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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na participaci vietnamské národnostní 

menšiny v České republice, a to především na komunální úrovni. Hlavním cílem práce 

je analyzovat a kriticky reflektovat motivaci, postoje a názory vietnamské národnostní 

menšiny na politickou a občanskou participaci s důrazem na komunální úroveň. Práce 

současně analyzuje formy participace vietnamské komunity a faktory, které ji ovlivňují.  

Vzhledem k tomu, že cílovou skupinu práce představuje vietnamská národnostní 

menšina, je v práce analyzována národnostně menšinová politika na mezinárodní a poté 

i na národní úrovni. Důvodem je skutečnost, že mezinárodní prostředí hraje při 

zkoumání národnostně menšinové politiky a národnostních menšin podstatnou úlohu. 

Vybrané nástroje a instituce národnostně menšinové politiky v českém prostředí jsou 

následně blíže analyzovány a komparovány s německou praxí, kde menšiny, 

a konkrétně i menšina vietnamská, dlouhodobě tvoří významnou součást společnosti. 

Práce neopomíjí ani představení základních teoretických konceptů politické participace.  

Výzkumná část práce je konstruována jako kvalitativní výzkum s využitím analýzy 

dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů jako technik sběru dat. Jedná se o stěžejní 

část celé práce, kdy informace získané během rozhovorů umožňují nastínit skutečnou 

praxi v politické a občanské participaci vietnamské komunity a odkrývají důvody, které 

participaci ovlivňují.  

Abstract 

This diploma thesis focuses on the participation of the Vietnamese national minority in 

the Czech Republic, especially at the level of local politics. The main objective of the 

thesis is to analyze and critically reflect on the motivations, attitudes, and views of the 

Vietnamese national minority on political and civic participation with an emphasis the 

local politics. At the same time, the work explores the forms of participation of the 



   

Vietnamese community and the factors that influence them. Because the target group of 

this work is a Vietnamese national minority, the national minority policy is first 

analyzed at the international level, followed by analysis at the national level. The reason 

for this approach is that the international environment plays a vital role in examining 

national minority politics and ethnic minorities. Selected instruments and institutions of 

national minority politics in the Czech environment are then further analyzed and 

compared with the German counterpart where minorities, and in particular the 

Vietnamese minority, have long been a significant part of society. The research part of 

the thesis is designed as qualitative research, using document analysis and semi-

structured interviews as data acquisition techniques. This is a key part of the whole 

work where the information gathered during the interviews makes it possible to outline 

real practice in the political and civic participation of the Vietnamese community and 

reveals the reasons that influence the participation. 
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PARTICIPACE VIETNAMSKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY NA ČESKÉ 

KOMUNÁLNÍ POLITICE 

 

ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ TÉMATU 

Téma menšinové politiky obecně se v České republice v posledních letech dostává do 

popředí zájmu. Stejně tomu je i u menšiny vietnamské. Ačkoliv v médiích převažuje 

ve spojení s Vietnamci negativní konotace, týkající se témat jako daňové úniky, 

padělání a pašování zboží a drogy, realita je přece jen různorodější. Vzhledem k nabytí 

účinnosti nového zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky ke dni 

1.1.2014 umožňujícího tzv. dvojí občanství, lze očekávat, že se do popředí dostane 

otázka možné rostoucí participace Vietnamců, kteří se se získáním českého státního 

občanství stanou českými občany. S českým občanstvím jim však stále bude umožněno 

hlásit se k odlišné – vietnamské národnosti. Dle různých predikcí bude v budoucnosti 

České republiky právě vietnamská menšina významným politickým aktérem, a to 

zejména na lokální úrovni.  

Výzkum národnostních menšin bývá zpravidla zaměřen na centrální národní 

úroveň. Taro práce se však zaměří především na úroveň komunální. Důvodem je fakt, 

že národnostní menšiny bývají často regionálně ukotvené a podobně je tomu 

i u menšiny vietnamské. Lze tudíž očekávat, že i pro tuto menšinu bude otázka politické 

participace a reprezentace na lokální úrovni důležitější, než úroveň celostátní.  

Téma diplomové práce bylo zvoleno především z důvodu aktuálnosti, která je 

dána výše popsanými změnami v možnostech získávání českého občanství. Česká 

republika v posledních 40 letech udělovala české občanství občanům Vietnamské 

socialistické republiky pouze minimálně, řádově pouze několika desítkám za rok. 

Důvodem nezájmu o české občanství ze strany Vietnamců byla neakceptovatelnost 

zřeknutí se občanství vietnamského při získání občanství českého. Tato skutečnost se 

ale s přijetím zákona umožňujícího dvojí občanství mění a v současnosti dochází 

k rostoucímu zájmu o získání českého občanství.  

České občanství umožňuje příslušníkům národnostních menšin účastnit se 

aktivně i pasivně širokého spektra forem politické i občanské participace. Ve spojení s 
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Vietnamci a jejich významném angažování v ekonomických oblastech, především 

v oblasti podnikání, představuje tento krok širší možnosti zapojení se a ovlivňování 

politiky. Tyto tendence jsou již v některých municipalitách České republiky 

pozorovatelné a lze předpokládat jejich nárůst. 

 

CÍLE PRÁCE 

Jádrem diplomové práce je analyzovat vietnamskou menšinu jako potenciálního aktéra 

české komunální politiky. K tomuto kroku je nutné nejprve jasně odlišit právní ukotvení 

cizince a právní ukotvení příslušníka národnostní menšiny v České republice. Důraz 

bude kladen důraz na zjištění, jaká jsou práva a povinnosti příslušníků národnostních 

menšin v České republice z hlediska jejich možného zapojení do veřejného života ve 

srovnání s cizinci. Práce se bude zabývat i historií a povahou vietnamské národnostní 

menšiny obecně, které do jisté míry mohou ovlivnit způsoby participace vietnamské 

menšiny na veřejném životě.  

 Průřezově napříč všemi kapitolami bude problematika participace vietnamské 

menšiny v České republice komparována se sousedním Německem, kde Vietnamci tvoří 

rovněž dlouhodobě přítomnou a početnou menšinu. Německo, respektive jednotlivé 

spolkové země, byly ke komparaci vybrány z důvodu existence širokého spektra forem 

participace menšin na lokální úrovni. Jednou ze stěžejních částí práce tak bude srovnání 

nástrojů a institucí pro participaci menšin v ČR a Německu.  

 Zásadním předpokladem pro zpracování tématu je ověření teoretických predikcí 

v terénu, jak mezi příslušníky odborné veřejnosti, tak zástupci Vietnamců. Tomuto cíli 

se bude věnovat již samotný výzkum mezi příslušníky české majority i vietnamské 

minority. V souvislosti s tím budou zachyceny důvody, které vedou či naopak odrazují 

Vietnamce od participace. Na základě zjištěných informací budou analyzovány názory 

na úroveň informovanosti o možnostech participace a na státem nastavené mechanismy. 

V neposlední řadě bude cílem práce zamyslet se nad možným vývojem této 

problematiky do budoucnosti. 

  

STRUKTURA PRÁCE 

Magisterská diplomová práce bude rozčleněna do pěti hlavních kapitol. Prvním z nich 

se bude zabývat tématy spojenými s občanstvím a inkluzí. V první řadě bude 



   

analyzován pojem národnostní menšina. Důraz bude kladen na zmapování rozdílů 

a podobností mezi skupinou cizinců a skupinou příslušníků národnostních menšin dle 

české právní úpravy. Tyto pojmy jsou, zejména laickou veřejností, často zaměňovány, 

na základě čehož vzniká dezinterpretace informací o jednotlivých skupinách a jejich 

postavení. Navazující část se specificky zaměří na práva a povinnosti příslušníků 

národnostních menšin v České republice.  

Druhá kapitola se zaměří na povahu vietnamské menšiny. Ve stručnosti bude 

zmapována historie Vietnamců v České republice, důvody příchodu, vývoj počtu 

Vietnamců a možná predikce stavu do budoucna. Současně bude analyzován vliv 

povahy vietnamské národnostní menšiny na formy politické a občanské participace.  

Obsahem třetí kapitoly bude komparace nástrojů a institucí pro menšinovou 

politickou a občanskou participaci. Vedle České republiky bylo ke komparaci vybráno 

Německo jako příklad státu se zavedenými formami menšinové participace na lokální 

úrovni. Budou porovnávány rozdíly i podobnosti právní úpravy obou systémů. 

Specificky bude pozornost zaměřena na několik hlavních druhů politické participace – 

aktivní a pasivní volební právo a členství v politických stranách. Práce se částečně 

zaměří i na občanské formy participace obou zemí.   

Po teoretické části bude následovat část empirická, kdy v úvodu budou uvedeny 

případové studie české a německé municipality, které vykazují znaky participace 

příslušníků vietnamské menšiny na veřejném dění obce. Tyto případy poslouží jako 

vzor toho, jak nastavená pravidla a možnosti participace pro menšiny fungují 

v konkrétních municipalitách. 

V pořadí poslední kapitola bude obsahovat samotné výzkumné šetření mezi 

příslušníky vietnamské minority a české majority. Nejprve bude popsána zvolená 

metodologie výzkumu a důvody výběru této metodologie. Poté bude zdůvodněn 

a specifikován výzkumný vzorek. V další fázi bude osvětlen průběh realizace 

polostrukturovaných rozhovorů – od tvorby dotazníku a struktury otázek až po rozbor 

jednotlivých odpovědí. Poslední fáze se zaměří na vyhodnocení polostrukturovaných 

rozhovorů. Zdůrazní oblasti, kde se dotazovaní nejvíce shodovali, avšak neopomene 

analyzovat i oblasti, ve kterých došlo k největším rozporům. Poslední část bude 

ukončena uvedením hlavních zjištění, které z analytické části vyplynou. 



   

PŘEDPOKLÁDANÁ METODA ZPRACOVÁNÍ TÉMATU 

Pro dosažení hlavních cílů stanovených v této práci byla jako nejvhodnější stanovena 

kvalitativní metoda případové studie. Sběr dat bude probíhat na základě 

polostrukturovaných rozhovorů se zástupci stanovených cílových skupin. Metoda bude 

doplněna komparativní analýzou dvou vybraných municipalit – české a vietnamské, ve 

kterých je pozorovatelná participace vietnamské menšiny. Při zpracování tématu bude 

použita i analýza právních předpisů obou zemí a souvisejících dokumentů. Důraz je 

kladen jak na komparaci pravidel pro politickou participaci menšin, tak na roli 

jednotlivých potenciálních aktérů a osob zapojených do problematiky. 

 Pomocí metody polostrukturovaných rozhovorů budou zjišťovány aktuální 

trendy a názory na politickou a občanskou participaci vietnamské menšiny - rozhovory 

budou vedeny jak se zástupci české majority, tak vietnamské minority. Konkrétně se 

bude jednat o: příslušníky vietnamské národnostní menšiny – mladší i starší generaci, 

členy Rady vlády pro národnostní menšiny, představitele vybraných samospráv 

a odborníky zabývající se národnostně menšinovou problematikou. Například bude 

zjišťováno, zda zástupci vietnamské menšiny uvažují o možnosti být zvoleni, či volit, 

která úroveň voleb je pro ně nejzajímavější, zda uvažují či se zapojují do občanských 

aktivit aj. Česká majorita bude naopak dotazována na své názory ve věci aktivní 

a pasivní participace příslušníků národnostních menšin v ČR.  

 Metoda polostrukturovaných rozhovorů byla vybrána především z důvodu její 

flexibility, kdy umožňuje držet se předem stanovené osnovy a připravených otázek, 

ale i možnosti měnit pořadí otázek a začleňovat otázky nové v návaznosti na vývoj 

situace při dotazování. Výzkum bude obsahovat všechny znaky kvalitativního výzkumu. 

Získána data budou analyzována do hloubky v celé své komplexnosti.
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ÚVOD 

I. Vstupní analýza problematiky a aktuálnost tématu 

 

V České republice (dále jen „ČR“) je otázka národnostních menšin vnímána jako 

záležitost spíše druhořadá, respektive záležitost nevyvolávající značné vášně,  

a to i z toho důvodu, že ČR představuje spíše homogenní stát, co se etnického složení 

obyvatelstva týká. Národnostní menšiny však jsou a byly na našem území historicky 

přítomny, i když jejich struktura a počet se časově výrazně měnil a mění. V současnosti 

lze na základní bázi rozlišit menšiny vzniklé historickými okolnostmi (zejména menšina 

slovenská, polská a německá) a menšiny, které se v českém prostředí začínají formovat 

s pádem komunismu a následným vlivem globalizace.  

Do pomyslného popředí zájmu se menšinová politika dostává ve fázích, kdy jsou 

diskutovány některé rozporuplné či nově se formující otázky. V roce 2013 tak byla 

diskutována otázka vietnamské menšiny
1
, a to ve spojení s udělením statusu oficiální 

národnostní menšiny a jmenováním jejího zástupce do Rady vlády pro národnostní 

menšiny, což bylo souhrnně v médiích a mezi širokou veřejností prezentováno jako 

uznání Vietnamců za oficiální národnostní menšinu
2
. Z právního hlediska ale uznání 

menšiny jako takové neexistuje, jelikož menšina začíná existovat již svým samotným 

vznikem (Úřad vlády 2013a, s. 3). O vietnamské menšině se v České republice někdy 

hovoří i jako o vietnamské komunitě, a toto označení v některých částech používá i tato 

práce. Při použití tohoto pojmu ale není zapomenuto na jeho omezení, které představuje 

značná dieferenciace vietnamské menšiny v ČR. Při použití pojmu vietnamská 

komunita tak není odkazováno na autonomní jednotku. Tento pojem je v práci používán 

spíše ve významu minority či menšiny. 

Vietnamská menšina představuje početnou skupinu obyvatel mnoha obcí a měst 

ČR. Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2016 žilo v ČR k 31.12.2015  

                                                 
1
 Menšinové skupiny, které mají ze zákona jiná práva a povinnosti, je možné členit na národností 

menšiny, tzn. osoby s českým občanstvím a cizince (Blažejovská 2012, s. 3). Tímto způsobem k termínu 

menšina/vietnamská menšina přistupuje i diplomová práce. Za příslušníka vietnamské menšiny jsou tak 

v této práci označování všichni Vietnamci, a to jak s českým, tak s vietnamským státním občanstvím. 
2
 Za příslušníka národnostní menšiny jsou v této práci v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb., o právech 

příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„menšinový zákon“, považováni pouze občané České republiky, kteří projevují zájem být považováni za 

příslušníka národnostní menšiny. Národnostní menšinu tedy nepředstavuje celá vietnamská komunita, ale 

pouze ti s českým státním občanstvím. Této problematice se detailněji věnuje druhá kapitola. 
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na území ČR 56 900 Vietnamců cizinců
3
 (ČSÚ 2016). Z pohledu cizineckých skupin 

představují Vietnamci v ČR za Ukrajinci a Slováky třetí nejpočetnější kategorii 

(tamtéž). Dalších 4 708 osob pak dle údajů Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV“) 

představují Vietnamci s českým státním občanstvím, tzn., představitele vietnamské 

národnostní menšiny v ČR (Šťastný 2017).  

Vietnamská komunita, i přesto, že je vnímána jako spíše uzavřená, se za desítky 

let přítomnosti stala nedílnou součástí společnosti v České republice. I tak však dlouhou 

dobu témata spojená s vietnamskou menšinou nebyla předmětem širšího akademického 

zkoumání či obecně širšího zájmu. V posledních letech se situace mění a zájem o témata 

spojená s Vietnamci narůstá, což dokládá i rostoucí počet studií, analýz a diplomových 

prací, které vznikají (viz například Ngo 2017; Hoang 2016; Freidingerová 2014; 

Kušniráková et al. 2013; Martínková 2010;). Většina ze studií se však zaměřuje 

především na vietnamskou migraci jako takovou, dále na historii příchodu, 

socioekonomické ukazatele skupiny, vnitřní diferenciaci vietnamské menšiny, proces 

integrace apod. Oblast, která zatím není ve výzkumu dostatečně zmapována a pokryta, 

je politická a občanská participace na jednotlivých úrovních politiky, a to jak 

u vietnamské komunity jako celku, tak specificky u vietnamské národnostní menšiny.  

Je pravdou, že zkoumání konkrétních projevů a forem politické participace  

by nebylo až donedávna u vietnamské komunity smysluplné, jelikož existovala pouze 

malá skupina Vietnamců s českým státním občanstvím a drtivá většina příslušníků 

vietnamské komunity disponovala a stále disponuje vietnamským státním občanstvím 

a povolením k trvalému či dlouhodobému pobytu v ČR. Aktivní a pasivní volební právo 

je ale v ČR u cizinců mimo Evropskou unii (dále jen „cizinců ze třetích zemí“) 

navázáno na české státní občanství (Ústavní zákon č. 2/1993). Vietnamci navíc o české 

státní občanství neměli ve větší míře zájem, jelikož až do začátku roku 2014, kdy 

vstoupil v platnost nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky 

a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o státním občanství“), by se při získání 

občanství českého museli vzdát občanství vietnamského. Předchozí legislativa  

až na výjimky neumožňovala držení tzv. dvojího či vícero občanství. Vzdání  

se občanství vietnamského ale představoval značný problém. Priorita udržení 

vietnamského občanství je, především u první generace, spojena s tzv. mýtusem 

                                                 
3
 Cizincem definuje MV každou fyzickou osobu, která není občanem České republiky. Ve spojení s 

cizineckým zákonem se cizincem rozumí „fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, 

včetně občana Evropské unie“ (MV ©2017). 
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návratu, tedy návratem do Vietnamu (Freidingerová 2014). Dalším důvodem pro 

neusilování o české občanství byla spletitá a dlouhá cesta, která k jeho získání vedla. 

(Huddleston 2011 in Kopecká 2011, s. 5) Dále, nová právní úprava umožňuje 

zjednodušené nabytí státního občanství formou prohlášení migrantům druhé generace. 

Právě v reakci na tuto změnu Vietnamci, především z druhé generace, v narůstající míře 

žádají o české občanství, i když v poměru k počtu všech Vietnamců v České republice 

se pořád jedná o malou skupinu osob. Oblast politické participace však spolu  

se zvyšujícím se počtem českých občanů s vietnamskou národností získává na relevanci 

a aktuálnosti, a téma dle autorky bude nabývat na významnosti. Navíc, působení 

národnostních menšin v politickém prostoru konkrétních zemí a jejich organizace 

obecně představuje jedno z velmi zajímavých oblastí, mimo jiné i politologického 

výzkumu. 

Kromě politické participace se diplomová práce zaměří i na oblast občanské 

participace, a to zejména ve spojení se sdružováním. Tato oblast, ač není omezena  

na základě občanství či povolení k pobytu, taktéž prozatím nebyla předmětem 

uceleného výzkumu
4
. Je možné se domnívat, že mezi občanskou a politickou participací 

existují vzájemné vztahy (Putnam 2002).  

Téma práce bylo zvoleno i s ohledem na zájmy autorky. Blízkost tématu 

a praktické zkušenosti se zkoumanou problematikou skrze působení v dané oblasti 

mohou pro diplomovou práci představovat výhodu. Na druhou stranu limitující může 

být právě i aktuálnost tématu, jelikož zde bude sházet možnost časového zhodnocení.  

II. Cíle práce, hlavní teze 

Na nejobecnější rovině chce diplomová práce přispět k otevření a zviditelnění tématu 

politické a občanské participace menšin, především menšiny vietnamské, která  

je prozatím předmětem několika málo analýz. Konkrétněji práce usiluje o objasnění 

a porozumění postojů, názorů a zkušeností vietnamské menšiny s politickou 

a občanskou participací. Spolu s tím pak budou analyzovány formy participace a taktéž 

míra a důvody využití jednotlivých forem, a to především na komunální úrovni. Přitom 

práce očekává, že se výše zkoumané aspekty budou lišit dle generací.  

