnostní menšiny. Někdo, bylo pár lidí, že 

se se mnou nebudou bavit jenom proto, že mám oslovit oficiálního zástupce, že kdybychom 

nevybrali oficiálního zástupce pana Ujena, tak že by se se mnou i bavil, že prostě vždyť se 

obraťte na něj, je vybraný, jako oficiální člověk.  

R2: Kdyby to šlo jinou cestou, nevím, jestli by ho vybrali. 

H: To nevím, myslím, že tam byli silnější hlasy. Teď ale, když se ptáme různých, každý rok 

v rámci zprávy, co píšeme, se ptáme, jak jsou s ním spolky spokojení, a tak a nedostáváme 

příliš velkou kritiku. Vesměs nám říkají, že se s ním moc nesetkali nebo, že je to dobré. 

R2: A to se ptáte koho? 

H: To bych musela najít ten seznam. 

R2: A to se ptáte koho, jen českých? 

H: Ne, vietnamských. Protože teďka jestli jste řekla, že se to tak rozlišuje oficiální a 

neoficiální, tak nevím, jestli se ptáme jen těch oficiálních nebo neoficiálních. Klub dráček, 

Svaz Vietnamců, to jsou oficiální. 

R2: Ale myslím, že pracuje, jak má pracovat. 

H: Minimálně z pohledu mého na tu radu chodí, což u některých zástupců, nechodí, a když 

říkáme, tak si vyberte někoho jiného, koho to zajímá a má na to čas, tak ty lidi nechtějí přijít o 

tu prestiž, že sedí v té radě, ale nespolupracují s námi. 



R2: A to jsme řešili, že tam dáme někoho jiného, protože má strašně moc práce, třeba někoho 

mladšího, ale to je právě problém, protože věk u nás Vietnamců hraje velkou roli. Aby byl 

autorita, a když je autorita musí mít něco za sebou rodinu, děti, rodinnou tradici, ne nějaký 

mladý ze školy. No řešili jsme to ve výboru, a aby tam ambasáda pak nedosadila jen svého, 

aby nevyzvídali. 

H: Protože ambasáda vesměs navrhuje lidi, co mají dobré vztahy s Vietnamem. Myslíte si, že 

se někdy může stát, že by se v Česku i na místní úrovni založila nějaká vietnamská politická 

strana? 

R2: Doufám, že ne komunistická, jo proč ne, ale nebude to téma za pět let. 

H: Nebude to téma za pět let, bude to téma za deset, patnáct let za dvacet let? 

R2: Vstoupit už do nějaké existující strany, ale založit. 

H: Ano založit, třeba i na místní úrovni, tak to ne? 

R2: Ale třeba já si pamatuju, že v médiích, že v nějaké vesničce nebo městu byla Vietnamka 

starostkou, ale to už je tak dlouho. Nějaké město u hranic, když ne starostka tak 

místostarostka. 

H: Tak to bych jí napsala o rozhovor, jak to udělala?  

R2: Nepamatuji si to, ale slyšela jsem o tom. 

H: Já jsem totiž, přemýšlela, že projdu všechny kandidátní listiny, protože vietnamské jméno 

je celkem identifikovatelné a že bych se podívala, kolik Vietnamců kandidovalo 

v komunálních volbách, jestli aspoň deset jmen najdu, protože mě by zajímalo, jestli těch 

kandidátkách jsou nebo ne, protože nikdo mi neřekl, že by někoho znal a věděl o něm. Pořád 

se dokola zmiňuje ten jeden kluk, to je taková mediální hvězda u všech. Já si ty rozhovory 

vedu podle generací, tak se vás ještě zeptám na nějaké údaje. 

Místo narození: Česká republika? 

Místo bydliště: Praha? 

H: Bydlela jste už někdy i jinde? 

R2: Liberecký kraj, Ústecký kraj. 

H: Takže znáte i poměry na Liberecku a na Ústecku politicky?  

R2: No, v Libereckém jsem bydlela v Hrádku nad Nisou, ale v Ústeckém to už nevím a už jste 

se narodila v ČR. Potom jsme se hned vrátili a pak v 10 letech jsme se vrátili zpět do ČR, ale 

občanství už máte české?  

R2: Ano.  

H: A rok narození? 

R2: 1986, základní školu jsem studovala ve Vietnamu i tady  
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H: Dobrý den, jsem ráda, že jste si na mě našel čas. Jedná se o polostrukturovaný rozhovor, 

kdy mám připravených pár témat a pak nějaké otázky. Kdyby Vás v průběhu rozhovoru něco 

napadlo, tak do toho klidně zasáhněte a doplňte mě. První blok je věnovaný uznání 

vietnamské komunity za vietnamskou národnostní menšinu. Zajímalo by mě, jestli víte, jaké 

možnosti Vám přináší uznání národnostní menšiny?  

R3: No jako určitě ty příspěvky na granty pro menšiny no jako ta finanční otázka. Ale jako asi 

důležitější mnohem je jako to uznání, to, že získala vážnost a jakoby podporu ze strany 

českýho státu. No a pak že jako i úřední dokumenty při jednání by měly být ve vietnamštině, 

někdy i nutnost zajistit překlad nebo tlumočení a názvy v obci ve vietnamštině, ale to se jaké 

nepoužívá, jo. Já jsem byl členem ve vyjednávání, takže jako vím no. Jsem jakoby překládal 

při tom jednání a byl jsem vybraný jako jeden z těch tří kandidátů na to v Radě. Udělali jsme 

vlastně tým, který jednal za menšinu.  

H: Aha, a vidíte nějaké konkrétní změny, jaké to uznání přineslo?  

R3: No jako komunita je soběstačná, takže my nejsme závislý na dotaci, peníze si vyděláme 

sami. Jako ty spolky žijí z toho, že přispívají členové a pak jako větší firmy. V této dekádě 

jako finančně nebude nic třeba. Ale jako je to podstatný pro tu druhou generaci, jako psychika 

no a když budou potřebovat tak k udržení identity tý menšiny, kultury a jazyka. 

H: Dobře, teď další otázka. Jaké jsou u Vietnamců důvody pro získávání českého občanství? 

R3: De facto vycházejí z toho určité výhody, nemusejí se strachovat o svoje dokumenty, 

papíry, osobní doklady. To je největší tíha toho, když člověk tohle pak nemá, furt má v tý 

hlavě, že mu třeba skončí vízum nebo pobyt. Tady se pak musí neustále nějak řešit a 

prodlužovat to. Je to největší nevýhoda toho, že vlastně pokud člověk nemá české občanství. 

To je jeden důvod. Druhý důvod je český pas, nebo řekněme, ten má větší cenu, protože to je 

vstup do celé Evropy a kamkoli po světě. To je nejžádanější, člověk má pak možnost vyjet 



někam, dělat něco nového, atd. To už je ta druhá výhoda a ta třetí výhoda je, že člověk, který 

je Čech, má lepší postavení, je jakoby na stejné úrovni ostatních. Půjde na úřad, nebo prostě 

žádá o něco, je to Čech, takže ten úřad musí brát ohled na to. Nemůže, řekněme, nějak 

šikanovat v tom smyslu, že jsem cizinec. 

H: Teď otázka navázaná na to občanství, myslíte si, že to, jak si víc a víc Vietnamců žádá o 

české občanství, tak to povede k většímu zapojení do politiky? Tím vlastně získají právo volit 

a být voleni.  

R3: Určitě, myslím, že už byly nějaké náznaky na tohle. Já jsem už viděl teďka, jak byla 

poslední volba do Parlamentu, tak jsem viděl, že za ODS kandidovat někoho mladého, vlastně 

člověka, který pochází z Vietnamu. Podle jména si ho už nepamatuju, neznám ho, ale už jsem 

ho viděl. Vlastně i plakát jsem viděl někde, který ukazoval tady toto. Takže určitě je to otázka 

času, kdy se to stane, nebo kdy nastane to větší zapojení. To je na další generaci. Ti, kteří se 

tu třeba narodili, a jsou tu od malička, ti více tíhnout k té politice. Třeba moje generace je 

taková, já jsem ta druhá, my tíhneme k té samostatnosti a k tomu podnikání, ale tohle nemusí 

sledovat ten náš trend, to co chceme dělat, ale oni už chtějí dělat něco jiného. Budou z nich 

třeba doktoři, budou z nich, já nevím, inženýři atd., a třeba část z nich půjde cestou s tím, že 

chtějí něco ovlivnit, to může být taky důvod dát se tou cestou skrz tu politiku. Ale od té doby 

zase nic, takže je to spíš jako, jak je ta ČR blíž k tý západní Evropě, ty lidi, ty imigranti, kteří 

už jsou tam daleko, jako delší dobu a už se zapojili do toho veřejného života a tyhle věci, tak 

třeba starosta Londýna je taky imigrant, Pákistánec nebo Ind, jeho víra je islám, je to jakoby i 

jinde, i TOP 09 teďka sází na toho nějakého míšence mladého. 

H: Myslíte Dominika Feriho. 

R3: Ano, toho. Ono to jakoby spíš aby ten člověk byl ten správný typ, aby se mohl zapojit do 

politiky, v tý politice je to takové, že na to musíte být stavěný.  

H: Dobře. Teďka mám obecný okruh, lokální nebo místní politika a participace. Tak mi 

povězte, jestli jste se někdy setkal s pojmem politická participace. Co si pod tímto pojmem 

představíte, například politické zapojení, nebo jinou formu aktivity, nebo zda tento pojem 

slyšíte poprvé? 

R3: Pokud tomu dobře rozumím, tak je to asi aktivní zapojení do té politiky, být členem 

strany a přes tu stranu se aktivizovat, říkat svoje názory a zabývat se všemi oblastmi života. Je 

to asi spíš to první. Že musí být členem nějaké politické strany, a pak je to na tom člověku, 

zda se bude chtít dál nějak prosazovat, nebo zůstat pouze členem té strany.  



H: Vidíte nějaké rozdíly v tom, jak se politicky zapojuje první a druhá generace? 

R3: Abychom se jenom pochopili, co je první a co je druhá generace a co je třetí. Nevím, jaký 

vy vlastně máte přehled. Myslím, že první generace, která sem přijela, tak tu byla již na konci 

70. let, tedy v dobách komunismu. Ta sem přijela a vystudovala nějakou vysokou školu a pak 

odjeli do Vietnamu. Ta druhá generace, to jsou vesměs studenti, dělníci, kteří sem přijeli 

pracovat v 80. letech, a která tu potom zůstala, většina z nich zde zůstala a některé sem 

přivedla. Ti tu pak zůstali a také pak přivedli své děti atd. Takže já jsem spíš taková druhá 

plus generace, která se zde jakoby úplně nežije od malička, ale od puberty.  

H: Někdo tomu ještě říká jeden a půltá generace, tedy první, pak jeden a půltá a pak ta druhá, 

kteří se zde vlastně narodili. 

R3: Přesně tak. Máme pořád třeba přízvuk. Například kolega, který je tu odmalička, tak ten 

mluví vlastně bez přízvuku. A teďka vy jste se ptala, já jsem zapomněl tu otázku. 

H: Zda je rozdíl v tom, jak se starší a mladší politicky zapojují a jaké na to mají názory. 

R3: Já bohužel v tomto nemám úplně přehled, ale co vím, tak moje generace a zpátky, tak 

nejsme vůbec politicky zapojeni. Pokud vím, tak jsem byl volit pouze jednou, nebo dvakrát a 

to mám občanství od 1997, což je dlouho. Neměl sem ani chuť se o politiku zajímat.  

H: Co vás přimělo k tomu, že jste tedy jednou nebo dvakrát volit byl? 

R3: To bylo ještě v Ostravě, tady v Praze jsem volit nebyl. Proč jsem šel volit? 

H: Jestli si vzpomenete. Mě by zajímalo, proč jste si řekl, že teď zrovna volit půjdete. 

R3: Já ani nevím přesně, proč. Nevzpomínám si. Bylo to v Ostravě někde ve škole. 

H: A bylo to třeba na místní úroveň, že jste volil? Nebo celostátní volby? 

R3: Byly to volby do Poslanecké sněmovny. Ale chtěl bych jít volit, v říjnu do parlamentních 

voleb a taky do prezidentských voleb. Můžu vám říct, proč bych šel teď volit. Mně se nelíbí 

teďka ta řekněme, politické poměry. Jedni říkají, že to dělají dobře, ti druhý to dělají špatně. 

Rád bych svým hlasem tohle ovlivnil, protože se mě to už teď hodně týká. 

H: Jaká oblast se vás týká? Například ekonomická, nebo rodinná politika? 

R3: Spíše ekonomická, jakoby čistě ekonomická, ta rodinná tam taky je. Teď, co vlastně 

vydala česká vláda, tak mě to vlastně hodně politicky ovlivnilo. Jsou tu nové různé předpisy, 

zákony atd. a to mě nejvíc napadá, že to bude tohle. Ale další oblasti politiky mě nezajímají. 

H: A ta prezidentská volba? 



R3: Upřímně, mně se nelíbí současný prezident. Já bych byl spíš proto, aby ho někdo 

vystřídal. Takže proto bych šel volit. 

H: Dobře, zpátky k té otázce, vy jste tedy říkal, že první generace se o tu politiku nezajímají. 

R3: Ano. Ta další generace, která je do těch 30 let, ti tu vlastní žijí odmalička. Oni už jsou 

aktivnější, ale že by byli úplně na té úrovni Čechů, to zase ještě úplně ne. Vietnamská 

komunita žije zatím ne úplně v ústraní, ale dost funguje samostatně, takže zde není úplná 

integrace. Spoustu činností děláme sami a je to taky kvůli tomu, že ten národ je jiný, není tu 

tedy úplná integrace. Ti v mladé generaci, jako třeba tady můj kolega, tak vlastně mají svoje 

rodiče a to funguje nezávisle na okolí ve svém smyslu. Jeho rodiče neumí moc česky, takže je 

tu ještě taková bariéra. A je to také v mentalitě lidí. Takže jim na tom moc ještě nezáleží, jsou 

mladí, ti moc volit nechodí. U těch Vietnamců je to ještě o trochu méně než u Čechů, aby si to 

uvědomili a šli volit, ale naše generace už taková není.  

 H: Myslíte si, že je to také proto, že nemají důvod či motivaci k tomu se více politicky 

angažovat? 

R3: Jak říkáte vy. Oni k tomu nemají důvod, ani motivaci, aby šli k volbám. I když u té volby 

prezidenta už jsou docela motivovaní. Ale třeba do Poslanecké sněmovny asi ne, mně se to 

nelíbí, mně se to týká, tak jdu volit, ale oni žijí svým životem a nezajímá je to.  

H: Co volby místní, tedy když se volí starosta městské části? 

R3: Nikdo se o to nezajímá. Místní volby, já ani nevím, jestli se to konalo, kdy se to koná.  

H: Takže volby jsou vnímány každé jinak, některé mají větší prioritu, jsou pro vás důležitější?  

R3: Pro mě jsou třeba důležitější ty do Poslanecké sněmovny, ale určitě je každý vnímá jinak. 

Záleží na situaci. Já si třeba myslím, že prezidentská volba je důležitější než ta poslanecká. 

Prezident je důležitější, to je můj osobní názor.  

H: Co ovlivňuje účast vietnamské menšiny u voleb? Vy už jste říkal, že to může být nějaké 

kontroverzní téma, nebo i něco dalšího? 

R3: Ano, především to téma, které se nás nějakým způsobem týká, a chceme s tím něco 

udělat.  

H: Teď se zeptám na politické strany. Co si myslíte, že ovlivňuje vstup u vietnamské 

komunity do politické strany? Proč by měl někdo vstupovat do strany? Co jsou ty důvody? 



R3: Z osobního pohledu, proč by měl jít člověk do politiky, tak toho třeba zajímá politika a 

chce něco ovlivnit, to je ten důvod. Já bych osobně nešel do politiky, není tam férovost, někdo 

pořád vymýšlí pasti na druhého člověka. Někde jsem slyšel, že ten, kdo dělá politiku, tak ho 

bolí krk, protože se pořád musí otáčet za svýma zádama. To je důvod, proč já bych do politiky 

nešel.  

H: A když už by někdo do politiky šel, tak si myslíte, že by ho to muselo maximálně zajímat? 

R3: Ano, musel by se hodně zajímat o politiku, chtít něco prosadit. Když nějaký profesor 

vysvětlovat, proč nikdy nekandidoval za politickou stranu. Vysvětloval to tím, že pokaždé, 

když ho někdo osloví, tak mu řekne, že bude moc v budoucnosti něco ovlivnit, ale ve 

skutečnosti každá osobnost, která vstupuje do nějaké politické strany, tak sama o sobě poté 

nic neudělá, protože musí být oddaný té straně a pak si nemůžete dělat, co byste chtěla, 

protože strana může říct ne.  

H: Další otázka. Myslíte si, že je pro Vietnamce v menších obcích důležitá politika v té dané 

obci, na místní úrovni. 

R3: Já si myslím, že ne. Většina Vietnamců se vůbec nezajímá o tu místní. Výjimka je ale 

Libuš, kde je to velmi výbušné. Ta komunita celkově se zajímá o dění v Libuši, je tam Sapa, 

což je takové srdce té komunity. Já si to takto myslím. Celá komunita to čte, sleduje zprávy o 

tom, co se děje v Sapě. 

H: Takže se zajímají i o to, co tam dělá starosta směrem k té komunitě? 

R3: Existují vietnamské noviny, i internetové. Oni dávají různé aktualizované zprávy, ta 

Libuše je vždycky hlavní téma, hodně lidí se o to zajímá. Je to čistě z ekonomického hlediska, 

z té ekonomické sféry, protože se to hodně lidí dotýká. 

H: Když jsem dělala jiné rozhovory, tak mi třeba někdo řekl, že se zajímá o místní úroveň, 

když zastupitelstvo například rozhoduje o pronájmu nebytových prostorů, což je vlastně 

spojené i s tou ekonomickou sférou.  

R3: Celá komunita, drtivá většina, podnikají, nebo pracují pro vietnamské podnikatele. Ta 

malá část dělá už i pro české podnikatele, firmy. I když přímo nepodnikají, tak se jich to 

osobně týká, protěže na tom mají zájem.  

H: Ještě zpět k rodině, vy jste říkal, že je tam stále obrovský vliv rodiny, řeší na místní úrovni 

Vietnamci agendu jednání zastupitelstva, pokud se to například týká hlasování o dětských 

hřištích, nebo akcích pro děti? Bylo by to třeba téma, které by je zajímalo? 



R3: Mě to třeba už nezajímá, protože mám děti. Ty se tu narodili, chodí tu do školy, tak mě to 

už moc nezajímá. Občas čtu ty místní noviny, co vydává Praha 11, to čtu, abych věděl o tom 

dění, ale že bych aktivně šel volit do zastupitelstva, tak to už mě tolik nezajímá. 

H: To je ale taky zapojení, tím, že čtete ty informace o místní části a zajímáte se o to.  

R3: Ano, zajímám se o to, protože tam žiju, tak abych věděl o tom, co se kde děje. Třeba když 

se odvolává starosta, nebo se píše o tom, že někde bude hřiště, nebo že se někde staví, tak 

nevím, jestli je to úplně to zapojení.  

H: Myslíte si, že se Vietnamci zapojují do místního dění tak, že by šli například na nějakou 

demonstraci, na protest, nebo že by se šli podívat na zastupitelstvo, nebo že by dali nějaký 

politický dar straně? 

R3: Nevím o nikom, že by přispíval nějakým způsobem stranám, může být třeba někde 

výjimka, třeba i oklikou, aby ty peníze nebyly třeba vidět u jeho jména. Někteří podnikatelé 

dělají různé služby pro místní samosprávy. Jeden pán má firmu, která dělá výkopové práce, 

takže dostává zakázky, najímá si lidi na tyto práce. Je pak asi jeho povinnost z jeho strany, že 

třeba něco daruje straně nebo samosprávě.  

H: A co třeba různé petice, nebo nějaké formy protestů? 

R3: Nedávno jak se spustilo EET, tak my jsme šli demonstrovat na Václavák. Také na Libuši 

se někdy chodí na zasedání zastupitelstva, aby se vědělo co se kde děje. Pokud je to tedy 

nějaké téma, které se nás týká, tak se o to zajímáme. 

H: Víte, že na obcích můžou vznikat výbory, když se při sčítání přihlásí víc než deset procent 

obyvatel k vietnamské národnosti? 

R3: Ano, o tom vím. Já jsem se o to zajímal a vím, že takovéhle možnosti jsou.  

H: Setkal jste se někdy s tou činností výboru? Viděl jste tu činnost v akci? 

R3: Vlastně jsem se s tím ještě nesetkal. Jediné místo, kde by to mohlo být, tak je na Libuši, 

nikde jinde si to nedovedu představit. 

H: On třeba vzniká v teď Chebu. Víte tedy o té možnosti, ale nikdy jste se s tím výborem 

nesetkal v praxi. 

R3: Ne, nevím o tom, že by měl někde fyzicky existovat. Ale možná v tom Chebu, i když to je 

malé město. 



H: Ono je to spíš když se sečtou všechny národnosti v tom daném místě, které když překročí 

hranici 10 %, tak si založí výbor, kde má každý pak svého zástupce. Tohle je uváděno jako 

skvělá možnost, ale nikdy jsem se v praxi nesetkala s tím, že by někdo řekl, že ten výbor zná a 

že se mu něco povedlo prosadit.  

R3: Já si myslím, že ani ta vietnamská komunita o tom sama moc neví o této možnosti. My 

tam máme člověka, pana Uyena. Čistě pro vaši informaci. Česká vláda nás oslovila oficiálně o 

účast na radě a delegování tří kandidátů.  

H: Konkrétně pan Milan Pospíšil, že? 

R3: Ano, s tím jsem taky komunikoval. Tohle byla oficiální žádost z vlády, nikoli od pana 

Pospíšila. My jsme teda vybrali kandidáty z naší strany, ale vláda pak řekla, že chce vybrat 

ještě svoje kandidáty, kterého delegovala také. Nějakého svého člověka. Takže jsem byl 

vybrán já, náš známý a pan Uyen, který byl vlastně členem. Byli jsme pak na pohovory za 

panem Schwarzenbergem, který měl vybrat kandidáty a nakonec vybral pana Uyena. Takhle, 

pan Uyen je členem jednoho sdružení. 

H: Vietnamského? 

R3: No on je členem prostě jednoho vietnamského sdružení, které se hlásí k té řekněme 

k větší demokracii ve Vietnamu. Je to české sdružení, ale jsou to členové, kteří tu žijou. 

V očích vietnamské ambasády je tato organizace trnem v oku, protože oni vlastně vyvíjejí 

činnost, která je vlastně, řekněme, podkopává komunismus ve Vietnamu. Aktivně se hlásí 

k nějakým programům, požadujou, demonstrujou atd. Je taková ta menšina Vietnamu. Nevím, 

jak bych to řekl. Oficiálně s tou komunitou jako takovou moc nekomunikuje. De facto oni ho 

ani moc nechtějí. Protože vlastně ta moje komunita tu nějak žije, ale většina lidí to vlastně 

nepodporuje, nepodporuje pana Uyena. Právě z toho důvodu, že dělá takovéto činnosti a mě 

se to moc nelíbí. Vlastně, osobně, já myslím, že nějaké věci udělal dobře, vlastně někomu 

s určitým problém řešil dobře, vlastně tady jsou jakoby nějaké nespravedlnosti, to dělá dobře, 

ale v některých věcech to už docela přehání. Myslím, že jakoby on nemá takovou podporu u 

té komunity.  

H: Není tedy tak známý a není to autorita? 

R3: Ano, nemá autoritu a navíc dělá takové věci. Takže zatím tady bohužel není taková 

součinnost, on řekněme v té radě je, ale není vlastně jakoby, abyste to pochopila. Jsou tu 

různé vietnamské sdružení, které jsou podřízeny pod vietnamskou ambasádu. Naše vláda, 

řekněme obrazně, pořád tahá za nitě těm sdružením, nebo se alespoň snaží.  



H: Takže, když založíte nějaké sdružení, tak jdete na vietnamskou ambasádu a ona dá 

potvrzení? 

R3: Ne, to ne, to tolik ne. Spoustu lidí potřebují tu ambasádu, kvůli papírům, podkladů, pasy a 

takové věci. Oni jsou pořád většinou, asi to budete vědět lépe než já, tak množství těch lidí, 

kteří mají občanství, tak je to pět, nebo maximálně deset tisíc. 

H: Je to pět tisíc, pokud vím. 

R3: Ano, něco takového. Ti můžou komunikovat kdekoli. Celkově Vietnamců je tu asi 

šedesát tisíc. Tím pádem je to v poměru hrozně málo na ten poměr, tedy spousta lidí potřebuje 

tu ambasádu. Ta má obrovský vliv na činnosti atd., na té různé činnosti komunity, tak tím 

pádem ten pan Uyen je de facto neoblíbený. 

H: Protože jde proti ambasádě. 

R3: Ano. Moc toho tedy neudělá v tý komunitě. On by to chtěl, já ho taky znám, ale on třeba 

tolik nedostává těch možností. To je ta souvislost. Tím pádem, občas je nějaká událost, to ho 

pozvali, ale že by to bylo nějaké aktivní zapojení, tak to ne a dokonce teďka, vloni, nebo 

předloni. Tu byl pokus o puč. Zástupci menšiny chtěli, aby ho odvolali a dali někoho jiného. 

Tak to je.  

H: Mám ještě další otázku. Myslíte si, že jsou zájmy Vietnamců na místní úrovni dostatečně 

naplňovány, či řešeny? Jestli se o to obec zajímá? Jaký je ten přístup obcí k menšině? 

R3: Přemýšlím, zda nějaká ta obec nějakým způsobem řeší problém vietnamské komunity. 

H: Nemusí to být jenom nějaký problém, ale cokoli s tím spojeného.  

R3: No, já myslím, že jediná obec, která to nějakým způsobem musí řešit dokonce, je Sapa. Ti 

to musí řešit, ale že bych věděl o nějakém jiném případu, že by samospráva řešila přímo 

potřebu vietnamské komunity jako takovou, možná v Chebu, že máte vy jiné informace, ale já 

o tom neslyšel.  

H: Myslím to i tak, že by tam probíhala nějaká komunikace. Vypadá to v této situaci spíš tak, 

jakoby žili v jedné obci, ale spíš odděleně. Jsou tam takové neviditelné bariéry, a ani ta obec 

nekomunikuje a třeba ani vietnamská komunita ne, protože je zvyklá starat se sama o sebe a 

vlastně tu obec nepotřebuje. 

R3: Zkouším si vzpomenout, jestli jsem o tom někde slyšel, že by tohle někdo řešil, ale 

nemůžu si vzpomenout. Jak jsem žil dlouho v Ostravě, v Praze jsem tady míň než v Ostravě, 



tak v Ostravě jestli ta obec někde něco dělala. Já si myslím, že určitě, někde něco řešila, ale 

neví se o tom. Určitě ti, co jsou v samosprávě, jsou většinově rozumní člověk, voleni, někde 

se to určitě muselo řešit, ať je to třeba školka, nebo jazykově něco takového. Tam muselo na 

to něco být, ale prostě se to nedostalo do povědomí. Ta komunita je centrovaná v těch 

městech, například v Chebu nebo Ostravě, teďka i v Brně je to, je tam velká komunita, takže 

tam se určitě něco muselo řešit, alespoň ve formě setkávání, rodiny česká rodina 

s vietnamskou rodinou, takže něco takového muselo být.  

H: Myslíte si, že tam je právě cesta jako to změnit? Skrz to setkávání a další akce, třeba jako 

dětské dny? 