Práce se bude také specificky zaměřovat i na oblast zhodnocení efektivity 

 a využívání specifických nástrojů pro participaci, které umožňuje menšinový zákon 
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 a zákony na něj v této oblasti navázané (zejména výbory pro národnostní menšiny 

vznikající na úrovni obcí, měst a krajů)
5
. 

V neposlední řadě je cílem práce ověřit, zda s narůstajícím počtem udělených 

českých občanství lze očekávat i narůstající občanskou a politickou participaci 

Vietnamců, což práce předpokládá.  

Vzhledem k tomu, že se práce v oblastech, kde je možné toto rozlišovat, 

zaměřuje specificky na vietnamskou národnostní menšinu, bude zjišťováno i to,  

zda a co přiznání statusu národnostní menšině přináší. 

Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat a kriticky reflektovat oblast politické a 

občanské participace vietnamské komunity, především vietnamské národnostní menšiny, 

a to především na české komunální úrovni.  

V souvislosti s výše uvedenými cíli jsou položeny následující výzkumné otázky, 

které jsou rozděleny do bloků věnující se politické/občanské participaci a oblasti 

národnostně menšinové politiky.  

Politická a občanská participace 

 Lze vlivem změny zákona o státním občanství očekávat nárůst zapojení 

vietnamské menšiny do politických a občanských aktivit?  

 Jaké jsou postoje a názory vietnamské menšiny na politickou a občanskou 

participaci?  

 Jaké formy využívají příslušníci vietnamské národnostní menšiny k politické 

a občanské participaci a proč?  

 Liší se názory na politické a občanské zapojení dle generací? 

 Jakou roli pro Vietnamce hraje komunální politika? 

 Jaká témata jsou pro Vietnamce na komunální úrovni nejpodstatnější? 

 Jak jsou využívány a hodnoceny nástroje pro participaci stanovené 

menšinovým zákonem a navazujících zákonů? 

Národnostně menšinová politika a Vietnamci 

 Co pro vietnamskou menšinu přineslo získání statutu národnostní menšiny?  

 Jak toto přijetí změnilo/mění oblast politické a občanské participace? 

                                                                                                                                               
4
 Maximálně byla v jednotlivých studiích v rámci některé z kapitol stručně zmíněna (viz Kocourek 2006; 

Martínková, Pechová 2010). 
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Práce bude zkoumat politickou a občanskou participaci jak prostřednictvím 

individuální dimenze vstupů do občanského a politického prostoru, tak prostřednictvím 

vlivu sociálních sítí, ve kterých se vietnamská komunita pohybuje, dále také 

prostřednictvím vlivu nastavení participačních procesů na celorepublikové úrovni 

(Vráblíková 2008). 

Zjištěný stav v České republice bude zejména v oblasti nástrojů a institucí pro 

participaci komparován se stavem v Německu, které má s přítomností menšin velmi 

bohaté zkušenosti a kde jednotlivé spolkové země disponují na místních úrovních 

nástroji k politické participaci menšin. Komparace slouží k uvědomění si postojů 

 a přístupů obou států k menšinové politice, a částečně i k vietnamské komunitě, 

také ke komparaci nástrojů, které země pro participaci národnostních menšin využívají, 

s cílem ukázat, zda by se ČR mohla v některých aspektech Německem inspirovat.  

Jak již bylo výše nastíněno v souvislosti s českým prostředím, výzkum 

participace národnostních menšin na veřejném životě je obecně poměrně čerstvým 

tématem. Zahraniční práce zabývající se touto oblastí se tematicky soustředí na několik 

možností posuzování. Jednou z nich je mapování rozdílů vzhledem k většinové 

společnosti a jejich vysvětlení (de Rooij, 2011; Ngo 2017), či vliv země původu  

na přístup k participaci v zemi pobytu (Zapata-Barrero et al. 2013; Ngo 2017). 

Aktuálním je ale i výzkum mezigeneračních rozdílů v participaci (viz Ngo 2017). 

Diplomová práce se jednotlivé možnosti náhledu bude taktéž snažit objasnit a následně 

určit, který přístup je pro zkoumání vietnamské menšiny v ČR nejrelevantnější.  

Cílovou skupinu této diplomové práce představují primárně příslušníci vietnamské 

národnostní menšiny, tzn. občané České republiky s vietnamskou národností.  

U některých zkoumaných témat (zejména oblast občanské participace, která není vázána 

na institut občanství) však nelze skupinu příslušníků vietnamské národnostní menšiny  

z celé vietnamské komunity vyčlenit a stejně tak nelze vždy vyčlenit dostupná data.  

Z hlediska jednotlivých úrovní politiky se diplomová práce zaměřuje především  

na komunální úroveň. Důvodem zaměření na komunální úroveň je získaný předpoklad 

z dřívějších zkušeností autorky s vietnamskou komunitou, která zdůrazňovala právě 

důležitost místní úrovně politiky a angažovanosti obecně. Částečně však budou 

zahrnuty i další úrovně politiky, to především v otázkách obecné politické participace. 

                                                                                                                                               
5
 Zejména zákon o Zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů  

v platném znění, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů  

v platném znění. 
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Zkoumání místní politické úrovně tak probíhá částečně i prostřednictvím porovnávání 

s ostatními úrovněmi politiky a zdůrazňováním odlišností či podobností v přístupu 

vietnamské menšiny k této úrovni politiky. 

III. Struktura práce 

Práce je pomyslně rozdělena na dva hlavní pilíře – na část věnující se teoretickým  

a kontextuálním východiskům, a na část analytickou, která spočívá v analýze vybraných 

nástrojů a institucí pro participaci menšin a na výzkumném šetření mezi příslušníky 

vietnamské národnostní menšiny. V řadě společenskovědních oborů je zvykem začít 

vymezením a definicí klíčových pojmů. Tato práce se tohoto zvyku drží a začíná 

představením teoretických a kontextuálních východisek, která jsou vzhledem 

 ke zkoumanému tématu zásadní. Menšinová problematika sebou nese jeden z velmi 

problematických aspektů, kterým je vymezení samotného pojmu menšina/národnostní 

menšina a národnostně menšinová politika. Navíc v oblasti menšinové hraje podstatnou 

roli i mezinárodní úroveň, proto není možné se touto úrovní nezabývat, ale naopak  

je nutné jí věnovat primární pozornost (Petráš 2010, s. 13). Zakotvení teoretické části 

práce tak spočívá v systematizaci národnostně menšinové problematiky, která je pro 

zkoumané téma naprosto zásadní. V menší míře jsou pak zpracovány participační teorie, 

jejichž obecný stav poznání je ale vyšší než u národnostně menšinové problematiky. 

První kapitola se proto zaměří na srovnání a zhodnocení přístupu mezinárodních 

institucí k menšinové oblasti. Konkrétně budou srovnány postoje Organizace spojených 

národů (dále jen „OSN“), Rady Evropy a Evropské unie (dále jen „EU“). Následující 

kapitola se již přenese na českou úroveň a zaměří se na vymezení národnostně 

menšinové legislativy a další legislativy s touto oblastí související. V rámci kapitoly  

je podstatná část zaměřená na kritiku současné národnostně menšinové politiky, která, 

jak bude nastíněno, s vývojem okolo vietnamské národnostní menšiny souvisí.  

Obsahem třetí kapitoly je představení teoretických aspektů občanské a politické 

participace. Cílem této kapitoly však není podat vyčerpávající přehled teorií, které 

s oblastí participace souvisí, ale spíše upozornit na vybrané z nich, skrze které je vhodné 

politickou participaci národnostních menšin zkoumat. Kapitola objasňuje, jak je možné 

participaci členit a představuje i některé teorie, které vysvětlují, jaké faktory a na jaké 

úrovni mohou participaci ovlivnit. Specificky pak budou nastíněny i teorie, které  

se soustředí primárně na výzkum participace menšin, jelikož lze očekávat,  
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že i u vietnamské národnostní menšiny bude v procesu participace hrát roli místo 

původu a možná i další skutečnosti s vietnamskou komunitou spojené. 

Poslední, kontextuálně formulovaná kapitola uvede nejpodstatnější body 

z historie vietnamské komunity v České republice a specificky se zaměří na vnitřní 

diferenciaci, která dle autorů věnujících se tomuto tématu nabývá na důležitosti 

(Freidingerová 2014). Kapitola je do práce začleněna s cílem objasnit historii, vývoj  

a specifika komunity, aby mohly být lépe pochopeny názory a postoje k participaci.  

Na tuto kapitolu naváže analytická část práce, která je postavena na dvou 

hlavních pilířích. Jedním z nich je komparace nástrojů a institucí pro participaci (pátá 

kapitola), kdy metodou sběru dat byla analýza dokumentů. Druhým pilířem je samotné 

výzkumné šetření (šestá kapitola), které probíhalo skrze polostrukturované rozhovory. 

V rámci analýzy institucí a nástrojů pro participaci je v základní rovině analyzováno 

volební právo, které je spojeno s institutem občanství a dále je stručně diskutováno 

naplňování práva na sdružování. Vzhledem k nedostatku dat je oblast využití aktivního 

a pasivního práva a oblast občanské participace zkoumána i v rámci výzkumného 

šetření. Dále jsou zkoumány specifické instituce pro participaci menšin, které vychází 

z menšinového zákona a navazujících zákonů – konkrétně institut Rady vlády pro 

národnostní menšiny a výbory pro národnostní menšiny vznikající v jednotlivých obcích 

a krajích. V rámci hodnocení menšinových institucí pro participaci je tato oblast 

komparována s praxí v Německu.  

Šestá, stěžejní část nejen analytické kapitoly, ale i celé práce, představuje 

kvalitativní výzkumné šetření. V rámci výzkumu byly uskutečněny polostrukturované 

rozhovory se samotnými členy vietnamské národnostní menšiny. Tato metoda 

představuje možnost, jak se dostat k autentickým a podrobným informacím  

o zkoumaném tématu. 

Oproti schváleným tezím došlo k pozměnění předpokládané struktury práce  

a k revizi obsahu jednotlivých kapitol. V první řadě je nutné uvést, že došlo k vypuštění 

podrobné analýzy dvou vybraných municipalit – na straně české a německé, ve kterých 

by byla pozorovatelná participace vietnamské menšiny. Stalo se tak z důvodu 

nedostupnosti dostatečného množství dat z německé strany. I přes oslovení mnoha 

relevantních aktérů na německé straně nebyla poskytnuta data potřebná k takto 

podrobné komparaci. Vzhledem k tomu, že se nejedná o stěžejní část práce,  

ale o doplnění už tak rozsáhlé zkoumané oblasti, nepovažuje autorka toto vynechání  

za výraznou potíž. Práce i tak uvádí konkrétní případy obcí a jejich přístupu 
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k vietnamské menšině alespoň z české strany a nabízí tak možnost pro zpracování této 

oblasti v rámci dalšího zkoumání. Namísto toho se autorka snažila o to podrobněji 

zpracovat analytické části práce vycházející z analýzy dokumentů  

a polostrukturovaných rozhovorů, a to především v oblasti výborů pro národnostní 

menšiny, které na lokální úrovni vznikají. Následně byly oproti schváleným tezím 

vypuštěny rozhovory se zástupci odborné veřejnosti, namísto toho byla tato diplomová 

práce s odborníky v průběhu zpracovávání přímo konzultována.  

IV. Metodologické aspekty práce a výzkumná strategie 

Pro účely této diplomové práce byl zvolen kvalitativní výzkum. Autor Miroslav Disman 

(2002, s. 285) jej popisuje pomocí negativního vymezení jako „…nenumerické šetření  

a interpretace sociální reality. Cílem je odkrýt význam podkládaný sdělovaným 

informacím“. Jedná se o výzkum, který spočívá v porozumění, což ale vyžaduje vhled 

do co největšího množství dimenzí daného problému. V centru výzkumné pozornosti 

jsou v tomto typu výzkumu lidé v sociálních situacích. Kvalitativní výzkum usiluje  

o uchopení předmětu v jeho jedinečnosti a o porozumění zkoumanému fenoménu  

v kontextu, do nějž je zasazen (Drulák 2008). Výzkum tak získává mnoho informací  

o velmi malém počtu jedinců a snaží se nalézt pravidelnosti a struktury, které existují 

(Disman 2002, s. 286-287). Ačkoliv výzkumy zaměřené na participaci, především  

pak politickou, jsou svým charakterem téměř kvantitativní, pojetí a cílům této 

diplomové práce, která neusiluje o úzké testování předem stanovených hypotéz,  

ale právě o jejich nalezení, více odpovídá logika kvalitativního výzkumu. Jinými slovy, 

práce usiluje o nalezení struktur a objasnění náhledů a postojů vietnamské národnostní 

menšiny v oblasti participace, což je téma v českém prostředí poměrně nové  

a nezmapované, o to více je nutné jeho detailní poznání včetně všech okolností a jevů, 

které jej mohou ovlivňovat, či na něj působit.  

 Dále, u vietnamské komunity stále do jisté míry panuje uzavřenost, kvůli které  

je pro osobu v pozici „outsidera“ bez těsnějších vazeb na komunitu velmi těžké 

aplikovat kvantitativní přístup, který vyžaduje získání značného množství dat od stovek 

osob. V neposlední řadě, v roce 2017 byla obhájena diplomová práce autorky 

vietnamského původu, která se taktéž zaměřovala na oblast participace vietnamské 

komunity napříč generacemi. Autorka zvolila výzkum smíšený, kde v kvantitativní části 

využila metodu sběru dat pomocí dotazníkového šetření. Tato diplomová práce tak 

z některých závěrů vychází a dále s nimi pracuje. 
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Obecné kroky kvalitativního výzkumu vedou od stanovení zkoumaného 

problému, skrze terénní výzkum, až k výstupu ve formě vytvoření hypotéz, nového 

porozumění či teorie. Kvalitativní výzkum je tak založen na induktivní logice  

a formálně tedy nejsou na počátku výzkumu konstruovány pracovní hypotézy,  

jako je tomu ve výzkumu kvantitativním, který je postaven na logice deduktivní 

(Disman 2002). Kvalitativní výzkum na svém začátku stanovuje téma a výzkumné 

otázky, jenž mohou být v průběhu výzkumu modifikovány či doplňovány.  

Jedná se o pružný typ výzkumu. (Disman 2002) Úlohou výzkumníka v kvalitativním 

výzkumu nemá být výběr proměnných. Naopak, toto má být úkolem respondenta. Role 

výzkumníka je pak nalézt všechny významné struktury v množině všech proměnných 

(Disman 2002). 

Výstupy kvalitativního výzkumu v drtivé většině případů nelze generalizovat  

na celou populaci, jelikož je získáváno mnoho informací o velmi malém počtu jedinců  

s cílem nalézt pravidelnosti a struktury, které existují (Disman 2002, s. 286-287).  

I přes nízkou reliabilitu, která bývá často uváděna jako slabá stránka tohoto přístupu, 

může výzkum dosahovat vysoké validity. Nízká reliabilita je způsobena skutečností, 

kdy výzkum může být do značné míry ovlivňován schopnostmi a představami 

výzkumníka (Drulák 2008). Věrohodnost kvalitativního výzkumu tak musí být zaručena 

jasností analytického procesu, která spočívá v popsání každého kroku a v logičnosti 

prováděných kroků (Disman 2002, s. 287, 302).  

Jako techniky sběru dat a informací byla vybrána analýza dokumentů  

a polostrukturované rozhovory. Metoda analýzy dokumentů byla zvolena z toho 

důvodu, že tato metoda napomáhá při pátrání po existujících strukturách (Disman 2002., 

s. 309). V první etapě byla provedena analýza relevantních dat a dokumentů. Zejména 

se jednalo o data poskytnuté Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“), 

Ministerstvem vnitra a německými státními úřady a sekretariátem Rady vlády  

pro národnostní menšiny, se kterými bylo dále pracováno a které byly zasezeny  

do kontextu práce.  

Ve druhé etapě byly provedeny polostrukturované rozhovory s příslušníky 

vietnamské národnostní menšiny. Metoda polostrukturovaných rozhovorů patří mezi 

statistické metody primárního sběru dat. Ve výsledku napomáhá při pochopení celé 

zkoumané problematiky. V obecné rovině se během rozhovorů postupuje podle předem 

připraveného souboru témat a volně přidružených otázek, ale jejich pořadí, volba slov  

a formulace může být pozměněna, případně může být něco dovysvětleno, což je zároveň 
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výhodou této formy dotazování. Konkrétní otázky, které se zdají tazateli nevhodné, 

mohou být dokonce i vynechány; jiné naopak mohou být přidány, a to podle konkrétní 

situace (Urbanová 2014, s. 45). Další výhodou polostrukturovaného dotazování je,  

že vychází z připravené osnovy, které se tazatel drží, avšak umožňuje respondentovi 

vyjádřit své názory, myšlenky, odpovídat široce a dostat se i k dalším tématům, v čemž 

ho tazatel i podporuje (Urbanová 2014, s. 45). Technicky tato metoda probíhá obvykle 

formou skutečného rozhovoru tváří v tvář, ale může být realizována i s pomocí 

techniky, jako je telefonní hovor nebo po internetu (Urbanová 2014, s. 45). V rámci této 

diplomové práce nebyly kombinovány techniky metod polostrukturovaného rozhovoru  

a všechny rozhovory byly uskutečněny formou osobního setkání. K rozhovorům byl 

připraven scénář se čtyřmi hlavními tematickými okruhy otázek, které korespondovaly 

s výzkumnými otázkami. První okruh se zaměřil na skutečnost, kdy byl vietnamské 

komunitě přiznán status národnostní menšiny, obecně známé jako uznání vietnamské 

komunity za oficiální národnostní menšinu v České republice.
6
 Další okruh se věnoval 

oblasti českého státního občanství a důvodům žádostí o něj. Třetí blok se zaměřil již na 

samotnou politickou participaci a komunální úroveň a poté následoval blok věnující  

se občanské participaci se zaměřením na sdružování. Detailnější informace o přípravě  

a průběhu výzkumného šetření jsou již součást kapitoly 6. Výzkumné šetření. 

V. Práce se zdroji 

Práce vycházela z několika skupin zdrojů. V rámci první, teoretické části, čerpala 

především z existující odborné literatury, analýz a výzkumů na dané téma,  

dále z existující platné mezinárodní a vnitrostátní legislativy a v neposlední řadě 

z dostupných dat, které poskytuje Český statistický úřad a Ministerstvo vnitra.  

Při zpracování první kapitoly věnující se problematice občanství a národnostním 

menšinám bylo využito zejména publikace Menšiny a právo v České republice  

od autorů Reného Petráše, Heleny Petrův a Haralda Christiana Scheu. Problematika 

národnostních menšin je prostřednictvím práva díky výše jmenovaným autorům velmi 

dobře rozpracována, což se nedá říct o rozpracování tohoto tématu v jiných humanitních 

oborech, kde i přes produkování značného množství knih není pozorovatelná narůstající 

kvalita. Dále byl k diskuzi o problematickém postavení národnostních menšin v českém 

                                                 
6
 Ačkoliv z právního hlediska nelze o uznání národnostní menšiny hovořit, jelikož menšina vzniká 

samovolně a nepodléhá uznání, ve spojení s rozhovory bylo pro zjednodušení používáno uznání 

vietnamské menšiny za oficiální národnostní menšinu z důvodu jeho používání v médiích a na veřejnosti. 
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prostředí použit sborník příspěvků Aktuální problémy právního postavení menšin 

v České republice z odborného semináře věnujícího se postavení národnostních menšin, 

který se uskutečnil v roce 2010. Odborný zájem o téma postavení menšin, konkrétně  

z pohledu práva, které je zásadní, však není nikterak velký a tyto dvě publikace, 

 tak představují pilíř zdrojů pro první a druhou kapitolu. Přínosnou byla i studie Etnické 

menšiny a česká politika od autora Miroslava Mareše a kol. 