R3: Dlouhodobě se to asi neřeší, to prostě řeší ta jazyková bariéra, pokud je plně ovládaná, tak 

tu není vlastně co řešit. Ale pokud ta starší generace, která neumí tak dobře ten český jazyk, 

tak nikdy nebudou schopni se do toho zapojit. Takže dlouhodobě může třeba ta rodina 

uspořádat nějaké setkání a to je vlastně otázka pár dnů ale vlastně by to řešilo zapojení 

komunity do té české společnosti, tak to vůbec neřeší. Krátkodobě, pár měsíců, aby se vidělo, 

jak žijou, ale dlouhodobě to nic neřeší. Neříkám, že jediný řešení je ta čeština nebo jazyková 

vybavenost toho člověka, což u té další generace se tohle řešit nemusí. Oni jsou vlastně blíž 

k té české společnosti, než k té vietnamské. Umějí češtinu líp, než vietnamštinu, takže tam to 

není potřeba. Já myslím, že je to úplně zbytečné řešit tady tohle to, to samo se pak spraví.  

H: Měla jsem právě rozhovor s jednou vietnamskou slečnou, které jsem říkala, že teď jedu do 

Vietnamu. Ona mi říkala, že také byla ve Vietnamu a že jí kamarád musel překládat, protože 

už neuměla vietnamsky, ale každý na ní automaticky mluvil vietnamsky, protože viděli, že je 

Vietnamka. Dobře, teď mám už dvě poslední otázky, a to je občanské zapojení. Zajímalo by 

mě, jestli se Vietnamci, a hlavně tedy ta národní menšina, občansky zapojuje. Myslím to tak, 

zda jsou členy nějakých občanských organizací, spolků, že se nějak zapojují do 

dobrovolnictví. Tohle bude možná častější než ta politická participace. 

R3: To určitě. Jak říkám, v té vietnamské komunitě zde existuje spoustu sdružení. Třeba 

nejznámější je vietnamský svaz, pak jsou menší sdružení, my máme třeba sdružení provincie, 

odkud pocházíme z Vietnamu. Sdružujeme se do takového klubu, kde se sejdeme, rozebereme 

věci. Teďka budeme mít další, měla byste přijít, abyste viděla, jak se to dělá. Budeme mít 

teďka takový menší sjezd příští neděli, oslavu, kde se sejdeme, pozveme všechny lidi, kteří 

pocházejí od nás z provincie, sedneme si, uděláme hostinu velkou a zhodnotíme výsledky 

sdružení, co se udělalo, co bychom chtěli dělat dál a volíme nového předsedu v uvozovkách, 

novou radu. Pak jsme pozvali z Vietnamu takový folklórní skupinu, kteří jakoby přijedou na 



tu událost atd. Máme takové sdružení a těch je takových hodně. Každá provincie má své 

sdružení.  

H: Tedy vy, když zvete členy na tyto akce, tak to jsou z celé republiky? 

R3: Ano, z celé republiky. 

H: Takže to není tak, že byste se scházeli třeba jenom ti, co žijí na Praze 10, ale spíše tedy 

provinciálně dle Vietnamu. 

R3: Ano, přesně tak.  

H: To je hrozně zajímavé.  

R3: Je to tak, že vlastně ta vazba mezi Vietnamci je hodně důležitá, odkud pocházíme, je 

hrozně důležité. Máme se třeba blíž než lidi od jiné provincie, protože nás poutá místo ve 

Vietnamu. Ale samozřejmě tu máme takové menší kluby, tedy v rámci toho našeho sdružení 

tedy jsou tu takové kluby. Třeba ti, co žijou v Praze, ti, co žijou v Ostravě, ti co žijou třeba 

v Chebu atd.  

H: Aha, ale v první řadě tedy nejprve ta provincie, a pak místní kluby. 

R3: Tak, ale pozor, ty kluby, co teď říkám vám, tak jsou to kluby v rámci té provincie. Potom 

ten svaz Vietnamců, který je v ČR, tak za tím je taková větší organizace, která už má na 

starost dění v rámci toho města, nebo v té dané oblasti, to je něco jiného.  

H: Takže Svaz Vietnamců má pobočku v každém městě, kde menšina je. Budu mít také 

schůzku s brněnských šéfem této buňky. To je tedy častější. Jsou nějaké rozdíly v tom, jak o 

to zapojování mají zájem ti starší lidé a mladší generace? 

R3: Bohužel ta mladší generace toto nezajímá, tyto sdružení. My se snažíme je do toho nějak 

zapojit, ale bohužel se nám to nedaří.  

H: A zapojují se třeba i jinak? Že by byli u nějaké neziskovky, která pomáhá lidským právům, 

nebo jako dobrovolníci? Že by se neúčastnili činnosti v těch vietnamských sdružení, ale v té 

jiné sféře.  

R3: Ano, to dělají. Já znám několik lidí, mladé vietnamské slečny i chlapce, kteří aktivně 

pracují pro neziskové organizace atd., vlastně dobrovolně někde pomáhají. Zapojení do té 

činnosti v rámci české společnosti, nikoli v rámci vietnamské. Pro ty mladé zde existovalo 

takové pravidlo, že pro ně je blíž česká mentalita, česká společnost a oni mají problém zase 

dostat se do té vietnamské.  



H: Je to až takový extrém? 

R3: Je to vlastně, že jazykově na tom nejsou tak dobře, neumí tak dobře vietnamsky, ale 

hlavně je to o tom, že nevědí, jak se mají vietnamsky chovat. 

H: Jakože zapomínají ty kulturní vzorce? 

R3: No oni nemají možnost to vědět. Oni tu žijou třeba i se svou rodinnou, ale vlastně většinu 

života stráví ve škole a s kamarády, tedy nemají tu možnost naučit se vlastně, jak se mají 

chovat v rámci vietnamské společnosti, co mají dělat atd. To je problém, že oni to neznají, oni 

se bojí přijít mezi nás, protože nevědí, co mají dělat a jak se mají chovat a to je bohužel tak. 

Brzy to bude problém uchovat tu identitu. My se je snažíme všelijak přitáhnout k tomu, já 

jsem pozval pár lidí, aby se zúčastnili té schůze, ale prostě oni tomu nedají tu možnosti, 

jakoby se vyhýbali. Já jim vždycky říkáR3: „Hele, tady se ti prosímtě nic nestane, jenom 

uvidíš, jak se co dělá a tak“, ale oni prostě ne a ne. A když jim třeba nabízím možnost, protože 

máme jiné ekonomické možnosti, že jim do budoucna můžeme i někdy i pomáhat, když 

budeme vidět tu schopnost, tak jim třeba pomůžeme, což by pro ně byla velká výhoda, ale oni 

prostě se toho štítí. Přitom mi jim nabízíme pomocnou ruku. My si jsme samozřejmě vědomi, 

že jednou budeme staří a oni vystřídají naši pozici, tak bude na nich vlastně, aby uchovali tu 

identitu, aby to všechno udržovali, ale prostě oni pořád říkají ne. My pořád hledáme ten klíč, 

jak prostě přitáhnout. Osobně, protože vím, že toho času tolik nemám, tak vím, jak na ně, je 

třeba jim věnovat trochu čas, já ho teda nemám, my máme pořád hodně schůzí. Kdybych měl 

čas, tak bych našel způsob, jak na ně, protože vím, jak přemýšlejí a co chtějí, ale nemám na to 

čas. Až budu mít více času, tak se do toho třeba i nějak pustím, ale bohužel na to teďka čas 

nemám.  

H: To je všechno, co mám napsané. 

R3: Tak to doufám, že jsem vám alespoň trochu pomohl.  

  



Respondent 4  

 Pohlaví: muž 

 Rok narození: 1992 

 Místo narození: Česká republika 

 Místo bydliště: Náchod, Hradec králové, Frýdlant v Čechách, Šumperk, Brno, Praha 

 Rok příchodu do České republiky: již od narození 

 Občanství respondenta: české  

H: Dobrý den a děkuji, že jste si na mě našel čas. Jak jsem psala už v emailu, diplomová práce 

se zaměřuje na participaci vietnamské národnostní menšina české komunální politice. 

Rozhovor mám rozdělný do několika částí. Budu Vám pokládat jednotlivé otázky, ale kdyby 

Vás k tématu napadlo ještě něco jiného, tak to klidně zmiňte. Nebo pokud se Vám bude zdát 

otázka špatně položená, tak mě klidně opravte. První otázka se týká uznání Vietnamců za 

oficiální národnostní menšinu, k čemuž došlo v roce 2013. Mě by zajímalo, jestli víte, jaké 

možnosti Vám přináší uznání národnostní menšiny a pak jestli vidíte nějaké konkrétní změny, 

které uznání přineslo. 

R4: Co se týče vietnamské komunity, tak ta už je tu poměrně dlouho, jsou to desítky let a 

rozšiřuje se. Když vlastně ta komunita zjistila, že OK, už jsme tu bráni vážně, ČR nás uznává 

nějakým způsobem, bere nás jako významnou komunitu, tak je to naše vítězství. Ty lidi 

hnedka uvěřili, že mají hnedka větší hlas, že vlastně ČR budou zajímat naše názory. O těch 

viditelných věcech, samozřejmě mohlo to mít jaké větší reakce, ale v tom já osobně jsem 

nějakou významnost ještě moc neviděl. Chce to čas, protože se to jen tak rychle neprojeví.  

H: Druhá oblast je české státní občanství, potřebovala bych vědět hlavní důvody, co vede 

Vietnamce k podávání žádostí o české státní občanství, ať už souhrnně, nebo jestli to dokážete 

rozdělit třeba podle věku nebo podle nějakých dalších oblastí. 

R4: Obecně, když to počítám jakoby z pohledu té dlouhodobosti, ne ten momentální čas, tak u 

Vietnamců tam žádná snaha o akci nebyla, takže v podstatě jsme byli ještě malí, takže jsme to 

moc neřešili, ta naše generace, a ti dospělí neměli moc důvod, protože jakmile mají trvalí 

pobyt, tak mají v podstatě stejná práva, kromě těch jako je třeba volební, takže nebylo moc 

důvod, aby si to české občanství zařídil. Kdyby tak udělal, tak by ztratil to vietnamské, což je 

třeba pro Vietnamce je nemyslitelné. Samozřejmě tam byly výjimky, že v tom zákoně 

bývalým, když tu vydržel přes dvacet let, tak obdržel tohle a mohl si nechat to vietnamské. A 

ten nový zákon o státním občanství, ten má smysl pro tu naši generaci, tedy na tu jedna a 



půltou a další generaci. Takže pro ty mladý lidi je to určitě zajímavé a i ti rodiče chtějí, aby 

oni měli to české občanství, to je důležité. Že vlastně v myslích těch rodičů není už vůbec to 

myšlení, že by si řekli „Vietnamci nebudou mít žádné české občanství, ty o to žádat nebudeš“, 

ale ti rodiče už myslí dopředu, protože ví, že ty naše děti se zde narodily, studují zde a chtějí 

zde mít nějakou tu budoucnost, tady v Evropě, takže se to od toho určitě odvíjí. A pokud ten 

nový zákon přinese ten bipolitismus, tedy dvojí občanství, tak už toho využijeme. Jak vyšel 

ten nový zákon a je to vlastně ten jeden rok, kdy to bylo jednodušší, tak prostě rodiče rychle 

se snažili, jak to udělat, aby děti dostali státní občanství. Takže pro ty mladý je to určitě 

výhoda, vidí to třeba většina z nás, když dosáhnou osmnácti let, tak podávají žádosti, nebo 

většina z nás chce to občanství získat. Co se týče té starší generace, tak pokud jich by se 

dotýkal ten bipolitismus, tak proč by ho také nevyužili. Jsou tam samozřejmě věci, jako že 

někdo na to nemá čas, nechtějí se mu dělat ty formality, nebo se třeba bojí zkoušet z českého 

jazyka, ty technikálie. Ale nestojí to na tom, že by neměli zájem o to české občanství.  

H: Lze předpokládat, že každý rok o to české občanství bude žádat čím dál větší počet 

Vietnamců, než to bylo dřív kolem dvaceti, třiceti osob? 

R4: Bude těžké překonat ten první rok toho nového zákona, kdy tam bude platit ta výjimka 

pro další lidi, takže se tam toho nahrnulo docela hodně. A samozřejmě teď, pokud nebudu 

počítat ten jeden rok, tak se to bude určitě zvyšovat.  

H: Myslíte si, že získání českého občanství bude mít dopad na nějaké větší zapojení 

Vietnamců do politiky, tím, jak získají plná politická práva? 

R4: Rozhodně ano. Třeba z mé pozice, kdybych měl nějaké politické ambice, tak kdybych šel 

na nějakou kandidátku, tak bych potřeboval hlavně podporu té Vietnamské komunity, tak kdo 

by mě pak volil? Takové zastoupení to občanství nemá. Ta možnost zvolení je tam hrozně 

nízká. Ale pokud ta komunita bude silnější právě z toho pohledu získávání občanství, tím 

pádem i volební právo, tak to nebudou brát jenom z té pasivní části, ale i ta aktivní část – Jo, 

já jako mladý člověk chci něco změnit, chci vstoupit do té politiky, tak věřím, že za sebou 

budu mít tu komunitu, která mi pak pomůže, takže pokud bude narůstat počet občanství, což 

já předpokládám, že bude, tak je větší šance, že to bude fungovat.  

H: Třeba téma politické participace, je to téma, o kterém se bavíte s kamarády mezi sebou, 

například když se bavíte o volbách.  

R4: Co se týče Vietnamců, tak většina z nich tu podniká, tudíž tu politickou scénu sledují. 

Největším problémem za poslední roky je pan Babiš. Poslední dobou je to skoro v každé 



diskuzi, pokud se najede na českou politiku, tak se tam probírá pan Babiš, vláda, takže jde 

vidět, že ty Vietnamce to zajímá. Hlavně tedy ty starší, kteří podnikají. Sledují to dění, jak 

vláda pořád vydává nějaké nařízení, byl jsem občas překvapen, jaký to má ohlas. 

H: A kde se tato témata nejvíce probírají? Například spíše v hospodě nebo na nějakých 

diskuzních fórech? 

R4: Spíš buď někde v hospodě, nebo u kadeřnice, kde se člověk baví o běžných tématech. Ty 

diskuze samozřejmě jsou, na Facebooku jsou určitá uskupení Vietnamců, je tam založena 

například skupina Svaz potravinářů v ČR, lidi, co mají potraviny a spousta lidí tam ze 

zvědavosti chodí, protože spousta z nich prodává potraviny. Je tam třeba článek o Babišovi, 

nebo o tom, co se jich nějakým způsobem dotýká, tak někdo to tam postne, i třeba české 

články, anebo i vietnamské zprávy. Píše se tam, co se děje, nějaké zajímavosti a tak. Co se 

týče těch diskuzí na internetu, tak to je spíš to. 

H: Teď mám blok, který se věnuje participaci a lokální politice, tedy té místní úrovni, která by 

měla být nejblíže lidem. Otázka je, co vy sám si představíte pod pojmem politická 

participace? S čím si to spojíte? 

R4: Tak participace je to, co je tak nejvýraznější samozřejmě, když se člověk dostane do té 

politiky, a má nějako určitou funkci. Samozřejmě neméně důležité je se o tu politiku nějak 

více zajímat, sledovat celkově tu politiku. Podle mě už sledování je ta cesta k tomu pak jít 

volit, je to samozřejmě pak větší. A pociťuju, že to sledování té politiky už je nějaká forma 

participace.  

H: Vidíte nějaké rozdíly v tom, jak se politicky participuje první a druhá generace, či jedna a 

půltá? Co si o politice myslí, jak se k ní staví, a co jsou formy jejich zapojení do politiky, 

případně nezapojení.  

R4: Ta první generace se zapojují tím stylem, že to sledují a diskutují o tom, mají o to hodně 

zájem, protože se to dotýká jejich života podnikatelského. Co se týče té druhé generace, tak 

jsem byl překvapen, že ta první generace je do toho zapojena asi víc, co se týče toho 

sledování. Podle mě tak polovinu lidí nezajímá příliš nějaká politika, tak to bude asi i u český. 

Jde vidět, že ta mladá generace je zintegrovaná, chodí do školy, mají stejný nebo podobný 

názory, jako jejich spolužáci, takže ten vzorec je strašně moc podobný jako u tý český 

většiny, kterou politika vůbec nezajímá, vůbec nevědí, co se děje, nebo nedospěli ještě do 

toho věku, kdy by je to zajímalo, nebo si myslí, že stejně nic nezmění. Pak je samozřejmě 



nějaká část lidí, která si myslí, že by něco změnit mohla, sledují to a tak, tak je to podle mě 

podobný vzorec jako u české populace.  

H: Myslíte si, že jednotlivé volby, které v ČR jsou, od té nejmenší úrovně po ty do 

evropského parlamentu, vnímají Vietnamci odlišně? Jsou pro ně některé důležitější a některé 

méně důležité?  

R4: No nemyslím si, že by Vietnamci sledovali volby třeba do Evropského parlamentu. Je to 

různé. Pro většinu Vietnamců jsou nejdůležitější volby do sněmovny, jsou to největší a 

nejdůležitější volby, má to zásah do všeho a ovlivňuje to chod toho státu, takže dřív bylo, že 

Vietnamci byli spíše pro stranu ODS, tedy pro stranu, která spíše podpoří podnikatelé, fandili 

ODS jako pravicové straně. Nicméně v posledních letech můžou být konkrétním případem 

omezení v určitých obcích a odvětvích. Důležitým odvětvím pro Vietnamce teď je hazard, 

protože hodně Vietnamců má herny a legislativně se to hodně mění, hodně se zakazuje a jsou 

obce, které hazard zakázali úplně, nebo jsou někde omezení nebo se o tom jedná. Pro 

Vietnamce je to pak hodně důležité, začnou se tedy zajímat o nějaké vyhlášky, o zasedání 

zastupitelstva a to je dřív vůbec nezajímalo, ale teďka to je tak, že vím, že mám někde hernu a 

vím, že tam někdo brojí proti tomu v obci, aby se to zakázalo, tak se zajímám o místní 

politiku, tak chodím na jednání, zvu si tam nějaké lidi, kteří tomu rozumí, aby tam mohli 

argumentovat. Tím pádem jsou i důležité volby do toho zastupitelstva, ale to je omezené na ta 

odvětví, to má vliv na toto. Samozřejmě kdyby obce začali mít takový trend, že začnou 

zakazovat večerky, tak to by se taky zajímali o tu politiku.  

H: Já jsem se s tím setkala v obcích, kde město vlastní nějaké komerční prostory, které se 

rozhodne pronajímat, takže v ten moment se o to Vietnamci hodně zajímají, navštěvují 

zastupitelstvo, protože mají zájem a dokážou daleko rychleji reagovat, o mnoho více než třeba 

Češi. Když něco chtějí, tak si za tím jdou, jsou di sednout na to zastupitelstvo a snaží se, aby 

ta obec jim ty prostory pronajala, například třeba za to, že ty prostory i opraví atd.  

R4: Ano, ten hazard je další oblast, ti Vietnamci hodně podnikají v businessu, proto se 

vždycky bojí, když se nabízí nějaká nemovitost, tak se bojí, že jim to někdo vyfoukne a 

hrozně se snaží o to, aby to získali. Najímají si právníky, kteří tomu rozumí té nemovitosti a 

občas tam ty smlouvy jsou velmi nevýhodné, takže by nemělo smysl do toho jít. Oni ale do 

toho jdou stejně po hlavě, protože věří, že jim to bude prospěšné, ale nepočítají moc do 

budoucnosti, vidí to jako šanci. Pak jsou ochotní chodit na ta zastupitelstva a tak.  



H: Co si myslíte, že ovlivňuje účast vietnamské menšiny ve volbách? Podle čeho se 

Vietnamci rozhodují, zda půjdou k volbám nebo ne. Jestli je tam nějaká skupina lidí, která 

chodí volit pravidelně, protože na to má právo, nebo tam je nějaká skupina, která chodí volit 

kvůli nějaké aktuální otázce.  

R4: Pokud je tam zájem, tak jdu volit, protože tyto volby by to mohli nějak změnit, tak je to 

ten důvod.  

H: Co si myslíte, že ovlivňuje vstup Vietnamců do politické strany? 

R4: Je tam malá šance na nějaký vstup. Možná kdyby vznikl nějaký vietnamský Dominik 

Feri.  

H: Já jsem zaznamenala jednoho vietnamského kandidáta za stranu ODS.  

R4: Ano, jeden kandidoval za ODS, na toho si vzpomínám, jinak myslím, že všichni 

Vietnamci, kteří kdy kandidovali, tak kandidovali za ODS.  

H: Víte tedy o více lidech, co vstoupili do politiky za nějakou stranu?  

R4: Ano, minimálně o dvou vím. Jakože fakt jich je jenom malá hrstka a když někdo 

kandiduje, tak to jsou tak dva tři lidi aspoň, třeba v krajských volbách za ODS.  

H: Já jsem si myslela, že bych ještě projela kandidátní listiny, protože vietnamská jména jsou 

velmi lehce rozpoznatelná. Zajímalo by mě právě, kolik takových kandidátů je, protože se 

dozvídám o jedincích, třeba do pěti lidí. Obecně si tedy myslíte, že Vietnamci v tom nevidí 

žádnou větší pointu, buď do strany vstoupí někdo, kdo má tu ambici, nebo k politice blízko, 

ale jinak nemají vlastně důvod, protože je to ztráta času.  

R4: Ano, přesně tak. Kdyby věděli, že nějakou šanci mají, tak do toho půjdou, protože by 

chtěli prosadit svůj názor, ta starší generace to jsou realisté, ti mladší je to o těch ambicích.  

H: Myslíš si, že se někdy dočkáme vzniku vietnamské strany na jakékoli úrovni, třeba 

v nějaké malé obci? 

R4: Zrovna včera jsem se o tom s někým bavil, jeden pán právě hodně spolupracuje s naším 

centrem, máme tam právní služby, účetní služby, co se týče integrace vietnamské komunity, 

tak pomáháme. Jeden pán s námi teďka spolupracuje a hodně nás chválí, jak jsme šikovní, a 

on právě říkal, že jednou my tu stranu vietnamskou založíme a já věřím toho, že něco 

takového bude.  

H: Dokážete to odhadnout? Jestli je to otázka pěti, nebo dvaceti let? 



R4: Ta naše generace je taková kreativní, já si myslím, že do těch deseti let, bychom to mohli 

zvládnout, tedy pět až deset let.  

H: Jak je pro Vietnamce důležitá politika v obcích, kde žijí? My jsme to vlastně už trochu 

nakousli. Je to tedy obec od obce dle dané tématiky. 

R4: Když třeba žijí v nějaké obci a nemají tam žádné společné podnikání, jenom tam třeba 

žijí, třeba podnikají v Praze, ale žijí jinde, tak o to zájem není. Je to svázané s ekonomickým 

prostředí. Pokud jde o život jako normálně, rodinný, tak to ne. 

H: Co je vlastně nejvíce zajímá, tak to jsou témata spojená s podnikáním. Mám tu ještě 

vyjmenovaných pár způsobů, jak se dá na tom místním dění zapojovat, participovat. Kdybyste 

mi pak prosím řekl, co si myslíte, že probíhá, nebo co je třeba úplně nevyužité. Je tu účast ve 

volbách, to už jsme řešili v rámci kandidatury do voleb, finanční dary stranám a účast na 

volební kampani, petice, stávky, demonstrace, navštěvování jednání zastupitelstva 

(pojednání), hlasování v referendu.  

R4: Ty petice, protesty, to už něco takového je, nejaktuálnější je boj proti EET.  

H: Takže to nebyla ale demonstrace svolaná přímo Vietnamci? 

R4: Myslím si, že ne, byla to česká akce a my jsme se jenom připojili, byla tam větší podpora 

a větší šance. Do poslední chvíle si mysleli, že se to EET zruší, což jsem tomu nevěřil, že oni 

tomu fakt věří.  

H: Tak TOP 09 například říká, že zruší EET. 

R4: Jasně, tak ono ty pro ty restaurace to bylo od prosince, a většina Vietnamců podniká 

v maloobchodě a velkoobchodě, takže oni vůbec nevěděli o nějakých pokladnách, protože si 

mysleli, že by se to mohlo prosadit. Takže co se týče těch petic a tak, tak se něco rozesílalo po 

Facebooku a lidi na to reagovali, vyplňovali, třeba ty elektronické. Takže to vliv na ně má a 

nebojí se zapojit do těchto protestů a petic. Finanční podpora straně to by asi udělal jenom 

Vietnamec, který těch financí má hodně a věřil by, že pro tu stranu by to mohlo být tak 

atraktivní, že by to mělo prospěch pro toho Vietnamce. Ale nedokážu si představit, jaká osoba 

by to byla a jaké straně by to bylo. Jak jsem říkal, Vietnamci, vždycky volili pravici a tam 

byla nejznámější ODS a teď jaký Vietnamec by byl pro tu ODS zajímavý, protože to by 

musela být nějaká velká finanční pálka. To si člověk nemůže dovolit a menší strany kde by 

vzali ten vliv, aby tomu člověku pomohli. Tudíž tohle se moc neděje. Dokážu si představit, že 

až tu bude nějaká vietnamská strana, tak to bude něco jiného. 



H: Technická otázka – víte o tom, pokud se při sčítání domů a bytů v obci přihlásí více jak  

10 % k jiné, než české národnosti, tak může vzniknout takzvaný výbor pro národní menšiny, 

který by měl být prostředníkem mezi menšinami a zastupitelstvem a měl by zprostředkovávat 

jejich zájmy. Slyšel jste o tom někdy? Ty výbory existují, ale vypadá to tak, že v praxi je to 

neúčinný nástroj, který funguje byrokraticky, ale nemá na nic vliv.  

R4: O tom vůbec nic nevím. 

H: Dobře, jiná otázka. Myslíte si, že zájmy Vietnamců na místních úrovních jsou dostatečně 

naplňovány? Například pokud y se chtěla vietnamská menšina v obci do něčeho zapojit, 

myslíte si, že najde oporu v zastupitelstvu? Například u pořádání nějaké sportovní aktivity. 

R4: Myslím si, že to možné je. Asi záleží na tom, jak je ta obec velká, záleží na akci, ale 

v těch velkých městech to asi je, třeba na Svoboďáku minulý rok byla kulturní vietnamská 

akce, takhle to bylo za podpory města, ti Vietnamci se už nebojí to město oslovit. Věří, že pro 

to město to je zajímavé, ale pokud jsme na nějaké malé obci, tak to nevím. To je ovlivněné 

osobními vztahy. Kdyby třeba Vietnamci řekli, že chtějí uspořádat ples pro všechny lidi a 

nemělo by to nic společného s Vietnamem, tak by to asi šlo. Vím, že Vietnamci žijí v nějaké 

vesnici, tak to podporují, dávají tam dary, nebo když město pořádá den dětí, tak to třeba 

podpoří, ale aby sami něco pořádali na té obci, tak to ne. Pokud by ten zájem měli, tak by se 

to asi dalo zhodnotit.  

H: Dokážeš zhodnotit přístup obcí k vietnamské menšině z vaší zkušenosti, nebo z toho, co 

víte od ostatních? Vychází vstříc, nebo jak řeší problémy spojené s nimi? 

R4: Je to opravdu hodně spojené s osobními vztahy mezi lidmi. Když si sousedé na vás budou 

neustále stěžovat, že kolem vašeho baráku může být hluk, nebo nepořádek, ale nahoře můžou 

sedět lidé, kteří s vámi mají osobní zkušenosti, tak vám můžou pomoci třeba. U těch obcí 

záleží, o jakou se jedná, je to o osobních vztazích, na těch větších městech se to moc neřeší, 

jestli to je Vietnamec, nebo ne. 

H: Mám tu poslední blok otázek a to je na občanské zapojení. V ČR existuje hodně 

vietnamských rodných spolků, sdružení a dalších organizací na různé úrovni. Myslíte si, že 

zapojování Vietnamců do nějakého občanského sektoru je častější než do politiky?  

R4: Možná ty spolky jsou pro ně jednodušší, založit spolek a pak to můžou držet v té 

komunitě, například spolek s budhisty, kde se pak scházejí věřící, scházejí se a pak tvoří tyto 

akce. Ta politická strana je zase něco výš a je to podle mě i složitější pro toho člověka, to 

zapojení do těchto organizací je větší než do politické strany.  



H: Vidíte nějaký rozdíl v zapojování do občanského života mezi první a druhou generací? 

R4: Já si myslím, že to moc rozdíl není. U té starší je tam zájem, že se sdružují z hlediska 

náboženského, nebo z hlediska kulturního. Vietnam je velká země, je tam mnoho provincií, a 

člověk když žije v Evropě nebo v ČR, tak pořád pomýšlí na to, z jaké provincie, z jakého 

kraje pochází. Hodně lidí drží pospolu, jsou organizace, které jsou zaměřeny jenom na ty 

provincie. My jsme lidi, kteří jsou ze středního Vietnamu, a scházíme se, u těch starších je to 

z kulturního hlediska, jsou to krajané z té své provincie.  

H: Je to tedy tak, že je zde organizace, která sdružuje lidi z nějaké provincie ve Vietnamu, ale 

v ČR ti lidi žijí úplně rozprostření po celé republice.  

R4: Ano a pak se jednou dvakrát do roka někde sejdou, uspořádá se něco, lidi přispívají 

peníze do fondu, pak se tvoří společenské akce, nebo nějaká další menší uskupení, nebo když 

je někdo v obtížné situaci, tak ho podpoří. Pak jsou sdružení, kdy máme provincie, tak pak se 

udělá celostátně akce. Pak je sdružení provincie, ale třeba jenom na Moravě. To jsou největší 

organizace, nebo jsou tu ty sdružení k náboženským aktivitám. Ti mladí zase nepohlíží na ty 

provincie už, tyhle akce je nudí, i když tam potkávají svoje kamarády, nábožensky taky 

nejsou nijak vyhranění, ti mladí si zakládají organizace, které podporují mládež, jako je třeba 

ten Mid Up??, která se snaží dát dohromady mladé Vietnamce, aby se inspirovali, aby spolu 

něco tvořili, aby šli nějak nahoru.  

H: Takže tyto spolky jsou zaměřené na lidská práva, sdružování, komunitu, spíše obecně, 

zaměřené na propojení té komunity? 

R4: Ano, přesně tak. Je to o tom propojit ty generace. Ta naše komunita si stále uvědomuje, 

že u hodně lidí to je, jak se říká vietnamsky, že ztratili svůj původ, že jsou už počeštělí, i 

v těch velkých městech i u nás ten Vietnam je, tak se snaží sdružovat. Hlavně Praha je v tom 

velmi angažovaná, hodně Vietnamců jezdí do Prahy studovat a znají se mezi sebou, baví se 

spolu vietnamsky, to jsem byl překvapený. V těch malých městech je to míň, protože tam není 

tolik Vietnamců, aby ses s nimi mohl bavit, takže se kamarádí spíše s českými. Proto se mi 

stalo, já jsem taky vyrůstal spíš na menších obcích, takže jsem neměl možnost se znát s tolika 

Vietnamci, jako abych byl v každodenním kontaktu s nimi, nebo se skupinou Vietnamci 

v mém věku, tak to ne. V těch větších městech to tak je, ty malá děcka spolu vyrůstají, jdou 

pak spolu na vysokou, baví se tu spolu mezi sebou a schází se. Já jsem to měl vlastně až 

později tohle zapojení. Já jsem se narodil v Náchodě, a když jsem byl malý, tak jsme se 

odstěhovali do Hradce Králové, tam jsme byli hodně let, tam jsem měl takové dětství, tak do 



třetí třídy. Pak jsme se přestěhovali do Frýdlantu v Čechách, byli jsme na tržnici v pohraničí 

s Polskem, takže jsem měl styky i s Poláky. Pak jsme žili v Šumperku, to je větší město, takže 

tam byli v mém věku asi dva nebo tři Vietnamci, tak jsme se skamarádili, ale byli jsme spíš 

v partě i s českými kamarády. Takže jsme se bavili česky hlavně. Tam moc toho 

vietnamského nebylo, komunita šumperská tam byla, slavili jsme třeba nový rok, tak to jsme 

potkali nějaké nové tváře, ale že bychom se nějak extra bavili, tak to ne. Pak jsem vysokou 

školu studovat v Brně. Nicméně těch osm let v Šumperku jsme žili i kousek od Šumperku 

v malé vesnici, kde jsme koupili nemovitost, a tam nebyli vůbec žádní Vietnamci, takže jsem 

se tam kamarádil s Čechy. To byla obec s pár tisíci lidmi, pak nastoupilo Brno a teď to mám 

na střídačku s Prahou. 

H: A z jakého města máte nejvíce kamarádů?  

R4: Právě že mi je líto, že když člověk si říká, že má nejbližší kamarády, tak teď si nejsem 

moc jistý. Mám kamarády, se kterýma si rozumíme, věříme si, jsou to moji nejbližší, ale stává 

se nám, že se třeba hrozně dlouho nevidíme. Pak mám kamarády, které vidím častěji, ale 

nemám s nimi tak dobrý vztah. Ta otázka kamarádů je hrozně složitá, když se člověk takhle 

moc stěhuje.  

H: Ještě potřebuji vědět vaše občanství.  

R4: To je české, ale musel jsem si zrušit vietnamské, protože jsem si ho dělal před tím, než 

přišel ten nový zákon. Takže jezdím do Vietnamu s vízem, s tím, že tam nemůžu být víc jak 

tři měsíce v kuse. 

H: Děkuji velmi za rozhovor.  
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H: První blok se věnuje uznání Vietnamců za oficiální národnostní menšinu v ČR, čemuž 

došlo v roce 2013 a chtěla bych se zeptat, jestli vidíte nějaké konkrétní změny nebo dopady, 

které to uznání přineslo.  

R5: Já si myslím, že to pro vládu znamená, že už se můžeme zúčastnit programu pro menšiny 

a že je tam ta podpora pro kulturu a ty Vietnamské společnosti mohou získat i dotace na 

podporu i ten psychický, jak se říká, prostě že cítí, že jsme už součástí té společnosti, že sem 

patříme atd., že to je to pro Vietnamce výhoda, je to přínos. A hlavně jde o to aby se 

Vietnamci cítili, že jsou součástí té společnosti a to má velký význam pro budoucí generaci, ta 

generace, ta současná tak věnuje více o Vietnamu ta starší, ale ta nová už cítí že je součástí té 

společnosti a mohou s radostí se zúčastnit různých aktivit pro integraci ve společnosti, nebo 

když je nějaký festival kultury nebo něco tak, tak tyhlety věci je to pro budoucí generaci 

důležitý. 

H. Teď mám blok, který se věnuje českému státnímu občanství, jestli byste dokázal shrnout, 

co vede Vietnamce k žádosti o české státní občanství. 

R5: Ty děti se narodily tady, většinou jako ta druhá generace mají silnější vztah k česku než 

k Vietnamu, jako fakticky je to, jak se říká, banánová generace nebo něco, že z venku vypadá 

žlutě ale uvnitř už mají to vzdělání, mají to cítění jako Češi a mnoho taky nemluví dobře 

Vietnamsky, opravdu jako co se týče koření z rodičů z Vietnamu, ale oni jsou tady vychovaní 

a vyrůstali tady, tak je to přirozené že potřebují hledat práci, víc cestovat a ta výhoda je jasná, 

že mít české občanství jako pro Vietnamce je tady výhoda, že je tady svoboda, je tady 

demokracie mohou tady žít a bez problému podnikat, nemusejí podplácet, tady je to opravdu 

úplně něco jiného, takže to pro děti mít české občanství je to velká výhoda. 



H: A pro první generaci? 

R5: Pro první generaci spíš jenom jako cestovat někam, ale ta první generace tak ještě jako 

vazby do Vietnamu a příbuzné a spíš se cítí ještě součástí Vietnamu nebo Vietnamské dění 

než ta druhá generace. Ta první taky může být výhoda mít občanství, že mohou jít domů  

a jestli byli angažovaní v politice, nebo něco, tak alespoň nějaká ochrana, že je nebudou 

pronásledovat, nebo nějaká ochrana od ČR.  

H: A myslíte si, že tím, jak vlastně teď vstoupil v platnost nový zákon o získávání českého 

státního občanství, tak u Vietnamců se navýšil počet zejména u mladých lidí, kteří si požádali 

o české státní občanství. Myslíte si, že to v nějakém důsledku to získávání českého státního 

občanství, že to povede k zapojení Vietnamců do politiky, do české politiky, tím jak získají 

plná politická práva.  

R5: Jako Vietnamci jsou, jako většinou jsou takový, že se moc nezajímají o politiku. Jako 

tady řekl, že ta úroveň občanské společnosti je jiná než ve Vietnamu a tím že tady jsou lidi 

ještě víc vyčlenění ze společnosti, tak jejich hlavním úkolem je se učit a pracovat  

a ne zúčastnit se v nějaké politické aktivitě nebo něco. To může být ještě tlak ze strany 

Vietnamské vlády, že někdo se zúčastňuje v takových aktivitách tak nemohou jet do 

Vietnamu třeba, takže to pro některé mladé Vietnamce to může být motivace a vidím, že už je 

pár takových příkladů, spíš se věnují politice české komunitní a moc nezajímají. A ta druhá 

generace se nezajímá o politiku jako předchozí, která zajímají o politiku Vietnamu, 

Vietnamské dění a chtějí, aby taky Vietnam byl svobodný a taky demokracie po vzoru západu 

tady, jak zažili. Když mluvíme o politice u první generace, tak spíš o podporu demokracie ve 

Vietnamu, u té druhé generace, tak spíš jako integrace do společnosti, to bych řekl, že ještě 

není na takové úrovni, aby měli velkou podporu u Vietnamců, postupně už je vidět, že je pár 

příkladů u pár lidí, kteří už se integrovali víc a zúčastňují se různé strany, jako jsem viděl i na 

kandidátce pár lidí.  

H: Na kandidátce jste už viděl pár Vietnamců? 

R5: Pár Vietnamců je třeba i na ODS.  

H: Aha, ODS to jsem zaznamenala, a že kandidovali i ve volbách do parlamentu nebo na 

místní úrovni, jako do obce. 

R5: Myslím na místní, nebo no ale stejně je to, nebo do parlamentu taky asi. No jsem před 

panem Zahradilem nebo něco, ale jsou, já jsem viděl pár.  



H: A pár myslíte třeba do pěti? Do pěti osob? 

R5: Dva, tři a někdo tak uvažoval o kariéře v ČSSD, jeden můj známý, že on by byl rád 

členem té strany KDU. 

H: Ale jinak obecně u Vietnamců převažují pravicové strany, jako ODS. Co jsem se zatím 

dostala k informacím, tak to tak bylo, že třeba ODS, teďka teda TOP 09. 

R5: Jo, to může být jako u starších u té první generace, tady je hodně komunistů taky, takže ta 

podpora u komunistů ještě je, ale ta druhá generace, ta je spíš pro ty strany, které podporují 

podnikání. 

H: A teď mám další blok, který je věnovaný participaci a lokální politice. V první řadě se chci 

zeptat, jestli jste někdy slyšel pojem politická participace a co si pod ní představíte.  

R5: To je jako zúčastněnost. 

H: Přesně tak. Takže zúčastnění a představíte si pod tím nějakou konkrétní formu? 

R5: Právě nejdřív jsem říkal, že to u Vietnamců, tak to je ten rozdíl, že u první generace, u mé 

generace, když se mluví o angažovanosti v politice, tak je to úsilí o tom, že aby i Vietnam byl 

demokratický a svobodný a ta podpora. 

H: Takže směřuje do Vietnamu? 

R5: A potom už je pro nějakou skupinu lidí, spíš mladších, tak už jsou spíš pro integraci 

vietnamské komunity do té české společnosti, to taky znamená angažovanost. A další 

generace, tak už jde jen o českou politiku a dění tady. Ale tamta generace je málo, ale jsou 

třeba blogeři vietnamští, kteří už chtějí psát a vyjádřit své názory atd., a spíš jim jde o sociální 

věci než o politické. 

H: Myslíte si, nebo třeba ze své zkušenosti ve svém okolí i víte, jestli Vietnamci, kteří mají, 

vlastně čeští občané chodí volit? 

R5: Já si myslím, že jo, já osobně chodím pravidelně, mí kamarádi taky chodí volit. Ti, co 

mají občanství.  

H: A považujete Vy některé volby za důležitější než jiné, máte třeba nějaké priority těch 

voleb. Třeba co je pro Vás nejvýznamnější.  

R5: Jako třeba do parlamentních určitě chodím, do volby prezidenta a do Prahy tady do 

městské části to taky chodím. Jako já chodím pravidelně. A senátní to jednou za čas. Bohužel 

to je opravdu obecné ten senátor, nemá velký význam.  



H: Celkově je Senát druhořadý. 

R5: Musí mít větší pravomoc, jinak to nemá cenu a není to ono. 

H: Co si myslíte, že ovlivňuje účast vietnamské menšiny ve volbách, co je motivuje, co je tím 

důvodem, že někdy jdou a někdy ne. 

R5: Je to individuální, záleží na tom, jak je ten člověk angažovaný do společnosti a právě 

říkám, že to je ta věc, že máme vliv i na to, co rozhodují, že je to opravdu věc individuální.  

H: Řekl byste, že v případě, že by se vyskytlo nějaké téma, které je pro Vietnamce zásadní, 

tak že by zvýšilo jejich zapojení, že by šli a vyjádřili se ve volbách? 

R5: Těch s občanstvím je málo. 

H: To určitě, těch je kolem čtyř tisíc. 

R5: No ale jiná věc jsou ti, co mají trvalý pobyt těch, je více, ale ti nemají žádná práva. Jestli 

se zvýší o pár lidí, to je opravdu málo. Nevidím velký vliv na to, aby Vietnamci chodili volit 

k nějakému problému, protože to volím třeba já kvůli problému v tomhle tom státě, jako 

český problém, nebo jako problém společnosti a to vůbec nesouvisí s tím, jestli je to problém 

s Vietnamskou menšinou nebo není. Jako obecně volíme prezidenta, tak chceme, aby to byl 

důstojný prezident pro celou Českou republiku atd., to je prostě věc obecná.  

H: Možná ne ani problém, ale jako téma. Protože někteří, i z medií jsem tak čerpala, že 

Vietnamci se začali zajímat teď o politiku, třeba v souvislosti s EET, s tím, jak bylo nastoleno 

téma podmínky podnikání, což se většiny Vietnamců bytostně týká, tak to třeba zvýšilo ten 

zájem trošku.  

R5: Ale tihle ti nemají možnost a ti třeba mají tu možnost, já si myslím, že to není špatný. 

Naučí Vietnamce se chovat podle pravidel a vidím i pozitivní věci na tom. Já kvůli tomu 

nebudu volit ty, kteří chtějí zrušit EET, to pro mě není lákadlo, že zruší něco a podporuje tu 

svobodu, kterou nepotřebují. Fakticky říkám, že pro ty je EET velké téma, pro obyčejné 

Vietnamce tady, ale ne pro ty, co už získali české občanství. Protože těch zase hodně vidím, 

tady třeba v té budově pár vietnamských mladých, oni jsou zaměstnanci a EET to věc pro 

jejich rodiče a vietnamské podnikatele ale ne pro mladou generaci. A osobně říkám, že by 

bylo lepší, aby Vietnamci dodrželi pravidla podnikání atd. Takže pro mě to není vůbec žádné 

téma. 

H: Co si myslíte, že ovlivňuje vstup vietnamské menšiny do politické strany. Proč by někdo 

vstoupil do politické strany, do jakékoliv tady v ČR. 



R5: Tak obecně bych řekl, že to je u Vietnamců vědomost toho člověka, jestli může něco 

ovlivnit nebo pomáhat, a jestli cítí někdo, že tu zodpovědnost, to, že tady zlepší tu situaci i ve 

vietnamské komunitě. Je pár jedinců, kteří chtějí být angažovaní, a to zlepšuje ten obraz 

vietnamské komunity v ČR. Vidím taky u Vietnamské mladé generace, že chtějí zlepšit ten 

image, že oni nejsou jenom ti trhovci, nebo ti dělají ten špatný obrázek ve společnosti, ale 

jsou i jiní. Že mladí se chtějí zviditelnit ve společnosti a chtějí se zúčastnit a mají podporu 

těch stran, kde najdou v programu něco společného. Takže hlavní motiv je to, že ti někteří 

Vietnamci chtějí zrychlit integraci do společnosti. Že Vietnamci tady nejsou jenom ti, co 

porušují zákon, ale jsou tady i ti normální. 

H: A teď jedna taková otázka do budoucna, ale mě to třeba zajímá. Jestli si myslíte, že tady 

v ČR by mohla vzniknout vietnamská politická strana. Na jakékoliv úrovni, třeba na místní a 

ani nemusí být celostátní. 

R5: To může být, ale to bude motivované z Vietnamu. Tady je hodně svazů, a ty svazy podle 

té struktury a tak to funguje, to řídí jedna ta strana. Komunistická strana, která tady má své 

členy, má řízení z ambasády, založí různé a pohlcuje ty všechny občanské sdružení a dělá tu 

svoji strukturu, takže pokud tu vzniká nějaká vietnamská strana, tak to bude čistě z důvodu, že 

to chtějí z Vietnamu nějak řídit, nějak ovlivnit. Jinak, že by Vietnamci založili nějakou stranu, 

tak to asi ne. Protože Vietnamci jsou více loajální, chtějí se přizpůsobit společnosti, než dělat 

konflikty, nebo se hájit, to je naše právo, nemyslím, že to bude. Ale jsou takové svazy řízené 

z jedné strany, a jestli bude nějaká příležitost ovlivnit to dění, tak určitě, ale to je jiný motiv. 

H: A myslíte si, že je pro Vietnamce důležitá ta místní politika, politika té obce, kde žijí, 

starosta, zastupitelstvo, a z jakých důvodů je třeba důležitá? 

R5: To se mi zdá, že to ovlivňuje hodně, záleží na tom, kde člověk žije, protože prostředí 

školy a školky, já žiju v Praze 13 a já dívám na ten časopis, abych věděl, co se děje kolem, 

jaké akce. Jestli tam funguje dobře, tak chodím volit toho člověka, tu jeho stranu, co tam dělá 

to dobré prostředí. Osobně si myslím, že to má vliv, jestli nepostaví nějaký mrakodrapy nebo 

jestli postaví nějaký parky, a tyhlety věci obecně. To nejenom pro Vietnamce, ale pro všechny 

občany.  

H: A dokážete nějak zobecnit témata, která jsou Vietnamcům blízká na té místní úrovni. Vy 

už jste teď něco řekl, ale řekl jste to prostředí, ve kterém žijí, což asi může být to okolí na 

úrovni obce. 



R5: Školky, škola to asi nejvíce, životní prostředí kolem a taky já občas kulturní akce, to je 

zajímavý. Ale fakticky mladší generace Vietnamců nemají velký nárok na svoji kulturu, ale 

oni se zúčastňují těch akcí jako koncerty a zajímají se o to, ale nemusí být čistě vietnamská.  

H: Jak se nejčastěji Vietnamci zapojují do místního dění, už jsme říkali, že ta účast ve 

volbách, trochu jsme probírali vstup do politické strany nebo kandidování. A pak mě 

zajímalo, jestli je u Vietnamců, nebo zda máte ty zkušenosti, že by někdo dával sponzorské 

dary politickým stranám, a účast na volební kampani, nebo jestli se Vietnamci zapojují do 

podepisování petic, stávek, demonstrací. 

R5: Já si myslím, že tyhle ty aktivity jsou minimální. 

H: A jestli chodí na jednání zastupitelstva, v případě že se projednává nějaký problém, který 

by pro ně mohl být. 

R5: To asi těžko, v tomhle tom jsou Vietnamci pasivní.  

H: Takže maximálně ta účast ve volbách. 

R5: Ve volbách jako normální občan. Je tady živobytí, přežít je klíčový a nejsou na takové 

úrovni, aby mohli to dělat. Je pár podnikatelů, kteří mají větší majetek a tak něco sponzorují a 

dělají akce. V některých lokalitách pomáhají i místním, jako dům důchodců a takové věci to 

dělají už, ale to už nejsou občani normální, ale můžou to být normální Vietnamci, 

podnikatelé, kteří to chtějí na místní úrovni obce pomáhat. To jsem někde taky četl. 

H: Další otázka, jestli víte o tom, že v ČR 1x za 10 let probíhá sčítání lidu, domů a bytů, aby 

se vytvořil nějaký statistický obraz a v případě, že se v jednotlivé obci přihlásí více než 10 % 

obyvatel k jiné národnosti, než české, tak mohou vzniknout tzv. výbory pro národnostní 

menšiny. Jestli jste o tom někdy slyšel, že taková možnost existuje? 

R5: Něco ano, ale tihle musí být občani, takže to nehrozí nikdy, že v nějaké obci bude více 

než 10 % Vietnamců. 

H: U toho sčítaní se započítávají i cizinci s trvalým pobytem a může to být např. 3 % 

slovenská menšina, 2 % polská, 5 % vietnamská a 1 % nějaká jiná, a to už je víc než 10 %, tak 

by ta obec měla udělat výbor zastoupený z jednotlivých menšin. Je to zákonná možnost a mě 

zajímá, jestli to ti lidé vlastně vědí. Jestli vy to víte, jestli jste se setkal s takovým výborem, 

jestli víte, co dělá. 

R5: To víme jenom z hora, tzn., že víme, že je to výbor vládní a ve větších městech, ale na 

nižší úrovní to jsem neslyšel. 



H: Jak obecně hodnotíte přístup obcí k vietnamské menšině. Třeba i z vaší vlastní zkušenosti. 

R5: Myslím si, že v ČR je to docela dobrý, protože bez ohledu, odkud pocházíme, tady je 

demokracie a respektování lidského práva a i ohled na jiné kultury, to je v pořádku. Nevidím 

diskriminaci, z mých zkušeností to není problém. 

H: Poslední blok je věnovaný takovému obecnějšímu zapojení, a co vím, tak Vietnamci se 

v české společnosti značně angažují občansky, právě do různých spolků, sdružení, svazů a je 

to mnohem důležitější, nebo mi to tak vyznívá jako politická angažovanost. 

R5: Je to pravda, když jde o politiku, tak pokud se někdo zajímá o politiku ve Vietnamu, tak 

čelí velkému tlaku vietnamské vlády a jestli říká, co vidí, pravdu, tak to může mít následky, 

že nemohou jet do Vietnamu. Proto radši nechají tu část, že chtějí zachovat občanskou 

aktivitu, kulturu a proto jsou neutrálnější, než něco jako politika. 

H: A vidíte nějaké rozdíly v občanském zapojení podle generací, jak na to občanské zapojení 

nahlíží první a druhá generace, a v těch formách, že ta druhá generace už participuje jinak 

v občanském sektoru. 

R5: Je tady více občanských sdružení první generace, je to více vietnamské, mluví 

vietnamsky a ještě vazby na tu strukturu zapojení na ambasádu do Vietnamu. Ta druhá 

generace je to méně sdružení mladých Vietnamců, to je věc, kterou je potřeba podporovat pro 

další generaci, aby měli své sdružení, aby byli více angažovaní ve společnosti a ne jen ta 

první generace, která byla motivovaná něčím jiným. Třeba, že jsou krajani ze stejné provincie 

a mají sdružení. Ty vazby jsou jiné. Ta druhá generace, oni už jsou ti integrovaní do 

společnosti, tak se zúčastňují těch místních akcí. 

H: Těch českých nebo neziskových organizací. 

R5: Už jsou součástí české společnosti a nemají své vlastní. Je to dobrý, aby mohli se starat o 

ty, nebo angažovat ty, co jsou ještě pasivní. Tady je ten rozdíl, opravdu hodně sdružení, ale 

jen z první generace a z druhé jen málo. Anebo ti co byli, jsou už začleněni do české 

společnosti. 

H: A co se ke mně ještě, co ostatní respondenti zmiňovali, že se mladí Vietnamci hodně 

zapojují do dobrovolnických aktivit v různých oblastech a na různých úrovních. Jestli mi to 

potvrdíte, nebo víte o tom něco. 

R5: Já osobně nemám statistiku, ale vím, že tady kolegyně, která mě ani nezná, tak jsem viděl 

plakát dole, tak jsem se zapojil na pomáhaní dětem v nemocnici, prostě je to taková česká 



aktivita, jenom jsem viděl tu fotku. Takže ti jsou normálně začleněni do české společnosti a 

chovají se jako Češi. 

H: Tak to je všechno  
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H: První okruh se věnuje oblasti uznání Vietnamců za oficiální národnosti menšinu v ČR, mě 

by zajímalo, jestli vidíte nějaké konkrétní změny, které to vietnamské komunitě přinese? 

Něco s čím jste se v praxi setkal? 

R6: Byl na to velký ohlas ve vietnamské komunitě. 

H: A v jakém směru? 

R6: Myslím, že tam usilují hodně dlouho, že o tom mluví celou dobu a nakonec jsme dostali 

to uznání. Ale kupodivu pro Vietnamce, co nemají občanství jako tady dlouhodobé, ale pro ty 

lidi, kteří mají občanství spíš ty menšiny, asi patří jim a asi moc změna není. 

H: Takže je to vlastně jenom takové omezení, že je to pro Vietnamce s českým občanstvím a 

není to pro Vietnamce s dlouhodobým trvalým pobytem, ale ten ohlas byl celkový. 

H: Pak mám oblast, která se věnuje problematice českého státního občanství. Jestli byste 

dokázal shrnout, co vede Vietnamce k žádosti o české státní občanství? Když to třeba 

rozdělíte podle věku nebo vzdělání? 

R6: Když mají mladí české občanství, tak je to pro ně jednoduší, jako cestování, studium, 

mají otevřené dveře do všech zemí Evropy a tak.  

H: A teď je to vlastně i jednoduší? 

R6: Jednoduší je všechno, cestování, studium a práce. 

H: A že si můžou nově ponechat i vietnamské občanství. 

R6: Myslím, že jo, to je nové a je to skvělá věc.  

H: A třeba u té starší generace? 

R6: U té starší generace je to trochu problémové, když se tady někdo usadí a hodlá se tady 

usadit nadále, tak je to pro ty lidi taky skvělý dostat občanství, má to různé plusy. Může 



obchodovat, cestovat a dokonce nemusí podnikat tady, ale v Evropě, na to máte oprávnění. 

Ale pro lidi, kteří jsou jednou nohou ve Vietnamu, a jednou tady, je to trochu komplikované, 

protože Vietnamské zákony neuznávají, když máte tam nějaký majetek nebo nemovitosti. 

Když máte jenom občanství české, tak tam nemůžete tak jednoduše vlastnit nemovitosti. 

H: Takže, když máte jen české občanství, tak ve Vietnamu nemůžete vlastnit nemovitost? 

R6: Jsou tam velmi přísné podmínky pro cizince, ale jestli teď Česko uzná dvojí občanství, 

tak ten problém už nebude. 

H: A možná to i povede k tomu, že ta starší generace bude žádat o české občanství víc, když 

nepřijdou o to vietnamské. Co si myslíte? 

R6: Ti starší lidi většinou, když přijedou sem, neplánují, že tady zůstanou na dlouho a někdo 

má závazky doma. Starší uvažují, že se vrátí do Vietnamu, a pro ně není občanství tak 

aktuální. 

H: Ono to zmiňuje hodně respondentů, že ta starší generace zmiňuje, že se vrátí do Vietnamu. 

Kolem kterého roku většina z nich předpokládá, že se vrátí zpátky?  

R6: Lidi, kteří vyrůstali ve Vietnamu a cestují sem ve středním věku, třeba kolem 40 let, když 

se dostanou sem. My se vždycky vrátíme do Vietnamu zemřít tam a nikde jinde. Takže 

myslím, že u těch lidí, kteří se sem dostali ve středním věku, tak asi takhle uvažujou. 

H: Myslíte si, že vlna získání státního českého občanství, to, že teď je nějaká vlna, kdy víc a 

víc Vietnamců získává české státní občanství, povede k většímu zapojení Vietnamců do 

politiky? Do jakékoliv úrovně, jakýmkoliv způsobem, obecně do politiky. 