 V oblasti odborné literatury, která se věnuje vietnamské komunitě v České 

republice, práce vycházela ze studií autorů Stanislava Broučka, Jiřího Kocourka a Šárky 

Martínkové. Jejich publikace byly v této diplomové práci hojně využity. Ačkoliv 

etnolog Stanislav Brouček se této oblasti již nevěnuje, jeho studie Aktuální problémy 

adaptace vietnamského etnika v ČR a další jsou ve zkoumání vietnamské komunity 

zcela zásadní. Sociolog Jiří Kocourek pronikl do vietnamské komunity, kde realizoval 

několik výzkumů zaměřujících se na vietnamskou migraci. Tato práce využívá 

informace zejména z kapitoly Vietnamci v ČR, která je obsažena v publikaci Menšinová 

problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů. Z analýz 

kulturoložky Šárky Martínkové pak byly čerpány informace o druhé generaci 

Vietnamců a o problémech života vietnamské komunity a u nás.  

 Diplomová práce v kapitole čtvrté, zejména v části věnující se vnitřní 

diferenciaci Vietnamců vycházela z monografie Terezy Freidingerové Vietnamci 

v Česku a ve světě, která poskytuje velmi přehledné informace o vietnamské migraci  

do České republiky a o možném členění vietnamské komunity dle socioekonomických 

ukazatelů, doby, a důvody příchodu a podobně. Dále musí být uvedena studie Terezy 

Kušnirákové, Andrey Plačkové a Tran Vu Van Anh Vnitřní dieferenciace Vietnamců 

pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí, která, jak již z práce vyplývá, 

velmi přehledně popisuje vnitřní diferenciaci vietnamské komunity, a to v rámci 

prostoru pražského obchodního a kulturního centra SAPA.  

 Vzhledem k tématu práce byla využita i mezinárodní a vnitrostátní legislativa 

v této oblasti. Konkrétně se jednalo především o Ústavu České republiky, Listinu 

základních práv a svobod, zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky  

a o změně některých zákonů, zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů, zákon upravující komunální volby, 

tzn. zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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V kapitolách věnujících se historii vietnamské menšiny a počtu příslušníků byla 

využita data ČSÚ ze Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „SLDB“) z roku 2011 a data 

z každoročně vydávané publikace ČSÚ Cizinci v České republice za rok 2016. O další 

data, zejména v oblasti státního občanství bylo zažádáno MV, německé úřady  

a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. 

 Při zpracování kapitoly k občanské a politické participaci bylo využito jak české, 

tak zahraniční odborné literatury. V oblasti občanské participace v českém prostředí 

práce vycházela z obsáhlé publikace Občanský sektor od Marka Skovajsy a kol., dále 

studií autorů, kteří se občanské společnosti dlouhodobě věnují – Pavola Friče a Petry 

Rakušanové. Částečně byly také využity dokumenty publikované Radou vlády pro 

nestátní neziskové organizace. V oblasti participace pak bylo čerpáno ze studií Kateřiny 

Vráblíkové (Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích  

a Politická participace – koncepty a teorie) poté se studií Tomáše Lebedy a Kláry 

Vlachové Aktivní občanství a spokojenost s demokracií v Evropě a Jsou Češi politicky 

aktivní. V oblasti etnických zájmů a politické participace pak bylo čerpáno z textů 

autorů Ondřeje Císaře, Pavla Barši a Maxmiliána Strmisky. V rámci zahraniční 

literatury pak byly využity publikace autorky Pippy Norris, Jana Teorella, Sidneyho 

Verby et al. a Roberta Putnama.  

 V částech věnujících se metodologickým aspektům práce a následně při realizaci 

samotného výzkumného šetření práce vycházela zejména z publikací Jana Hendla – 

Úvod do kvalitativního výzkumu a Kvalitativní výzkum, z díla Miroslava Dismana Jak se 

vyrábí sociologická znalost, z knihy Petra Druláka – Jak zkoumat politiku: kvalitativní 

metodologie v politologii a mezinárodních vztazích a publikace autorů Anselma 

Strausse a Juliet Corbinové – Základy kvalitativního výzkumu. 

 Dalším důležitým zdrojem, zejména pro analytickou část, byly Zprávy o situaci 

národnostních menšin v České republice v jednotlivých letech, které jsou vydávány 

Sekretariátem Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády České republiky  

a velmi přehledně shrnují roční činnost státní správy, samosprávy, ale i jednotlivých 

menšin.  

V neposlední řadě je nutné uvést, že práce vycházela i z existujících diplomových 

prací již vzniklých na dané téma či témata příbuzná. V oblasti politické participace 

Vietnamců je první prací, která téma politické participace Vietnamců podrobněji otevírá 

diplomová práce autorky Bc. Ngo Thu Thao. Ta se však zaměřila na celou vietnamskou 

komunitu a pouze na politickou participaci.  
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Novou úpravou státního občanství ve vztahu k vietnamské komunitě se pak zabývá 

diplomová práce autora Hoang Tuan Lam a autora Duy Le Duc. Tématu se prozatím 

věnuje pouze několik málo diplomových prací příslušníků vietnamské komunity, 

zejména jedenapůlté či druhé generace, kteří dopady v komunitě již dokáží identifikovat 

a rozeznat. Jejich insider pozice je tak do značné míry výhodou a možná zárukou 

podrobností a přesností informací. Pozice autorky jako outsidera pak nemusí být pouze 

nevýhodou, ale může vést k objektivnosti a představení jiné perspektivy tématu.  

Diplomová práce tak zcela nově otevírá obsáhleji otázku komunální politiky  

a kromě participace politické a i participaci občanskou. Navíc hodnotí i efektivitu  

a využívání institucí ukotvených v menšinovém zákonu a v zákonu o obcích, což 

prozatím také nebylo učiněno.  
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1. Národnostní menšiny a role mezinárodních institucí 

Cílem předkládané podkapitoly je představit postoje a vývoj nejprve k menšinovým 

a posléze i národnostně menšinovým otázkám u těch mezinárodních/evropských 

institucí, které menšinovou politiku výrazným způsobem ovlivňují.
7
 Otázka 

mezinárodního působení obecně představuje jeden z vlivných faktorů, který formuje 

národnostně menšinovou politiku jednotlivých států. Kromě mezinárodního faktoru 

ovlivňují menšinovou politiku států i další aspekty. Dle Bernda Rechele (2009)  

je menšinová politika jednotlivých států výsledkem komplexně propojených faktorů,  

a to jak domácích, tak mezinárodních. Autor uvádí, že vnitrostátní úroveň ovlivňují 

faktory jako historické dědictví, a v případě postkomunistických zemí i proces přechodu 

k demokracii, současné politické uspořádání, proces vzniku a vývoje národa/státu, 

postoj veřejnosti k menšinám a jejich právům a politická organizace a reprezentace 

menšin (Rechel 2009, s. 5). Na mezinárodní úrovni mají při tvorbě menšinové politiky 

významnou roli působící kondicionality, zájmy a vliv západně orientovaných 

mezinárodních organizací, mateřský stát konkrétní národnostní menšiny a nadnárodní 

neziskový sektor (Rechel 2009, s. 5). Mezinárodní faktory pak dle B. Rechela (2009, s. 

5) nevyústí přímo ve změny ve vnitrostátní politice, ale vnitrostátní politika může být 

mezinárodními faktory ovlivněna. Je tedy důležité mít na paměti, jak široké spektrum 

faktorů může mít vliv na politiku a postavení menšin v konkrétním státě, a to včetně 

České republiky, jak bude nastíněno níže. Mezinárodní i vnitrostátní faktory jsou 

přehledně prezentovány v následujícím schématu.  

 

 

 

                                                 
7
 Níže uvedený výčet organizací není vyčerpávající. Jedná se pouze o nejvlivnější organizace, jejichž 

dokumenty zasáhly a stále zasahují i do úpravy národnostně menšinové politiky v České republice. 

Kromě níže jmenovaných lze okrajově doplnit i Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

(OBSE), respektive dřívější Konferenci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (KBSE) a její Kodaňskou 

deklaraci z roku 1990 (Jankuv 2009). Od roku 1994 se OBSE stává dokonce jedním z nejaktivnějších 

aktérů na evropské scéně. Konkrétně je vhodné zmínit i instituci Vysokého komisaře pro národnostní 

menšiny, která se dostala do širšího povědomí veřejnosti a zajišťuje zachování agendy národnostních 

menšin v rámci OBSE (Scheu 2009, s. 324). Jedna z pěti hlavních kapitol deklarace je věnována 

národnostním menšinám a jejich oprávnění týkajících se jazykové a kulturní odlišnosti. Do popředí tohoto 

dokumentu se dostávají individuální práva příslušníků národnostních menšin, mimo jiné i právo na 

rovnost a svobodu, právo shromažďovací, a právo na zakládání menšinový organizací (Murad 2013, s. 

23). 
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Obrázek 1: Faktory ovlivňující menšinovou politiku státu 

 

Zdroj: Rechel 2009, s. 5. 

 Mezinárodní úroveň je specificky v oblasti utváření národnostně menšinové 

politiky jednotlivých států mnohými autory zdůrazňována. Například autor dlouhodobě 

se zabývající touto úrovní René Petráš (2010, s. 33) uvádí, že mezinárodní úroveň 

ovlivňuje a formuje národnostně menšinovou politiku jednotlivých států ve srovnání 

s jinými oblastmi až nadstandardně. Tento fakt má dopad i na legislativu národních 

států, která, jelikož je vázána mezinárodní úrovní, není tak lehce měnitelná. Na druhou 

stranu tato částečná závislost na mezinárodních institucích může být hodnocena  

i pozitivně, a to jako nástroj, jak ovlivňovat často „znacializované“ poměry 

v jednotlivých státech (Petráš 2010, s. 34). 

 Před detailnější analýzou tématu je nutné zmínit, že vymezit menšinovou oblast 

je značně složitým a citlivým úkolem, a to na jakékoliv úrovni zkoumání. Stejně 

problematické je i stanovení samotné definice menšin, kdy si někteří autoři podkládají 

otázku, zda vůbec existuje obecná definice, která by nenarazila na rizika a na specifické 

skupiny, které není možné do běžné definice zahrnout (Petráš 2010, s. 17). Jak uvádí 

autor zabývající se mimo jiné otázkami ochrany lidských práv včetně ochrany 

národnostních menšin Harald Christian Scheu (2009, s. 18), „definice pojmu menšina 

patří k nejsložitějším otázkám právní ochrany národnostních menšin“. Na nejobecnější 

úrovni představuje menšina „početně menší skupinu“ (Fiala, Mareš. Strmiska 2003,  

s. 65). Menšinu lze pak detailně definovat pohledem různých oborů. Z pohledu 

sociologického odkazuje na skupiny, které jsou či se cítí být sociálně znevýhodněny, 
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většinou skupiny na okraji společnosti, např. cizinci či bezdomovci (Fiala, Mareš. 

Strmiska 2003, s. 65 – 66). Pohledem politologickým pak menšina označuje uskupení, 

které se nachází v odlišné pozici vůči většině, například ve voličstvu (Fiala, Mareš. 

Strmiska 2003, s. 65). Konečně menšinu lze také definovat jako „existující skupinu lidí, 

která se od většiny populace nebo jiných částí obyvatelstva země rasově, kulturně 

(jazykově) nebo religiózně-konfesně liší“, což je i definice, která odpovídá oblasti 

diplomové práce (Nohlen 2001 in Fiala, Mareš. Strmiska 2003, s. 66). 

 Na mezinárodní úrovni právně závazná definice menšin absentuje (Scheu 2009, 

s. 18). Tento stav je způsoben především diametrálně odlišnou situací menšin  

na globální, regionální a státní úrovni. Naleznout byť i jednoho společného jmenovatele 

je velmi obtížné, a to konkrétně vlivem odlišných kultur, jazyka, dějin, náboženství, 

odlišného demografického vývoje, politického statusu a mnoho dalšího (Scheu 2009,  

s. 18). Navíc, menšinová oblast je značně zasažena zpolitizováním na státní  

i mezinárodní úrovni. Tvorba menšinové politiky a právních předpisů je tak často 

výsledkem rozsáhlého politického jednání a značných politických kompromisů (Petráš 

2010, s. 32). K tomu je nutné si uvědomit, že tam, kde je menšinová otázka reálným 

problémem, se nejedná o pouhé teoretické vymezení, ale o výrazné politikum (Petráš 

2010, s. 13).  

 Co se týká samotné národnostně menšinové politiky, důraz na rozlišení mezi 

národnostními menšinami jako takovými a imigranty přichází až v souvislosti  

se zvýšenou migrací v průběhu druhé poloviny 20. století, kdy ke starým tradičním 

menšinám přibyly další etnické skupiny (Stýskalíková 2004, s. 8-9). Původní náhled 

počítal s krátkodobým pobytem imigrantů a jejich následným návratem do země 

příchodu. Skupiny osob se však v nových zemích začaly usazovat v přijímající zemi  

a státy tak musely začít reagovat politickými opatřeními a změnou legislativy (tamtéž). 

Přístupy jednotlivých států se však liší, jak zaznělo výše, a od asimilačních snad lze 

zaznamenat i důraz na multikulturalismus. V centru diskuzí stojí otázka, jaká práva  

by tyto nové etnické skupiny měly mít, tzn., zda by měly obdržet stejný status jako 

„staré národnostní menšiny“ (např. právo na vzdělání ve vlastním jazyce). Tato diskuze 

se odehrávala v souvislosti s přiznáním statusu vietnamské menšině i v České republice 

a bližší diskuze v této otázce je rozvíjena v kapitole páté. Dalším bodem diskuzí se pak 

stává otázka přiznání občanství a způsob integrace. I tyto otázky budou diskutovány 

v následujících kapitolách. 
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1.1. Univerzální ochrana menšin pohledem Organizace Spojených 

národů 

Jedním z klíčových aktérů je v této oblasti OSN. První ucelenější definici organizace 

představila již po druhé světové válce, konkrétně v roce 1950, s přijetím Úmluvy  

o občanských a politických právech Organizace spojených národů (dále jen „UOPP“). 

Úmluva představuje samotnou definici menšin, kterou vnímá jako: „skupinu  

v nedominantním postavení, která má trvalé etnické, náboženské a jazykové tradice 

nebo znaky, kterými se značně odlišuje od zbytku obyvatelstva, a přeje si jejich 

zachování.“ (Scheu 2009, s. 27) Definice subkomise však měla pouze doporučující 

charakter. 

 Důležitým milníkem v oblasti mezinárodního pojetí menšin se stal rok 1966  

a přijetí Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (dále jen „MPOPP“) 

(Scheu 2009, s. 27). Podstatný článek č. 27 stanovuje, že „ve státech, kde existují 

etnické, náboženské nebo jazykové menšiny, nebude jejím příslušníkům upíráno právo, 

aby spolu s ostatními příslušníky menšiny užívali své vlastní kultury, vyznávali  

a projevovali své vlastní náboženství nebo používali svého vlastního jazyka.“ V tomto 

dokumentu je však operováno pouze s pojmem „náboženská“, „etnická“ a „jazyková“ 

menšina. Ačkoliv se zde nehovoří přímo o národnostní menšině, nebyla menšina obecně 

v tomto dokumentu blíže specifikována. V jednotlivých státech se tak uplatňuje princip 

tzv. samodefinice menšin, kdy stát zabezpečuje zvláštní menšinová práva příslušníkům 

menšin, kteří se k menšině dobrovolně a svobodně přihlásí (Murad 2013, s. 15). Tento 

článek však vytvořil základ pro potenciálně univerzální koncepci ochrany menšin 

(Scheu 2009, s. 27).  

 Chybějící definice nositelů práv v čl. 27 inspirovala mnoho autorů k doplnění 

této mezery. Bližší definici, která byla později hojně přebírána a citována, byla  

od autora Francesca Capotortiho, člena subkomise OSN. Autor předložil v 80. letech  

20. století rozsáhlou definici, kterou vymezuje na základě objektivních a subjektivních 

znaků. Do objektivních kritérií řadí počet příslušníků, minoritní postavení ve státě, 

občanství daného státu a etnickou, jazykovou či náboženskou charakteristiku oddělující 

skupinu od zbytku občanů (Scheu 2009, s. 27). Do subjektivních znaků poté spadají 

solidarita mezi příslušníky menšin navzájem s cílem udržovat identitu skrze kulturu, 

jazyk a náboženství (Scheu 2009, s. 27). V definici Capotortiho je pak národnostní 

menšina „skupina občanů státu, která se od zbytku populace liší etnicky, nábožensky, 
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lingvisticky, je početně menší a u které přetrvává pocit soudržnosti a snaha o uchování 

kultury, tradic, náboženství nebo jazyka.“ (Stýskalíková 2004, s. 11). Důležitou roli 

hrají v této definici dva prvky, odlišnost a občanství daného státu (tamtéž). 

 Na práci F. Capotortiho navázal Asbjørn Eide, který v rozmezí let 1990 až 1993 

vypracoval zprávy o řešení menšinové problematiky. Upozornil mimo jiné na to,  

že menšina nese v některých případech negativní konotaci a pojí se s druhořadým 

občanstvím. Dále také zpochybňuje abstraktní definici menšiny, jelikož ta v sobě dle něj 

vždy zahrnuje relativně objektivní kritéria, ale i faktory související s kontextem v dané 

zemi (Scheu 2009, s. 28). 

 A. Eide pak představuje definici menšin, která se ale týká pouze etnických, 

jazykových a náboženských menšin, tedy ve smyslu čl. 27. Menšina je pak dle autora 

„skupina osob s pobytem na území svrchovaného státu, která tvoří méně než polovinu 

populace národní společnosti a jejíž členové sdílejí znaky etnické, náboženské  

či jazykové povahy odlišné od zbytku populace“ (Scheu 2009, s. 29). Zde se náhled  

na menšinu mění, jelikož dle A. Eideho není občanství rozhodujícím kritériem 

příslušníka menšiny a naopak příslušníkem mohou být i migranti bez historické vazby 

k danému státu (Scheu 2009, s. 29). Členům menšiny nedisponujícím občanstvím státu 

pak dle A. Eideho přísluší méně práv, než těm s občanstvím státu, v němž se práv 

domáhají (Scheu 2009, s. 29). 

 Dalším důležitým aktérem je Výbor pro lidská práva, který vznikl na základě 

MPOPP, a který vydává tzv. Obecné komentáře (General Comments) k jednotlivým 

ustanovením MPOPP, a to i k čl. 27. V roce 1994 došel Výbor k modifikaci definice 

národnostní menšiny v jednom ze svých obecných komentářů. Výbor zdůraznil,  

že národnostní menšina nemusí být tvořena pouze občany státu a nemusí ji představovat 

ani občané s trvalým pobytem. Naopak, mohou ji tvořit i dočasně usazení cizinci 

(Stýskalíková 2004, s. 12; Scheu 2009, s. 271). Objektivní práva v podobě prokázání 

etnických, náboženských a jazykových znaků spolu s dobou trvání pobytu příslušníků 

menšin byla ponechána (Scheu 2009, s. 29).
8
 

 S pojmem národnostní menšina na půdě OSN, konkrétně ve Valném 

shromáždění, operuje i Deklarace práv osob příslušejících k národnostním či etnickým, 

náboženským a jazykovým menšinám z roku 1992. Práva příslušníků menšin jsou zde 

                                                 
8
 Hofman k definici národnostních menšin dodává, že se jedná o skupiny, které v jiném státě tvoří většinu. 

Rozhodujícím subjektivním kritériem tedy není specifické politické vědomí, al pouze objektivní moment 

(Scheu 2009, s. 29). 



   

19 

 

řazena do oblasti ochrany lidských práv. Dokument se inspiroval čl. 27 Paktu, a ačkoliv 

se jedná o právně nezávazný dokument, vytváří alespoň standard práv příslušníků 

menšin respektovaný v rámci OSN, a představuje jakýsi ambiciózní pokus začlenit 

ochranu menšin do koncepce ochrany lidský práv (Scheu 2009, s. 277). Ustanovení 

deklarace zakotvují nejpodstatnější práva příslušníků menšin.  

Stručně shrnuto, jediné univerzální dokumenty věnující se právům příslušníků 

národnostních menšin jsou v právní rovině MPOPP a jeho čl. 27 a v rovině politické 

výše zmíněná Deklarace OSN (Murad 2013, s. 20; Scheu 2009, s. 279). 

1.2. Národnostní menšiny pohledem Rady Evropy 

Dalším klíčovým, pro ČR snad i nejvýznamnějším, aktérem v oblasti menšinové 

politiky na evropské úrovni je Rada Evropy. Prvním významným dokumentem 

organizace je Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„EÚLP“) z roku 1950, která však byla v ČR ratifikována až v březnu roku 1992. Rada 

Evropy se po roce 1989 výrazně začala zaměřovat i na ochranu národnostních menšin. 

S pádem železné opony chtěly národy s utlačovanou identitou emancipaci a chtěli 

zabránit etnickým konfliktům.
 9
 

 Dalším významným dokumentem je Evropská charta regionálních  

či menšinových jazyků, přijatá některými státy Rady Evropy, včetně České republiky, 

která v zásadě plní dvě funkce – usiluje o ochranu a podporu menšinových jazyků,  

a o udržení užívání menšinových jazyků v jednotlivých sférách společnosti (Scheu 

2009, s. 312). Míra implementace některých ustanovení Charty se stát od státu liší, 

a to z důvodu rozdílného faktického postavení menšin v jednotlivých státech (Scheu 

2009, s. 312). V České republice byla Charta ratifikována a zaměřuje se na podporu 

slovenštiny, němčiny, polštiny, romštiny a od roku 2015 i moravské chorvatštiny (Úřad 

vlády 2017b, s. 6). 

 Rada Evropy v oblasti národnostních menšin vydala dne 1. února 1993 

Doporučení 1201, které se na rozdíl od dřívějších zabývá i otázkou definice 

národnostních menšin. Toto Doporučení se stalo orientačním bodem jak pro 

mezinárodní aktivity, tak i pro návrhy vnitrostátních zákonů o právech příslušníků 

menšin. Národnostní menšiny definuje jako takové, které „mají na území tohoto státu 

trvalý pobyt a jsou jeho občany; udržují dlouhodobé, pevné a trvalé svazky s tímto 
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státem; vyznačují se specifickými etnickými, kulturními, náboženskými nebo 

lingvistickými znaky; je jich dostatečný počet, i přesto, že je jich méně než ostatních 

obyvatel tohoto státu nebo oblasti tohoto státu; mají zájem společně zachovat to,  

co tvoří jejich společnou identitu, včetně kultury, tradic, náboženství či jazyka.“ (Scheu 

2009, s. 294). Tato definice má obdobně jako definice OSN objektivní i subjektivní 

kritéria. Tato definice představuje současné pojetí národnostních menšin na evropské 

úrovni. 

 Toto doporučení však bylo představiteli státu zamítnuto a byla přijata upravená 

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin s platností od února 1998 (dále jen 

„Úmluva“), která je součástí právního řádu ČR a před zákony má aplikační přednost 

(Soukupová, Petrův 2009, s. 229). Rámcová úmluva představuje závaznou mezinárodní 

smlouvu, které komplexně upravuje postavení národnostních menšin (Scheu 2009,  

s. 297). Jedná se o obsáhlý dokument věnující se ochraně práv osob řadících  

se k národnostním menšinám. Úmluva se věnuje ochraně v oblasti hospodářské, 

politické, kulturní a společenské. Ani Úmluva však neobsahuje konkrétní definici 

menšin, jelikož nedošlo ke shodě mezi jednotlivými státy na jedné definici. Je tak tedy 

na každém státu, jaké skupiny budou do Úmluvy zahrnuty. Poradní výbor Rady Evropy 

však ve svých doporučeních do národnostních menšin zahrnuje i přistěhovalce bez 

občanství daného státu (Stýskalíková 2014, s. 12).  

Naplňování Rámcové úmluvy podléhá pravidelnému monitoringu. I přes určitou 

skepsi při přijímání se Rámcová úmluva stala základem dynamického vývoje a skutečně 

představuje nástroj Rady Evropy zaměřených na ochranu lidských práv. Co se týká 

České republiky, ta je dlouhodobě prostřednictvím Výboru ministrů Rady Evropy  

a v doporučeních Poradního výboru Rady Evropy pro Rámcovou úmluvu kritizována, 

mimo jiné i za značně konzervativní postoj a nedostatečnou otevřenost novým 

menšinám. Situace se však částečně mění, a to i vlivem udělení statusu vietnamské 

menšině, což bude blíže diskutováno v kapitole 5 (Úřad vlády 2013a, s. 7). 

1.3. Národnostní menšiny pohledem Evropské unie 

Původní koncepce evropské integrace směřovala především k otázkám ekonomickým 

a hospodářským, ale nezahrnovala aspekty lidskoprávní (Scheu 2009, s. 336). Postupný 

                                                                                                                                               
9
 Původně se Rada Evropy věnovala menšinovým otázkám pouze minimálně, a to z důvodu odlišného 

vnímání politiky jednotlivými státy. 
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vývoj integrace však vedl i k zaměření na oblast lidských práv a následně se instituce 

propracovala až ke katalogu základních práv (Scheu 2009, s. 336; Forejtová 2014).  

 Částečný zlom nastal v roce 1993, kdy začaly být lépe specifikovány podmínky 

pro přístup nových států. Konkrétní podobou jsou Kodaňská kritéria přijatá v prosinci 

roku 1995, kde je v kategorii politická kritéria zakotveno kritérium dodržování lidských 

práv a respektování menšin. Oblast menšinové ochrany se stala součástí asociačních 

dohod a u kandidátských států bylo plnění podmínek vyhodnocováno (Scheu 2009).  

To v důsledku u těch států, které usilovaly o vstup do Evropské unie, vedlo ke 

zvýšenému zájmu o ochranu menšin jako jedné z klíčových podmínek pro vstup (Rechel 

2009, s. 3).
10

  

Dalším milníkem, přijatým na půdě EU je Listina základních práv Evropské 

unie, přijatá roku 2000. Podstatným je v rámci zkoumané problematiky zejména čl. 21 

Listiny, který stanovuje, že „je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě 

pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického či sociálního původu, geneticky daných vlastností, 

jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení, politického či jiného smýšlení, 

příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, postižení, věku či sexuální 

orientace.“ (Sheu 2009).  

Co se týká Maastrichtské a Amsterodamské smlouvy, ani ty ve svém obsahu 

s oblastí věnovanou ochraně menšin nepočítaly. V preambuli Smlouvy o Evropské unii 

členské státy alespoň potvrzují oddanost lidským právům a základním svobodám  

a zásadám právního státu, což může vzhledem k vývoji náhledů na pojmy lidská práva  

a základní svobody zahrnovat i určitou nepřímou koncepci ochrany menšin (Scheu 

2009). Změnu nepřinesla ani Lisabonská smlouva, která v oblasti menšinové politiky 

zachovává zdůraznění dodržování lidských práv včetně příslušníků menšin (Euroskop 

©2017). 

 Obecně v rámci Evropské unie je podstatné, že legislativa uvnitř uskupení  

je směrem k úpravě ochrany národnostních menšin stále „restriktivní a obsahuje pouze 

náznaky práv menšin“ (Scheu 2009, s. 354). EU spoléhá zejména na uplatňování zásady 

nediskriminace, což je její hlavní nástroj pro řešení sporů. Tradiční menšinová práva 

nejsou do dokumentů EU zahrnuta. EU nejméně rozvinutý model pro ochranu menšin. 

Je však zajímavé, že restriktivní model uvnitř Unie je doplněn o velmi aktivní přístup 

                                                 
10

 Tento závazek tak přispěl ke zlepšení úrovně demokracie zejména v postkomunistických státech 

žádajících o vstup, včetně České republiky, a i ke zvýšení ochrany národnostních menšin (tamtéž). 
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k menšinovým právům směrem k aktérům mimo EU, tzn. v rovině vnějších vztahů – 

například při výše diskutovaných procesech vstupu států (Scheu 2009, s. 354). 
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2. Národnostně menšinová politika v ČR 

V přístupu států k menšinové politice lze obecně vysledovat a specifikovat několik 

kategorií. R. Petráš (2010, s. 37; 2009, s. 142), který se dlouhodobě specializuje  

na vývoj právního postavení národnostních menšin, rozlišuje na základě právní úpravy 

postavení menšin čtyři hlavní kategorie. První kategorii představují státy, které 

menšinovou politikou nedisponují, tzn., existenci menšin buď neuznávají, nebo ignorují, 

a kde tudíž neexistuje právní úprava postavení menšin. Druhou skupinu tvoří státy, 

v nichž je úprava deklarativní. Stát vyhlásí pomocí deklarace rovnost národů a menšin, 

nejčastěji v ústavě, avšak již schází další systematická právní úprava (Petráš 2009,  

s. 142). Třetí kategorie je složena ze států, kde je přítomna klasická úprava postavení 

národnostních menšin, tedy ustanovení v ústavě, zákonech a i podzákonných normách. 

Tato třetí skupina je dále členěna na státy, kde je právní úprava nesystematická  

a na státy, které usilují o vytvoření systematického, všezahrnující menšinového zákona 

(Petráš 2009, s. 142-143). Do této skupiny je možné řadit i Českou republiku. Názory  

se však rozchází v tom, do jaké míry je úprava systematická. Do poslední, čtvrté 

skupiny, spadají státy federativní či státy s autonomními útvary, ve kterých mají 

menšiny velký vliv na části právních úprav a kde si je menšiny mohou samy schvalovat 

(Petráš 2009, s. 143). Závěrem je nutné doplnit, že se nejedná o jedinou a všeobecnou 

kategorizace, nicméně pro účely diplomové práce a pro základní pochopení rozdílností 

jednotlivých úprav napříč státy je kategorizace považována za dostačující.  

 Co se týká samotného českého prostředí, i přesto, že má menšinová 

problematika dlouhou tradici a v historii hrála významnou úlohu, vyhraněná právní 

definice menšin nevznikla (Petráš 2010, s. 16). Současné problémy s definicí menšin 

vznikají zejména s vymezením menšin nových, utvářejících se z přistěhovalců, a značně 

se tak liší od historických, které byly aktuální v 19. století a první polovině 20. století  

a byly spojeny zejména s určením přesných hranic mezi národy a začleněním 

nevyhraněných skupin (Scheu 2009, s. 18-19).  

S pádem komunismu dochází v České republice k otevření státních hranic  

a spolu s ekonomickým rozvojem do českého prostředí přichází i imigranti. Česká 

republika se tím postupně mění ze země tranzitní na zemi cílovou, a to především  

u migrantů, kteří přicházejí za prací, zejména ve stavebním a strojírenském průmyslu 

(Černík 2003). Česká republika byla v průběhu 90. let vnímána jako tzv. nárazníková 

zóna mezi rozvinutou a bohatou západní Evropou a mezi etnicky a chudobou zmítanou 
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východní Evropou (Černík 2003). Ačkoliv po vzniku České republiky se stát stal velmi 

homogenním, což souvisí i s vývojem po druhé světové válce a komunistickým 

režimem omezujícím pohyb, postupně dochází ke zrychleným migračním procesům,  

na které je nutné reagovat. (Černík 2003). Z cizinců se postupem času stávají příslušníci 

národnostních menšin, kteří se v České republice usazují.  

 Konkrétně národnostně menšinová politiky byla před rokem 1989 v praxi i dle 

právní úpravy závislá na ideologických východiscích sovětské politiky, která vycházela 

z proklamovaného internacionálního přístupu (Sulitka 2009, s. 148). S pádem 

komunismu se příslušníci národnostních menšin, jimž bylo právo vlastní identity dlouho 

upíráno, zapojili do občanského a politického života (Sulitka 2009, s. 150). V období  

od roku 1989 do roku 1993 pak v oblasti národnostně menšinové politiky nelze hovořit 

o systémovém přístupu k řešení otázek národnostních menšin (Sulitka 2009, s. 151).  

Pojem národnostní menšina je zaveden teprve v roce 1991, kdy byl použit 

v hlavě třetí Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).
11

 Národnostní  

a etnická identita je pak v rámci Listiny vnímána jako součást lidských práv a obdobně 

je sepsána i preambule zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních 

menšin a o změně některých zákonů (dále jen „menšinový zákon“), jenž bude 

diskutován níže.  

Právě Listina je považována za základní pramen ústavní úpravy postavení 

menšin (Petrův 2010, s. 46). Listina se oblasti menšin věnuje na několika místech. 

Podstatná je zmiňovaná hlava třetí – Práva národnostních a etnických menšin, a čl. 24, 

který stanovuje, že příslušnost k národnostní menšině nesmí být nikomu na újmu 

(Ústavní zákon č. 2/1993). Čl. 24 navazuje především na čl. 3 Listiny, který zakazuje 

diskriminaci obecně. Dle čl. 3 odst. 1 se „základní práva a svobody zaručují všem bez 

rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 

smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“ (Ústavní zákon č. 2/1993). Čl. 24 však 

nevylučuje diskriminaci pozitivní, kdy stát může menšinám zaručit určitá zvláštní práva, 

což v případě České republiky i koná (Petrův 2009, s. 232).  

 Čl. 25 poté zaručuje všestranný rozvoj občanům tvořícím národnostní nebo 

etnickou menšinu, zejména právo na rozvíjení vlastní kultury, rozšiřování a přijímání 

                                                 
11

 V předchozích letech se v právních úpravách objevoval zejména pojem „národnost“, který odkazoval 

spíše na faktický jev (Murad 2013, s. 13). 
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informací v mateřském jazyce
12

 a sdružování v národnostních sdruženích
13

.  

Odst. 2 čl. 25 pak občanům příslušejícím k národnostním menšinám zaručuje právo  

na vzdělávání v jejich jazyku, právo na užívání jejich jazyka v úředním styku a právo 

účasti na řešení věcí, které se menšin týkají, což je pro menšiny podstatné a souvisí 

s právem podílet se na správě věcí veřejných a to buď přímo, nebo svobodnou volnou 

zástupců dle čl. 21 odst. 1 Listiny (Ústavní zákon č. 2/1993). Dle odst. 4 stejného čl. pak 

mají občané za rovných podmínek přístup k voleným funkcím, kdy jsou podmínky 

specificky upraveny v jednotlivých volebních zákonech (Ústavní zákon č. 2/1993).
14

 

 Zcela zásadní je poté i čl. 3 odst. 2 hovořící o svobodné volbě národnosti. 

Přihlášení k národnostní menšině je tedy svobodnou volbou, přičemž zároveň nesmí být 

vyvíjen nátlak na odnárodňování (Petrův 2010, s. 49; Ústavní zákon č. 2/1993).  

Na tomto místě je přitom vhodné doplnit, že přihlášení k národnostní menšině  

se uplatňuje zejména při sčítání lidu, ale samo o sobě vznik národnostní menšiny 

nezakládá. Údaje ze sčítání navíc reálnému počtu osob z dané menšiny často 

neodpovídají (Petrův 2010, s. 49). Na rozdíl od toho je pak příslušnost k etniku, 

respektive k etnické menšině, založena na kritériích nezávislých na volbě člověka,  

a to v podobě barvy pleti apod. (Petrův 2009, s. 25). 

 Otázka systematičtějšího formulování vlastní národnostně menšinové politiky 

vyvstala a začala být řešena až se vznikem samostatné České republiky. Zpočátku však 

byla v českém prostředí však zdůrazňována „národní homogenita a nová dimenze 

etnicky čistého českého státu“ (Sulitka 2009, s. 152). Tento postoj se odrážel  

i v politické praxi a to skrze zdrženlivé postoje k rozpracování vlastní národnostně 

menšinové politiky. Zastánci tvorby vlastní národnostně menšinové politiky 

zdůrazňovali zejména absenci právní úpravy, na kterou odkazoval čl. 25 Listiny, jenž 

zaručuje občanům tvořícím národnostní a etnické menšiny všestranný rozvoj, přičemž 

jehož konkrétní podmínky měl stanovit zákon (Sulitka 2009; Ústavní zákon č. 2/1993). 

                                                 
12

 Což je ustanovení vycházející z čl. 17 Listiny, ale nevztahuje se pouze na politická práva, kam je čl. 17 

řazen, ale i na práva kulturní, vzdělávací a jiné (Petrův 2009, s. 234). 
13

 Zaručeno právem svobodného sdružování čl. 20 Listiny. Odst. 1 čl. 20 pak umožňuje každému 

sdružovat se ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích a v odst. 2 pak zakládat politické strany 

a hnutí a sdružovat se v nich. 
14

 Zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění, 

zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů v platném znění, 

zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů v platném znění, zákon 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů v platném znění a 

zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. 
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2.1. Proces přijetí menšinového zákona  

První koncept přístupu vlády k národnostně menšinovým otázkám byl vypracován 

v roce 1993. Na politické úrovni ale stále nebyla vůle k vypracování samostatného 

zákona upravujícího práva příslušníků národnostních menšin. Situace k menšinové 

legislativě se v českém prostředí měnila až vlivem iniciativ Rady Evropy a předložení 

Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (Sulitka 2010, s. 64). Již na tomto 

místě je tedy v praxi viditelný silný vliv nadnárodních institucí. Na obecné rovině měla 

právní úprava přinést zejména legislativní definici menšin, sjednocení právní úpravy  

a zpřehlednění menšinových práv a povinností a zpřesnění menšinových práv, přičemž 

neměla být kontroverzní a měl panovat široký konsenzus (Sulitka 2010, s. 68). 

 Kolem přijetí zákona však panovaly rozporuplné debaty a cesta byla značně 

komplikovaná. Iniciativu převzal v roce 1997 Parlament České republiky, který při 

souhlasu s ratifikací Úmluvy uložil vládě zpracování analýzy právních norem a návrh 

úprav reflektující zásady v Úmluvě obsažené. Úkol byl uložen tehdejšímu 

místopředsedovi vlád pro legislativu a lidská práva, který měl ve spolupráci s dalšími 

resorty připravit návrh zákona (Sulitka 2010, s. 65). Přípravou zákona se zabýval 

tehdejší zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl, který zformoval koncepci širokého pojetí 

menšinového zákona (Sulitka 2010, s. 66). Navrhoval upustit od pojmu národnostní 

menšina a taxativně stanovit výčet menšin, dále navrhoval zřídit úřad pro národnostní 

menšiny a vytvořit menšinové samosprávy na základě menšinových voleb, volených 

menšinových samosprávních orgánů, menšinového zastupitelstva jako účasti 

zastupitelstva obecního a vymezení menšinového samosprávy k samosprávě a státní 

správě (Sulitka 2010, s. 66-67). Dále požadoval provedení změny volebních zákonů 

s cílem vzniku institutu menšinových poslanců v Parlamentu ČR aj. Na straně druhé stál 

liberální postoj bez přesného vyjmenování menšin, ale o to více lpící na přesné definici. 

K liberálnější pozici se přidávaly i argumenty, že v souladu s vymezením by do menšin 

mohla být zahrnuta i nově se formující národnostně menšinová společenství, k čemuž 

následně přiznáním statusu vietnamské národnostní menšině došlo (Sulitka 2009,  

s. 155). Při tvorbě koncepčního záměru zákona však došlo k rozporu  

u spolupředkladatelů a dále paralelně probíhala příprava zákonů, které se národnostních 

menšin týkaly – zejména zákon o obecním zřízení (Sulitka 2009, s. 154).  