R6: Myslím, že jo, protože potom mají možnost volit. 

H: Takže se myslíte, že toho využijí, když to pak už budou mít. 

R6: Ano, ano. 

H: Další blok je věnovaný účasti na lokální úrovni, tzn. v obci nebo ve městě, kde lidé žijí. 

První obecný dotaz je, zda jste někdy slyšel pojem politická participace a co si pod ním 

představíte, co Vás jako první napadne? 

R6: Já myslím, že je to politická angažovanost lidí do veřejných věcí.  

H: A napadne Vás nějaká konkrétní forma? 

R6: Třeba volby, nebo občanské sdružení. 



H: Vidíte nějaké rozdíly v tom, jak se politicky zapojuje první a druhá generace, nebo i jak na 

to nahlíží, co si o tom myslí, co to pro ně znamená? 

R6: Já si myslím, že první generace Vietnamců tady, pokud mají občanství. Velká hranice je, 

jestli mají nebo nemají občanství. Většina těch straších lidí, co tady podnikali, většinou ve 

volbách volí ODS, nebo strany, které podporují podnikání. A mladší generace to má stejné 

jako Češi, trochu levé, střední jako Piráti, Zelení, TOP 09. 

H: A myslíte si, že pro obě generace je ta účast stejně důležitá, protože třeba u českých u té 

kolem věku 25 let, dost lidí o politiku nemá zájem, je to stejné u mladých Vietnamců? 

R6: U mladých to takhle je. 

H: Třeba dávají přednost jiné formě, jak se zapojují. 

R6: Myslím, že ti mladí Vietnamci, co jsou hodně integrovaní, se chovají stejně jako majorita. 

Starší lidi se vždycky těší, že až budou mít občanství, že těch možností využijí a chodí volit 

 a tak. 

H: Myslíte si, že vietnamská menšina vnímá některé volby odlišně, že některé jsou důležitější 

než jiné? Například volba prezidenta, nebo starosty. Co je nejdůležitější, má to stejnou váhu? 

R6: Pro mě jsou nejdůležitější parlamentní volby a potom ty lokální, potom prezidentské  

a nakonec senátní. 

H: Dokážete shrnout, co ovlivňuje účast vietnamské menšiny ve volbách? Když řekneme že, 

mají občanství, co je ovlivňuje? To, jestli půjdou nebo nepůjdou volit, nebo chodí pravidelně, 

protože to cítí jako nějakou občanskou povinnost?  

R6: Když vezmeme staré, ono je strašně těžké získat občanství pro staré lidi, pro mladé tam je 

jenom prohlášení. Jakmile má občanství, tak to využije, považuje to za povinnost a taky jako 

právo tam chodit. Takže většina lidí tam nadšeně chodí. 

H: Protože si konečně vybojovali to občanství, tak chtějí využít to právo, které to nabízí.  

A u mladých lidí, podle čeho se rozhodují? 

R6: Tam už, pro ně nejsou volby tak prioritní, tam je cestování, studium, práce pivo a tak, 

 a jestli má čas. 

H: Takže jestli má čas? 

R6: To záleží na konkrétních lidech, asi jako u Vás. 



H: Tak to znamenalo, že to ovlivňuje i téma, které se řeší. Kdyby zvážili, že něco je zajímá 

nebo naopak. 

R6: Ano. 

H: Jak si myslíte, že Vietnamci nahlíží na vstup do nějaké politické strany v ČR? Je to časté, 

nebo co je k tomu vede. 

R6: Já si myslím, že mladí možná jo. Teď je to takové rozmanité, někdo tam vidí nějaké 

možnosti. Pro starší lidi, ti to mají trochu omezené a taky jsme byli dlouho ve Vietnamu a 

vidíme, co tam strana dokáže, takže ten odpor ke stranám přetrvává. Nikdo se nechce stát 

straník, protože straník to je nadávka.  

H: A myslíte si, že kdyby se tady někdo dobrovolně zapojil do strany, tak by mu to mohlo 

ztížit návrat do Vietnamu za rodinou? Že by to mohlo vietnamskou vládu nějak provokovat, 

že je tady v nějaké straně pravicové? 

R6: Myslím, že ne, že ty strany, které jsou tady standardní tak ve Vietnamu nevadí, ale 

myslím, že vládě víc vadí, jestli jste součástí nějakého sdružení, to je horší než být v nějaké 

straně. Protože to bojuje za lidská práva nebo tak. 

H: Kdyby se založilo sdružení bojující v lidskoprávní oblasti, tak by vadilo víc než vstup do 

strany. Myslíte si, že je pro Vietnamce důležitá politika v obci, kde žijí, jako starosta, 

zastupitelstvo, co tam tvoří na té místní úrovni? 

R6: Myslím, že jo, ale hodně Vietnamců cítí, že nemá vliv na to. 

H: Na tu politiku, na to, aby něco změnili? A pokud je to teda zajímá, tak jaké témata  

je nejvíc zajímají? 

R6: To záleží na konkrétních lidech, ale myslím, že třeba byznys a podnikaní. Myslím,  

že třeba hodně lidí nechce EET, protože to překáží. 

H: To jsem i zaznamenala, že se značná část vietnamské komunity zapojila do protestů,  

co byli tady na Václavském náměstí, že se účastnili. Takže podnikaní a byznys a třeba otázka, 

když město rozhoduje o nějakých volnočasových aktivitách nebo o veřejném prostoru, že by 

se někde postavilo dětské hřiště. Zajímá to Vietnamce tohle budování? 

R6: Asi nemám dost informací, já žiju v Praze a tam se tohle neřeší. Ale asi jo, jestli má 

rodina děti a nemají kam, tak asi jo. Ale nevím. 



H: Jakým způsobem si myslíte, že se Vietnamci do toho dějí, zapojují? Já Vám řeknu pár 

možností. Třeba jsme probírali tu účast ve volbách, vstup do politické strany. Teď mě zajímá, 

jestli jste se setkal s finanční dary stranám, účast na volebních kampaních, petice, stávky 

demonstrace nebo to, že by Vietnamci chodili na jednání zastupitelstva?  

R6: Myslím, že demonstrace jo. Vstup do politiky a účast na jednání zastupitelstva, myslím, 

že málo. Nevěří, že by tam něco změnili. 

H: A to že by někde finančně podpořil stranu anebo se zapojil do její kampaně, tak to jste 

nezaznamenal? 

R6: Nezaznamenal, skepticky tohle. 

H: Teď jedna taková specifická otázka a to, že v ČR probíhá sčítání lidí, aby se vědělo, kdo 

tady bydlí atd., a když se v jednotlivých obcích přihlásí více než 10 % jiných obyvatel, tak 

může vzniknout národnostní výbor, víte o tom? A máte s tím nějaké zkušenosti, setkal jste se 

někdy v praxi s prací takového výboru, nebo víte o někom, kdo byl v tom výboru?  

R6: Mám pár přátel na tyhle ty rady ve vládě, ale v praxi v nějaké obci, tak to nevím. Tak 

musí být 10 %. 

H: Ale může to být i jiné národnosti, třeba Poláci, Slováci Němci, kdokoliv. 

R6: Jsme v Praze, tak to moc nevidíme. 

H: Spíš jestli jste o tom slyšel, protože já se třeba ptám i lidí, co žili nejenom v Praze,  

ale i v menších městech a ti třeba o tom ví, ale vůbec neznají ty výstupy, co ten výbor řeší, o 

co se zajímá. To je hrozně zajímavé, že je to v zákoně jako možnost participace menšin, ale v 

praxi to zřejmě moc nefunguje. 

R6: Mně se zdá, že i majorita občanů o tom moc nemluví, informace se nedostane k lidem a 

lidi to nevědí. Jestli tam není nějaká velká kritická téma. 

H: Jak hodnotíte přístup obcí k vietnamské menšině? 

R6: Tady v Praze je to v pořádku. 

H: Tady to nevnímáte díky tomu množství. 

R6: V poslední době, co jsem slyšel od lidí, tak se to hodně zlepšilo. 

H: A říkali Vám, jak se to zlepšilo a proč? 

R6: Že tam nemusí čekat dlouho. 



H: Takže prakticky, když chtějí něco vyřídit. 

R6: A ty lidi jsou příjemnější při jednání. 

H: A slyšel jste, že by některá obec se snažila vietnamskou komunitu zapojit i tak, že by 

překládala některé věci do vietnamštiny pro lidi, kteří tak dobře neumí česky? Jako že byste 

četl nějaký článek v nějakém časopisu obce. 

R6: Jediné, co jsem slyšel, že by to překládal do vietnamštiny, tak bylo Makro, měli nějaké 

letáky. 

H: Tak to nevím, je ale pravda, že oni vlastně cílí na maloobchod. A poslední blok se věnuje 

občanskému zapojení. Co jsem měla respondenty, tak to vypadá, že se Vietnamci mnohem 

více zapojují do toho občanského sektoru, do různých sdružení, spolků a neziskových 

organizací, než přímo do politiky. Vnímáte to stejně?  

R6: To je těžký, já si myslím, že tady existuji asi dva. Jeden je skutečně sdružení nezávislé a 

ostatní, já se domnívám, že jsou spojeny s ambasádou. 

H: Že je ta druhá úroveň toho zapojování přes ambasádu? 

R6: Ambasáda se snaží kontrolovat všechny lidi tady. Takže všechny ty sdružení nezávislé 

jsou nakonec závislé na Svaz Vietnamců. 

H: Takže všechna sdružení jsou závislá na Svazu Vietnamců? 

R6: Jakoby pobočka svazu Vietnamců, i když je to třeba svaz studentů nebo svaz lidí, kteří 

věří v buddhismus. Tam vždycky nakonec sedí někdo z ambasády. 

H: A pak jenom asi menšina těch opravdu nezávislých. A právě u těch nezávislých se to dá 

požadovat za opravdové občanské zapojení, kdežto u toho druhého je to tlak z ambasády, aby 

byli nějak organizování.  

R6: To není jenom v Čechách, ale i v Německu, Polsku, všude. Tam to řídí asi vláda, mají 

rádi pod kontrolou lidi. 

H: A vidíte nějaký rozdíl v tom, jak se zapojují jednotlivé generace? Mladí Vietnamci jsou 

taky v těch svazech, nebo jsou v nějakých českých organizacích a zapojují se jinak? 

R6: Já si myslím, že mladí mají více možností, tak se zapojují více do českých sdružení, nejen 

do těch vietnamských, a ti staří většinou jen do vietnamských sdružení, většinou jsou tady 

jazykové bariéry. Mladí tu můžou kamkoliv, nějaké neziskovky a tak. 



H: A poslední otázka co jsem tak nějak pochytila z těch rozhovorů, že se u mladých hodně 

rozjíždí dobrovolnictví, nejen třeba, že by jeli pomáhat uprchlíkům, ale jakákoliv forma 

dobrovolnictví, tak jestli jste se s tím setkal. 

R6: Jo jo, je to stejné jako u některých Čechů, to, co je tady běžný.  

H: Děkuji Vám za rozhovor.  
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H: Dobrý den, já moc děkuji, že jste si na mě našla čas. Jak jsem Vám už psala, rozhovor je 

k mému výzkumu a zaměřuje se na politickou participaci vietnamské národnostní menšiny na 

české komunální politice. Mám připraveno několik okruhů otázek, které Vám budu postupně 

pokládat. Kdyby Vás ale napadlo k tématu i něco jiného, než na co jsem se zeptala, klidně mě 

doplňte. První okruh se zaměřuje na uznání Vietnamců za národnostní menšinu. 

R7: Pro mě ta největší výhoda byla, že se mohla pak vietnamská menšina zapojit do těch 

projektů, s tím ale, že Vietnamci mají problém v tom, že když už jakoby se zapojí do 

nějakého projektu, tak ho chtěj jakoby, aby byl platnej, protože my podáme žádost o nějaký 

projekt a komise ho musí jakoby schválit, s tím, že my jsme potom, jak jsem byla v tý radě 

vlády, tak jsme se snažili to propagovat, aby různě ty komunity, třeba fotbal nebo různé 

projekty, aby se zapojily, aby podaly projekt. První problém byl, že oni řekli, že nevynaloží 

nějakou svoji sílu a námahu na projekt, který potom neschválí. To byl první bod, kde jsme 

vlastně skončili. V podstatě jsme tam skončili. Potom chtěli, okej uděláme projekt, ale vy 

musíte opravdu zaručit, že to projde. Druhej bod zlomu nebo kámen úrazu bylo, že Vietnamci 

u těch projektů, který jsou tady dlouhodobě, tak si neschovávali účtenky, nebo jakože neměli 

účetnictví a záznamy o projektech svých a o svých činnostech. Takže to byl problém, náš šéf 

se snažil, aby udělali to účetnictví, aby to dali dohromady, ale zase lenost, nebo nechtěla se 

jim do toho dávat nějaká síla, tím, že nevíte, jestli ten projekt projde a v jaké podobě. 

H: Jestli to třeba zkrátí nebo tak, že. Takže největší přínos vidíte v možnosti financovat 

vietnamské aktivity.  

R7: Já si teda myslím, že jakoby v návaznosti na to potom prošel ten zákon, že když tady 

člověk jakoby cizinec je narozenej pod 11 let tak v 18 může požádat o české občanství. 

H: Na to mám taky blok potom, takže to taky budeme probírat. Ale k uznání jenom tohle? 



R7: Jenom tohleto, byl to velkej boom pro nás jako Čechy jako Vietnamce, to skoro nic 

nepřineslo jako nějaký projekty. Hlavně se to slavilo ve Vietnamu,  

H: Ve Vietnamu se to slavilo? 

R7: No právě jako to byl velkej triumf, tam je paradox toho, že vietnamská komunita 

zastoupená ambasádou se to snažila prosadit už prostě dávno, ale s tím že ze strany vlády to 

nepovolili, protože se báli vlivu komunistů. Potom když o to zažádal pan Uyen a pak jakoby 

skupina demokratů nebo tak to schválili a udělali ho šéfem. Nevím, jestli jste slyšela o tom, 

jak se snažili ho sesadit. 

H: Ano slyšela, ale nikdo mi to neříká otevřeně a já o tom vím, protože pracuju na Úřadu 

vlády, v Radě vlády pro národnostní menšiny a když dělám rozhovory, tak je to vždycky 

takové, není to dopodrobna, no něco o tom vím, ale spíše z mojí práce než z rozhovorů. 

R7: Já o tom vím, protože se mě to týkalo, protože oni jakoby vietnamská komunita se snažila 

a psala petici proti němu. Právě v tý petici byl paradox to, že je prostě pan Uyen k ničemu, že 

neschvaluje ty projekty a nevím, že třeba podali pět projektů a schválil se jenom jeden. A že 

v podstatě je k ničemu, nepomáhá, nechodí na vietnamské akce, jak Vietnamci pořádají 

krajanské sdružení a různě jako novej rok a tohle, a tady ti dosazení z vietnamské ambasády, 

tak tam chodí všichni, ale pan Uyen na všechny nechodí, nebo když není pozvanej přímo, tak 

tam nechodí. No tak jakože se nevěnuje vietnamský komunitě. To bylo v rámci petice, pod 

tím byli podepsaný různý skupiny, a tam bylo třeba i to, že já jsem tam byla za studentský 

spolek vietnamský, a třeba můj ten vedoucí to podepsal s tím, že se nikoho nezeptal. Já jsem 

byla ve Vietnamu třeba, a když jsem byla místopředsedkyně tam, tak jsem vůbec nevěděla, že 

to bylo podepsaný. Pak se ozvaly další skupiny, že o tom taky nevěděly. No že si vždycky 

vytipovali jednoho člověka z tý skupiny, třeba golfisti, já nevím co všechno, a ti to podepsali. 

A třeba pak ten šéf nebo předseda o tom vůbec nevěděl. 

H: Tak, další okruh, nebo jestli k tomu chcete ještě něco dodat. 

R7: Asi ne, chtěla jsem tohleto, jakože pro nás to v podstatě nepřineslo nic jako celkově, a 

Vietnamci jako vietnamská komunita zastoupená ambasádou to brala jako triumf, že vlastně 

jako porazili, nevím koho, bylo to furt v televizi. Že byli uznáni a že je to velký triumf. 

H: Jsem slyšela, že se to slavilo i tady, ale vesměs ani ne lidmi s českým občanstvím, ale 

Vietnamci třeba s dlouhodobým pobytem, kterým by to ale nic nepřineslo, nebo jejich 

postavení jim to nezlepší. 



R7: No právě, dlouhodobý, trvalý pobyt, nic jim to nepřineslo, nic se nezlepšilo, jako když se 

pořádají nějaké kulturní akce jako v rámci těch projektů, tak stejně všichni pracujou a nemaj 

na to čas, jo, ale celkově jako komunita to slavila jako triumf. Asi jako, že jsme byli 

utlačováni a nevím, prostě taková myšlenka, byli jsme utlačováni, teďka nás konečně uznávají 

a jsme prostě na stejný úrovni. Spíš jde o tu mentalitu. 

H: Takže jako by i mentalita a psychický efekt hráli roli. Další oblast je zaměřená právě na to 

české státní občanství, když se změnil zákon, že už umožňuje dvojí občanství a pro cizince 

nebo migranty druhé nebo třetí generace lepší přístup k tomu občanství. Tak jestli byste 

dokázala shrnout, co vede Vietnamce k žádosti o českém státním občanství, i kdybyste to 

měla rozdělit podle věku. 

R7: Podle věku, u těch starších, u generace mých rodičů je to ta jistota, že nebudeme 

vyhoštění. I když máte trvalý pobyt, pořád je ta nejistota, cokoliv se něco stane, jste 

vyhoštěni. Potom třeba táta měl problém třeba si vzít na leasing, nebo třeba auta jo, auta nám 

dávali vždycky na leasing, ale když už chtěl koupit třeba pračku na ty půjčky, tak tam to 

omezení, že je to jen pro občany ČR například. A to už teďka není, to bylo dávno, když jsem 

byla menší. Cestování, pro mladý hlavně cestování, Erasmy, studium. Jo, je to hodně o lehčí, 

když jako jsem člen Evropské unie, vycestuju do Německa, nemusím nic vyřizovat. 

H: A to studium se týká studium v Česku nebo v zahraničí? 

R7: V zahraničí, s tím Erasmem, výměnné pobyty. S tím vietnamským vízem nikam moc 

nevyjedete. Já jsem byla třeba jako teďka v Mexiku a kdybych byla Vietnamka, tak bych to 

musela zařizovat někde na konzulátu mexickým a když jsem Čech, tak jsem mohla vyjet se 

svým pasem na tři měsíce v pohodě. 

H: A myslíte si, že tím, jak roste počet Vietnamců, kteří mají české občanství, se dá 

předpokládat, že to bude teď růst trvale, tak že to povede k většímu zapojení Vietnamců do 

politiky? Může to mít nějaký vliv na to? 

R7: Určitě, už tady jsou, jestli znáte, nevím, jak se jmenuje, ten kluk z ODS. 

H: Ano, nepamatuju si jméno, ale každý mi o něm říká. 

R7: To bylo špatný, to bylo úplně špatně postavené, já nevím, co vám říkají ostatní. 

H: Ne, jenom říkali, že ho znají, že je to první Vietnamec, který kandidoval do ODS, ale že si 

nedokázal zajistit podporu u vietnamské komunity, i když na ni cílil.  



R7: To bylo úplně špatně položený jako, protože proč má reklamy na SAPĚ, když na SAPĚ je 

většina s dlouhodobým a trvalým pobytem, který nemůžou volit prostě. No a u těch třeba 

starších Vietnamců, co mají občanství, tak oni když už jako ho mají volit, mě to říkal jeden 

pán, není to jako osobně, ale jeden pán mi říkal, já bych ho nikdo nevolil, protože když jsem 

se zeptal, jestli se spíše cítí jako Čech nebo Vietnamec, tak řek, já jsem spíše Čech. Tak proč 

cílí na tu vietnamskou komunitu, když je spíše Čech. Jako, to bylo úplně špatně, prostě tohle 

bylo totálně špatný. Já jsem ho pak potkala a tak jsem mu to říkala, jakože co si to jako 

vymyslel, tohleto to byla úplně habaďura, a on říkal, já jsem jel někam do Belgie na nějaký 

výlet, na nějaké vlády nebo na Evropskou unii, tam potkal nějakou paní a dali se do řeči a on 

že byl spíše jenom jakoby tvář, že to vymýšlel někdo za tím, nějaký Čech, nějaká paní, že to 

vymýšlela. A on byl jenom ta tvář. Takže on říkal, že vůbec nevěděl, do čeho jde, jakože pak 

se to prostě vezlo s ním. Takže on neměl podle mě vůbec představu. 

H: A nebavila jste se s ním, proč do toho šel? 

R7: Protože mu to přišlo jako zajímavý. Jako proč ne, když mu to bylo nabídnuto. Jako asi 

tam nějaký zájem o politiku byl, jinak by nejel do tý Belgie a pak když mu to nabídli, tak 

podle mě si řekl, proč ne, ale pak už jak to jako řídil někdo za tou oponou, řekl si Vietnamec, 

zacílím na vietnamskou komunitu, ale asi pak nedomyslel tady to. Potom právě mě potom 

psali, já jsem se jako dostala k němu, ať mu dám lístek, ať ho volím. A já říkám, proč bych ho 

měla volit, když já jsem Vietnamka a on je Vietnamec, nevím no, a říkám já si přečtu ten 

volební lístek jeho a říkám ne, mě se nelíbí, prostě co tam říká a co tam prosazuje. 

H: A on v té politice zůstal? 

R7: Myslím, že ne, ne, nedělá. Teďka pracuje, vždycky ho vidím, když se půjčují ty velký 

obrazovky, tak vždycky to tam řídí, ty obrázky tam, nějaký design. 

H: Další oblast, kterou mám, tak už je participace a lokální nebo místní politika. 

R7: Ještě jsem si vzpomněla, je Vietnamka, Zuzana se jmenuje, je taky v politice v Evropský 

unii. Nevím, jak se jmenuje celým jménem. 

H: To nevím, to mi nikdo neříkal. Za Českou republiku v Evropské unii? 

R7: Nevím, co teďka přesně dělá, ale právě měla takovou přednášku pro vietnamský studenty 

nebo pro mládež, a já jsem tam právě nebyla, ale jako zaregistrovala jsem to. 

H: Dobře, to děkuji, to si dohledám, jestli ji najdu.  

R7: Nějaký článek o ní teďka vyšel, ale nevím kde. 



H: Ta další oblast je už ohledně participace, mě by zajímalo, co si představíte pod pojmem 

participace, jestli je vám ten pojem známý, jestli jste se s ním setkala nebo setkáváte. 

R7: Nic mi to jako neříká to slovo. Nevím, co to znamená. 

H: Na té obecní úrovni to odkazuje na nějakou aktivitu, zapojování se nebo účastnění, a na to 

navazuje i otázka, jestli vidíte nějaké rozdíly v tom, jak se zapojuje do politiky první a druhá 

generace Vietnamců a co si třeba o politice myslí, jaký je ten jejich obraz na tu politiku. 

R7: Ta první generace mých rodičů, tak jakože já znám toho pana Uyena, on se snažil nějak 

bojovat a tím mu bylo zakázáno potom jako vstup do Vietnamu. Já když jsem se zapojovala 

poprvé do tý Rady vlády a navazovala jsem kontakt s panem Uyenem, tak mi rodiče říkali, 

nedělej to, prostě najdou si tě komunisti a prostě zakážou ti vstup nebo vlezeš na území 

Vietnamu a zavřou tě za cokoliv prostě. Že máš u sebe heroin a takovýhle. Takže jakože moje 

rodiče jakoby se nikdy takhle do politiky nezapojovali. No a právě že pan Uyen a jeho spolek 

je to spolek spíš takoví jako vyděděnci v podstatě.  

H: To znamená, že si myslíte, že ta překážka v tom zapojování do politiky je vliv samotného 

Vietnamu? 

R7: Ten vliv toho Vietnamu a ambasády. Určitě. No a první generace se nezapojovala, 

protože neměli občanství, takže nemohli volit a takže to bylo jako v podstatě zbytečný se 

zapojovat, nebo nějak pozorovat tu politickou scénu. 

H: A třeba teď, když už mají to občanství někdo z nich, tak změnil se ten postoj, nebo ne? 

Víte o tom, že by třeba chodili volit? 

R7: Podle mě ne, podle mě většina jakoby starší tý první generace má většina občanství jen 

kvůli tý jistotě a výhod, třeba DPH, daně a takovýhle, třeba pojištění, to určitě. 

H: A baví se o tom aspoň? Vedou o tom diskuze aspoň? 

R7: Diskuze se bavěj, aspoň co je jakoby zajímá, třeba teďka to EET, to se jich dotklo, tak to 

se furt řešili Babiš a spol., a takovýhle věci. 

H: Jo, to už mi taky říkali. 

R7: No a jinak jakoby na obecné úrovni jako moc ne no. Jakože by řekli, že ODS má 

takovýhle volební program nebo kampaň takovou, to vůbec jako. 

H: Takže jenom když se jich to dotýká. Co ta druhá generace? 

R7: Druhá generace se víc zapojuje, to určitě. Já osobě teda moc ne, mě to moc nezajímá. 



H: Takže když je to trochu zajímá, tak nemají žádný problém? 

R7: Když je to zajímá, sledují to a chodí volit. 

H: Chodí volit? 

R7: Tam už je to na úrovni jako ta lenost jako Češi, že se jim nechce, tam už je to spíš nějaký 

obecný problém než to, že jsme Vietnamci nebo tak no. Nevím, já třeba osobně nechodím 

volit, protože nestíhám, protože mám trvalé bydliště v Ústí, ale to by se dalo zařídit, to by 

nebyl problém. 

H: To já mám taky tak, že mám trvalé bydliště jinde. 

R7: Já jako spíše celkově, když to nesleduju jo, když nesleduju tu politickou scénu, a pak 

mám jít volit, já prostě nevím, přijde mi nezodpovědnost tam jít a někoho tam zvolit, aniž 

bych věděla, co a aniž bych podrobně zkoumala všechny ty volební kampaně. Jsem právě 

byla jednou volit a jako už jsem si jakoby vybrala tu stranu, kterou jsem chtěla, ale potom tam 

ještě byli nějaký jména, že mám zvolit ještě nějaký ty jména, a to jsem už vůbec nevěděla, co 

to jsou za lidi. 

H: A na jaké úrovni jste byla volit, vybavíte si to?  

R7: Já myslím, že jenom krajský. Třeba ty prezidentský bych šla. Když už je prezident tak to 

jako sleduju, to jsem sledovala, jako a měla jsem jakoby svého kandidáta, to jsem jako ještě 

neměla občanství. Teďka kdyby byly prezidentský volby, tak bych šla určitě. 

H: Moje další otázka je, jestli vietnamská menšina rozlišuje důležitost jednotlivých voleb, 

jestli jsou pro ně nějaké volby třeba zajímavější a podstatnější než druhé. Jestli prezidentská 

volba, jak jste teď říkala, je pro vás přeci jenom významnější?  

R7: Pro mě jo. 

H: Dokážete říct, které dál jsou pro vás nejvýznamnější? 

R7: Nevím, nesleduju to, spíše prezidenta. 

H: Protože je to osoba navenek, než ta vnitřní politika? 

R7: Ta vnitřní politika, já se v tom nevyznám, opravdu, nevyznám se v tom jako. Jo, teď jsem 

si vzpomněla, že teďka byli nějaký krajský, právě můj táta tam byl, protože chtěli zakázat 

automaty. To bylo v Ústeckým kraji, že chtěli zakázat automaty, bylo to na tom, jestli jako ti 

voliči zvolí ano nebo ne… 

H: To referendum? 



R7: To referendum se tomu říká. 

H: A táta se teda zapojil? 