Předložena byla nakonec minimalistická verze zákona s požadavkem na zřízení 

poradního orgánu vlády pro otázky spojené s národnostními menšinami. Poslanecká 
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sněmovna přitom stále pochybovala o samotném meritu věci, tzn. o potřebnosti tohoto 

zákona. Návrh byl nakonec po zdlouhavém projednávání 10. června 2001 schválen 

(Sulitka 2010, s. 68). Podoba zákona však odráží nízkou politickou vůli parlamentních 

stran přispět k řešení národnostně menšinových otázek. Tomuto předpisu se nepřikládal 

velký význam, což zřejmě zobrazuje i tehdejší vnímání přítomnosti osob hlásících  

se k jiné než české národnosti (Sulitka 2010, s. 69). Menšinový zákon tak sumarizuje 

základní práva národnostních menšin a v případech, kde jsou práva upravena speciálním 

zákonem, na něj odkazuje. Ze strany menšin zákon nenaplnil očekávání, kdy bylo 

podporováno široké pojetí menšinového zákona. Z pozice veřejné správy byl pak zákon 

vnímán jako běžná právní úprava. 

I přesto zákon dodnes představuje jeden z nejpodstatnějších prvků v rámci 

národnostně menšinové politiky u nás, který vymezil pojem národnostní menšina  

a současně i určil, kdo je příslušníkem národnostní menšiny. Zákon současně 

specifikuje práva zaručená v Listině a vztahuje je k menšinám, což Listina takto 

nerozlišuje. Zákon v § 1 uvádí, že „upravuje práva příslušníků národnostních menšin  

a působnost ministerstev, jiných správních úřadů a orgánů územních samosprávných 

celků (dále jen "orgány veřejné správy") ve vztahu k nim“ (Zákon č. 273/2001).  

Národnostní menšina je dle § 2 zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků 

národnostních menšin a o změně některých zákonů úpravy (dále jen „menšinový 

zákon“) „společenství občanů České republiky žijících na území současné České 

republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, 

jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují 

vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování  

a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany 

zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo“ (Zákon č. 273/2001). 

Za příslušníky menšiny jak pak považován „občan České republiky, který se hlásí 

k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní 

menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti“ (Zákon č. 273/2001). 

Občanství tak tvoří základní kritérium pro zahrnutí do národnostní menšiny.  

Zákonná úprava tedy vychází z kritéria odlišnosti menšiny od většinové 

společnosti, dále z početního kritéria a z vůle osob hlásících se k jiné národnostní 

menšině, být za národnostní menšinu považován a taktéž s cílem zachovat a rozvíjet 

vlastní svébytnost, jazyk a kulturu (Petrův 2010, s. 50). 
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Ačkoliv v Listině jsou zaručena práva všem příslušníkům národnostních  

a etnických menšin, menšinový zákon zavádí novou kategorii a rozlišuje dvě skupiny  

a dělí tak i práva, která náleží všem příslušníkům národnostních menšin a poté těm,  

ta práva, která náleží jen tradičně a dlouhodobě žijícím menšinám na území České 

republiky (Petrův 2010; Petrův 2009, s. 25). Zákon však již neuvádí, jak tyto dvě 

kategorie rozlišit. V současnosti tak některá práva náleží všem národnostním menšinám 

a některá pouze zákonem vymezené skupině, která však není v zákoně ani v jiném 

právním řádu specifikována. (Petrův 2010; Petrův 2009, s. 25)  

Práva, která jsou zaručena všem příslušníkům národnostních menšin, jsou právo  

na sdružování, právo účasti na řešení záležitostí týkajících se národnostní menšiny, 

právo na užívání jména a příjemní v jazyce národnostní menšiny, právo na rozvoj 

kultury příslušníků národnostních menšin a právo na přijímání a rozšiřování informací 

v jazyce národnostní menšiny (Petrův 2010, s. 51; Frištenská, Sulitka, 1995, s. 9; Zákon 

č. 273/2001). 

Další práva pak zákon přiznává pouze těm menšinám, které tradičně a dlouhodobě 

žijí na území České republiky. Jedná se o právo na užívání jazyka národnostní menšiny 

v úředním styku a před soudy, právo na vícejazyčné názvy a označení, právo  

na zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb a navazující informace v jazyce 

národnostních menšin, právo na výchovu a vzdělávání ve svém mateřském jazyce  

ve školách, předškolních a školských zařízením a právo zřizovat si soukromé školy 

s vyučovacím jazykem národnostních menšin za podmínek, které stanoví zvláštní právní 

předpisy (Petrův 2010, s. 51; Zákon č. 273/2001).
15

 

I přes poměrně jasnou zákonně vymezenou definici národnostní menšiny panuje 

v České republice situace, kdy jsou pojmy příslušník menšiny, národnostní menšiny  

a imigrant či cizinec zaměňovány. Zmatečnost situace je zajisté částečně způsobena  

i mezinárodní nevyjasněností pojmu, viz diskuze výše (Úřad vlády 2017c). 

2.2. Kritika současného nastavení národnostně menšinové politiky  

V rámci odborné diskuze je pak možné zaznamenat několik rovin kritiky, co se politiky 

národnostních menšin týká. Jednak je kritizováno obecně celé národnostně menšinové 

pojetí, kdy skupina, jež obdrží status menšiny, se tímto krokem vyděluje ze společnosti 

s účelem obrany práva svébytnosti, protože dotyčná menšina není většinou (Černík 
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 Jednotlivá práva pak upravují navazující zákony a další právní předpisy. 



   

29 

 

2003).
16

 Současně je nutné si uvědomit, že v případech, kdy stát udělí vybraným 

skupinám status národnostní, upřednostní je tím před ostatními. Nejedná se přitom 

pouze o teoretické konstatování, ale udělení statusu národnostní menšiny má závažné 

praktické dopady, například v podobě finanční podpory ze strany státu. Česká republika 

tudíž „uplatňuje multikulturní politiku vůči tzv. národnostním menšinám a segregační 

vůči tzv. etnickým menšinám.“ (Černík 2003) „Uznané národnostní menšiny mají 

možnost udržovat svou kulturní a etnickou koherenci na základě vlastní politiky identity, 

protože jsou občané. Druzí nemají nárok na rovná práva ani uznání státu, protože 

nejsou v ČR dostatečně dlouho nebo mají jiné důvody k tomu nemít české občanství 

(například je země původu odmítá zbavit původního občanství)“ (Černík 2003).  

Zde je však na místě poznamenat, že Česká republika dokázala alespoň částečně na tuto 

kritiku zareagovat, například zavedením zákona o dvojím občanství, což se například 

projevilo u vietnamské menšiny, jak bude diskutováno ve čtvrté kapitole.  

 Kritika se také stále více soustřeďuje na to, zdali je takto nastavený koncept 

národnostních menšin stále adekvátní k navazování funkčního vztahu mezi státem 

a etnicky či kulturně odlišnými skupinami jeho obyvatelstva, a zda stále odpovídá 

současné realitě a to zejména z důvodu přítomnosti různorodé mezinárodní migrace  

a vstupu do nadnárodních struktur typu EU (Černík 2003). Například Černík (2003) 

argumentuje, že „koncept národnostních menšin je poměrně archaickým reliktem 

integrace etnicky odlišných skupin do národního státu“, zejména po první světové 

válce. 

 Stále citlivým a často rozporovaným tématem je pak i samotné vymezení pojmu 

národnostní menšina. Jak již bylo výše uvedeno, základním kritériem příslušnosti  

je svobodná volba národnosti, tzn. projev vůle občanů být za příslušníka národnostní 

menšiny považován (Petrův 2010, s. 52). Výše bylo taktéž uvedeno, že přihlášení 

k národnosti probíhá při sčítání, avšak sčítání nezakládá vznik národnostní menšiny 

samo o sobě. Tento údaj ale představuje základní stavební kámen pro realizaci práv 

příslušníků národnostních menšin. Je pak ale otázkou, zdali se dá a jak, projevit tato 

vůle mimo přihlášení (Petrův 2010, s. 53). Listina ani zákon tuto oblast nijak 

neupravují. V některých případech však Listina podmiňuje poskytnutí menšinových 

práv občanům příslušejícím k národnostní či etnické menšině a co více, výkon práva 

vychází v určitých oblastech z počtu občanů hlásicích se k národnostní menšině – viz 
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 Zarámování do menšiny a většiny obecně je jednou z cest, jak společenskou různorodost nějakým 

způsobem pojmout. 
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například níže diskutované výbory pro národnostní menšiny v obcích, krajích, či 

hlavním městě Praze. Naproti tomu je ale velmi složité identifikovat subjekty 

menšinových práv (Petrův 2010, s. 53). Není pochyb o tom, že princip svobodné volby 

výběru národnosti má svá opodstatnění, především z důvodu možného zneužití,  

ale úskalí spočívá v situaci, kdy mimo tuto cestu nejsou specifikovány další možnosti, 

jak vymezit ty, kterým mají být menšinová práva poskytnuta.  

 Další kritizovanou oblastí je stav, kdy seznam „uznaných menšin na základě 

definice obsažené v menšinovém zákoně určuje orgán moci výkonné – Rada vlády pro 

národnostní menšiny“ (Petrův 2010, s. 53). Pokud ale zákonná úprava nestanovuje 

kritéria pro určení, je značně sporné, která národnostní menšina splňuje předpoklady 

menšiny dlouhodobě a tradičně žijící na území České republiky (Petrův 2010, s. 54).
 17

 

Zákonná úprava poté ani nebere v potaz vznik nových menšin, které jsou Radou řazeny 

do kategorie „jiná menšinová společenství“ – migrantů (Petrův 2010, s. 54). Tato 

koncepce se nejeví jako do budoucna udržitelná, což částečně ukázalo i při procesu 

přiznání statusu vietnamské menšině, což je analyzováno v kapitole páté.  

 Poslední oblastí kritiky je samotný přístup české právní úpravy, která vychází 

z konzervativního pojetí prostřednictvím ochrany menšin skrze jejich toleranci (Petrův 

2010, s. 60). Často je uváděno, že možnost aktivního zapojení je slabá a chybí 

související odpovědnost (Petrův 2010, s. 60). V důsledku toho nejsou menšiny 

podněcovány k aktivitě k účasti na životě státu. Menšiny jsou tak tolerovány  

a chráněny, ale nepočítá se s jejich reálnou účastí na společenském a politickém životě 

státu. Mnohem větší pozornost by pak dle odborníků měla být věnována právu účasti 

řešení věci týkajících se menšin, kdy se menšina stává součástí společenství, v níž žije  

a na jejímž rozhodování se podílí. Obecně právní úprava postavení národnostních 

menšin by měla mít silnější reálný dopad na jejich postavení a realizaci jejich práv 

(Petrův 2010, s. 54). Zda je tato kritika oprávněná, bude v rámci této práci ověřováno  

u vietnamské menšiny. 
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 Kontroverzí v určování příslušníků národnostních menšin, které dlouhodobě a tradičně žijí na území 

České republiky, se zabýval i Poradní sbor ministerstva vnitra ke správnímu řádu, který rozhodl, že je na 

každém správním orgánu a jeho posouzení, zda se o takového příslušníka jedná či ne. Bylo totiž 

konstatováno, že definice menšiny a příslušníka, který tradičně a dlouhodobě žije na území České 

republiky, schází (Sulitka 2010, s. 70-71). 

 



   

31 

 

2.3. Institut státního občanství a právní postavení menšin  

Jak bylo výše zmíněno, za příslušníka národnostní menšiny je dnes považován pouze 

státní občan České republiky. Ačkoliv pojem státní občanství a národnostní menšiny 

tvoří dnes již nedílnou součást našich slovníků, jejich historie je relativně krátká. 

Občanství, ačkoliv má hlavně pozitivní konotace, disponuje i svými stinnými stránkami 

(Baršová 2010, s. 76). Odděluje totiž osoby, které jsou součástí státního a politického 

celku od těch, které nejsou. Je zde tedy pozorovatelné napětí mezi exkluzivní  

a inkluzivní stránkou občanství (Baršová 2010, s. 77). Někteří autoři tak upozorňují,  

že zákon o nabývání státního občanství sloužil částečně jako „mechanismus k vyloučení 

části příslušníků národnostní menšiny z národního celku“.  

 První novela státního občanství byla přijata v roce 2003 s cílem odstranit tvrdé 

dopady „etnicky nesenzitivního prvotního vymezení státních občanů“ (Baršová 2010,  

s. 82-83).
18

 Nápravná opatření narušila princip jednotného státního občanství. V roce 

1999 byla taktéž přijata změna, která vedla k umožnění nabytí českého státního 

občanství při zachování původního v případech, kdy zde cizinec žije více než 20 let 

(Baršová 2010, s. 83).  

 Nový zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 

některých zákonů („dále jen zákon o státním občanství“), který nabyl účinnosti  

1. 1. 2014, přináší v oblasti občanství výrazné a dlouho očekávané změny. Zákon ruší 

dosavadní princip jediného státního občanství. Nově je tedy zavedena možnost držení 

dvojího či vícerého státního občanství (Zákon č. 186/2013 Sb.). Nová právní úprava tak 

implementovala trend, který se v oblasti státního občanství uplatňuje i v dalších 

evropských zemích. Zákon pak nově umožňuje získat občanství ČR prohlášením. Nyní 

tak mohou občanství prohlášením získat i bývalí občané ČR, jejich potomci a zejména 

osoby, které se na území ČR zdržují od deseti let věku, tzn. zejména druhá generace 

cizinců (Chytil 2016). Zisk občanství prohlášením umožnuje § 35 a § 73 zákona  

č. 186/2013. § 35 stanovuje, že „prohlášením může nabýt státní občanství České 

republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud, a) má na 

území České republiky povolen trvalý pobyt, b) nejpozději od věku 10 let se až k datu 

prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky  

a c) nebyla pravomocně odsouzena…“ (Zákon č. 186/2013 Sb.). § 73 pak umožnil zisk 

občanství prohlášením i pro osoby, které splňují „podmínky stanovené  
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 Týkalo se to zejména získání českého občanství pro ty, kteří na území České republiky při rozpadu žili. 
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v § 35 odst. 1 písm. a) až c), avšak je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona starší 21 let, 

ale pouze do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona učinit prohlášení o nabytí 

státního občanství České republiky, a nabýt takto státní občanství České republiky“ 

(Zákon č. 186/2013 Sb.). 

I další možnost získání občanství – nabytím, se změnou zákona rozšířila, jelikož 

v předchozí úpravě se tento institut týkal pouze některých občanů Slovenska (Zákon č. 

193/1999 Sb.; Chytil 2016).  

Nový zákon tak zejména usnadňuje nabývání státního občanství u přistěhovalců 

druhé a třetí generace. Obecné podmínky naturalizace se však v zákonu zpřísňují – 

zavedení písemného testu z českého jazyka, dále test ze znalostí českých reálií  

a integrace žadatele do společnosti (Baršová 2010, s. 85). Tato nová pravidla tak mohou 

změkčení podmínek eliminovat. Největší překážka, pro zde sledovanou vietnamskou 

menšinu, však byla v pozbytí původního občanství, a to byla změnou odstraněna.  

Pro národnostní menšiny tak je zákon do jisté míry pozitivem a usnadnil získání 

českého občanství, tzn. občanství své domovské země a zkrátil lhůtu pro občanství 

(Baršová 2010, s. 87). 

V poslední řadě musí být v souvislosti se státním občanstvím a menšinami již  

na tomto místě otevřena otázka pasivního a aktivního volebního práva, které  

je v českém prostředí na institut občanství navázáno (Ústavní zákon č. 2/1993). V rámci 

komunálních voleb pak bylo toto právo „změkčeno“ a od roku 2001 mohou volit  

i osoby, kterým právo volit přiznává vyhlášená mezinárodní smlouva, tzn. v českém 

prostředí smlouva o EU (Balík 2009, s. 85). Cizinci s dlouhodobým pobytem z třetích 

zemí pak nedisponují aktivním ani pasivním volebním právem, a to ani na komunální 

úrovni. Na toto upozornil i veřejný ochránce práv, který u voleb do zastupitelstev obcí  

a krajů požadoval rozšířit aktivitní a pasivní volební právo i pro cizince ze třetích zemí 

(Varvařovský 2010). Toto bylo mimo jiné prosazováno již v roce 2010 při návrhu 

volebního zákona. Konkrétně se jednalo o cizince, kterým bylo v ČR uděleno povolení 

k trvalému pobytu (tzn. vesměs po pěti letech předchozího pobytu). Argumentem 

veřejného ochránce práv bylo, že „účast na rozhodování o věcech veřejných považuji  

za důležitý prvek integrace cizince“ (Varvařovský 2010). „Výkon tohoto práva může jen 

posílit sounáležitost cizince s místním prostředím, poskytuje mu pocit důvěry, uznání 

přínosu pro lokální společenství ze strany většinové společnosti a umožňuje cizince 

vtáhnout do místních rozhodovacích procesů, včetně převzetí spoluzodpovědnosti.“ 

(tamtéž) Rozšíření volebního práva však dodnes nebylo prosazeno. Mnozí autoři  
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se shodují, že tento aspekt představuje překážku integrace do společnosti. I přesto,  

že na území ČR žijí dlouhodobě a mohou se aktivně zapojovat do občanských aktivit, 

nemohou vyjádřit svůj názor na správu věcí veřejných (Faltová in Kopecká 2011, s. 9). 

Přitom, jak uvádí koncepce integrace cizinců pro rok 2016 „účasti na místních volbách 

se dožadovali Rusové – 30 % z nich, Ukrajinci (26 %) a občané Vietnamu (19 %). 

Zájem projevovali zejména cizinci s VŠ vzděláním a vyššími příjmy, se zájmem o státní 

občanství nebo sloučení rodiny“ (Válová 2016). Problematika volebního práva pro 

cizince ze třetích zemí je řešena i v rámci dalších evropských států, například  

i v sousedním Německu, které disponuje stejnou právní úpravou jako Česká republika. 

Pasivní a volební právo je dle německého přístupu privilegiem spojeným se státním 

občanstvím a proto se pouze státní občané mohou voleb účastnit. Ostatní politické 

aaktivity jsou pak dovoleny všem, pokud jsou splněny určité podmínky 

(Groenendijk 2014).
 19

  

                                                 
19

 Více k této problematice v rámci evropského srovnání viz například Groenendijk (2014). Více viz 

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/184440/wahlrecht-fuer-drittstaatsangehoerige. 
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3. Teoretické aspekty participace 
 

Oblast zapojení občanů do veřejně politických procesů tvoří významné jak sociálně 

vědní, tak politické téma (Vráblíková 2009). Na nejobecnější rovině lze pojem 

participace charakterizovat jako „účast, účastnictví nebo podílení se na něčem“ (Mička 

2015; Bernard 2007). Cílem této kapitoly je nastínit základní koncepty a teorie 

participace. Vzhledem k tomu, že se k samotnému výzkumu politické 

a občanské participace menšin vesměs přistupuje skrze klasické teorie participace, bude 

cílem této kapitoly tyto oblasti blíže konceptualizovat. Téma participace bude nejdříve 

charakterizováno a následně blíže specifikováno. Poté budou představeny teorie 

participace, její možná klasifikace a u politické participace
20

 budou dále analyzovány 

faktory, které míru a formy participace ovlivňují. Kapitola si neklade za cíl podat výčet 

všech relevantních teorií a přístupů, pouze usiluje o zasazení tématu politické 

a občanské participace do teoretického kontextu tak, aby při interpretaci výsledků 

výzkumného šetření bylo možné k těmto teoriím přihlédnout.  

 Participace obecně je členěna různými způsoby. Některými autory je část 

občanské participace, zejména sdružování v neziskových organizacích, zahrnováno  

do participace politické (Norris 2002). Naopak další skupina autorů se přiklání 

k používání termínu občanská participace, která v sobě zahrnuje i oblast participace 

politické (Arnstein 1969). Vztah mezi oběma oblastmi a definice kategorií se tak značně 

liší. Zástupcem skupiny autorů, kteří rozlišují mezi občanskou a politickou participací,  

je i český autor Josef Bernard, jenž rozlišuje mezi explicitní politickou participací a širší 

občanskou participací. První oblast dle něj obsahuje přímé podílení se občanů  

na procesech vládnutí, a to na různých politických úrovních. Ve druhé oblasti jsou pak 

shromážděny všechny aktivity, kdy se občané jakýmkoliv způsobem účastní veřejného 

života, ačkoliv se nemusí explicitně jednat o oblast vládnutí. (Bernard 2007, s. 28). 

Jakékoliv členění je však členěním ze své podstaty teoretickým, jelikož nelze 

vyloučit, že některé aktivity se mohou v závislosti na daném místu a čase prolínat napříč 

kategoriemi. Tato diplomová práce pohlíží na rozdělení občanské a politické participace 

dle představené klasifikace J. Bernarda. Rozlišuje tak mezi politickou a občanskou 

participací.  

                                                 
20

 Vzhledem k vymezení práce a jejím cílům bude větší důraz zaměřen právě na oblast politické 

participace. 
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3.1. Politická participace – definice a klasifikace 

Jak již bylo výše nastíněno, chápat i kategorizovat politickou participaci lze mnoha 

způsoby. Samotná politická participace národnostních menšin je vesměs zkoumána 

skrze klasické teorie politické participace (Ngo 2017). Nicméně je velmi 

pravděpodobné, že i příslušníci národnostních menšin jsou v oblasti participace 

ovlivněni specifickými faktory spojenými, především u první generace, s odlišnou 

kulturou apod. V následující části tak budou stručně zmíněny i teorie snažící se vysvětlit 

politickou participaci migrantů (tamtéž). 

Při zkoumání politické participace hraje důležitou roli skutečnost, jaký 

normativní model demokracie autoři zastávají – na stejných datech mohou totiž zastánci 

jednotlivých teorií dojít ohledně stavu participace k různým závěrům (Vráblíková 2008, 

s. 2). Ačkoliv obecně je participace v reprezentativních demokraciích vnímána jako 

něco důležitého, slovy Pippy Norris (2002, s. 5) jako „zdroj síly“, bez kterého není 

demokratické fungování možné, autoři se již rozchází v tom, kolik politické participace 

je vhodné. Toto téma bylo vždy předmětem zájmu politické sociologie a v této oblasti 

lze identifikovat následující diskutované teorie: teorie elitní demokracie, racionálního 

výběru a participační demokracie (Lebeda, Vlachová 2006, s. 11). Zastánci elitní  

či někdy nazývané elitistické verze demokracie v čele s Josefem Aloisem Schumpterem 

(2004) preferují vládu elit před účastí nevzdělaných mas. Role občanů pak spočívá  

ve volbě zástupců do institucí (Norris 2002) Zástupci racionální výběru naopak 

zdůrazňují roli racionality, kdy je pro občany racionální neparticipovat, jelikož účastí 

nezískávají výrazně více v porovnání s neúčastí (Lebeda, Vlachová 2006, s. 11). Otázka 

využití potenciálu teorie racionální volby v politické participaci je přitom značně 

obsáhlým tématem a v současnosti se uplatňuje ve velmi omezeném rozsahu 

(Vráblíková 2008, s. 6).
21

 Obě teorie chápou participaci jako cestu k dosažení cílů.  

Ve srovnání s tím třetí, participační teorie, považuje participaci za cíl (Lebeda, 

Vlachová 2006, s. 12). Politická aktivita dle této teorie pomáhá k upevňování občanské 

společnosti. Nezájem a politická apatie pak vedou k poklesu kvality demokracie 

(Lebeda, Vlachová 2010, s. 289). Vedle toho j v popředí zájmu i teorie deliberativní 

                                                 
21

 Analýza politické participace prostřednictvím teorie racionální volby bývá také označována jako 

podstatný příklad neúspěchu této teorie (Vráblíková 2008, s. 11). Jak tuto problematiku uzavírá K. 

Vráblíková, „i když se modelování v rámci teorie racionální volby ve výzkumu politické participace, 

obecný předpoklad racionality v určité podobě v rámci výzkumu politické participace zůstává“, například 

již ve výše zmíněné umíněnější verze teorie racionální volby. 
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demokracie, která považuje účast taktéž za důležitou a zdůrazňuje přitom zapojení 

občanů do diskuze a formování politických nástrojů (Lebeda, Vlachová 2010, s. 289).  

Další významnou oblastí je pak identifikace a klasifikace participačních nástrojů 

a forem. Ačkoliv nejvýznamnější akt v historii představoval a dle některých autorů 

představuje volební účast, politická participace se pouze na něj v současnosti rozhodně 

neomezuje (Bernad 2007, s. 28). Paleta politických participačních aktivit je velmi široká 

a pestrá. To, co může být politickou participací chápáno, se liší nejen historicky,  

ale i geograficky napříč jednotlivými státy a taktéž dle teorií, skrze které  

je na participaci nahlíženo a její definici. Někteří autoři politickou participaci zkoumají 

pouze skrze aktivity spojené s volbami (Vráblíková 2009, s. 870).
22

 Další skupina 

autorů do politické participace zahrnuje i „schvalování určitého typu politické činnosti“ 

a ne pouze samotné jednání (Vráblíková 2009, s. 871).
 23

 Dále jsou i autoři, kteří 

politickou participaci chápou ve velmi širokém slova smyslu a zahrnují do ní i členství 

v organizacích občanské společnosti a diskusi nad politikou, čímž pak částečně dochází 

k rozplynutí rozdílů mezi občanskou a politickou participací (Vráblíková 2009, s. 871) 

24
 
25

. 

Na základě toho, co je uznáno za politickou participaci, zda pouze aktivity nebo 

vyjadřování názorů, pak probíhá i klasifikace. Dle výzkumů Lebedy a Vlachové (2006, 

s. 30-31; Lebeda, Vlachová 2010), kteří politickou participaci spojují s jednáním 

 či aktivitou, lze v demokratické Evropě rozlišit aktivní a pasivní typy participace, viz 

tabulka č. 2. Aktivní typ lze poté dále členit na konvenční a nekonvenční – manifestační. 

Konvenční typ v sobě zahrnuje tradiční formy od kontaktování politiků a práci pro 

stranu až po darování finančních prostředků. Tento typ politické participace vyžaduje 

aktivní přístup, který však nemusí být veřejně pozorovatelný. Naopak další typ aktivní 

participace – nekonvenční, respektive manifestační, spočívá ve veřejné participaci, 

například v podobě účasti na kampani, demonstraci či protestech (Lebeda, Vlachová 

2006, s. 302).  

Autoři uvádí, že v postkomunistických státech převažuje podíl apatických 

občanů nad skupinou aktivních a nevolební participace vykazuje ve srovnání se zeměmi 

                                                 
22

 Viz například Letki 2003. 
23

 Viz například Barnes 2006. 
24

 viz Reisignr, Miller, Hesli 1995; Norris 2002 
25

 Historicky se zkoumání politické participace zaměřovalo zejména na volby a později i na aktivity s 

volbami spojené. Teprve v 70. letech byl díky výzkumu Verby, Nie a Kima (Verba et. al 1978 in 

Vráblíková 2008, s. 3) náhled na politickou participaci rozšířen i na politické aktivity, jenž nejsou spojeny 
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západní a severní Evropy velmi nízká čísla. Výjimkou je však Česko, které se dle autorů 

přibližuje k zemím západní Evropy s mírně vyšší mírou participace (Lebeda, Vlachová 

2010, s. 297). 
26

 Obecně je v současnosti upozorňováno na pokles volební účasti, nízkou 

míru zapojení do politických stran a nezájem mladší věkové generace. Ne vždy jsou tyto 

projevy považovány za úpadek. Naopak se může jednat o transformaci a jiné druhy 

angažovanosti, tzn. namísto volební účasti a zapojování skrze tradiční kanály – politické 

strany, může dojít k nárůstu jiných forem participace, zejména přímého zapojování  

a zapojování skrze nekonvenční formy (Lebeda, Vlachová 2010, s. 290).
27

 Důvodem 

změn jsou dle některých autorů růst vzdělanosti a vliv postmoderní politické kultury  

se zásadním vlivem médií (Lebeda, Vlachová 2010, s. 290).  

Tabulka 1: Typy participace dle Lebedy a Vlachové 2006 

Aktivní konvenční typ 

 kontaktování politiků 

 práce v politické straně 

 práce v jiné organizaci či sdružení 

 darování peněz politické straně či skupině 

Aktivní manifestační typ 

 nošení, vystavení znaku nebo nálepky kampaně 

 účast na legální demonstraci 

 účast na nelegálním protestu 

Pasivní typ 

 podepsání petice 

 bojkot zboží 

 koupě zboží z politických etických či ekologických důvodů 

Zdroj: autorka na základě Lebeda, Vlachová 2006, s. 297. 

Širší členění, kde je za politickou participaci považováno i jakési vyjadřování  

se k politické situaci, tedy i vyjádření názorů, představil v 70. letech 20. století Lester 

Walter Milbrath (1965 in Lebeda, Vlachová 2006, s. 14). 

                                                                                                                                               
primárně s volbami, např. kontaktování politiků apod. Politická participace tak přestala být vnímána jako 

jednodimenzionální koncept a začala být pojímána jako víceúrovňová (Vráblíková 2008, s. 3). 
26

 Nezájem občanů a jejich nezapojování je dle vědců důsledkem zkušenosti s komunistickou politikou, 

nerozvinutou občanskou společností a nízkou mírou důvěry mezi lidmi (Lebeda, Vlachová 2006, s. 13). 

Další vysvětlení nízké participace pak může tkvít v odporu, frustraci a apatii občanů, která vznikla z 
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Tabulka 2: Formy participace dle Milbratha (dle rolí během římských 

gladiátorských zápasů) 

Zastávat vysoké veřejné nebo stranické funkce 

Gladiátorské 

aktivity 

Stát se kandidátem na funkci 

Získávat finanční zdroje pro stranu či kandidáta 

Zúčastnit se stranického volebního shromáždění či strategického mítinku 

Účastnit se politické kampaně  

Zúčastnit se politického mítinků nebo sjezdu 
Přechodové 

aktivity 
Finančně přispět straně nebo kandidátovi 

Kontaktovat úředníka státní správy/samosprávy nebo politického lídra 

Připnout si odznak či nalepit si nálepku na auto 

Divácké aktivity 

Pokusit se s někým hovořit jak volit 

Iniciovat politickou diskuzi 

Volit 

Vystavit se politickým stimulům 

Zdroj: autorka na základě Milbrath 1965 in Lebeda, Vlachová 2006, s. 14. 

Pro jednotlivé stupně politické participace je pak příznačná kumulace v tom 

směru, že účastníci provazující aktivity na vyšších příčkách žebříku participují  

i na nižších příčkách (lebeda, Vlachová 2006) 

V samotném centru diskuzí pak stojí rozporuplná otázka, a to jak vzhledem 

k různorodosti v této oblasti politickou participaci jednotně definovat. Mnoho studií  

a analýz se k definici ani blíže nevěnují a oblast spíše opomíjí (Vráblíková 2009,  

s. 870). V důsledku toho pak jednotlivé studie participaci zkoumají skrze značně odlišné 

indikátory (tamtéž).  

Snad nejznámější a hojně citovanou definici představil Sidney Verba, který 

politickou participaci vnímá jako „aktivitu, jejímž výsledkem je ovlivnění činnosti vlády 

a/nebo je s tímto úmyslem alespoň vedena a to buď přímo ovlivňováním tvorby nebo 

implementace veřejných politik nebo nepřímo ovlivňováním výběru lidí, kteří tyto 

politiky tvoří“ (Verba 1995, s. 38). Vzhledem k neustálému vývoji v této oblasti se však 

definice jeví již jako překonaná a je nutné využívat definice, které lépe uchopí reálie 

současného světa participace.
28

 V průběhu let totiž došlo ke změně adresátů, proti nimž 

je aktivita vedena, ke změně prostoru, kde aktivity probíhají a i ke změně cílů, kterých 

má být dosaženo a to směrem k diverzifikaci a rozšíření prostředků a nástrojů 

                                                                                                                                               
nedobrovolného politického a občanského zapojováním prostřednictvím zájmových sdružení, 

komunistické strany a veřejných manifestací v době komunismu (Vráblíková 2008). 
27

 Viz například Norris 1999, Beck 1997, Smith 1997. 
28

 Více ke změnám týkajících se prostředí politické participace viz Verba, případně Norris. 
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politických aktivit (Vráblíková 2008, s. 6).
29

 Verbova definice však tyto proměny 

nedokáže zahrnout. Snaha o novou definici, která zahrne i nové formy účasti občanů 

vyústila v práci několika autorů, kteří politickou participaci chápou jako „aktivity 

obyčejných občanů zaměřené na ovlivnění politických výstupů“ (Teorell 2007 cit. dle 

Vráblíková 2008, s. 9 ). 

3.2. Teorie politické participace 

 

Poslední oblastí, které je nutné se před další částí věnovat, jsou důvody, proč někteří 

občané participují více než jiní, tzn., co ovlivňuje míru a typy participace. V rámci 

tohoto zkoumání je nutné hledat determinanty účasti. Míru participace ovlivňuje několik 

faktorů. Vlivná autorka věnující se politické participaci a politické komunikaci Pippa 

Norris (2002, s. 119 – 134) kategorizuje tři skupiny, a to dle úrovně analýzy – mikro, 

meso a makro úroveň.  

Mikro úroveň se zaměřuje na vysvětlení politické participace prostřednictvím 

individuálních zdrojů, tzn. prostřednictvím osobních charakteristik a vlastností 

jednotlivců. V rámci této roviny lze rozlišit ještě dvě podoblasti. První jsou individuální 

zdroje v podobě sociálně demografických charakteristik jednotlivců, např. věk, gender, 

příjem a vzdělání, skrze něž je posléze testováno, zda existuje korelace mezi politickou 

participací dle sociálně-ekonomického statusu (Verba, Scholzman, Brady 1995; Letki 

2003). Druhá podoblast individuální analýzy hledá vysvětlení politické participace  

v hodnotách, postojích a motivech občanů (Vráblíková 2008, s. 12).
30

 Prvním důležitým 

bodem je samotný zájem o politiku, tzn. zájem o politické dění, což však předpokládá 

alespoň základní znalost fungování systému. Tento bod bývá někdy označován jako 

politická angažovanost, čili pozornost, kterou lidé participaci věnují (Vráblíková 2008, 

s. 16). Druhým bodem je míra subjektivní politické efektivity zahrnující složku vlastní 

kompetence, tzn. sebevědomí v této oblasti a míry účinnosti participace, tzn.,  

                                                 
29

 Vláda jakožto národní exekutiva již není jediným aktérem a nedisponuje monopolem politických 

rozhodnutí, které se stává komplexnější s celou řadou jiných aktérů, například na mezinárodní úrovni či z 

oblasti soukromého sektoru. Vládnutí se tak stává víceúrovňové (Vráblíková 2008, s. 6). Vzhledem k 

tomu se mění i typy politických aktivit, jelikož se změnou aktérů se mění i činnosti, skrze které lze jejich 

chování ovlivnit (Vráblíková 2008, s. 7). Spolu s tím pak dochází i proměně prostoru, a to vlivem nových 

komunikačních technologií, především internetu (Vráblíková 2008, s. 8). 
30

 Stále však probíhají debaty, zda hodnoty občanů mají na politické procesy vliv. Dalším předmětem 

diskuzí je i „povaha vztahu mezi politickou participací a politickými hodnotami“. Je totiž předmětem 

debat, zda „postoje jsou katalyzátorem nebo naopak produktem participace“. Většina autorů staví 

politické hodnoty do nezávislých faktorů ovlivňujících politickou participaci spíše než jako závislou 

proměnnou. (Vráblíková 2008, s. 16). 
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zda si jedinci myslí, že chování bude mít nějaký vliv (Vráblíková 2008, s. 17).  

Dle některých analýz pak lidé, kteří se cítí kompetentní, budou mít i větší tendence  

k participaci (Rosenstone a Hansen 2003, s. 14 – 15). Vlastní kompetence vystihuje 

sebevědomí jedince ve vztahu k jeho schopnosti se politicky angažovat. Míra účinnosti 

participace pak zobrazuje hodnocení jedinců, zda má participace vliv na politiku  

či nikoliv (Vráblíková 2009, s. 875). V rámci druhé podkategorie pak participují občané 

se zájmem o politiku, důvěru v instituce a s pocitem politické efektivity. 

Meso úroveň nahlíží na participaci prostřednictvím sociálních sítí a vztahů 

odehrávajících se v občanské společnosti (Putnam 2000). Mobilizace skrze sociální sítě 

a aktivita občanů v občanské společnosti, především skrze zapojení v dobrovolných 

sdruženích a organizacích má pak dle tohoto přístupu pozitivní dopady na politickou 

participaci (Vráblíková 2009, s. 872). Otázkou je, skrze jaké mechanismy tuto korelaci 

způsobují. K vysvětlení existují tři hlavní teorie – rozvoj občanských dovedností, 

mobilizace a rozvoj sociálního kapitálu (Vráblíková 2008, s. 18). První teorie spočívá 

v myšlence, že lidé zapojující se do aktivit občanské společnosti získávají schopnosti 

snáze politicky participovat (tamtéž). Občanská společnost slouží pohledem této teorie 

jako „škola demokracie“, v níž lidé získávají lidský kapitál (tamtéž). Druhá teorie 

vnímá sociální sítě jako prostředek mobilizace k politické aktivitě. Zjednodušeně 

řečeno, lidé participují, pokud jsou vyzváni (Vráblíková 2008, s 18).
31

 Taktéž výzkum 

Rosenstona a Hansena (2003, s. 5) tvrdí, že lidé participují především proto, že jsou 

k tomu vybízeni, a ne proto, kým jsou. Zapojení jedinců do občanských aktivit tak dle 

této teorie povede k větší možnosti mobilizace a rekrutace (tamtéž). Třetí teorie 

vysvětluje vztah občanského zapojení a politické participace skrze teorii sociálního 

kapitálu.
32

 Hlavní představitel tohoto přístupu Robert Putnam (2000) poukazuje,  

že sociální sítě mají hodnotu samy o sobě a vyšší aktivita v občanské společnosti 

povede k aktivitě v politice.  

Velmi známý model, který v sobě nese prvky jak studií individuálních zdrojů, 

tak sociálních sítí, je občanský voluntarismus, od autorů Verby, Scholzmana a Bradyho 

(1995, s. 16). Autoři představují tři základní faktory neparticipace občanů: občané  

se účastnit nemohou (roli hrají individuální zdroje); nechtějí (tzn., schází politická 

motivace); nikdo se jich nezeptal (vliv sociálních sítí) (Verba, Scholzman, Brady 1995, 

                                                 
31

 K této oblasti viz Rosenston a Hansen 2003. 
32

 Ten charakterizuje jako „vztah mezi jednotlivci – sociální sítě a normy reciprocity a důvěry, které 

z nich vznikají. 
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s. 16; Vráblíková 2008, s. 12). Dle autorů spočívá mechanismus spojující sociálně-

ekonomický status a politickou participaci ve třech typech zdrojů – čas, peníze  

a dovednosti (Vráblíková 2009, s. 873). Konkrétně tvrdí, že aktivity náročné na finance 

uskutečňují lidé bohatší, aktivity náročné na dovednosti lidé vzdělanější. Autoři tak 

aplikují tzv. mírnou teorii racionální volby, která analyzuje pouze stranu nákladů  

a nikoliv zisků (Vráblíková 2009, s. 873). Dále je do této kategorie možné zahrnout  

i sociálně-demografické charakteristiky jako věk a pohlaví. Autoři pak argumentují,  

že studiem socioekonomických charakteristik a politické participace se prezentuje,  

„čí hlas je více slyšet“ (Vráblíková 2009, s. 872). Upozorňují tedy na problematiku 

rovného přístupu k politice a k možné reprodukci sociálních nerovností (Vráblíková 

2009, s. 872), kdy mnohé studie pozitivní vztah mezi vyšším vzděláním a příjem  

a rostoucí mírou participace (viz i Verba, Schlozman, Brady 1995). 