R7: Zapojil, protože my vlastníme jakoby budovu, kde je restaurace nebo bar, a ten pán, co 

nám to pronajímá, tak má ty automaty. A kdyby přišel o automaty, tak by nám vypověděl 

jakoby smlouvu a to se byli zapojovat jo, jak říkám, musí se to nějak týkat. 

H: Což je vlastně odpověď na moji další otázku, protože jako další otázku mám, co ovlivňuje 

účast vietnamské menšiny ve volbách obecně. Tak to jste asi řekla, že když je to téma, které je 

nějakým způsobem zajímá nebo ovlivňuje. Je to ještě něco jiného? Co může ovlivnit tu účast. 

Jenom ta tématika vlastně. 

R7: Myslím, že moc ne. Teďka ještě moc ne. Možná ti ještě mladší, třeba patnáctiletí, ty už 

budou třeba na jiný úrovni, nevím. Ale teďka podle mě ještě ne, co to tak sleduju.  

H: Ti už budou na jiné úrovni, že třeba budou chodit normálně volit, jakože ne jenom kvůli 

tématu, ale že to budou cítit jako nějakou povinnost a tak. 

R7: Jako povinnost a tak no, nevím, uvidíme, až vyrostou. 

H: Právě někdo mi říkal, že v jednom rozhovoru, že se bojí, že ne, protože to nevidí u rodičů, 

takže se nenaučí, vlastně jak Češi nebo jako kdokoliv, když vyrůstá někdo v rodině a rodiče se 

nezajímají o politiku a nejde volit, tak to dítě to pak taky vnímá, jakože to není důležité. 

R7: Záleží no, ono když pořád jsme Vietnamci, i když vyrostli jsme tady, chodili jsme do 

školy, jsme Češi, tak pořád jakoby člověk vnímá, jakože je Vietnamec, a potom, aby se 

odlišil, nebo nevím. 

H: Dokážete říct, co ovlivňuje vstup Vietnamců, nebo někoho z vietnamské menšiny, do 

politické strany? Co by je k tomu vedlo, aby vstoupili do strany, proč by to mohli udělat? A 

do jakékoliv politické strany? 

R7: No, kdyby to byl někdo jako Vietnamec, někdo jako, spíše Vietnamec, než Čech, to určitě 

aby pomohl tý vietnamský komunitě, si myslím. Podle mě, kdyby Vietnamec jako Čech určitě 

by nešel ke komunistům, když už. Nevím, co by ovlivnilo, asi bych to viděla na tý úrovni asi 

obecní, jako co normálně lidi vede, aby šli do politiky, nevidím tam jinej důvod no. 

H: Myslíte si, a my už jsme to taky trochu nakousli, že pro Vietnamce je důležitá politika 

v obci, kde žijí? To znamená, jak se chová starosta, zastupitelstvo, jak se chová vedení toho 

města k lidem? Vnímají to nějak Vietnamci? 



R7: Zase, záleží to, jestli se jich to dotkne, nebo ne, jestli se jich to vůbec nedotkne, tak podle 

mě ani neví, že nějaký starosta existuje. Ale potom, když je ten starosta začne nějak 

omezovat, tak potom se ozvou a začnou to řešit. 

H: A jak to začnou řešit? Jaké jsou ty cesty, jak to řeší, jak se ozvou? Jdou na zastupitelstvo, 

nebo co udělají? 

R7: Tak Vietnamci nejdřív když neuměj Česky, tak jsou facebookové skupiny, kde oni 

napíšou a do toho pak lidi začnou psát zkušenosti, nebo co by udělali. Podle toho se pak oni 

zachovaj no. 

H: Na jakém tematickém základě ty facebookové skupiny fungují? 

R7: No třeba jako jsou skupiny podle práce, že jsou třeba potraviny a restaurace a takovéhle. 

Jo, že třeba například ta skupina pro potraviny se založila, aby si pomáhali potravináři mezi 

sebou, nebo jako dodavatelé, nějaký ty slevy mezi sebou, jo, takhle. Ale postupně se z toho 

stala skupina, kde se sdílí, třeba když teď byl problém s EET, tak tam bylo furt, jakože, furt že 

nemůžou spustit ten program jo, psali. Nebo třeba, když přijde nějaká obsílka z magistrátu, 

tak to tam jako. 

H: A nedokážou to přečíst třeba, anebo si s tím poradit, tak to tam naskenují? 

R7: Naskenujou, a oni pak řeknou co s tím dělat, jakože nevím, že třeba mají pokutu, třeba že 

za rychlost. Tak oni řeknou, udělej to, jdi tam, zaplať tady támhle nebo prostě takovej fígl, 

udělej to takhle a takhle, no. A potom v tom Ústí my máme integrační centrum, a když je 

nějaký problém, tak oni tam Vietnamci choděj, tam jsou právníci, tam jim poraděj. Když moji 

rodiče třeba taky žádali o občanství, tak byli v Integračním centru za právníkem to řešit. 

H: Stává se, že by Vietnamci šli přímo na jednání zastupitelstva? Že byste o tom věděla, že by 

se zapojili přímo takhle, že by šli za těmi politiky? 

R7: Spíš ne. Vím, že třeba bylo spojení, třeba v Ústí u nás, zastupitelstva a Vietnamců, kdy se 

řešila ta drogová problematika. To bylo prostě domluvený. Ale aby přišli přímo jako 

Vietnamci to ne. Podle mě, to už je jako jinej level. Zatím jsou na takový úrovni, jakože 

děláme sociální nějaký ty pomoci. Já nevím, jak je to v jiných krajích, ale třeba u nás v Ústí, 

že třeba když byly povodně, tak Vietnamci přispěli. Jo, když pro domov důchodců dali 

peníze, koupili dárky starouškům a takhle. Potom byla ještě nabídka zapojení jakoby do tý 

politiky, nebo aby byl tam vietnamský zástupce, když už jako je ta národnostní menšina, jako 

v nějaký oblasti v nějakým počtu, tak můžou jako mít zástupce. Tak se řeklo, že by bylo 



dobrý mít zástupce, ale potom kdo to bude dělat. To musí být někdo, kdo umí perfektně česky 

i vietnamsky, což jakoby jsme našli jednu a ona je učitelka a řekla, že nebude dělat prostě 

politiku. To je potom další problém. Asi už tam jsou tendence se tam jako zapojovat do tý 

politiky, ale ještě není nikdo, kdo by to dělal jakoby. Je to spíše na takový úrovni jako 

pomáhání sociálně společensky. 

H: Dokážete vyjmenovat témata, která Vietnamce na místní úrovni nejvíce zajímají? Vy jste 

zmínila oblast podnikání, tzn. ten pronájem nemovitostí a to, co dokáže ovlivnit ten pronájem. 

A jsou to ještě nějaká témata? Kromě toho pronájmu nemovitostí jste řekla to podnikání. 

R7: Podnikání, daně… 

H: A co třeba okolí, kde lidé žijí? Třeba nějaká životní prostředí nebo budování dětských 

hřišť nebo něco takového, to ne? 

R7: Spíš ne, Vietnamci mají takovou vlastnost, že jsou jako sobecký, tam není, ono je to taky 

tím, že když jste v cizí zemi, tak se cítíte jakoby odstrčenej, jakoby šikanovanej, 

diskriminovanej, tak člověk má potom tendenci říkat, proč bychom my měli zařizovat nějaký 

hřiště. 

H: Třeba podpořit, nebo jestli by to uvítali nebo primárně to berou tak, že to jako neřeší a 

nechtějí se tím zabývat. 

R7: No neřeší. Podle mě kdyby někdo přišel s peticí, třeba za mýma rodičema, nebo prostě 

s papírem, že bychom tady chtěli hřiště, jestli nám to podepíšete. Tak podle mě to jako 

podepíšou. Ale aby šli aktivně někam na úřad a řekli, jako tady, že by přišlo deset lidí a mezi 

nimi nějaký Vietnamec a řekli, já bych chtěl tady hřiště, tak to spíše ne jakoby. 

H: Takže nemají problém si to vyslechnout, ale zapojit se nejdou aktivně, že by to iniciovali. 

R7: Nebo by to vymysleli jakože, teď děcka si hrajou na rozbitým hřišti, chtělo by to nový, 

pojďme, to jako spíš ne. Tady je spíš problém jako, já mám to samý, neupozorňovat na sebe. 

My upozorňujeme už tím, že vypadáme jinak, že jo. No, to bylo prostě ta diskriminace, já 

jsem byla taky diskriminovaná hodně jako malá jako, takže u mě to zůstalo. Nezapojovat se 

jako. Být jakoby v tom stínu, aby si mě nikdo nevšiml. 

H: A u první generace to neupozorňování na sebe je spojené s tou diskriminací, nebo spíš 

s tím, že třeba ve Vietnamu to tak je, že člověk se stará sám o sebe, protože komunisti by mu 

mohli ublížit. 



R7: No u první generace je to jako oboje. Ve Vietnamu taky, teďka byla kauza ve Vietnamu, 

že jednu ženu přejelo auto, motorka, nevím prostě srazila a byla zraněná, přiběhl mladý 

doktor, pomohl jí, ošetřil ji, vzal ji do nemocnice a pak přiběhla její rodina a zabili toho 

doktora, protože mysleli, že on zranil tu paní. Proto manžel říkal, nikdy se ve Vietnamu 

nezapojuj do ničeho prostě, teď tam přijdeš, oni nevědí, oni vidí zraněnou maminku a vás nad 

ní, tak co si pomyslí, že vy jste ten vrah. Každý sám za sebe, hlavně neupozorňovat na sebe, 

vás můžou zavřít za cokoliv. Když třeba, tak byl pán, už nevím odkud, psal nějaký články 

protikomunistický … 

H: Jako tady nebo ve Vietnamu? 

R7: Teďka nevím, jako v zahraničí byl, nevím, kde přesně teďka, přijel do Vietnamu, strčili 

mu tam nějakou prostitutku na pokoj a zavřeli ho. Za prostituci. 

H: Takže když už se někdo zapojí, tak ztrácí naději, že by se mohl podívat do Vietnamu. 

R7: V podstatě jo, no. 

H: Myslíte si, že Vietnamci se nějak zapojují do místního dění? Zkusím Vám vyjmenovat pár 

možností, jestli byste mi u nich řekla, jestli ano nebo ne? Dávali by finanční dary stranám 

politickým? 

R7: To vám neřeknu tohle to, nevím, nesetkala jsem se s tím. 

H: Dobře, a že by se účastnili petic a stávek a demonstrací? Ne, že by je přímo organizovali, 

ale že by se zapojili, šli na demonstraci? 

R7: To jo. 

H: Na Jaké téma té demonstrace třeba? 

R7: EET třeba, to byla poslední. 

H: A předtím? Vybavíte si něco? Ať už demonstrace, petice, stávka. 

R7: Hm, to bylo proti Číňanům, jestli jste nějak zaregistrovala čínsko-vietnamskou válku, 

nebo zabírání těch ostrovů. To byla velká, dvě myslím byly dokonce. Jsem se byla na jedné 

podívat. 

H: A chodí na jednání zastupitelstva, to už jsme probrali, že spíše ne a hlasování v referendu, 

to už jste řekla, že pokud se jich to referendum týká, tak ano. 

H: Další otázka, jestli víte, že na jednotlivých obcích může vzniknout výbor pro národnostní 

menšiny, když se přihlásí dost lidí k menšinám. 



R7: Vím no, to jsem říkala, to je ono s tou učitelkou. 

H: A víte, třeba co ten výbor udělal? Znáte výsledky jeho práce, nebo jen víte, že může 

vzniknout a existuje? Setkala jste se třeba s něčím, že by udělal něco? 

R7: Podle mě ne moc. Jako jestli ten výbor něco udělá? 

H: Jestli by třeba pomocný nebo něco udělal. 

R7: Moc ne no právě. Nechávají si to pro sebe. Já se v tom vyznám tak trochu, protože jsem 

dřív dělala v tý Radě pro národnostní menšiny, jako teď už ne, ale dřív jsem se zapojovala, 

nebo mě to zajímalo, takže jsem měla různý ty jako informace z různý strany, tak se v tom 

trošku vyznám, ale normální člověk, tak vůbec neví. Ten jen zaregistroval, že byla uznána 

vietnamská menšina a tím to končí. 

H: Končí to tím, takže v praxi neví, co přináší výbory. 

R7: Potom to tuší jen ty skupiny co jsme jim nabízeli, ať se zapojí do projektu různý a potom 

nevím no. Jako ze začátku bylo dost lidí mladejch, kteří se rádi zapojovali, založili jsme i 

facebookovou skupinu a takový, ale postupně člověk neviděl jakoby ten posun, jako co dál. 

Postupně se to opustilo, že už ani na ty webovky nikdo nic nedává pořádně. 

H: Takže vy jste založili skupinu na nějaké akce na místní? 

R7: No, to je skupina facebooková a zezačátku se tam psalo jako kdo v tom výboru je, jaký 

projekty byly schválený, co ty projekty obnáší a takové. 

H: Na úrovni té obce? Nebo to bylo celorepublikové? 

R7: To bylo celkově. Jako na tý obci to vůbec. Už jakoby na tý celorepublikový to bylo tak 

špatný, jakože na obce se to vůbec nedostalo. Tam to spíš jakoby v těch obcích organizují 

jakoby Vietnamci, ale jakoby spíš pod ambasádou, než jako by ty český ta menšina.  

H: No a ti Vietnamci pod ambasádou ti jsou s českým občanstvím nebo bez? 

R7: No nemusí, ale třeba můj táta tam je, a ten má občanství a nevím, jestli ostatní mají 

občanství nebo ne. 

H: Jak hodnotíte přístup obcí k vietnamské menšině, třeba i z vlastní zkušenosti, nebo co víte 

od ostatních? 

R7: Dobře jakoby, nevím jak v ostatních obcích, ale u nás v Ústí je ta skupina dobrá. Jakože 

se zapojujou třeba, že pomohli, dali ten příspěvek na ty povodně a pomohli některým lidem, 

který byli zaplavení. 



Vždycky, jakože u nás v Ústí, dají nějaký příspěvek nějaký peníze a vždycky rozhodnou na 

koho to daj, tento rok to byl domov důchodců. 

Jestli to funguje i v ostatních krajích, to nevím no. Právě vždycky zveme lidi, nevím, starosta 

nebo primátora na ty akce, jakože Novej rok a takhle, a jsem i pomáhala dělat rozhovor 

s primátorem. I on říkal, že má rád vietnamskou komunitu. 

H: A třeba že přijmou pozvání a přijdou na tu akci. 

R7: Přijdou, každej rok přijdou. Nevím, jestli primátor, starosta, ale přijdou každej rok.  

H: A třeba zajímají se i o to ještě nějak jinak? O vietnamskou komunitu? Nebo jen splní tu 

povinnost. 

R7: To tohle to nevím no, oni vždy jen přijdou, mají ten proslov ale jak je ten proslov 

opravdickej, nebo jen společenskej to nevím. Těžko říct. 

H: Poslední blok, který mám, je občanské zapojení na místní úrovni. Protože co mám 

z dostupných dat tak vyplývá, že Vietnamci se hodně zapojují do občanských aktivit, do 

neziskových organizací, do občanských sdružení než jako politicky. Tak jestli je to pravda a 

jak to probíhá? Jak se spolky dělí třeba? Dokážete to nějak popsat to občanské zapojování? 

R7: Nevím, třeba u nás v Ústí tam je to Integrační centrum, tak jsou jakoby kroužky pro děti 

jakože výtvarné, tam nejvíc hodně děcka od nás. Jako jsou tam různé, Kazachstánci a tak ale 

Vietnamců je tam vždycky nejvíc. Jezděj na výlety s nima. 

H: A vy máte třeba nějaké vietnamské sdružení nebo spolek v Ústí? 

R7: Třeba spolek vietnamských žen. Teďka založili u nás v Ústí taneční klub, taneční kurzy, 

co se to učili rodiče, rumbu se učili. Jo, už i v Karlovarským kraji to je, že už umí tancovat, že 

ta druhá generace už nepracuje tolik, že odpočívaj, učej se třeba tancovat, nebo choděj spolu 

cvičit na rotoped a takovýhle. Pak hodně je golfistů a tenistů. 

H: Jakože mají normálně spolky? 

R7: No, golfovej spolek. Třeba ú nás v Ústí je golfovej spolek určitě, tenisti mají svůj spolek, 

potom ženy mají svůj spolek. Teďka se založil ten taneční kurz, nevím, jestli je to spolek nebo 

ne, nebo kdo to pořádá.  

H: A to je teda rozšířená forma zapojování, nebo je to jenom v Ústí? 

R7: Ne ne, jsou potom i republikový třeba souboje v tenisu, v golfu. 

H: Takže republikový charakter. 



R7: Je to jako dost propojený. 

H: A je běžné, že se Vietnamci takto zapojují? 

R7: Je to normální, třeba teďka hodně často se dělá to, že se daj dohromady peníze a zvou se 

třeba zpěváci, umělci z Vietnamu, že se zvou jako přímo z Vietnamu. 

H: A vidíte nějaké rozdíly v tom zapojování podle generací? Jak k tomu přistupuje první 

generace a jak druhá? 

R7: První generace se rozděluje ještě třeba podle krajů ve Vietnamu. Já jdu třeba příští týden 

na spolek Svazu rodnýho kraje mýho táty. Že oni když sem přijeli, nikoho neznali, tak se 

spolkovali podle měst ve Vietnamu. Takhle to jako zůstalo a tak se třeba scházejí. Nebo se 

pak scházejí podle toho, v jaký továrně pracovali. Jako v Mladý Boleslavi, v Ostravě. No a 

mladý ty už se schází třeba podle škol, normálně jako ekonomové jsou spolu, doktoři jsou 

spolu, právníci jsou spolu a potom taky podle sportu. Teďka třeba vietnamská mládež se 

rozděluje, že hodně hrajou volejbal, nejdřív trénovali a teďka třeba už pořádaj turnaje. Podle 

jako koníčků tady ty mladý. 

H: Pak jsem se dozvěděla, že mladí Vietnamci se celkem dost zapojují do dobrovolnických 

aktivit, tak jestli o tom víte a třeba i v různých oblastech v lidských právech, třeba jako 

dobrovolníci pomáhají v nějaké neziskovce nebo takhle.  

R7: Jako nevím, já jsem doktor, takže se vyznám v tom lékařským oboru a vím, že mladí 

Vietnamci, když přijdou na fakultu, tak se zapojujou do všeho. Je to úplně super, jakože 

vypomáhají. Já jsem taky hodně pomáhal, mě to bavilo. 

H: Kde jste pomáhala? 

R7: Já jsem třeba, no jak se to jmenovalo, ale třeba medvídková nemocnice, to je v rámci 

školy, že malý děti se bojej doktorů, tak děcka choděj do školky, maj medvídka a ten 

medvídek je nemocnej, tak si hrajou, že mu obvážou ručičku medvídkovi, aby se nebáli 

doktorů. Za mě to třeba nebylo, já jsem třeba učila první pomoc, že jsme měli spolek první 

pomoc a učili jsme děti na základce na střední, jak se zachovat, třeba tu resuscitaci, to je 

vlastně taky na bázi dobrovolnictví. 

H: Dobře, tak to je všechno co jsem měla připravené, jestli Vás napadá ještě něco? 

R7: Mě napadlo ještě ekonomové, tam je skupina, nevím, jestli znáte, AIESEC se to jmenuje, 

já nevím, co to přesně je, ale vím, že hodně Vietnamců se v tom zapojuje. Furt to jako 

propagujou, kdyby to byla jejich firma. 



H: Dobře, tak to je všechno z mé strany, tak moc děkuji. 

  



Respondent 8  

 Pohlaví: muž 

 Rok narození: 1958 

 Místo narození-stáR9: Ha Nam-Vietnam 

 Místo bydliště: Brno 

 Rok příchodu do ČR: Do Československa v roce 1975 a do ČR v roce 1993 

 Občanství respondenta: České  

H: První otázka se týká, já to píšu ohledně Vietnamců, kteří mají české občanství a mají právo 

volit a zapojovat se. První otázku mám. Jestli víte, že vietnamská národnostní menšina byla 

uznána za oficiální národnostní menšinu, a jestli vidíte nějaké konkrétní změny, co to 

přineslo? 

R8: Ano, v roce 2013.  

H: Jestli to něco dalo? 

R8: To za dva tři roky bude vidět nějaká změna, ale není to tak, protože je to krátká doba. Ale 

co se týče druhé generace, tzn. naše děti, ti jsou už od začátku integrovaní, ti už jsou spíš jako 

Češi, než jako Vietnamci. Některé děti mají občanství, některé nemají ale i tak. 

H: Takže nic konkrétního, že by se změnilo, že by to něco přineslo, nebo naopak, že by to 

něčemu uškodilo? 

R8: Né to né, ti kteří mají občanství, ti už se snaží integrovat do české společnosti i starší 

generace jako my, protože takto se cítí zodpovědnější menšina k občanství jako občan české 

republiky.  

H: Mohl byste shrnout, co vede Vietnamce k podávání žádosti o české občanství, třeba jestli 

se to liší i podle věku, podle toho, co tady dělají? 

R8: Hlavně ti mladší a starší, někteří by chtěli určitě, ale jazyková bariera dělá problém, 

protože na občanství ČR musí složit zkoušku z českého jazyka a to dělá problém. 

H: A mladší, proč si o to žádají? 

R8: Protože oni jsou tady a zvykli si na ten způsob života a všechno. 

H: A myslí si, že už tady zůstanou, tady nebo v Evropě? 

R8: Jo, to určitě, možná tady na území, ale určitě v Evropě. 



H: Myslíte si, že jak narůstá počet Vietnamců, co mají české občanství, tak že by to mohlo 

vést k většímu zapojení Vietnamců do politiky?  

R8: Tak to si zatím myslím, že vietnamská menšina je tady jako mladá, jako uznána pár let až 

ta druhá a třetí generace. 

H: Takže až ta druhá třetí generace dospěje  

R8: Já mám taky občanství. Já mám dvojí dokonce. Ale do politiky to už pro nás ne.  

H: Takže je to pro mladší. 

H: Teď mám otázku, která se bude týkat té politiky jako takové, už jste někdy slyšel pojem 

politická participace? 

R8: Ne. 

H: Jedná se o pojem pro politické zapojení, pro angažovanost pro účastnění se. Mě by 

zajímalo u toho, jak se Vietnamci zapojují jakýmkoliv způsobem do politiky, tak jestli vidíte 

rozdíly mezi první a druhou generací? Třeba i co si o tom myslí, jak na to nahlíží? 

R8: Myslím si, že první generace se do politiky asi už těžko zapojí. 

H: Ti se do politiky nezapojí, ale diskutují třeba o tom, ne že by šli třeba volit, ale baví se o 

politice? 

R8: Jo, to určitě, tak například já, každý den, každou hodinu sleduju politiku, rádio, televize, 

například ten aktuálně, to pravidelně. Vlády, to každý den. 

H: Takže sledování a diskuze jo, ale jenom to, ale nejdou třeba volit. 

R8: Ti, kteří mají občanství, tak ti určitě jo. 

H: A u té druhé generace tam je ten pohled… 

R8: Tam právě si myslím, že druhá generace ti mladí, tak to je málo, kteří se zajímají o 

politiku. Já si myslím, že zatím ještě ne, až starší. Tzn. 18 až 20 let tak to ještě ne, ale 25 – 30 

tak to určitě.  

H: A ti mladí se o to nezajímají, že je nezajímá ta diskuze, že mají jiné zájmy a jiné témata. 

R8: Ti mladí, to já moc nevím, protože ti naši Vietnamci, když mají české občanství, ale 

osmnáctiletí, ty to moc nezajímá. Mají jiné zájmy. 

H: Myslíte si, že vietnamská menšina vnímá odlišně jednotlivé volby? Jsou pro Vás některé 

volby důležitější, než jiné, třeba prezidentské než parlamentní nebo než obecní? 



R8: Osobně si myslím, že parlamentní volby jsou důležitější než prezidentské. 

H: A co volby taky jako do Brna do zastupitelstva, jako starosta Brna, nebo vlastně primátor. 

R8: To je taky důležité, my tady žijeme, tak nás to zajímá. 

H: Ale je to tak, že první jsou parlamentní, pak jsou ty místní a pak třeba prezident a další. Co 

si myslíte, že rozhoduje o tom, jestli Vietnamci půjdou k volbám? 

R8: Tak to podle jednotlivců, protože každý si myslí, že jde někoho volit, tak tomu musí 

rozumět, musí vědět, koho jde volit, takže ti, kteří se zajímají o politiku, tak sledují. 

H: A myslíte, že je víc těch, co nechodí nebo těch, co chodí? 

R8: Víc chodí. 

H: Myslíte si, že záleží taky na tématu, kdyby bylo nějaké téma, které by všechny zajímalo. 

R8: Je to tak, ale naši nechodí na meetingy, kde jsou ti kandidáti. 

H: Co si myslíte, že ovlivňuje vstup Vietnamce do politické strany? Proč by někdo šel do 

politické strany a jestli někoho znáte. 

R8: No to těžko, protože, tak pro nás někdo tady už dlouho žije, tak to vietnamská menšina už 

pár let nemá pozici to místo. Musí někdo začít, tak potom jo, ale zatím co já vím, tak jeden 

člověk už dva nebo tří roky za ODS. 

H: Jo, to vím, má plakáty na Sapě. 

R8: To je jediný člověk, zatím nemáme nikoho tam právě. 

H: A myslíte si, že se to stane teď někdy. Kolik tomu dáváte, pět let, deset? 

R8: Určitě, ano to určitě. Za pět deset let to někdo bude. 

H: Myslíte si, že by někdy mohla vzniknout vietnamská politická strana v ČR. 

R8: To si netroufnu říct, jestli bude. Protože momentálně nevidím nikoho. 

H: Je pro Vietnamce důležitá politika v obci, kde žijí? Tak to jste mi řekl, že se o to i zajímají. 

Která témata Vás nejvíce zajímají na místní politice? 

R8: Všechno co se týká normálního života pro občana. Když občan něco potřebuje, tak 

nemáme tak vysoké požadavky.  



H: Někdo mi říkal, že ho více zajímají témata spojená s podnikáním, protože podniká a 

sleduje, jestli třeba město pronajímá nějakou nemovitost nebo jak plánuje například omezovat 

automaty, bary podle toho kde podniká. 

R8: První generaci určitě zajímají podnikatelská témata a pro mladší, druhou a třetí generaci 

si myslím, že nic. 

H: A myslíte si, že Vietnamce zajímá taková ta rodinná oblast, budování škol, hřišť a tyhle 

volno časové věci. 

R8: Určitě, ano, protože kde žijeme, naši hledají místo podnájmu anebo nemovitost pro koupi 

tam, kde jsou školky, základní školy pošta atd., taková ta občanská vybavenost. Protože první 

generace stále myslí na další generace, to znamená, že my, jako rodiče stále myslíme na děti 

víc, než na sebe. Každý rodič se snaží, aby děti chodily do školy co nejlepší. 

H: Jakým způsobem se Vietnamci do místního dění zapojují? Já Vám vyjmenuji pár způsobů 

a vy mi řeknete, jestli ano nebo ne. Tak účast ve volbách to už jsme řešili, účast v politických 

stranách, to moc ne. Finanční dary politickým stranám a podílení se na kampani, pak petice, 

stávky, demonstrace, a že by někdo chodil na jednání zastupitelstva? 

R8: To chodí na jednání zastupitelů, tak to právě nevíme, jak si myslíte, takže například na 

menšiny tak to my chodíme. 

H: Tady v Brně je menšinový výbor. 

R8: Ano a taky městský výbor a krajský. 

H: A tam chodíte? 

R8: A dokonce nás tam zastupuje, tam na krajském. 

H: K tomu se taky ještě dostanu, na to mám taky otázku. A pak, že by se účastnili třeba 

stávek, petic, demonstrací, že by podepisovali petice? 

R8: Podle toho co, ale moc nás to tady nezajímá. 