Makro úroveň pak definuje soubor tzv. národních proměnných, které formují 

oblast politické participace. Makro rovina je však doposud zpracována detailněji pouze 

pro volební účast. Také na makro úrovni lze rozlišit dvě podkategorie – první, která 

vychází z teorie modernizace, a druhou vycházející z institucionální verze zaměřující  

se na strukturu státu poskytující rámec pro volební účast (Vráblíková 2008, s. 20 – 22). 

Teorie modernizace spočívá na premise, že „vlivem modernizace došlo  

v (postindustriálních) společnostech západního světa nejen k růstu životní úrovně, 

zvyšování gramotnosti či rozvoji servisního sektoru atp. ale také ke vzniku nového typu 

občanské politiky, který přináší jako jednu z tzv. postmaterialistických hodnot vyšší 

požadavky na aktivnější veřejnou participaci v rozhodovacích procesech“ (Norris 2002, 

s. 22-25 cit. dle Vráblíková 2008, s. 21). Na rozdíl od Putnama (2000) a jeho 

konstatování na základě výzkumů v USA významného úpadku participace upozorňuje 

teorie modernizace na transformaci forem politické participace z aktivit v tradičních 

hierarchických organizacích typu politické strany k novým sociálním hnutím. 

Institucionalistický přístup stojí na premise, že struktury státu poskytují rámec pro účast 

v podobě pobídek a sankcí (Vráblíková 2008, s. 20 – 22). 

Studie evropského prostředí T. Lebedy a K. Vlachové se s členěním P. Norris 

částečně překrývá, avšak autoři zdůrazňují pouze dvě oblasti a v rámci oblastí si určují 

konkrétní zkoumané nezávislé proměnné. Jsou to sociální mikropodmínky, konkrétně 

například politické postoje či osobní charakteristiky a makropodmínky (Lebeda, 

Vlachová 2006:15). Na základě výsledků studie pak uvádí, že na mikroúrovni je velmi 

podstatný samotný zájem občana o politiku (Lebeda, Vlachová 2010, s. 298). 
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Nejsilnějším demografickým faktorem se jeví výše dosaženého vzdělání, kdy politická 

participace roste s rostoucím vzděláním (Lebeda, Vlachová 2010, s. 299). Dalším 

faktorem je výše příjmu domácnosti, kdy lidé s vyššími příjmy více participují, 

v českém případě nejčastěji u konvenčního aktivního typu. Co se týče věku, ten taktéž 

ovlivňuje zejména manifestační a pasivní typ (Lebeda, Vlachová 2010, s. 300).  

Při zaměření na makropodmínky lze zaznamenat makroekonomické, 

sociodemografické, sociokulturní a politické faktory. Autoři T. Lebeda a K. Vlachová 

pak potvrdili, že roli hraje délka demokratické zkušenosti, ekonomická vyspělost země 

měřena dle HDP na hlavu v paritě kupní síly, společenská vyspělost, založený na tzv. 

human development index a střední délka života (Lebeda, Vlachová 2010, s. 301).  

Jak bylo ale výše naznačeno, je očekávatelné, že participace národnostních 

menšin, ačkoliv se jedná o české občany má stále svá specifika, která je spojují s oblastí 

imigrantů. Důvodem může být, že ačkoliv se jedná o české občany, nemuselo u nich 

dojít ještě k plné integraci. Proces integrace operacionalizovali mimo jiné i Han 

Entzinger a Renske Biezeveld (2003), kteří právě specifikují jako jednu z úrovní 

politicko-právní, kde rozlišují několik stupňů integrace, a to zvlášť u cizinců  

a národnostních menšin. U druhé skupiny se jedná o stupně: skupinová práva, dvojí 

občanství, politická participace a občanská participace. U cizinců je proces obdobný, 

pouze namísto skupinových práv se hovoří o naturalizaci (Entzinger, Biezeveld 2003). 

Jednou z teorií věnující se této problematice je teorie akulturace, která hovoří  

o procesech střetávání více kultur a o procesu tzv. akulturace. Teorie stojí na premise 

vztahu mezi délkou pobytu cizince a úrovní jeho participace (Drbohlav 2001). Tedy čím 

déle cizinec pobývá v daném státě, tím lépe zná jazyk a přebírá hodnoty většinové 

společnosti včetně občanských práv a povinností a to jej následně vede k angažovanosti 

(Drbohlav 2001; Ngo 2017). 

Další vlivnou teorií etnicko-rasová, která stanovuje, že etnikum či rasa 

představuje podstatnou determinantu participace, jelikož na základě identity jsou 

artikulovány zájmy. Do toho zasahuje i vzorec chování v zemi původu, který si migranti 

často přenáší (Černík 2003). U vietnamské komunity lze navíc očekávat značné rozdíly 

mezi první a druhou generací. Na základě výzkumu je totiž uváděno, že první generace 

se postupně adaptuje na nové prostředí a vzorce chování přejímá až generace druhá 

(Celis, Eelbode, Wauters 2013). Je pak otázkou, zda je na první generaci Vietnamců 

v České republice možné aplikovat teorii generační výměny či teorii životního cyklu. 

První z teorií předpokládá, že každá generace má své přístupy k participaci,  
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které se v průběhu života nemění. Teorie životní cyklu na rozdíl od toho předpokládá, 

že postoje se v průběhu let mění (Lyons, Robert 2000). 

3.3. Občanská participace se zaměřením na sdružování 

Poslední podkapitola se zaměřuje na oblast občanské participace, kde je nutné nejprve 

charakterizovat prostor, ve kterém k participaci dochází – v občanské společnosti.  

Ta může být definována mnohými způsoby a existuje pro ni i více označení – neziskový 

sektor, třetí sektor, dobrovolnický sektor apod. Ačkoliv tyto termíny míří vesměs  

ke stejnému výseku, liší se ve zdůraznění určitých perspektiv (Skovajsa 2010,  

s. 18). Česká autorka dlouhodobě se zabývající touto oblastí Petra Rakušanová  

(2008, s. 20) pracuje s konceptem širší občanské společnosti, který chápe jako „prostor 

mezi oblastí privátních zájmů a státem. Jedná se o oblast dobrovolného sdružování 

mimo sféry trhu, státu i soukromého života…“. Další významný autor Marek Skovajsa 

(2010, s. 18) vymezuje zvlášť občanskou společnost a občanský sektor, kdy občanský 

sektor chápe jako organizovanou část občanské společnosti (Skovajsa 2010, s. 63). 

Občanská participace je pak na nejobecnější rovině chápána jako významný 

element pro občanskou společnost, který přispívá k její integraci (Rakušanová 2003,  

s. 16). Širší pojetí občanské participace o ní hovoří jako o dobrovolných aktivitách 

občanů zaměřujících se na pomoc druhým, dosažení obecného blaha nebo řešení 

komunitních problémů (Barrett, Brunton-Smith 2014). Další autoři, ačkoliv chápou 

tento druh participace taktéž značně obšírně, upozorňují, že ačkoliv tento druh zapojení 

primárně nemá vztah k vládnutí, disponuje implicitní politickou dimenzí a politickou 

situaci ovlivňuje (Bernard 2007, s. 28). Pavol Frič (2013, s. 1) pak občanské zapojení 

vnímá jako „aktivity občanů zaměřené na správu věcí veřejných“. V rámci posledního, 

zde představeného náhledu může být občanská participace vnímána i jako aktivita 

pouze organizovaných občanů a spojována s politickou oblastí, tzn. jako proces, 

„v němž organizovaní občané usilují skrze aktivní účast o integraci svých zájmů  

do rozhodovacích procesů, o aktivní ovlivnění politiky“ (Rakušanová 2003, s. 4).  

Tato práce na občanskou participaci nahlíží obdobně jako výše uvedený J. Bernard,  

kdy u občanské participace neočekává aktivní ovlivnění politiky. 

P. Frič (2013, s. 1) dále uvádí, že občanská participace může být prováděna 

mnoha způsoby, kdy jedním z nich je angažovanost v neziskových organizacích. Právě 

na oblast sdružování v organizacích se v jedné části zaměřuje výzkumné šetření práce. 

Sdružování pak nejčastěji probíhá prostřednictvím neziskových organizací, které dle 
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mnohých otevírají bránu do české občanského a následně i politického prostoru (Černík 

2003). Ani v pojetí a kategorizaci neziskových organizací nepanuje jednotnost. Vcelku 

komplexní je klasifikace P. Friče (2013, s. 1) rozlišující organizace servisní a advokátní 

vždy ve dvou oblastech a to dle sledovaného zájmu – jestli se jedná o zájem svých členů 

či zájem veřejnosti jako takové
33

, viz následující tabulka: 

Tabulka 3: Klasifikace neziskových organizací 

Funkce 
Sledovaný zájem 

Vzájemně prospěšný Obecně prospěšný 

Servisní 

1. Tradiční zájmové 

organizace 2. Nové servisní organizace  

 

- sport   - sociální a zdravotní péče 

 

- rekreace   - vzdělávaní 

 

- komunitní rozvoj   - humanitární pomoc, charita 

  - zájmové spolky     

Advokační 

3. Tradiční advokační 

organizace 4. Nové advokační organizace  

 

odbory   

- ochrana životního prostředí a práv 

zvířat 

 

zaměstnanecké svazy   - ochrana lidských práv 

 

profesní organizace 

(komory)   - ochrana neziskových práv (práv 

spotřebitelů, minorit)   politické strany   

Zdroj: autorka na základě Frič 2013, s. 1. 

Odlišné, spíše praktické vymezení je pak prezentováno Radou vlády pro nestátní 

neziskové organizace. Ta nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) chápe  

dle právních norem, které podstatu NNO naplňují. Za NNO tudíž považuje spolky  

a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, obecně prospěšné 

společnosti, ústavy a školské právnické osoby (Úřad vlády 2016, s. 26). Následně NNO 

kategorizuje dle oblasti činností dle hlavních oblastí státní dotační politiky, kdy pro 

vietnamskou menšinu lze očekávat důležitost především kategorií kultura, vzdělávání  

a lidské zdroje, děti a mládež a národnostní menšiny.
34

 

                                                 
33

 Ačkoliv je běžné, že neziskové organizace sledují mix těchto zájmů, je pravděpodobné, že jeden ze 

zájmů převažuje (Frič 2013). 
34

 Plný výčet viz Úřad vlády 2016. 
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4. Vietnamská komunita v České republice 

Dle aktuálních statistik žije více než tři a půl milionu lidí s vietnamským občanstvím 

mimo Vietnam, přičemž počty neustále narůstají. ČR přitom patří mezi 15 států 

s nejpočetnější vietnamskou komunitou (Freidingerová 2014; Hoang 2016). V rámci 

evropských států se ČR řadí na čtvrtou pozici, za Francii, Německo a Rusko. Pokud  

ale porovnáme počet příslušníků vietnamské komunity s celkovým počtem obyvatel, 

dostává se ČR již na třetí místo v rámci celosvětového porovnání.
35

  

4.1. Historie vietnamské komunity v ČR 

Přítomnost vietnamského etnika v České republice není důsledkem přirozené migrace 

vlivem historických událostí. Důvody a průběh migrace Vietnamců do České republiky 

se v průběhu historie měnily. Migrace byla do roku 1989 organizovaná, probíhala shora 

a účelově, na základě mezivládních dohod, s pracovním nebo studijním účelem 

omezeným na několik let (Kocourek 2006, s. 46). V posledním období jsou důvody 

migrace ekonomické, studijní, či v současnosti rozvinutá je migrace za účelem 

rodinného sloučení (Kocourek 2006; Freidingerová 2014).  

Imigraci vietnamských občanů na území České republiky lze kategorizovat  

do několika charakteristických vln. S. Bouček (2003, s, 14) charakterizuje tři významná 

období: věk bilaterálních smluv (řízené bilaterálními dohodami), věk volnosti (90. léta)  

a věk cizineckého zákona (po roce 1999). První komunikace ČSR a VDR proběhla 

v únoru roku 1950, kdy Vietnam usiloval o navázání diplomatického svazku,  

ke kterému došlo 2. února 1950 (Brouček 2003; Kocourek 2006, s. 47). První vlna 

migrace je datována k roku 1956, kdy byla podepsána Dohoda o vědecko-technické 

spolupráci, a do tehdejší Československé republiky přišly desítky skupin vietnamských 

občanů (ročně cca 20-50 osob), především praktikanti, učni, žáci odborných 

průmyslových škol, studenti vysokých škol a dělníci, směřující do oblasti strojírenského 

a lehkého průmyslu (Kocourek 2001, 103). V roce 1957 byla podepsána Dohoda  

o kulturní spolupráci, na jejímž základě přicházely stovky studentů se stanoveným 

vzdělávacím programem (Kocourek 2006, s. 47). Spolupráce na základě dohod 

probíhala do roku 1989. Důvod migrace byl především ten, že Vietnam v 50. letech  
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20. století procházel válečnou a hospodářskou krizí, která měla dopady na vzdělávání  

a zdravotnictví. Válkou postižený Vietnam tak využil pomoci nabídnuté ze strany 

tehdejšího Československa (Kocourek 2001). 

V 70. letech pak přicházelo řádově tisíce osob ročně. Zásadním mezníkem pro 

vývoj migrace Vietnamců do socialistického Československa byl rok 1973. V tomto 

roce přišly do ČSSR desítky dospělých s dětmi ze země postižené válkou. V roce 1973 

byla navíc podepsána další smlouva mezi zeměmi, o přijímání studentů  

a o zaměstnávání a rok poté i Dohoda o odborné přípravě občanů VDR (Kocourek, 

2006, s. 95). Příchod další velké skupiny Vietnamu do zemí RVHP byl vyvolán 

sjednocením Vietnamu v roce 1975. Počet příchozích dělníků v průběhu let narůstal, 

přičemž největší nárůst byl pozorován v rozmezí let 1979 až 1985 (Kocourek, 2006,  

s. 96). Dle odhadů se v ČSSR nacházelo v roce 1981 mezi 30 – 35 tis. vietnamských 

občanů, dominantně až ze dvou třetin zastoupených dělníky (Freidingerová 2014, s. 65). 

Jednalo se o dočasnou pracovní migraci s průměrnou dobou sjednaného pobytu mezi  

4 až 7 lety, která se však v praxi lišila, a především se prodlužovala (Freidingerová 

2014, s. 65).
36

  

Do ČSR/ČSSR přicházeli dělníci ve věku 17 až 40 let, svobodní, bezdětní  

a z každé rodiny mohla vycestovat pouze jedna osoba. Běžně byli vybíráni potomci 

armádních a stranických funkcionářů nebo těch, kdo si poplatek mohli dovolit 

(Freidingerová 2014, s. 66). Skupiny Vietnamců často doprovázel tzv. tlumočník, který 

měl s životem v českém prostředí dostatečné zkušenosti a řešil záležitosti s českými 

úřady. Tento institut zprostředkovatele mezi komunitou a majoritou je dodnes přítomný 

a rozrostl se do současného komplexu zprostředkovatelských služeb (Kocourek 2006,  

s. 49).  

Uzavřené mezivládní dohody začaly být postupně oběma stranami zneužívány 

(Brouček 2003, s. 15-16). Z české strany byli dělníci z Vietnamu obsazováni do  

pro Čechy neatraktivních pozic. Ze strany Vietnamu působila ČR jako místo vhodné pro 

získání vysokých finančních prostředků. Odjezd do ČR byl tak spojen s udělováním 

úplatků a tento odjezd si mohli dovolit jen zámožní Vietnamci (tamtéž). Po roce 1985 

pak docházelo ke snižování počtu vietnamských občanů v českém prostředí. Následně 

                                                                                                                                               
35

 Za předpokladu, že odhlédneme od umístnění Kambodže, kde vietnamské etnikum představuje 

historickou národnostní menšinu (Freidingerová 2014, s. 59). 
36

 Důvody rostoucího poštu Vietnamců v socialistických zemích byly způsobeny jednak nedostatkem 

pracovních sil a poté faktem, že Vietnam tímto způsobem splácel dluhy zemím, v souvislosti s válečnými 

aktivitami a poválečnou rekonstrukcí země ( Freidingerová 2014, s. 66). 
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Československo odstoupilo od vzájemných dohod a finančně vyrovnalo nenaplněné 

závazky směrem k vietnamské straně (Kocourek 2006, s. 50). 

S pádem komunismu plně padla i platnost uzavřených dohod mezi zeměmi. 

Kontrakty o přípravě vietnamských pracujících byly vypovězeny a Vietnamci byli 

nuceni k návratu zpět do vlasti (Freidingerová 2014, s. 67).
37

 Značná část Vietnamců  

se ale nesmířila s návratem do krizí zmítaného Vietnamu a hledali způsoby, jak zůstat. 

Jejich setrvání v Evropě bylo komplikováno faktem, kdy cizinci neměli nárok  

na žádnou podporu a bez povolení k pobytu nesměli pracovat. Schylovali se tak 

k nelegální činnosti, například pašování cigaret do Německa (Freidingerová 2014,  

s. 67). Jednou z možností, jak zůstat, bylo přestěhování do jiných států, především  

do sjednoceného Německa, kde zažádali o azyl. Dále, vlivem nastalé ekonomické 

transformace a obnovených migračních procesů se Vietnamcům naskytla možnost 

setrvat formou získání živnostenského oprávnění a získáním legálního pobytu, což byla 

častá praxe zejména v Československu (Freidingerová 2014, s. 67). Většina Vietnamců 

si pořídila živnostenský list a začala podnikat v maloobchodu. Jedná se celkem logické 

vyústění situace, jelikož Vietnamci, kteří si za socialismu právě prodejem 

nedostatkového spotřebního zboží přivydělávali, se na tuto začali po pádu komunismu 

dominantněji orientovat (Freidingerová 2014, s. 67). V tomto období vzniká vietnamská 

komunita v českém prostředí. Vietnamci si za účelem prodeje levného zboží z Asie 

začali pronajímat a kupovat stánky na tržištích. Nejpočetnější skupiny se objevily  

ve velkých městech a v pohraničí z důvodu koncentrace zahraničních turistů. Centrem 

vietnamského života se stává pražská velkoobchodní tržnice SAPA v Praze-Libuši. 

Nejedná se jen o prostor obchodní, ale i o kulturní, správní a mediální centrum (Krebs, 

Pechová 2008, s. 8). 

Od roku 1993 přichází do nově vzniklé České republiky další vlna Vietnamců, 

ať již přímo z Vietnamu nebo ze sousedních států České republiky. Nejedná se již 

migraci privilegovaných skupin osob, ale o ekonomickou migraci obyvatel i z chudých 

vietnamských provincií s cílem zlepšení jejich životní úrovně a nikoliv již s cílem 

zvýšení kvalifikace (Martínková 2008, s. 8). Od poloviny 90. let jsou ulehčeny migrační 

mechanismy v oblasti sloučení rodiny a přichází tak další vlna rodinných příslušníků. 

Docházelo ale i k návratové migraci těch, kteří zde dříve žili (Freidingerová 2014,  

s. 80). Následně dochází k dovršení tvorby vietnamské komunity v českém prostředí, 

                                                 
37

 Například sousední Německo motivovalo k odchodu finanční kompenzací. Této nabídky využilo 34000 

z 60000 tzv. východoněmeckých Vietnamců (tamtéž). 
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kdy dochází k usazování celých rodin a přátel. V čele vietnamských sítí pak stojí 

Vietnamci z předešlých migračních vln, tzn. starousedlíci (Freidingerová 2014).  

Od přelomu století pak přichází tzv. ekonomičtí migranti s cílem vydělat si  

co největší objem finančních prostředků a navrátit se zpět do vlasti (Kušniráková et el. 