H: Já jsem zaznamenala, že v Praze se někdo zúčastňoval petic a demonstrací proti EET. Tam 

byly stávky a demonstrace. Organizovala to nějaká politická strana a Vietnamci se jenom 

přidali, že je to taky štve. Tak jestli by se Vietnamci přidali do stávky, kdyby město chtělo 

vybudovat něco, co by Vietnamci moc nechtěli. 

R8: K EET někteří jo, ale jinak to moc ne tady v Brně. 

H: A finanční dary, nebo že by se někdo účastnil kampaně, tak to taky ne? 



R8: Tak zatím nás nikdo neoslovil. 

H: Další otázka je spojená s tím výborem, že když se při sčítání lidí nahlásí dost lidí k jiné 

národnosti, tam může vzniknout výbor. Vy jste teda říkal, že máte zástupce, tak v čem to 

považujete za dobré, nebo co se tam řeší. Co vidíte jako přínos, nebo ten přínos žádný není, 

jak to zhodnotíte. 

R8: Tak zatím žádné problémy nemáme, ale pro organizování menšinového programu 

každého národa, myslím, že každý členský stát jako menšina každý rok organizuje nějaké 

akce. 

H: Takže na tom výboru se řeší ty akce a řeší se tam vesměs jako kulturní akce, co třeba 

v Brně bude. A kromě kulturních akcí se tam řeší i něco jiného, nebo jen tohle? 

R8: Tak právě kromě vietnamské komunity a ukrajinské komunity ostatních 12 zemí oni už 

tady jsou dlouho, už jsou jako Češi. A proto my zatím nemáme moc témat. 

H: Jak hodnotí přístup obcí k vietnamské komunitě, jestli je s nimi dobrá spolupráce, jestli 

vychází vstříc. 

R8: Tak konkrétně tady Černovice nebo Slatina máme dobrou spolupráci, pokud něco 

potřebujeme, tak jdeme za starostou nebo někým zodpovědným, nebo když něco potřebují, 

tak oni přijdou taky. Konkrétně tady v Brně Slatina a Černovice máme dobrou zkušenost. 

H: Takže se i vzájemně potkáváte a řeší se to. A poslední oblast mám ohledně občanského 

zapojení, protože z těch informací, co mám, mi vyplívá, že Vietnamci hodně občansky 

zapojují do různých spolků sdružení mezi sebou, takový ten občanský život. 

R8: Tak právě máme tady hodně, například největší je Svaz Vietnamců v ČR a potom Svaz 

vietnamských žen a potom spolky krajanů každé provincie. Potom kulturní klub, takže toho 

máme hodně. 

H: Takže je to zvykem, že každý je v nějakém spolku a nějak se zapojuje do toho života. 

R8: Ano, zapojují se. Tady je i svaz buddhistů, potom sportovní kluby atd.  

H: To jsem slyšela, sportovní kluby, golfistů, tenistů, volejbal hodně teď začíná. 

R8: Ano a taky ping pong a fotbalisti. 

H: Vidíte nějaký rozdíl v tom, jak se zapojuje první a druhá generace? Jak na to nahlíží? 

R8: Starší spíš mají hodně spolků a mladší se tak moc už nezajímají. Oni mají svaz studentů a 

mládeže ale tak moc už o tom nechtějí slyšet. 



H: Tak v tom zapojování je ta první generace aktivnější. Ta druhá generace moc ne. Já jsem 

slyšela o druhé generaci, že jsou aktivní v dobrovolnictví, že pomáhají i při škole třeba 

v českých neziskovkách. 

R8: Jo, tak to jo, pokud chodí do české školy, pokud to Češi organizují, tak oni se zapojí taky. 

Právě proto říkám, že jsou už jako Češi. 

H: To už mi říkal jeden respondent, že už skoro svoje dítě nutí, aby chodilo na ty svazy a že to 

dítě nechce.  

R8: Pokud děti mají svoje vlastní zájmy, tak my se je snažíme podpořit. 

H: Ale že se nechtějí zapojovat do těch svazů první generace. 

R8: To jo děti ty už moc ne, mladí ne. 

H: Že tam většinou sedí někde v koutě, že si to tam odsedí a jdou pryč. To mi právě říkal, že 

ho to mrzí, že to upadá. Když se druhá generace nezapojí do toho. 

R8: Myslím, že je to tak. 

H: Čekám, kdy se prolomí ten led a někdo vstoupí do politiky. 

R8: Já osobně bych chtěl, ale jak. 

H: Spíš ti mladší, že je chytne nějaké téma. 

R8: Uvidíme, jak je to chytne a potom a někdo tam vstoupí, tak nebude sám. 

H: Jde o to jen prolomit. 

R8: Jak to někdo neproskočí tam, tak zatím ticho. 

H: Teď všichni mladí nemají zájem o politiku. 

R8: Ne, teď žádní mladí nemají zájem. 

H: Je to pomalu sprosté slovo. 

R8: Já si myslím, že i tady Češi i naši to už je jedno. Jsou stejní. 

H: Nechtějí o tom vůbec slyšet a nezajímá je to. Vůbec. Jestli to Čech nebo Vietnamec, co 

tady žije od narození, mají stejný názor a raději jdou někam jinam. Ale třeba časem. 

  



Respondent 9  

 Pohlaví: žena 

 Rok narození: 1990 

 Místo narození: České republika 

 Místo bydliště: Cheb, Brno 

 datum příchodu do ČR: od narození 

 Občanství: české  

H: Mám připravený scénář, ale kdybyste chtěla, tak mi do toho klidně zasahujte, kdyby se 

vám otázka zdála špatně položená nebo tak. Mám to rozdělené do jednotlivých tematických 

oblastí, protože se věnuju vietnamské menšině s českým občanstvím a věnuju se hlavně 

komunální politice. Budu ráda, když mi řeknete jako vaše osobní zkušenosti, tak celkové 

názory na komunitu. První oblast se věnuje uznání Vietnamců za vietnamskou národnostní 

menšinu v České republice, jestli dokážete specifikovat nebo říct, jaké konkrétní změny 

uznání přineslo, jestli se něco změnilo tím. 

R9: Teď myslíte z hlediska fungování té menšiny jako z právního hlediska nebo obecně? 

H: Záleží na tom, s čím si to spojíte… 

R9: No, já co si jako vzpomínám, tak byla strašná kauza, že v podstatě Vietnamci jsou, nebo 

vždycky byli velká a početná menšina tady a dlouhou dobu v podstatě nebyla uznána 

z právního hlediska za menšinu. Samozřejmě, že v médiích se s tím laborovalo stejně, ale 

z právního hlediska pořád ta menšina nebyla, čímž vlastně teoreticky, ta menšiny, nebo 

vlastně my jsme přicházeli o nějaký jakoby benefity co se týká jazykových překladů třeba na 

úřadech a podobně. Samozřejmě ty překlady tady byly, protože přece jenom ta vietnamština a 

čeština je hodně odlišná a naučit se to nedá tak rychle, takže to tam bylo, ale jako z toho 

právního hlediska to tam nebylo. A tím uznáním, až po těch dlouhých kolika letech v roce 

2013 tak si myslím, že tam byl krok jakoby k uznání těch Vietnamců z právního hlediska. 

Myslím si, že pro Vietnamce jako obyčejné se tím nic nezměnilo, tam to zůstalo úplně stejný. 

Ale vlastně pro ty pro nás z toho právního hlediska je to super, že už jsme uznaný jako 

národnostní menšina, že jakoby v podstatě, když to mám říct, že už jsme součástí České 

republiky. Že už to není, že jsme tady nějakým paranoidním způsobem se objevily a je nás 

tady hodně ale prostě nikdo nás tady nechce. Takže z tohodle hlediska právního si myslím, že 

to bylo super, a co se týká těch obyčejných lidí, tak říkám, ten rozdíl tam není vůbec patrný. 



H: Další oblast se věnuje českému státnímu občanství, s tím, jak došlo ke změně zákona a tak 

dále, tak jestli byste dokázala shrnout a třeba to i rozdělit podle věku nebo nějakého jiného 

charakteru co vede Vietnamce k žádosti o české občanství? 

R9: Tak ten zákon se týkal hlavně té naší generace, takže jakoby pro nás to bylo jednodušší 

tím že, teda aspoň pro mě, opadl ta povinnost platit správní poplatek 10.000 Kč, což si 

myslím, že z 10.000 na 500 Kč je to dost velký rozdíl. Zároveň tím opadly i ty právní kroky 

jako podat žádost, čekat na vyjádření a podobně. A to, že se tam skládaly nějaké zkoušky, to 

už je jedno že jo v podstatě, my jsme se tady narodili, takže to je jedno. Ale tímhle tím se to 

strašně zjednodušilo a hlavně, což je super a myslím si, že je dobré, že to tam udělali, že 

můžeme si ponechat to vietnamské občanství. Vzhledem k tomu, že v podstatě hodně z nás 

pořád jezdí do Vietnamu domů, tak jakoby ztráta toho vietnamského občanství by byla strašná 

ztráta jak pro rodiče, kteří by to chápali jako nějakou zradu v podstatě, když to mám takhle 

blbě říct, protože ty děti by musely žádat o vízum nebo dřív musely žádat o vízum, když si 

žádali o to české občanství, přišli automaticky o to vietnamské. Takže v případě, že by jeli 

zpátky od Vietnamu nebo navštívit rodinu, tak by museli žádat o vízum. Takže to byl problém 

před tím rokem 2014. Teďka tím, jak jsou ty dvoje občanství tak nejenom vietnamští rodiče 

chtěly, aby ty děti měli české občanství, protože to je pro ně záruka toho, že je nikdo tady 

nevyžene a zároveň jim zůstává to vietnamské, takže vlastně se vyhovělo oběma stranám. A 

pro ty, jakoby pro nás, to bylo super zase hlavně z hlediska cestování, protože jakoby 

Schengen, jo, v pořádku a co se týká dalších cest například, já nevím, do Ameriky a podobně 

bylo to hrozně těžký jakoby získat vízum jako vietnamský občan. Takže to je pro nás důležité. 

H: A někdo mi zmínil i výhodu cestování za možností studia typu Erasmus. 

R9: Přesně tak. V podstatě všechno, veškeré cestování. V rámci studia to vždycky bylo 

ulehčené tím, že jste studentka, ale stejně tam byli takové ty různé žádosti a byrokratické 

kroky, které to strašně zdržovaly, a mohl tam nastat ten problém nebo aspoň co já vím. 

 Když jsem chodila na základku tak to byl strašný problém, jet jenom do Německa, tím, že 

jsem z Chebu, tak to Německo je tam asi 15 minut a já jsem tam v podstatě do svých 13 let 

nikdy nebyla. Všichni jakoby byli v Německu a já jsem do 13 nemohla a až potom, jak byl 

otevřený Schengen, tak to bylo až potom. Takže pro mě to bylo strašný plus. 

H: A nevím, jestli jsme řekli tu první generaci, proč by si oni teďka žádali o občanství. 

R9: V podstatě u nich, jakoby tam ta to navýšení po tom roce 2014 není nějak rapidní jako u 

tý druhý generace, to vůbec. Ti, co chtěli si žádat o občanství, si už žádali a teď je to, sice je 



to zase jednodušší, ale stejně jakoby pro ně to nic neznamená. Oni tady jakoby chtějí zůstat, 

ale to české občanství pro ně, oni jakoby nechtějí cestovat moc, takže ani tenhleten benefit pro 

ně není, možná si chtějí nechat zadní vrátka, že jo i kdyby měli to oboje občanství tak stejně 

je to pro ně jakoby obtížné i tím že mají málo času, pořád někde jsou, takže i to jet jednou 

někam na nějaký úřad do krajského města, už to je pro ně jakoby celkem obtížné. Aspoň si 

myslím jako z mého hlediska. 

H: Myslíte si, že možným důsledkem toho, že roste počet Vietnamců s českým státním 

občanstvím, bude jejich větší zapojení do politiky? 

R9: To je otázka. V mým výzkumu jsem se zaměřovala i tady na tuhlectu část, ale v podstatě 

jsem zjistila, že to větší zapojení v rámci voleb ano, jako chtěli si to zkusit zřejmě, co jsme tak 

jakoby zjistila ze svých focus group. Chtěli si to zkusit, bylo to něco nového, ale jakoby 

aktivnější zapojení jakoby jako občan jako nějaký uvědomělý občan, který chce něco změnit 

si myslím, že buď až vyrostou. Přeci jenom já jsem z těch nejstarších, a neb si myslím, že to 

zůstane na stejné úrovni jako Češi, což je v podstatě nějaký laxnější přístup. 

H: Teď to bude asi pro Vás trošku irelevantní otázka, ale mám ji tady, tak jestli znáte pojem 

politická participace a co si primárně pod tím představíte. 

R9: Tak znám ten pojem. A první věc samozřejmě, co kohokoliv napadne, tak jsou volby, 

samozřejmě. Ale tím, že jsem už postižená povoláním, tak máme spoustu podob politické 

participace, takže v podstatě v dnešní době bych řekla, že veškeré aktivity jsou spojené 

s nějakou politickou participací, vždycky se musíte k něčemu vyjádřit, stát si za nějaký 

postojem a názorem, takže v podstatě ve všem je nějaká politická participace. 

H: Je to zajímavé, tuto otázku jsem se dala jen, abych nějak uvedla ten blok a už mi málokdo 

řekl volby, ale většina už vnímá politickou participaci jako diskuzi, nad tím a že se jako 

zapojují a diskutují. 

R9: Tak to mě třeba ne. To mě většinou řekli volby, až potom třeba řekli „No třeba takové ty 

diskuze na internetu o politice třeba“, ale například nějaké demonstrace to tu druhou generaci 

vůbec nenapadlo. Tím, že jakoby nejsou tak akční, nezajímaj se o to tak je to jasný, že jim 

todlecto chybí, ale mě volby. 

H: Teď vlastně otázka, jestli vidíte nějaké obecné rozdíly v tom, jak se politicky zapojuje 

první a druhá generace? Jaké k tomu mají postoje, co si o tom myslí? 



R9: Tak určitě je tam strašnej rozdíl. To, co jsem zjistila ve svý diplomoce, nemůžu úplně 

generalizovat na první generaci bohužel, nebo bohužel, těch respondentů bylo míň, než jsem 

chtěla. Nicméně zapojili se mi hlavně ty politicky aktivnější, což je jasné, protože už to téma 

toho dotazníku a celé té diplomky vedlo k tomu, že odpovídali ti politicky aktivnější nebo ti, 

co se nebojí odpovídat. Tím, že ve Vietnamu je režim jaký je, tak v podstatě oni si to přinesli i 

sem. Takže nějaká politika ano, ví o nějaké politické situaci, ví, co se děje, snaží se zachytávat 

především ty ekonomické věci, co se jich týkají, změny v ekonomice, EET a podobně, ale aby 

se nějakým způsobem zapojili víc, to určitě ne. Jako vyjádří se, ale je to všechno. Ale 

překvapivě existuje nějaká první část první generace, která je hodně politicky aktivní a hodně 

se zapojuje, účastní se demonstrací, různých petic, manifestací a podobně a ta druhá generace 

říkám, ta je hodně zaintegrovaná a hodně se vcítila do té české mentality, takže tam nějaká 

větší politická participace není zatím vidět, hlavně teda musím říct že jsou pořád hodně 

mladý, jsou na středních školách, tam v podstatě mě ta politika taky nějakým způsobem 

nezajímala. 

H: To taky, častá odpověď je, že mám počkat, až budou mít 25, že do toho vyzrají, ale zatím 

jako každý prostě v tomhle věku má jiné zájmy. 

R9: Ale těžko říct, já si myslím, že ten můj ročník 90, 91,92 byl celkem silnej a stejně je nám 

25 a 26 a stejně jsme do toho ještě nevyspěli jako. Zatím nikdo v podstatě mi neřekl, že by se 

někde angažoval nějak víc politicky nebo podobně, takže počkáme co ta další generace, nebo 

generace, co ty mladší po nás. 

H: Další otázka, by mě zajímalo, jak si myslíte, že vnímá vietnamská menšina jednotlivé 

volby? Jestli je nějak hierarchizuje, co třeba sleduje víc a co je úplně nezajímavé. 

R9: Tak v podstatě nejvíc sledují ty parlamentní volby, přece jenom, ty jsou hodně 

medializované, všude se probírají, ať už ve vietnamských v českých novinách, takže ty asi 

hodně, ale vzhledem k tomu, že každý bydlí v nějaké obci, tak i ty komunální, no a ty krajské, 

tam si myslím, že jsou takové spíše jako v pozadí a ty evropské úplně v pozadí. Ale myslím 

si, že ty parlamentní, samozřejmě teď už i ty prezidentské. Parlamentní, prezidentské a ty 

komunálky, že jsou asi nejdůležitější, nebo myslím si, že o nich mají největší jakoby 

povědomí. Ale co vyšlo z té mé diplomky, tak v podstatě to nejdůležitější považují tu 

komunální část, komunální úroveň, v podstatě tím, že je jim nejblíž. Což aspoň argumentovali 

ti moji, tím že jím je nejblíž, a to v podstatě tím, že se jedná o nějaké směřování obce, tak pro 

ně jsou nejdůležitější prý komunální volby. 



H: To Vám vyplynulo z výzkumu? 

R9: To mě vyplynulo aspoň z těch rozhovorů, co jsem dělala. Což bylo pro mě dost 

překvapující, protože já jsem čekala ty parlamentní. 

Řekli mi, že komunální, ve většině případů ti mladí, ti starší, v podstatě tím, že sem se bavila, 

to bylo půl na půl, politicky hodně aktivní a politicky hodně neaktivní, tak ti aktivní sledovali 

naprosto všechno od parlamentních přes evropské až po komunální, ta mladá generace musím 

říct, že opravdu považovala za ty nejdůležitější ty komunální volby.  

H: Dokážete říct, co ovlivňuje účast vietnamské menšiny ve volbách? Co je ten hnací motor? 

R9: Tak určitě v dřívějších volbách to bylo občanství. Jakmile jste neměla občanství, nemohla 

jste k volbám. To si myslím, že byla ta nejstěžejnější věc. A v současné době myslím si, že 

většina druhé generace jsou studenti, to znamená, že se nedostanou domů, vzhledem k tomu, 

že, myslím si, že nejsou až tak akční, aby si žádali o voličský průkaz, takže musí stejně jet 

domů. Myslím si teda, že ta vzdálenost a ten čas no. Je to tak, že už většina chodí do práce, 

nebo jde na nějakou párty. 

H: A u první generace, která má občanství? 

R9: První generace, která má občanství, tam mě vyplynulo, že většinou co má občanství tak 

jde k volbám, je tam ta korelace. Tím že jsou v podstatě politicky aktivní tak si zažádali o 

české občanství a chodí k těm volbám. Ti co nemají české občanství tak ti nic. Ale nemůžu 

říct, že by to byli všichni z první generace, ale většina. 

H: Co ovlivňuje vstup Vietnamců do politické strany? 

R9: Co ovlivňuje? 

H: A co by je k tomu mohlo vést je pak navazující otázka. 

R9: V podstatě tím, že i obecně to členství ve stranách hrozně klesá, a i u většinového 

obyvatelstva, tak tady není žádná motivace žádného člověka, když to tak mám říct, a je jedno, 

jestli je to Čech nebo Vietnamec, jestli vstoupí do nějaké politické strany. Takže si myslím, že 

kdyby byla nějaká motivace jakoby celorepubliková nejen jakoby na Vietnamce, tak že ti lidi 

šli do té strany. Tím, že Vietnamci jsou celkem integrovaný a hlavně ta druhá generace se 

hodně baví s Čechy, tak si myslím, že by se i navzájem nějaký způsobem hecovali, ať jde 

s ním do strany nebo je lákali. Teď v podstatě myslím si, že je to hodně velká ambicióznost 

nebo spíš jako. 



H: Ambicióznost jedinců? 

R9: Ano, přesně tak, jedinců. Nemyslím si, že by je do toho někdo přesvědčoval rodiče třeba, 

to třeba vůbec, spíš je to o člověku jestli chce do politiky vstoupit nebo ne.  

H: A dá se nějak v budoucnu třeba v 5, 10 letech dá očekávat vznik vietnamská politické 

strany, třeba i na místní úrovni? 

R9: To je hodně zvláštní otázka, těžko říct, jako ono záleží. Vím, že jsem četla, nevím, jestli 

jste četla ten článek, teď už si přesně, myslím, že to byl pak Antoš o komunálních volbách a o 

změně zákona. V podstatě on řešil právě tuto věc, že i občanům třetích států, kteří nejsou 

občané EU a jsou tady v nějaké menšině, ve větší menšině, když ti tak mám říct, početní 

menšině, takže by mělo být uděleno nějaké volební právo, právě do komunálních voleb, 

protože tam přece jenom žijí, odvádí daně a podobně. 

H: Jo, to se i několikrát zkoušelo. 

R9: Přesně tak, zkoušeli to, nepovedlo se a právě řešil vietnamskou menšinu, co by se stalo, 

kdyby vznikla nějaká vietnamská politická strana a řešil právě případ Chebu, kde je největší 

koncentrace a kde by měli teoreticky šanci uspět a v podstatě přišel na to, že ta strana jako 

taková by ani moc neuspěla vzhledem k tomu, že jakoby musíme brát v potaz, kolik 

Vietnamců má české občanství, kolik Vietnamců, kteří, že jo, jsou v Chebu a studují a jsou 

teď v Praze, Brně, Plzni, by se vrátili domů na ty komunální volby. Takže to je strašně moc 

proměnných, který se musí brát v potaz. A co se týká jako národní strany, tak to si vůbec 

netroufám říct, jestli vznikne nějaká vietnamská strana. Myslím si, že tady není taková 

skupina lidí, kteří by se do toho v současný době teďka pustili, že by měli jako odvahu pustit 

se do něčeho takovýho, myslím si, že ne. Hlavně si myslím, že by ani neměli voliče stálé, 

protože první generace, která by do toho šla, už má něco za sebou, má nějaké stálé postoje, 

tak těch je opravdu hrozně málo. A druhá generace v současné době spíš, spíš se zajímá o ten 

program, než jestli jsou to Vietnamci nebo ne, nebo Češi, takže tam by museli přijít s hodně 

dobrým programem, který by byl stejně dobrej, jako mají ostatní strany.  

H: Další otázka, na kterou jste mi de facto už odpověděla, tak je pro Vietnamce důležitá 

politika v obci, kde žijí? Tudíž jsme říkala, že ano. 

Která témata na té místní úrovni Vietnamce nejvíc zajímají, jaké oblasti? 

R9: Tak to jste mě celkem zaskočila, na to já jsem se vůbec neptala. Z mýho pohledu co by je 

tak mohlo zajímat. Myslím si, že by je mohlo zajímat, jak se tomu říká, ten plán jakoby když 



se budujou města, územní plán, tak jakoby to, kde bude zeleň, kde se postaví další 

supermarket a podobně. A ostatní hlediska, težko říct. 

H: Tak jenom jestli se třeba ztotožníte nebo ne z následujícími oblastmi: oblast podnikání… 

R9: To určitě, samozřejmě… 

H: oblast nemovitostí… 

R9: Ano… 

H: A trošku rozporuplná stanoviska jsou ohledně rodinné politiky a volnočasových aktivit 

typu budování hřišť. 

R9: Tak to si myslím, že zrovna tam úplně ne. To bych brala spíš jako nějakou podkapitolu 

toho územního plánování těch různých staveb a podobně, ale ne že by specificky řešili, jestli 

tam bude hřiště nebo ne, to si nemyslím. 

H: A pak, co mám taky trochu rozhodující je kulturní vyžití… 

R9: To je tak, no, nemyslím si, že by to byla priorita mezi TOP 10, myslím si, že je to takový 

to kdybych si mohl ještě jako vymyslet… 

H: Jakým způsobem se Vietnamci zapojují do toho místního dění? 

R9: Jakým způsobem? Záleží, v jakém městě jste.  

H: Takže se to hodně liší město od města? 

R9: Hodně se to liší, záleží, co se týká Vietnamců, tak záleží na té koncentraci. Já jsem třeba 

z Chebu, kde je vysoká koncentrace Vietnamců, nikdo už neřeší, jestli jste Vietnamka nebo 

Čech. Když jdete někam do kavárny a hospody, tak je to 50 na 50, někdy 90 Vietnamců ku 10 

Čechům. Když jsem přijela do Brna před těmi 5, skoro 6 lety, tak jsem tady procházela 

centrem sama, tady nikdo nebyl. I když je tady velká koncentrace na Olomoucké, tak tady 

v podstatě v centru jsem nepotkala živáčka. Na celý fakultě jsem byla sama, nikdo tam nebyl, 

hlavně na tom mým oboru, takže já jsem byla hodně ztracená, nebo ztracená…Já jsem jako 

nikdy s těma Vietnamcema nekomunikovala, trávila jsem většinu času s těma Čechama,  

ale i tak mě to hrozně překvapilo. Já nevím, teď teprve poslední rok a půl se teprve začalo 

něco dít, začali se tady otevírat v centru restaurace vietnamské, začali se tady dělat kulturní 

dny, takže opravdu to chce čas. A hlavně v tom Brně teprve teď se začínají lidi ptát a co ti 

Vietnamci vlastně, že tady nějaký žijí. V Praze si myslím, že je to stejný jako v Chebu, tak je 



těch Vietnamců taky celkem dost, ta komunita je veliká, je to v centru, takže tam už si 

myslím, že je to taky normální. 

H: A ty procesy toho zapojování, kdybyste měla říct třeba Cheb? Tak jakým způsobem se 

Vietnamci zapojují do místního dění? Já tady mám pár jakoby věcí, ale klidně můžete dodat 

svoje. Tak účast ve volbách, to jsme řešili, vstup do politické strany, kandidaturu taky. Pak 

jestli třeba Vietnamci přispívají finanční dary stranám a jestli se účastní třeba i nepřímo nějak 

volební kampaně, pak tady mám oblast petice stávky, demonstrace a pak oblast jako 

navštěvování zastupitelstva, že by přímo šli za politiky. 

R9: Tak tady bych to rozdělila zase na první a druhou generaci. Ta druhá generace v podstatě 

nemá finanční prostředky na to, aby někomu dávala nějaké finanční dary, takže tam bych 

s tím počkala, nevím, jestli jako pak v budoucnu pak budou chtít podpořit nějakou stranu. Co 

se týká první generace, myslím si, že tam samozřejmě jsou nějaké příspěvky, záleží od koho a 

jakým způsobem, nedokážu říct. Ale co se týká toho mého dotazníku, ptala jsem se úplně na 

to stejné a je tam pár jedinců, kteří opravdu jako někdy přispěli na tu kampaň nebo nějaké 

politické straně. Jakože ano, todlecto zapojení tady je, ale není v nějaké velké míře. Co jste 

tam měla dál? 

H: Pak petice, stávky, demonstrace. 

R9: Petice, stávky, demonstrace, tak tady hodně záleží na tom tématu té petice, stávky a 

demonstrace. Pokavaď se jich to přímo týká, jako člověka, jako lidí, například dejme tomu 

studentů, tak je tam veliká účast. V týhle oblasti tam to zapojení je mnohonásobně vyšší než 

v těch finančních oblastech. Pak jste tam měla to zastupitelstvo. 

H: Ano, jednání na zastupitelstvu, jestli je rozšířené, že by Vietnamci chodili na 

zastupitelstvo. 

R9: Neslyšela jsem o tom, že by to bylo nějaké rozšířené tím, že jsem se o tomhle ani 

nebavila, jestli se jako přímo zapojují do jednání zastupitelstva, ale nemyslím si, že by to bylo 

nějaký ojedinělý. Jsou věci, který je zajímají a chtějí se do nich zapojit.  

H: A napadly Vás ještě jiné formy než ty, co jsme vyjmenovala, na tom místním dění? 

R9: Na tom místním dění určitě zpravodajství, jakoby média. Například myslím si, že hodně 

Vietnamců bude tíhnout například k nějaké žurnalistické kariéře, a například moje sestra třeba 

byla nebo pořád funguje v nějaké mediální skupině, co se týká Chebu a tím, že je v nějaké 

mediální skupině, v nějaké zpravodajské skupině, tak se zajímá o to politické dění, takže 



chodí i na ta jednání zastupitelstev, sleduje ty petice, někdy se zapojuje někdy ne. Takže i tady 

v té informační bázi. 

H: A ta mediální skupina je zřízená městem? 

R9: Nenene, je to v podstatě skupina občanů té dané obce. Pak si myslím, že ještě třeba 

zapojení v nějakých neziskových organizacích, tam jich je strašně moc, záleží jaké téma a 

podobně, takže tam je velké zastoupení Vietnamců. Asi zřejmě nevím, jestli je to nějaké 

specifické, ale to tlumočení na úřadech, tam je to zapojení hodně veliké. Přece jenom se pořád 

najdou Vietnamci, kteří neumí dobře česky a kteří tam třeba přijeli, takže tam je vlastně taky 

styk s nějakou tou veřejnou, jak to říct, veřejnou institucí. 

H: Další otázka je, jestli víte o tom, že na jednotlivých obcích mohou vzniknout při 

dostatečném počtu příslušníků národnostních menšin výbory? 

R9: Ano. 

H: A jestli jste se setkala s činností toho výboru? 

R9: Neví, nevím ani o tom, že by někde vznikl. Myslí si, že hlas Vietnamců je slyšet i bez 

nějakých výborů. 

Ona ta komunální politika je hrozně zrádná. Za prvý ten komunální systém je zvláštní, prostě 

je to takové ne složitější, myslím si, že se to málo probírá, na to, že je to nejdůležitější složka, 

aby byly nějaký obci, které se samy spravují, tak se o tom ví málo. 

A co třeba vím z toho mého výzkumu a ptala jsem se na základní věci, jako jaký volební 

systém se používá do komunálních voleb, co ta komunální odpověď v podstatě dělá, tak ty 

odpovědi té druhé generace v podstatě byli hodně špatné. Tam jako nevěděli, co a k čemu to 

má být. 

H: A první generace? 

R9: První generace věděla, ale druhá generace moc ne, a to i přes to že studuje na středních 

školách teď už a tam by se to celkem mělo probírat tydle ty věci. 

H: Tak ono to zase platí, že nemusíme řešit, jestli je to Vietnamec, Čech nebo někdo jiný, 

protože obecně je to špatný. 

Jak hodnotíte z Vaší zkušenosti přístup obcí k vietnamské menšině? 

R9: Tak tím, že já jsem žila v tom Chebu, tak za mě super, já jsem se nikdy ani z města ani 

celkově jako z obyvatelstva nesetkala s nějakou jakoby nenávistí nebo jak to mám říct, 



v podstatě ani tady, neměla jsem s tím nikdy problém. Vím, že jsem mluvila s lidmi, 

s respondenty, kteří s tím měli problém, ve školce, ve škole a podobně, ale to byli spíš 

jednotlivci, nikdy jsme neměli problém, jakože v jednání město-Vietnamec.  

H: A víte, jak v Chebu probíhá jednání zastupitelstvo Vietnamci? Nebo mezi starostou a tou 

vietnamskou menšinou? Jestli třeba se zajímá o tu vietnamskou menšinu? Třeba že chodí na 

akce nebo. 

R9: tím, že je tam ta komunita taková veliká tak tam se to samozřejmě neutají a někdy ten 

starosta přijde. Nám se tam teď měnil starosta, protože jsme tam měli takovou lehčí krizi 

v zastupitelstvu, takže máme novýho starostu. Tam byla kauza zase s těmi, s dotacemi, takže 

ho odvolali. Takže tam byl trošku problém, ale nynějšího starostu znám osobně tak doufám, 

že to bude postup nějaký k lepšímu. 

H: A poslední oblast je to občanské zapojení, což už jsme trošku nakousli. Tak jakým 

způsobem se Vietnamci v České republice občansky angažují a zase jestli se to liší první vs. 

druhá generace? 

R9: Tam to občanské zapojení je to nejvíc co se zapojují, tak do nějakých organizací, ať už je 

to nějaká nezisková organizace, což je v současné době hodně, kdy už vietnamská mentalita 

tíhne k tomu pomáhat ostatním, takže myslím si, že většinou tam a další občanský zapojení, 

přemýšlím… 

H: Co třeba veřejné diskuze, přednášky? 

R9: Tam záleží na tématu zase. 

H: A ten charakter těch neziskových organizací je jaký? Jsou to lidskoprávní organizace 

nebo… 

R9: Co se týká té první generace, tak tam hodně lidskoprávní, vzhledem k tomu, že oni hodně 

brojí proti režimu ve Vietnamu, tak se snaží v podstatě nějakým způsobem, je to hodně silný 

slovo, ale proti tomu bojovat, jakoby nějakým způsobem to dát na vědomí, že pořád jsou části 

světa, kde prostě ještě není demokracie, a když už tam není demokracie, tak by se k těm lidem 

měli chovat aspoň jako k lidem, a ne jako ke zvířatům. Takže tam jsem to hodně postřehla 

z těch mých respondentů a u té druhé generace, část toto, že třeba mají rodiče nebo zaslechli o 

tom od někoho kdo má rodiče tam, ale většinou jsou to nějaké volnočasové věci, jakou jsou 

například ty spolky, co se týká vietnamské komunity tak je nová skupina Viet up, dřív to byl 



ten Svaz vietnamské mládeže nebo podobný věci. Takže hodně se Vietnamci zapojují v rámci 

tohodle.  

H: A u té první generace tak jaké jsou ty spolky nejpočetnější? 

R9: Chcete přímo názvy? 

H: Jo, klidně. 

R9: Sdružení Van Lang, to je asi nejznámější a asi největší a asi s největší váhou, nejvíc 

sledované ze strany Vietnamu a pak jsou takové ty různé spolky, podnože jakoby z toho Van 

Lang. 

H: Pak další bod, který mi vyplývá z těch rozhovorů, je otázka dobrovolnictví u druhé 

generace. Hodně se mi to opakuje, tak jestli mi k tomu můžete něco říct. 

R9: Myslím si, že v současný době se to zvyšuje, je to přece jenom tou dobou, tím že, je to 

taková hipster doba, taková ta doba, kdy chcete zachránit svět a hodně se dbá na životní 

prostředí, myslím si, že je to zase prostě s tou většinou. Většina teďka mladých lidí se zajímá 

o to veganství, o tyhle ty věci, takže si myslím, že je to s tím hodně spojený, nemyslím si, že 

je to vyloženě vietnamská charakteristika. 

H: A poslední, tak je oblast sdružování podle zájmu, jako podle kroužků, že je na vzestupu. 

R9: Ano, Vietnamci hodně rádi sportují, nejvíc co milují, je fotbal, pak samozřejmě 

badminton, to je druhý nejoblíbenější vietnamský sport, golfisti samozřejmě ale to už je spíš 

spojený s nějakým, jak to říct, životním stylem, golf patří k té vyšší třídě, to je spíš výsada 

těch vyšších vrstev, když to tak mám říct a pak samozřejmě tenis. Ale fotbal, to si myslím. Že 

je top, ať jste chudá, bohatá… 

H: A pak sdružování podle studia, což jsem se teda dozvěděla, že se Vietnamci z druhé 

generace hodně sdružují podle studia – Vietnamci ekonomové, Vietnamci právníci, Vietnamci 

lékaři… 

R9: Když to tak mám říct, tak 99,9 % Vietnamců jsou ekonomové, zbytek jsou takový ty 

plevy, jako jo právní ještě jde, lékař ještě jde, ale třeba můj obor moc lidi jako nestuduje. 

H: Jak jako, že plevy? To je od rodičů jako? 

R9: Je to hodně od rodičů, rodiče v podstatě nebo Vietnamci považují za velmi perspektivní 

obor ekonomii. 

H: Jsem myslela, že lékař a právník… 



R9: Jako jo, teď už jo, teď jak už tady žijí, tak je to ekonomie, pak je doktor a pak je právník, 

přece jenom už ví, že těch právníků je hodně. No ekonomie no, vysoká škola ekonomická je 

v podstatě vietnamská škola ekonomická. A to je spíše ten stereotyp, no. 

H: Dobře, to je z mé strany všechno, takže jestli k tomu ještě nic nemáte, tak děkuju za čas a 

informace. 

R9: Nemáte vůbec za co. 

  



Respondent 10  

 

 Pohlaví: žena 

 Rok narození: 1991 

 Místo narození: Vietnam 

 Příchod od ČR: 

 Místo bydliště: Mladá Boleslav, Praha 

 Občanství: české  

 

H: V roce 2013 byla vietnamská komunita uznána za oficiální národnostní menšinu v České 

republice. Mě by zajímalo buď Váš názor nebo Vaše zkušenosti osobní nebo co víte 

z doslechu, jaké konkrétní změny to uznání přineslo, nebo jestli si vybavíte, co to změnilo? 

R10: Já si myslím, že dost Vietnamců to ani neví, protože oni se politice celkově, oni žijou 

prací. Pokud takhle mluvím o V tak mluvím o první generaci třeba mých rodičů, generace 

těch straších, kteří tady podnikají a založili tady rodiny- Pak jsou Vietnamci jako já, generace, 

která tady vyrůstala, která tady začala chodit na školy, která se tady i narodila. Nevím, jestli 

mám odpovídat za ty Vietnamce starší, ti jsou neiteresovaní pomalu ani neumí česky, ti tady 

vyloženě pracují za vidinou zisku. Pak je tady druhá generace ti mladší, kteří se narodily od 

roku 90 a mladší, jako já. Ti už se zajímají o to dění, chtějí se tady usadit ne jenom si vydělat 

peníze. Ti ani nepřemýšlí o tom, že jedou zpátky do Vietnamu. Takže pokud se bavíme, co to 

přineslo první generaci, tak těm asi nic moc, ti se zajímají jen o věci, které se týkají byznysu. 

Druhé generaci si myslím, že to přineslo pohled na to, že nás ČR přijala a uvědomujou si, že 

je tady Vietnamců hodně a máme možnost se interesovat v rámci nějakého dění politického a 

kulturního a dost, co já mám zkušenost osobně, vznikly takové ty kulturní akce kord v tady 

v Praze. Že ti mladí se sdružují s neziskovými organizacemi, anebo občanskýma sdruženími 

se sdružují, teď plácnu Náměstí Jiřího z Poděbrad, akce Poznej Vietnam, nebo takové ty street 

foody taky až teď jsou rozšířené. Vietnamci pochopili, že Češi se zajímají o tu jejich kulturu o 

to, co můžou přinést. Nemyslím, že je to tím, že byli Vietnamci uznání jako menšina, ale 

celkově tak pět let nazpátek, kdy se vlastně začali zajímat o jídlo vietnamské, teď je to strašný 

boom, je to otázka pěti let.  



H: Trochu jste to tam naznačila a trochu se mi to opakuje, takový ten psychologický efekt, 

alespoň trochu nás ti Češi berou, počítají s námi, už nejsme na okraji té společnosti. Tak že 

spíš ten psychologický efekt, než něco hmatatelného. 

R10: Já moc Vietnamců takhle ani neznám, co by se zajímali o politické dění, ono je to možná 

dané tím, že se stát vůbec nezajímá o své občany. My jsme ze země, kde se každý stará sám o 

sebe, takže je to možná dané i mentalitou a výchovou, kterou máme od svých rodičů. 

H: K tomu se ještě dostanu, na to mám přímo sekci. Další oblast, která mě zajímá je české 

státní občanství, s tím jak byl přijat zákon o českém státním občanství, možnost dvojí státního 

občanství, zjednodušené pro duhou generaci, tak by mě zajímalo, kdybyste to rozdělila podle 

první a druhé generace, co vede Vietnamce k žádosti o občanství. 

R10: Pokud mám mluvit o sobě, tak i cestování v rámci Schengenu to tak není, ale dřív když 

jsem měla Vietnamské občanství a cestovat s Vietnamským občanstvím není nic moc. Je 

jedno, že jste mladá holka, ale máte pas z rozvojové země a to už je taková stopka. Za se 

můžu říct, že jsem studovala mezinárodní obchod, hodně cestuju a že jsem to chtěla mít 

jednoduší. I když se mnou hodně lidí nesouhlasí, tak já jsem letěla do USA a tam taky dost 

rozdělovali rozvojové země a rozvinuté země. Přiletělo letadlo a teď Vás začali škatulkovat 

odkud jste. Oni vědí, není to nic zlého, ale ty rozvojové země většinou chtějí zůstat. To je 

takový podnět. Někteří chodí i volit, si myslím, že využívají i to a díky tomu dvojímu můžou 

mít oba pasy, tak proč ne.  

H: A první generace je to to že můžou mít ty dva pasy, nebo ještě něco jiného? 

R10: Mít dva pasy je zjednodušení a opět je to psychologicky dané že ty děti, které jsou 

banánové, které se cítí víc jako české, tak proč nemít český pas když se cítím jako Čech. U 

druhé generace je výhoda to, třeba u mých rodičů, když žádali o občanství, tak ještě neplatil 

tenhle zákon a ČR dovolovala mít jen jedno občanství, tak mí rodiče řekli, že se nechtějí 

vzdát vietnamského občanství.  

H: Protože se tam chtějí vracet? 

R10: To je takový patriarchální, protože jsou víc Vietnamci, nechtějí se vzdát těch kořenů, 

které mají hlubší než mi z druhé generace. Takže tam byl určitě růst u druhé generace, kde si 

mohli nechat to Vietnamci a zároveň mít i to české. Já patřím do té sekce, která se musela 

vzdát vietnamského občanství, já jsem měla smůlu, že jsem žádala dva roky před tím, než se 

to změnilo, takže mám jen české. Díky tomu i takové jméno, které mám. 



H: Myslíte si, že získání českého občanství povede k většímu zapojení Vietnamců do 

politiky? 

R10: Nemyslím, vím o jediném klukovi, který se zapojil do politiky jakoby viditelně, teď 

myslím, že za ANO, od nás ze školy, ale jak rychle byl vidět, tak rychle zmizel, moc dlouho 

mu to nevydrželo. Spíš si myslím, že ta strana využila toho, že je to Vietnamec a zná hodně 

Vietnamců, kteří by ho mohli volit a tím pádem i stranu.  

H: Slyšela jste někdy pojem politická participace? Co si pod ním představíte? 

R10: Neslyšela jsem sousloví dohromady, ale představuju si pod tím součinnost na politice. 

H: Napadne Vás nějaké konkrétní forma té součinnosti, něco specifického? 

R10: Třeba příklad toho kolegy, co se zapojil do politické strany, kandidování ve straně, 

zapojení do strany. 

H: Vidíte nějaké rozdíly tom, jak se zapojuje první a druhá generace? Jak k tomu přistupují, 

co si o tom myslí? 

R10: První generace tomu nerozumí, neumí česky je tam jazyková bariéra, umí jen to, co 

potřebují v rámci svého byznysu, mluvím většinově samozřejmě, to neplatí pro všechny, od 

toho soudím, že ani nemůžou rozumět politice, která je, co se týče jazykové úrovně, složitější. 

Z druhé generace neznám hodně lidí, který by se zajímali o politiku, ani mezi Čechama a 

Vietnamci už vůbec ne. Oni ten vztah mají jiný, protože pravidelně čtou noviny, sledujou 

internet, média. Jsou ovlivňováni věcmi, i když se to člověk nezajímá, tak to vnímá a 

vstřebává, i když třeba nevědomě. A základy politiky ví, protože mají background ze školy. 

První generace nemá ani ten background, to je pro ně úplně jiná věc. Ve Vietnamu se stát o 

lidi nestará, je to socialistická republika, už ne v takové míře, ale pořád tam jsou ty prvky. Oni 

tady pořád dělají, co se musí, daně odvody, ale protože musí ne, protože by tomu rozuměli. 

Znám hodně lidí, co platí ty povinné věci, zdravotní, sociální, ale nevědí proč. Oni vědí, že 

mají kartičku pojišťovny a můžou jít k doktorovi, ale neví, že můžou čerpat nějaké léky, nebo 

benefity. Doktor jim to řekne, ale oni třeba nerozumí. Oni dělají to, co je povinné, to, co musí, 

aby to bylo všechno ok. 

H: Jak si myslíte, že vnímá vietnamská menšina jednotlivé volby? Jsou každé druhy voleb 

jinak důležité? Že třeba mají o nějakých volbách typu parlamentní, prezidentská nebo do 

Evropského parlamentu, nebo je to stejná linie.  



R10: Oni to vnímají, ale spíš vnímají ty nejvýraznější osobnosti. Oni vědí, kdo je Babiš, nebo 

třeba Kalousek, ti, co jsou vidět. Ale volby do Evropského parlamentu to jde mimo ně.  

H: A co volby na místní úrovni, tam kde žijí? 

R10: První generace nechodila k volbám vůbec, taky tam moc lidí nemá občanství. A druhá 

generace, znám lidi co chodí volit, ale ne do té obce a tak. 

H: Takže to pro ně není moc téma? 

R10: Já jsem z Mladé Boleslavi, kde Vietnamců není tolik jako v Praze, tady jsem 7 let, to je 

trochu jiný pohled na to. Když to řeknu blbě, tak v MB pracovali Vietnamci jen ve Škodovce 

a to byli dělníci a ti vůbec, ti chodili jen do práce a z práce. To známé v ČR, že chodí volit jen 

ti vzdělaní. 

H: Ono je to i u menší, že chodí volit lidi vzdělanější a ti, co jsou ovlivnění z rodiny nebo 

spolužáky. A o politiku na místní úrovni se zajímají lidi z malých obcí, protože tam jsou 

osobní kontakty, kdežto ve větších městech je to anonymní. Tak lidé neznají zastupitelstvo 

nebo starostu. Tak to mají Češi a i to přebírají Vietnamci.  

H: Co ovlivňuje účast vietnamské menšiny ve volbách obecně? Napadá Vás, jak by se dala 

zvýšit? 

R10: Je to o vzdělanosti, a jestli se aktivně zajímají o politiku, nejen o ni, ale o to své okolí, 

kde žijí a participují, ne třeba jen politicky, ale i kulturně. Takže ti, kteří jdou volit, znají nebo 

jsou vzdělaní. 

H: Co ovlivňuje vstup vietnamské menšiny do politické strany či hnutí? Co si o vstupu do 

politické strany myslíte vy? 

R10: Já si to vztahuju na toho člověka, co znám. Pro mladého člověka to může být zajímavé 

zviditelnění, pak je dost soudržná vietnamská komunita, tak zaleží, jestli tam někdo z té 

komunity je, kdo ho ovlivňuje. Když jste kamarád tady ve straně, tak taky budu chtít jít 

kandidovat. Nejsem si jistá, jestli je tam nějaký hlubší nesobecký zájem. 

H: Která témata si myslíte, že Vietnamce na místní úrovni nejvíce zajímají, pokud něco je 

osloví? 

R10: Já jsem byla v komisi pro národností menšiny v Mladé Boleslavi, ne že bych byla nějak 

dobrá, já jsem byla relativně mladá, jo jako já jsem byla nejmladším členem v tý komisi, 

protože jsem byla asi jedna z mála jakoby vietnamsky a česky mluvících lidí a zároveň 



starosta byl ředitelem naší školy. To byla relativně malá komise a se vzrůstajícím počtem 

cizinců v Mladé Boleslavi, a myslím, že jich tam je dost, procentuálně je to porovnatelný 

jakoby s Prahou, protože tam je Škodovka, která zaměstnává hodně cizinců. Bylo mi 17 a 

přišlo mi to zajímavý. Jo, já, přiznám se, že to nebylo jako nějak politicky, jako že bych chtěla 

něco změnit. Přišla jsem tam poprvé, jo protože jsem byla zvědavá, prosili mě o to vlastně pan 

ředitel a zároveň starosta našeho města, a mně to přišlo jako taková pocta, prostě jo a řekla 

jsem si, proč ne. A to jsem ani nevěděla v tý době, že za to budu mít nějakou korunu. Jo a pak 

jako, pak jsem tam byla dvakrát, třikrát a vesměs se tam řešili takový nějaký, často se řešily 

romský záležitosti, ty asi nejvíc, co je zrovna tížilo. To bylo zrovna spojený i nějak a 

výstavbou jakoby Škodovky jo, jakoby vysoký školy škodovácký. A co to znamenalo, že se 

jako musela přesunout nějak i romská, nechci jako zabíhat do detailů, ale vlastně se stěhovala 

romská osada a na tom území vlastně se postavily vysoká škola škodovácká, takže se řešilo 

vlastně víc romských věcí, takže jsem se tam často jakoby i nudila a vlastně jsem jakoby 

nevěděla, co tam v tu chvíli dělám. No a pak byl zájem vlastně zapojit do toho vietnamskou 

komunitu do toho dění vůbec jakoby místního, takže jsme dělali různý jakoby akce. Dělali 

jsme dvě. Na jednu mi přišlo pět lidí, z toho byli dva mí rodiče, ale to bylo dost takový jako 

multikulturní, to bylo v našem kulturáku, ono to byl program jakoby nic moc, bylo to fakt 

strašně narychlo něco splácnutý, prostě abychom si udělali fajfku, že jsme něco jako udělali. 

Takže říkám, to jsem ani nestihla říct svým tetám a strejdům, jak to bylo prostě narychlo a 

musím říct, že jsem se na to i vykašlala, protože jsem tomu nevěřila. Já jsem si říkala, nechci 

tam zvát někoho a pak si tam udělat ostudu. No a druhá akce byla už jako docela zajímavá, to 

mělo, to bylo jakoby spojený i s jídlem, co bylo jako venku, takže to bylo takový zajímavý, že 

každý něco přines, tam bylo těch Vietnamců víc. Ale říkám, v Boleslavi je hodně jako dělníků 

a tam není ten zájem a to, jako hlavně tady nemaj ani rodiny jo, to jsou jako vyloženě chlapi 

jenom. Takže když to vezmu ze svého subjektivního pohledu, jako tak já jsem se snažila 

jakoby těm Čechům jakoby ukázat i tu vietnamskou kulturu, protože já vždycky, když jsem 

někam v Boleslavě šla, tak všichni ó ty umíš česky a jakto že umíš česky, a jakoby strašně 

moc otázek a říkala jsem si to ti lidi, jako vůbec o tý vietnamský komunitě nevěděj, přitom 

v Boleslavi taky jich není málo jo, takže tam jakoby bylo spíš můj zájem. Já jsem 

neočekávala, že by Češi nám mohli něco jako město jako přinést. Spíš jsem chtěla jako těm 

občanům toho města jakoby ukázat tu vietnamskou komunitu. Ono tam bylo i různý i to, že 

jako kdyby Vietnamci chtěli, tak by mohli mít různý jako příspěvky nebo tak, ale bylo vo to 

nikdy nebyl zájem jako. 



H: Co dalšího jste směrem k vietnamské komunitě třeba ještě řešili? 

R10: No vono v tý vietnamský komunitě tím, že je dost uzavřená… Třeba když to řeknu blbě, 

tak jako vietnamská komunita je známá tím, že je jakoby finančně samostatná. Jo, nepotřebuje 

žádný jako podpory a sama si jako dokáže zajistit financování jo. Takže jako nepotřebujou 

pomoc druhých, a když už tak prostě z řad rodiny a ne vod města. Jo takže kdykoliv se tam 

jakoby řešili nějaký příspěvky, já to řeknu blbě jo, ale prostě já jsem vždycky řekla „Hele 

Vietnamci nemaj zájem“, nebo prostě jsem to nekomunikovala jakoby tý komisi a prostě 

Ukrajinci, když to řeknu blbě a Romové dycky jakoby měli zájem jo, takže jsem byla 

utlačovaná nebo jakoby utlačovaná, já jsem vždycky jakoby říkala, že Vietnamci nemaj 

zájem, což byla jako fakt pravda. 

H: Spočívala ta činnost v tom výboru ještě v něčem jiném? Jedná se mi o to, jestli tam byl 

nějaký dopad na tu vietnamskou komunitu, jestli je ten výbor užitečný. 

R10: No vono my jsme třeba překládali jako letáky, což si myslím, že pro ty Vietnamce to 

bylo jakoby přívětivý, že jsme třeba, že jako Vietnamci nevěděli v podstatě ani základní jako 

150, 155, 158, prostě voni nevěděli. Jako jo takový základní informace takový brožurky jsme 

překládali a to jsme pak jakoby rozdávali a to si myslím, že bylo přívětivý, protože si to 

každej ode mě jakoby vzal a pak se to dávalo třeba na cizineckou policii, kam chodí vlastně 

nejvíc pravidelně cizinci, že jo, a jakoby s nima tam fungovala nějaká spolupráce, že cizincům 

pak dávali povinně jakoby na těch okýnkách, na těch přepážkách a tam si to jakoby brali, 

takže pak jako jo, voni ti Vietnamci nevěděli ani základní informace jo, ten základ, který by 

potřebovali jo. Pak se to dávalo i do tý škodovky. Hm, já jsem pak vlastně skončila, protože 

jsem šla na vejšku. Jsem tam byla rok a když jsem šla na vejšku tak jsem toho nechala. 

H: A teď tam někdo je? Ten výbor funguje? 

R10: Ty jo, pár let potom jsem se o to zajímala nějak, takže jsem věděla, že to funguje dál, ale 

teď jako nevím. Takhle, voni tam chtěli vždycky někoho staršího s více zkušenostma, ale voni 

nikoho z těch vietnamských řad jakoby nesehnali. Jo, takže jsem na ně jakoby zbyla, když to 

řeknu špatně. 

H: Proč nikoho nesehnali? Byly tam problémy s jazykem nebo co dalšího? 

R10: No s jazykem a pak jako jde o to dostat se k nějaký lidem, který chtěj jako dělat něco 

navíc, že jo. A výbor, který začínal ve tři. Dostaňte tam nějakýho Vietnamce, který má 

votevřený potraviny. Von jako Vietnamec nezavře ani kvůli rodičovským schůzce nebo já 

nevím plácnu něco, natož pak kvůli nějakýmu výboru pro jiný. 



H: Teď další otázka, která je na to napojená, tak, týká se toho, jestli se Vietnamci zapojují do 

místního dění. Já tady mám pár způsobů, jak by se mohli zapojovat, já je vyjmenuju, kdybyste 

řekla, zda to přichází v úvahu, či nepřichází. Už jsme probrali účast ve volbách, vstup do 

politické strany taky, kandidováni taky, teďka finanční dary stranám a účast na volební 

kampani. Jestli jste se s tím setkala. 

R10: Já si myslím, že něco takového proběhlo. Ale nejsem si jistá. 

H: A teď další. Petice, stávky, demonstrace? 

R10: Jo, to jo. Petice určitě proběhly, protože na Facebooku je taková skupina sdružující 

vietnamský podnikatele, respektive ty, co prodávaj potraviny. Tam proběhly petice kvůli 

Babišovi. Některý dokonce večerky měli zavřeno. 

H: Kvůli tomu, aby mohli jít demonstrovat? 

R10: Ne, jako demonstrovat někam jinam, ale měli zavřeno, že tam prostě…že nesouhlasej.. 

H: S politikou Andreje Babiše? 

R10: Jo. Na protest. 

H: Poslední způsob, že by chodili na jednání zastupitelstva a že by požadovali projednání 

nějaké záležitosti na zastupitelstvu. 

R10: To jako nevím. Fakt nevím. Vono totiž Vietnamci, to je tak, kór tady v Praze, voni maj 

jakoby jednotlivý mluvčí jo. Jsou to buď jako vysoce postavený lidi, kór třeba v tržnici Sapa, 

která sdružuje prostě tady ty podnikatele, že jo, to jsou ti majitelé, který mají ty akcie v tom a 

voni je považují za takový jakoby mluvčí. Takže voni sami od sebe by nikdy jakoby, že by 

z rodiny se sebral, to asi ne. Muselo by to bejt tak, že by se to koncentrovalo na skupinu lidí, 

většinou jsou to, jak říkám ty vysoce postavený v tý tržnici Sapa, co se nějak takhle i 

angažují. To jsou třeba i ty skupiny, co vítaj, když přijede vzácná návštěva z Vietnamu 

navštívit Českou republiku. Vy teď tam byla nějaká ministryně, nevím…No a u tady těch se 

kontrují i nějaký takový hlavní úkoly. Takže si nedokážu představit, že by někdo z rodiny řekl 

„Hele mámo, máme nějakej problém, půjdu na zastupitelstvo“, spíš by to bylo tak, že by to 

řekl svým známým, známí známým, takhle by jich bylo víc a víc a pak by to třeba podali 

skupinově. U tý vietnamský komunity, co si myslím, že je dobrý, tak je dobrý znát, že voni se 

jakoby sdružujou, voni nejsou jednotlivci. Jo, je to národ, kterej prostě se sdružuje a proto tam 

je i ta provázanost tý komunity. Jo, to není takový to, že sám za sebe, ale spíš za celou masu 

lidí. 



H: A na to navazuje ta poslední oblast, kterou mám, a to je to občanské zapojení Vietnamců. 

Na co se nejdřív zeptám, tak Vietnamci, ačkoliv podle toho, co je zatím známé se politicky 

nezapojují moc, ale občansky naopak hrozně moc, a to hlavně přes spolky, sdružení a různých 

svých svazů a tak dále. 

R10: To jo, ta druhá generace, ta moje, tak která dokáže komunikovat s tou českou většinou. 

H: A první generace? Do těch svých tradičních svazů? 

R10: Jo Svazu Vietnamců, do vietnamských ano, do českých už míň, nebo respektive skoro 

vůbec. Ale je pravda, že Vietnamci maj svoje svazy, který, já nevím, se tam i zpívá a to, co se 

týče sponzoringu, tak jsou i dost štědří, že každej dá třeba i dost i vysokou částku na podporu 

někoho… 

H: Ale to je jenom ta první generace, ta druhá se do tohodle moc nezapojuje… 

R10: Ta druhá se snaží spíše do tý…do těch českých, když už. To je ta, která spolupracuje, já 

nevím, třeba se skupinou Dráček. 

H: A důvody, které je k tomu vedou? Je to u první generace to, že je to Vietnamcům vlastní, 

jak jste to naznačila? 

R10: Soudržnost. Když Vietnamec jde do vietnamský večerky, tak prostě ten prodejce mu dá 

jen tak slevu, protože je to Vietnamec. Tam je ta jakoby komunitní soudržnost. A u tý druhý, 

si myslím, že je to obdobný, co jsem říkala já, že ta druhá generace se většinou zapojuje do 

těch českých svazů, nebo sdružení, protože chtěj třeba těm Čechům ukázat, jako jak žijou 

Vietnamci i mimo ten jejich byznys, že maj jako nějaký tradice, kulturu no a hlavně to je přes 

jídlo no. 

H: A poslední otázka je dobrovolnictví u druhé generace, jestli jste se s tím setkala? Třeba 

v lidských právech nebo dobrovolnictví na škole… 

R10: Hm, hodně do takových těch studentských skupin jako AIESEC a takhle, to jo asi. 

H: Tak to je všechno za mě, jestli nechcete něco doplnit. 

R10: Tak jo, super. 

H: Tak díky moc. 
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H: Děkuji moc, že jste si našel čas. Jedná se teda o polostrukturovaný rozhovor, který mám 

rozdělený do několika částí. Můžete do toho klidně zasahovat a doplňovat to, kdyby Vás něco 

napadlo. Takže první část je uznání Vietnamců za oficiální národnostní menšinu. Mě by 

zajímalo, jestli vidíte nějaké konkrétní změny, které to uznání Vietnamcům v České republice 

přineslo. 

R11: Hm, jako já myslím, že jako v rámci té vietnamské komunity jsou taky výjimky, ale u 

drtivé většiny spíš takové vnitřní cítění, jakože jsme součástí tady té společnosti a jaksi se 

s námi jako počítá, takže myslí, že tohle to asi je ta největší činnost. Jako pro některé lidi jsou 

tady ještě jiné aspekty, jakože má určité práva, určité možnosti využití, ale podle mě to je 

spíše okrajový. 

H: Takže primárně psychologický efekt… 

R11: Prostě jako jsme tady doma. 

H: Další oblast se věnuje českému státnímu občanství, vlastně s tím, jak došlo ke změně toho 

zákona, tak i roste počet Vietnamců, kteří si žádají o české občanství, a mě by zajímalo, jaké 

jsou hlavní důvody k žádosti o české státní občanství a jestli se to liší třeba první, druhá 

generace. 

R11: Jako ten prvotní podle mě ten první, co se jsme trošku jiná skupina, že jsme měli 

politickej status jako politického uprchlíka, takže tahle ta skupina při první příležitosti hned 

jako zažádala o české občanství a myslím, že i u dalších jedinců u vietnamské komunity ten 

silnej, silná motivace tak je to cestování. S tím vietnamským pasem je to opravdu velice 

nepříjemný, na letišti čekáte jinou frontu, komplikace jako formality atd. Jako pokud máte EU 

pasy, tak prochází velice jednoduchým. Takže to je první. U tý druhý generace, myslím, že to 

souvisí ještě se studiem, jakože jako občanu EU mohu studovat například na západních 



univerzitách, a i kdyby některé školy byly placené, ale ta částka je úplně jiné, než pokud musí 

platit jako vietnamský občan. Takže podle mě je to taky velký motivace. A jinak každý asi 

chce si zachovat to vietnamské státní občanství, ono přece jenom nějaký psychologický 

v pozadí tam je. Takže je určité skupina lidí, která pokud neměla tuhletu možnost, tak 

nechtěla požádat o české občanství. 

H: Dobře. Myslíte si, že to získávání českého občanství a v té větší a větší míře povede 

k většímu zapojení Vietnamců do politiky? 

R11: Jo, myslím, že jo. Jako u Vietnamců dříve takovej nechuť se zapojit do politiky, ale 

v poslední době vidím, že se Vietnamci aktivně zajímají o dění tady v republice jako bez 

spojení s Vietnamem. 

H: A co myslíte tím v posledních letech? 

R11: Tak poslední dva tři roky. 

H: A Jakou formou to probíhá to zapojování? 

R11: Jako teďka to byly akce na Václaváku, tak před několika lety byste tam Vietnamce 

neviděla a teď hodně kamarádů mi psalo, že jsou na místě. Jako ty důvody, proč tam jsou, 

jsou dva jo. Jako jedna skupina jsou tam, protože ty problémy je trápí, tak je chtějí vyjádřit a 

druhé skupina spíš kvůli nenávisti proti Babiši a EET, takže v tom bych taky byl trošku 

opatrnější. 

H: Dobře, tak teďka mám blok, který se věnuje už samotnému politickému zapojování na 

místní úrovni, protože já se víc zajímám o místní úroveň, kde lidé žijí. Tak první takový 

obecný dotaz, tak jestli jste slyšel pojem politická participace a co si pod ním představíte. 

R11: Tak jako v souvislosti jakou mám, protože jedna vietnamská studentka dělala a i jsme 

organizovali jako setkání s ní, takže prakticky ten pojem tedy jako pro mě je známej až tady 

od tý diplomky jo. 

H: Aha, dobře. Dokázal byste shrnout rozdíly v tom, jak se zapojuje politicky první a druhá 

generace? Jak na to nahlíží, co si o tom myslí? 

R11: Je to zase, teďka trošku blbý, protože já jsem ovlivněnej obsahem tý diplomky, ale 

myslím si, že ten její výzkum a ale ona si to přiznává taky jako, že ten její vzorek první 

generace není reprezentativní. Za prvý jako není dostatečný a za druhý, že ona se dostala 

k těm lidem prostřednictvím určitých lidí, takže to je prostě, a pro ni samotnou, já jsem s ní 

komunikoval ještě během tý doby, co dělala komunikace, já jsem taky hned položil dotaz, 



jestli ji něco překvapilo a ona říkala, že byla strašně překvapená, protože vona jako se svou 

rodinou žila jako v Chebu a to je asi trošku jiné prostředí, než pražské atd. Tak měla o tý první 

vietnamský generaci trošku jinej obrázek, jako tam v Chebu to je proslulej a vona říkala, že 

byla hrozně překvapená vzdělaností a participací tý první generace a myslím, že to je danej 

tím výběr jo, ale u tý druhý generace, že možná, že ten výsledek je docela platný, jakože to 

zapadá do českého prostředí. Ty lidé se chovají prostě normálně takhle, ty vietnamský z tý 

první generace, tak věřím tomu, že ta participace je silnější. Jako zájem o dění, ale problém, 

že ten zájem možná je víc o Vietnamu než o české společnosti. 

H: S tím jsem se setkala a ten problém u té první generace, tak vlastně to je hrozně složité ta 

reprezentativnost protože vám se zapojí ti lidi, kteří k tomu mají vztah, ale k vám se 

nedostanou ti, co nemají vůbec vztah k tomu. To je ale určitě i komplikace toho, že jsem 

Češka a nemám tak důvěrné kontakty do komunity. 

R11: To chce větší čas no. 

H: Jo no. Teď mám další otázku, jak si myslíte, že nahlíží vietnamská menšina na jednotlivé 

volby. Jestli dokáže říct, které volby jsou důležité a proč, nebo jestli tohle neřeší? 

R11: Myslím, že řeší. Myslím, že zapojení Vietnamců do voleb je poměrně vysoké, jako co já 

znám lidi, tak jako říkají, že choděj volit a nejenom, prakticky všechny volby. 

H: A vnímají něco jako důležité? Že prezidentské volby jsou nejdůležitější, například? 

R11: To mě překvapíte, ale tenhle ten aspekt ještě nikdy jsme .. To nevím… 

H: A když se třeba bavíte někdy, tak o jaké úrovni politiky se bavíte nejvíc? 

R11: Spíš o tý celostátní, než o místní. 

H: To by mohl být i vlivem velikosti měst, kde lidé žijí. V menších městech to pro ně může 

být blízké… 

R11: Jo tak, no, tak oni jsou praktičtější. 

H: Pak bych se chtěla zeptat, co ovlivňuje účast vietnamské menšiny ve volbách. Co 

rozhoduje o tom, jestli půjdou nebo nepůjdou volit. 

R11: Jako teďko u tý druhý generace nemám zmapovanej. U tý první myslím. Že momentálně 

jsou ještě v takový fázi, že jako normálně by chodili volit, jako prostě jednak je právo, že 

můžu volit nějakej jako občanskej povinnost, ale předpokládám, že pak jako přijde nějaký 



znechucení a pak to upadne. Občas jako sedíme, debatujeme a stěžujeme, že není koho volit, 

ale jako chodíme volit zatím. 

H: Aha, dobře. Pak mám další dotaz ohledně toho, co ovlivňuje vstup vietnamské menšiny do 

politické strany. Co by mohlo vést k tomu, že by Vietnamci vstupovali do politických stran.  

R11: Tak tohle to pozoruje, že teď u tý druhý generace je určitá snaha nebo existujou jedinci, 

kteří se snaží o to. U tý první generace spíš takových jako zabraný. Jako když člověk jde do 

politiky. Jako ta první generace má hroznej deficit jako. Pokud jde jako o obecnej 

společenský, tedy jako vědomosti, historii atd. Co debatuju s lidma z první generace, tak 

prakticky nikomu se do toho jako nechtělo z pocitu, že ne že by člověk to nedokázal, ale 

nějaká dovednosti tady chybějí, jako jazyk, kultura, historie jako aby člověk měl ten přehled. 

H: Takže jako ne, že by neměli zájem, ale spíš tam vidí ty bariéry. 

R11: Tak, bariéry a u tý druhý generace zase určité snaha jako dokázat, že to dokážeme. 

H: Pak taková otázka do budoucna, myslíte si, že by někdy tady mohla vzniknout vietnamská 

politická strana na nějaké úrovni? 

R11: Já tomu nevěřím. Jako, Vietnamci jsou natolik pragmatičtí, že něco takovýho asi nebude 

mít budoucnost jo, a za druhej, je strašně težký pro Vietnamce přesvědčit ostatní Vietnamce, 

takže dát dohromady jednu stranu vietnamskou vidím jako velikánskej problém. Spíš potom 

jako, spíš jako já jsem toho názoru, že v každé sociální skupině je tam zastoupenej všema 

názorama, takže jako přirozenější vývoj je prostě zapojit se do těch politických subjektů, který 

má takovej a takovej program. A jako to by mě strašně překvapilo, kdyby vznikl nějakej 

vietnamskej politickej subjekt. 

H: A pak mám další otázku a to jestli si myslíte, že je pro Vietnamce důležitá politika v obci, 

kde žijí. 

R11: Tak jako co v Praze, tak myslím, že asi nás moc nezajímá. 

H: A máte třeba informace o dalších obcích? 

R11: Netuším, jak je to na těch menším městech. A jeden kamarád dokonce kandidoval za 

Piráty v Hradci Jindřichově, takže asi jo. 

H: No a s tím je to trošku spojené, pokud by je ta politika zajímala, tak která témata? 

R11: Jako konkrétně? 



H: Jako oblasti, když dám příklad tak podnikání, nemovitosti, veřejné prostranství, rodinný 

život. 

R11: Jako moc nedebatujeme, kdo koho volí v obecních volbách, ale z vlastních zkušeností, 

tak spíš mě zajímají ty prostranství a rodina a fakticky celou dobu na téhle té úrovni volil jsem 

jiné strany, než v parlamentních volbách a volil jsem, co konkrétně udělají pro město, nebo co 

udělaly. 

H: Pak by mě zajímalo, jestli víte, jak se Vietnamci zapojují do místního dění. Už jsme teda 

probrali účast ve volbách, vstup do politické strany a kandidování. Další možnost finanční 

dary politickým stranám a účast ve volební kampani. Víte, že by to proběhlo? 

R11: Hm, tak jsou spíš ojedinělé případy a spíš pokud někdo přispívá dary na něco, tak spíš 

jako Vietnamci dávaj v drtivé většině na charitu, než jako na politiku, nebo někdo se dostává i 

z vietnamské komunity do těžké situace, ale politickým stranám jsou spíš takoví podnikatelé 

v uvozovkách. Jako loni tam byl velice známej případ, dokonce několik lidí to vzrušovalo i 

celostátní média, že nějakej Vietnamec na Karlovarsku, tak daroval místnímu ANO půl 

milionu nebo milion korun, takže ale zřejmě jsou tam spíš podnikatelské vazby, a spíš to asi 

nebudou čistě dary z principu. 

H: Pak další možnost petice, stávky, demonstrace…Už jsme trošku nakousli, že jste říkal, že 

v poslední době pozorujete ten zájem… 

R11: Ano, jako v poslední době čím dál tím víc lidí jako je v tom aktivní. 

H: A pak další způsob, jestli jste se někdy setkal s tím, že by chodili na jednání zastupitelstva, 

že by požadovali projednání některé věci… 

R11: Tak moc nevím. 

H: Pak takhle otázka bude pro Vás trošku irelevantní, ale zeptám se, co my k tomu řeknete. 

Jestli víte, že na jednotlivých obcích mohou vzniknout při dostatečném počtu příslušníků 

národnostních menšin výboru pro národnostní menšiny, a jestli jste se setkal s činností toho 

výboru, jestli to bylo efektivní. 

R11: Jako, jak kde. Jako, já se snažím udržet kontakt s lidma, který v těch výborech jo tak 

s některýma ta komunikace je docela dobrej a někdo nekomunikuj jako. Ale na pár místech 

třeba na Karlovarsku nebo v Brně tak zdá se, že to tam funguje a oni jsou aktivní. 

H: A to znamená, že to funguje, že výstupem je co? 



R11: Kulturní akce nebo tak jako nějaké společenské akce, nějaké účasti na různejch akcích a 

jako podpora nějakých těch programy nebo i na Jihlavsku tak dokonce jako sice ta komunita 

je velice malá, ale komunikace s krajským Úřadem je velice hladké. 

H: A víte, kolik těch vietnamských zástupců ve výborech je? 

R11: Jo takto, na já myslím, že jeden zástupce v tom výboru je vietnamský. 

H: No protože já se v tom snažím zorientovat trošku v těch menšinových zprávách, je to ale 

jako proměnlivé, nejsem ani na stránkách města schopná dohledat, že mají ten výbor a je tam 

vietnamský zástupce. 

R11: Jak vím, že určitě Jihomoravský, Slezsko, v Plzni, v Chomutově. 

R11: To jsou krajský a na nižší úrovni, tam nemám přehled, 

H: No já se totiž snažím dostat i na tu nejnižší úroveň, což jako je v tom zmatek. 

R11: Já se snažím jako je dát dohromady a jako moc se mi nedaří jako. Voni…protože jako 

pokud vím o někom, kdo je v nějakých takových výborech, tak jako sice máme nějakou 

diskusní skupinu, abychom navzájem, ale fakticky nikdo tam nepíše kromě mě, občas tam 

rozesílám nějaké věci. 

H: Tak uvidíme, třeba se k něčemu dopátrám. 

R11: Tak pokud budete mít tak, bych uvítal. 

H: No snažím se to porovnávat i nějak historicky ale vycházím hlavně z údajů, co poskytly 

města a obce do té zprávy. 

R11: No jako já pokud obvykle někdo je jmenován do nějakýho výboru tak spíš někdo se 

chlubí na těch vietnamských webech atd., tak spíš tam sbírám ty informace, ale možná že 

kouknu na tu zprávu taky. 

H: No jako většina mi říká, že ví, že výbory existují, ale nikdo už neví, co jako dělají. A tak já 

jsem si myslela, že Vietnamci se přes to budou snažit něco prosadit, jako svoje zájmy, ale spíš 

to vypadá, že Vietnamci to vnímají jako cestu, jak se otevřít Čechům a jako jak se jim 

prezentovat. 

R11: No, to je velice výstižný pohled. Vietnamci totiž vnímaj a očekávaj úplně něco jinýho. A 

teďko v poslední době už ne, ale že ten problém možná, že netušíte, ale máme problém ještě, 

že jsou lidé řekněme pro demokraticky smýšlející a potom velká skupina, která je vázána na 

domoviny a navenek podporujou tu vietnamskou vládu, a mezi náma je určitej napětí a jako x 



krát mě napadli, proč toto nedělám a já jsem říkal, to je špatný chápání, o tom ta Rada není. Já 

podporuju jako pokud nějakej problém s prosazením práv nebo nařízení není v pořádku, ale 

voni zase myslí jako, že drtivá většina lidí má tu představu, tak tím, že jsem v tý Radě, tak 

prostě disponuju nějakýma financema a teďka bych měl jako vyvíjet ty aktivity. Dokonce 

jeden člověk, který je jako v jednom výboru nominovanej, jako a je jako v čele nějakých 

sdružení, tak jednou mi vyčítal, že nejsem aktivní. Říkám, že naopak, že pokud vyslovíš 

slovo, že nejsem aktivní tak už je to špatné, protože aktivní byste měli být vy, jako ty 

občanský spolky a podobně a já Vás podporuju a obhajuju a tak, ale neočekávejte, že já 

postavím jeden projekt, druhý projekt atd. a hledám lidi, který to udělali, jo. To je ten 

problém. Všichni očekávaj něco jinýho, než k čemu ta Rada je. 

H: No tak mi to přijde i u těch výborů. Myslela jsem si, že Vietnamci půjdou do toho výboru a 

prosadí si něco, co budou potřebovat a vypadá to, že Vietnamci jdou do výboru, aby jako 

česká majorita víc pochopila tu vietnamskou komunitu. A navíc to vypadá, že na té místní 

úrovni není moc zájem o ty finanční příspěvky, který by třeba nějaký organizace mohli získat. 

R11: Vono je to ještě složitější. Vietnamci prostě tady nějak fungujou, maj svůj systém a k 

tomu, aby mohli čerpat ty finance, jako ze začátku hodně lidí mělo zájem a dokonce i mě to 

překvapilo. Například tadyhle je škola, jako spíš škola v uvozovkách, jako nějaký kroužek, a 

učí vietnamsky pro děti, a já jsem říkal, to je tutovka, to je něco, co bychom měli podporovat 

jako, aby konečně je mohli zaplatit, protože jako ty učitelky, a druhý je, aby ty rodiče to měli 

jako levnější že jo. A tři roky se mi nepodařilo je přesvědčit, aby šli do toho, a pak jsem 

zjistil, že ten problém je, že sice nějak fungujou už deset let, ale úplně na žádným principu to 

není, prostě žádnej právnická osoba, takže právně jakoby neexistovali. Takže v momentu, kdy 

oni říkali, že by chtěli dotace, já jsem říkal, že tak je zapotřebí tohleto, což neudělali doposud. 

Tak prostě tam není žádný záznam, oni sebrali peníze od rodičů a zaplatili učitele. Takže 

proto, a druhé velkej problém a jako v poslední době se mi už podařilo přesvědčit x lidí, a už 

pomalu chápali, a druhé je, že Vietnamci mají rádi bombastické akce. Takže to jsou dva velký 

problémy tohle to, nemaj žádný účetnictví, drtivá většina končí na tom že, dokonce jedna 

skupina měla dotaci a musela vrátit, protože i po získání té dotaci fungujou dál jako svým 

způsobem. Takže to je obrovskej problém jako. 

H: A další otázka je, i když jsme teď trošku odbočili, jak hodnotíte přístup obcí k vietnamské 

menšině, jestli máte nějaké zkušenosti? 

R11: Jako moje zkušenost je, že v poslední době se to mění docela pozitivně, jo. 



H: Zase třeba tři čtyři roky? 

R11: Takový pět šest let. 

R11: To je, jako předtím jsem byl na několik setkání kde, jako tehdy jsem ještě nebyl jako 

v tý Radě atd. a to organizovali lidé, které jako měli zájem určitě v navazování kontaktů, ale 

fakticky jsem byl šokovanej, že i když povídáme tady s těma lidma, tak opravdu voni mají 

takový jako názor, jakože to prostě to je skupina nějakej izolovanej, kterej má svoje práva a 

pravidlo. Prostě úplně divokou představu a teďka myslím, že je to daleko reálnější, jo. Jako 

sice to ještě není úplně perfektní, ale v týhle tý rovině vnímám posuny. Myslí, že je to 

mnohem pozitivnější. 

H: Poslední co mám tak je otázka občanského zapojení. Zdá se, že Vietnamci jsou víc aktivní 

občansky než politicky, že se sdružují… Ať už na základě právní formy, nebo jen tak, jak se 

schází, tak jestli mi to potvrdíte a jak se liší první a druhá generace, jak se zapojují a do 

čeho… 

R11: Tak tohle to je složitější. Na první pohled může vypadat, jako že tak to funguje, ale 

tadyhle jako pozadí jsou ještě cílenější aspekty. Jako ta první generace jako drtivá většina to 

jsou pořád jako Vietnamci, jako vietnamští občani, který jsou řízeni ambasádou a takzvaný 

Svaz Vietnamců, to je jako nástroj tý vlády. Několik let skrytě oni fungujou jako v Národní 

frontě Vietnamu a teďko, teďko jsou docela drzý, takže jako oficiálně prostě prohlašujou, že 

postupně začleňujou tady do Národní fronty, ale to je řízené, takže prostě oni maj Svaz 

Vietnamců celostátní a krajský a tyhle ty… 

H: V každém větším městě, kde je početnější komunita Vietnamců… 

R11: Tak a to funguje na principu podnikatelů, který jsou ochotni zaplatit, to nejsou žádné 

jako občanské sdružení v tomhle tom smyslu. Takže oni jako potřebujou…Jako tohle to 

strašně dlouho jako mě trápilo, jako čím to je, ale asi jako je to tím, že je to izolované od tý 

český společnosti. Asi jako člověk je tvor společenský a asi jako potřebujou nějak se 

projevovat a tohle byla asi jako možnost a oni za ty peníze. Voni maj opravdu jako, já jsem 

tomu nevěřil, já jsem chodil mezi nima a jednou jsem byl pozvanej a tam se sešli na valné 

hromadě a pokud chcete nějakou funkci, tak prostě rok musíte zaplatit takovouhle jako sumu 

jo, příspěvek je symbolickej. Takže tahle ta struktura, ta přesně Národní Fronta a Svaz 

Vietnamců a pod tím jsou Svaz žen a Svaz buddhistů, a tohle to přesně okopírovanej jako 

z Vietnamu a jako, ale běžní lidé se do toho nezapojujou, zejména ti vzdělanější lidé, ti nás 

zvou, jakože nechtěj se postavit proti nim, ale jako chtěj něco dělat, ale ne pod hlavičkou 



jako. Takž tohle to je napůl jako podnikatelskej mocenskej struktura občanskej a na druhý 

straně jsou teďkom už jako takový hodně skupiny neoficiální, který tyhle ty struktury 

otravujou, tak se sdružujou jako sami. Prostě jako nejsou nějaký oficiálně, ale pravidelně se 

scházejí, zpívají, někdo literaturu, někdo pokecy, ale vznikají jako struktury, který se 

distancovali od těchhle těch struktur. Ale je pravda, že takových skupiny jsou čím dál tím 

aktivnější.  

H: Jenom se zeptám, u té části, která je pod vlivem vietnamské ambasády tak týká se to víc 

Vietnamců s vietnamským nebo českým občanstvím? 

R11: To se nedá dělit. Původně tam jsou samí Vietnamci občani, ale postupem času jsou tam i 

někteří z nich, který jako získali české občanství. Teďka to je miš maš. 

H: A co druhá generace, chce se od toho distancovat? 

R11: Bohužel, existuje tady skupina, kterej prakticky i někteří z nevědomosti, jo jako. Svaz 

Vietnamců má pod sebou okopírovaná z Vietnamu Svaz studentstva, Svaz mládeže atd. A 

opravdu mě strašně trápilo, že sem tam poznal lidi, kteří se narodili tady. Já předtím, než jsem 

šel na ty operace, tak jsem byl s nima jako velice aktivní a dokonce jsem položil tu otázku, 

jako tohle to nechápu, někdo kdo se narodil tady, ví, o čem je tadyhle ta jako ten režim ve 

Vietnamu a tohle to, a proč tomu pomáhá a jedna holka se mi smála a říkala „Já jsem tam taky 

byla a já jsem nevěděla, že to tak je“, prostě jako jeden kamarád říká, že támhle to a vona říká, 

já jsem to nevěděla. Jako někteří z nich věděli vo tom, ale jako viděli v tom určitou možnost 

uplatněním získání výhody, ale jinak drtivá většina kterej, a do okmažiku, že jim řekne, tohle 

to smí dělat, a tohle to nesmí dělat, tak v tom okamžiku oni už poznali, o čem to je, a odešli a 

teďka fungujou pod jinou platformou.  

H: Bohužel v tomhle je velký problém, že i místní správy, jako prostě hodně lidí tam pořád 

myslí, že tahle ta oficiální struktura myslí, že tohle je ta reprezentace o Vietnamců. 

R11: Ono je ale pravda, že je to i vývojem, ono po nějaký době i kořeny identický atd. se 

změní. |A teď nevím, jestli jste se setkala, ale je nová skupina Viet Up a to mě překvapilo, že 

jako se nějak orientují jako zpátky do vietnamský komunity, jako že řeší, že měli jiné dětství a 

šikana a tak, a jako jeden z těch vůdců mi říkal, že je tady hodně lidí, co řešej, že musí něco 

dokázat, aby ukázali Čechům, že na to máme a tak. A já jsem říkal a jako vy jste měli 

problémy? A možná, že je to na malejch městech, Praha je kosmopolitní, tohle to u svých dětí 

nepozoruju, jako že vůbec tohle to neřešej a najednou jsem si uvědomil, že tohle to oni řešej 



problémy, který jsou pro nás nový a cizí jako, do tý doby prakticky jsem si to neuvědomil. 

Takže docela rád bych s tím i pomoh. 

H: Dobře, tak to je z mé strany všechno, tak moc děkuji. 

R11: Jo, jo taky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