2013). Nově přichází i smluvní dělníci, kteří k přicestování nevyužívají rodinných 

vazeb ale pracovních agentur. Tito lidé nemají vazby na Česko, vesměs pochází 

z vietnamského venkova a kromě „etnické příslušnosti, jazyka a země původu„  

je s Vietnamci v České republice nic nespojovalo (Freidingerová 2014, s. 90). Mohutný 

nárůst nepojmula ani sama komunita a po ekonomické krizi se spíše atomizovala  

na jednotlivé rodiny (Freidingerová 2014, s. 90). Právě s ekonomickou krizí a s nutností 

harmonizovat vnitrostátní právo s unijním je spojováno přijetí nového zákona  

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „cizinecký 

zákon“), jehož vlivem došlo k první vlně poklesu Vietnamců a to mezi roky 1999  

a 2000 (Freidingerová 2014, s. 90).
38

  

Novodobá pracovní migrace Vietnamců se odehrávala především mezi roky 

2000 a 2008, v době hospodářské konjunktury a spolu se vstupem České republiky  

do Evropské unie (Freidingerová 2014, s. 80, 107). Poslední rozsáhlá migrační vlna  

se odehrává od roku 2005. Do této doby narůstal počet vietnamských občanů 

přirozeným vývojem, nicméně mezi roky 2005 a 2007 narostla na českém trhu práce 

poptávka po pracovní síle, což způsobilo příchod dalších Vietnamců. Počet příchozích 

tvořil dle statistik 20 000 osob, které směřovaly zejména do továren na dělnické pozice 

(Martínková 2008, s. 7). Právě mezi lety 2006 a 2007 bylo dosaženo maxima 

v absolutních hodnotách, kdy přišlo 10 322 osob (Freidingerová 2014). Přítomná 

vietnamská komunita byla v roce 2007 na velmi dobré cestě k integraci do většinové 

společnosti. Na tak velkou vlnu nových Vietnamců nebyla připravena ani komunita, ani 

majorita (Martínková 2008, s. 7).
39

  

Spolu s ekonomickou recesí v letech 2008 a 2009 následoval prudký pokles 

agenturních zaměstnanců, kteří, aby nepřišli vlivem ztráty práce o legální pobytové 

statusy, měnili účel pobytu ze zaměstnaneckého na podnikatelský (Freidingerová 2014, 

                                                 
38

 Zákon byl vnímán jako restriktivní s množstvím povinností.  
39

 Na základech této migrační vlny se formuje výdělečná činnost v podobě zřizování formálních i 

neformálních pracovních agentur. Zprostředkování levné pracovní síly do zahraniční je v tomto období 

jednou z politik vietnamské vlády, které i tímto způsobem řeší snížení nezaměstnanosti (Hoang 2016, s. 

13). Kromě oficiálních agentur se však objevují i ty neoficiální, kde se částky za zajištění cesty a práce do 

České republiky pohybují v rozmezí od 6 000 do 14 000 USD, což je v porovnání s běžnou měsíční 
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s. 107). Byla volena spíše strategie tzv. „živení papírů“, tzn. udržení legálního pobytu 

za jakoukoliv cenu a přečkání krize (Freidingerová 2014, s. 109). Na jedné straně  

tak došlo k vysokému počtu ukončení pracovního povolení, ale přitom počet 

pobývajících cizinců se významně nesnižoval (Horáková 2010 in Drbohlav, 

Schovánková 2011, s. 18). Situace vedla k náchylnosti k vykořisťování a páchání často  

i vědomé nelegální činnosti – pěstování marihuany a produkce pervitinu. Mezi roky 

2009 a 2010 sice nastala druhá vlna poklesu, ale jednalo se v řádech o stovky osob (cca 

800) a to vlivem obecného zpřísnění imigrační legislativy
40

 a nástupu „vládních 

protikrizových opatření“, což byla reakce právě na ekonomickou recesi (Freidingerová 

2014).  

Teprve po téměř dvaceti letech bylo podnikání vietnamské komunity rozšířeno 

na potraviny a další velkoobchod a služby. V posledních letech je viditelné zaměření  

na služby pro širší českou majoritu, a to v podobě nehtových studií a restaurací. Další 

část Vietnamců se pak orientuje na poskytování širokého spektra služeb směrem dovnitř 

komunity (Freidingerová 2014, a. 67; Martínková 2010; Hoang 2016). 

Co se týká nárůstu počtu Vietnamců z hlediska historického kontextu, mezi roky 

1991 a 2011, tzn. v rozmezí 10 let, vzrostl počet Vietnamců o 28,5 tis. osob – 69,9 %. 

(Úřad vlády 2013b). Od rozdělení Československa v roce 1993 počet Vietnamců  

s povolením k některému typu pobytu nebo s dlouhodobým vízem nad 90 dnů dle ČSÚ 

narostl z 9000 na současných skoro 60 000 (Freidingerová 2014, s. 81). 

4.2. Vnitřní diferenciace vietnamské komunity 

Ačkoliv o vietnamské komunitě v České republice lze hovořit jako o celku, a tato práce 

tak v některých částech činí, i mezi Vietnamci se utváří dílčí komunity, které v poslední 

době získávají určitou formální strukturu a mají často až zásadní vliv na způsob života. 

Současně se komunita zásadně proměňuje demograficky a vnitřně se různí na základě 

socioekonomického statusu (Freidingerová 2014, s. 90). Komunita se tak neustále 

rozvíjí a vnitřně diferenciuje. Mechanismus diferenciace lze určit dle několika faktorů. 

Jsou jimi zejména – rodina a rodinné vazby, historicko-politicko-ekonomický kontext 

období příchodu a tím příslušnost k migrační kohortě, tzn. skupině osob, které přišly  

                                                                                                                                               
mzdou, která se v daném období pohybovala v přepočtu kolem 1 000 Kč, naprosto horentní suma 

(Pechová 2007). 
40

 V imigrační oblasti došlo konkrétně ke zpřísnění podmínek pro podávání žádostí o pobyt a víza na 

českém konzulárním oddělení ve Vietnamu, zpřísnění podmínek vstupu na český trh práce cizincům ze 

třetích zemí. 
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ve stejném období. Pospolu drží především příchozí ze socialistického období, kteří zde 

ještě neměli známé a příbuzenstvo (Freidingerová 2014, s. 90). Právě tito migranti  

se svým myšlením mnohdy liší od nově příchozích v 90. letech, především vztahem 

k české kultuře, kuchyni, výchově dětí a postojů, liberálnějších. Vliv migračních kohort 

se pak postupně po revoluci u nově příchozích oslaboval, a roli začala mnohem více 

rodina. S příchodem hospodářské krize naopak na významu nabyl socioekonomický 

status a vzdělání pro vztahy uvnitř komunity (Freidingerová 2014, s. 92). Dalším 

faktorem vnitřní diferenciace je i provincie původu. 

 Co se týká vnitřní diferenciace vietnamské komunity v České republice, 

nejčastěji je rozlišováno první, jedenapůltou a druhou generaci. První generaci tvoří 

Vietnamci, kteří se narodili ve Vietnamu a do ČSR/ČSSR přišli před pádem komunismu 

(Ngo 2017, s. 10). V případě jedenapůlté generace se jedná o osoby, které se narodily 

ve Vietnamu a do ČR přišly jako děti (začali v ČR navštěvovat první stupeň základní 

školy). Druhá generace odkazuje na ty, kteří se narodili v České republice jako děti již 

usazených migrantů (Ngo 2017, s. 10). Právě toto členění bylo v jednodušší variantě 

(pouze členění na první a druhou generaci) využito i při vytipovávání a oslovování osob 

na rozhovor a to tak, aby byly zastoupeny všechny tři kategorie. Důvodem  

je skutečnost, že příslušnost k migrační generaci, tzn., věk doby příchodu ovlivňuje 

mnoho aspektů života – jazyk, vztahy s majoritou, vazby na Vietnam a může ovlivnit  

i postoj ke zkoumané politické a občanské participaci (Freidingerová 2014, s. 90).  

Další členění pak nabízí například S. Brouček (2002 in Pechová 2007, s. 17-18), 

který rozlišuje tři skupiny – starousedlíky, porevoluční skupinu a nově příchozí,  

tzv. čerstvá vlna. Skupinu starousedlíků lze charakterizovat jako osoby, které do ČR 

přišly mezi prvními a disponují v komunitě vlivným postavením. Prostřednictvím těchto 

osob dochází k řešení rozporů uvnitř komunity (Hoang 2016). Porevoluční skupina  

je tvořena převážně podnikateli a obchodníky, kteří představují obdobu české střední 

třídy společnosti. Děti z této generace jsou často označovány jako tzv. banánové děti
41

. 

Představitele „čerstvé vlny“ či tzv. nejnižší vlny tvoř zejména nově příchozí,  

kteří se ještě do české společnosti nestihli integrovat a pracují spíše na manuálních 

pozicích typu prodavač (Hoang 2016; Pechová 2007, s. 18). 

Slabinou výše nastíněné kategorizace je ignorace jedenapůlté generace  

a nezohledňování časového vývoje, kdy v dnešní době již není účinné dělit osob 

                                                 
41

 Žlutí zvenku, bílí navenek, tzn., dle jejich zevnějšku se jedná o Vietnamce, dle jejich vzorců chování a 

myšlení již o Čechy. 
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přicházejících před revolucí a po ní, jelikož v obou případech se jedná o osoby, které 

v ČR žijí již déle než 15 let.  

S detailnějším a aktuálnější kategorizací přichází Tereza Freidingerová (2014), 

která se oblastí vietnamské komunity v českém prostředí dlouhodobě zabývá. Její 

kategorizace bude v této části stručně nastíněna. Vietnamce kategorizuje na základě 

délky pobytu, kontextu příchodu z hlediska historického a společenského vývoje, věku 

v sobě příchodu a způsobu zprostředkování cesty, tzn. skrze externí zprostředkovatele  

či rodinu. Na základě výsledků terénního výzkumu pak rozlišuje následující kategorie 

Vietnamců v ČR: starousedlíci, potomci vietnamských migrantů – vietnamští Češi  

a čeští Vietnamci; ekonomičtí migranti – nově příchozí dospělé osoby, které dále člení 

na dospělé rodinné příbuzné starousedlíků a nové pracovní migranty. (Freidingerová 

2014, s. 93) 

Schéma 1: Dieferenciace vietnamské komunity v České republice dle 

T. Freidingerové 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka na základě Freidingerová 2014. 

 

První skupina, starousedlíci, tvoří stavební kámen vietnamské komunity v ČR. 

Jedná se o osoby, které přišly v dospělosti, nicméně za starousedlíky nelze považovat 

pouze příchozí za doby socialismu, ale i ty z 90. let. Naučili se pohybovat v českém 

systému, nastavili podobu fungování s majoritou a „otestovali obchodní potenciál 

jednotlivých míst Česka“ (Freidingerová 2014, s. 94). Postupně se začali vydělovat 

jedinci nabízející služby uvnitř komunity – tlumočníci apod. Příchozí po nich těchto 

utvořených struktur dodnes využívají. Komunita se spolu s rozvojem podnikání, 

kterému byl věnován veškerý čas, začala před majoritou uzavírat a kontakt  

se uskutečňoval pouze v linii prodávající kupující (Freidingerová 2014, s. 94). Otevření 

komunity přichází s nástupem dětí této generace do českých škol a s přesunem ze stánků 
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do kamenných prodejen (Freidingerová 2014, s. 94). Vliv na vztahy mělo i místo 

pobytu, přičemž celkem logicky ve vesnicích a menších městech došlo ke snadnějšímu 

navazování přátelských vztahů (Freidingerová 2014, s. 95). 

Mezi starousedlíky z doby socialismu a starousedlíky z 90. let byl významný rozdíl 

v síti, skrze kterou se do ČR dostali a ta měla následně vliv i na proces adaptace. První 

skupina přicházela skrze zaměstnavatele a bez rodin, zatímco druhé přicházela již  

na základě osobních, tzn. rodinných sítí. První skupina našla místo rodiny oporu  

ve spolupracovnících, druhá se pak adoptovala díky svým příbuzným. I přes počáteční 

rozdíly v jazykových a informačních znalostem a materiálním zabezpečení se rozdíly 

smyly, a to i díky potomkům, které zprostředkovaly přímý kontakt s Čechy 

(Freidingerová 2014, s. 95). Většina starousedlíků disponuje trvalým povolením 

k pobytu, a to zejména kvůli tomu, že až do roku 2013 by se vietnamského občanství 

museli při požadavku na to české vzdát. Je otázkou, jak se nová právní úprava promítne 

do chování starousedlíků.  

Potomci vietnamských starousedlíků jak z dob socialismu, tak z 90. let, lze 

také dále kategorizovat. Buď se jedná o děti, které se v Česku narodily (druhá 

generace), nebo do Česka přišly jako malé nebo začaly v Česku navštěvovat první 

stupeň (jedenapůltá generace) (Freidingerová 2014, s. 98). Každopádně, od svých 

rodičů a zbytku komunity se značně liší – mluví plynule česky
42

, mají české přátele  

a částečně i přejímají vzorce chování Čechů. Tím pádem se v nich rozvinuly zejména 

české návyky a chování a to včetně potřeby naplňování individuálních potřeb, zejména 

volnočasových, což je zásadní rozdíl od tradiční vietnamské společnosti (Freidingerová 

2014, s. 98-99). Tato generace se tak vyznačuje přejatým evropským individualismem 

(Freidingerová 2014, s. 99). Většina má stále vietnamské občanství, ale lze přepokládat, 

že toto se s dosažením plnoletosti a vlivem změny zákona změní. Oblastí, kde doposud 

nedošlo k rapidně viditelnému posunu, je plné začlenění do společnosti v podobě 

politické a občanské participace, které bude zkoumáno v šesté kapitole.  

Značnou část vietnamské komunity představují nově příchozí dospělí (většinou 

ekonomičtí) migranti z období od roku 2000 po současnost. Jejich příchod je spojen  

se zpřísňováním pobytových podmínek a jejich situace je tak značně odlišná  

od starousedlíků. Období příchodu těchto migrantů je spojeno s krizí v maloobchodu  

se spotřebním zbožím a řada členů komunity – starousedlíků přechází na nový způsob 
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 Český jazyk považují za svůj rodný (Hoang 2016, s. 18). 
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obživy – potraviny – večerky, nehtová studia, restaurace v podobě rychlých občerstvení 

a sushi barů. Tato podnikatelská činnost však vyžaduje znalost českého podnikatelského 

prostředí, podmínek a zákonů pro podnikání, včetně daňové oblasti a českého jazyka. 

Navíc, tato skupina prochází značnými obraty v ekonomickém prostředí – ekonomické 

konjunktury až po recesi v roce 2008/2009. (Freidingerová 2014, s. 100). Ve skupině 

ekonomických migrantů se nachází více nízkopříjmových rodin v porovnání  

se starousedlíky. Příčinou jsou nereálná očekávání před odjezdem do Evropy a menší 

selektivnost migrace, která je dostupná pro více lidí. Do Evropy přijíždí Vietnamci 

z venkovských oblastí bez kvalifikace, někdy i negramotných ve svém jazyce  

se zadlužeností. Jedná se o ekonomicky motivovanou migraci a u této skupiny, i vlivem 

nízkých znalostí a jazykovou chudobou, chybí zájem o integraci. Ekonomičtí migranti 

věří v mýtus návratu a do integrace se jim nechce vkládat zbytečné úsilí, necítí se být 

k integraci motivováni a v poslední řadě jim v tom brání i obrovská pracovní vytíženost 

(Freidingerová 2014, s. 101). Nově příchozí ekonomické migranty lze kategorizovat  

na dospělé rodinné příbuzné starousedlíků a nové pracovní migranty. První kategorie 

přichází buď na podnět rodiny, nebo z vlastní iniciativy. Ze všech skupin jsou také  

na komunitě nejvíce závislí. Formálně přichází většina na dlouhodobé vízum nebo 

povolení k dlouhodobému pobytu a to za účelem sloučení rodiny, studia a podnikání.  

Po pěti letech pak žádají o trvalý pobyt (Freidingerová 2014, s. 103). Další podskupinu 

tvoří noví pracovní migranti, kteří se objevují po prvních letech vstupu ČR do EU. 

Jedná se o skupinu několika tisíc pracovníků přicházejících na dlouhodobá víza  

či pobytu za účelem zaměstnání. Od vietnamské komunity zde se lišili vykonáváním 

závislé činnosti a jejich pozicí v ústraní i v rámci komunity. Vázala je absolutní 

závislost na zprostředkovatelích a výhradně ekonomickým důvodem migrace. Skupinu 

tvořili především nekvalifikovaní venkované, kteří chtěli zlepšit ekonomický status své 

rodiny ve Vietnamu. Cestu přitom obstaraly většinou skrze náborové agentury. 

V současné době Vietnamci – generace rodičů, prodávají již v kamenných 

prodejnách a stánkový prodej, tak jak byl typický v 90. letech, již téměř vymizel. 

Ačkoliv si Vietnamci kamenné prodejny nejdříve pronajímali, dnes již prostory i kupují. 

V posledních letech jsou také viditelné investice do bydlení a kupování rodinných domů 

či bytů, ačkoliv v minulosti pohlíželi Vietnamci na bydlení jako na druhořadou 

záležitost, protož primárně se soustředili pouze na práci a obydlí bylo vnímáno pouze 

jako místo pro přespávání (Hoang 2016). 
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4.3. Vietnamská menšina dle právního postavení 

Vietnamskou menšinu lze dělit také podle jejich právního postavení, tzn., zda se jedná  

o Vietnamce s českým státním občanstvím (tzn. příslušníky národnostní menšiny) nebo 

občany vietnamské socialistické republiky – cizince 
43

, na které se vztahuje cizinecký 

zákon. Co se týká skupiny cizinců, Český statistický úřad ve své publikaci Cizinci 

v České republice (2016) na základě dat Ředitelství cizinecké policie uvádí, že k 31. 12. 

2015 žilo na území ČR 56 900 občanů Vietnamské socialistické republiky. Vietnamci 

představují pro Českou republiku třetí největší skupinu cizinců, po Slovácích  

a Ukrajincích. Nejvíce Vietnamců žije přitom na území česko-německého pohraničí  

a v rámci Moravy, poté v Brně a Ostravě (ČSÚ 2016).
44

 Co se týká zapojení  

do pracovního trhu, výdělečná činnost představuje pro Vietnamce středobod života. 

Poměr ekonomicky aktivních ku neaktivním se pohybuje mezi 60 % ku 40 % (zahrnuti  

i senioři a děti), přičemž mnohem více je ekonomicky aktivních mužů – 70 % 

(Freidingerová 2014, s. 109). Většina Vietnamců není na trhu práce mobilních,  

a to z důvodu bariér v jazyku a nízké kvalifikace. Nicméně na druhou stranu jsou 

prostorově flexibilní, jelikož jim to umožňuje podnikatelský režim a nenavázané emoční 

vazby na místo, tzn. je obvyklé časté stěhování (Freidingerová 2014, s. 110). 

Vietnamci mají tendenci se v Česku spíše trvale usazovat – osoby s povolením 

k trvalému pobytu tvoří 2/3 z celkového počtu (Freidingerová 2014, s. 84).  

Dá se předpokládat, že většina Vietnamců si ČR vybrala za svůj domov (Freidingerová 

2014, s. 84). Dominujícím účelem pobytu cizinců ze třetích zemí je zaměstnání  

a podnikání (44,6 %), poté následují rodinné důvody (28,3 %). Z hlediska rodinného 

stavu mají Vietnamci v České republice partnera, děti a i další rodinné příslušníky 

(Němeček 2012). Většina Vietnamců zde již žije se svými rodinami a podíl druhé 

generace narůstá.  

Co se týká druhé skupiny osob, českých občanů s vietnamskou národností, 

podrobné statistiky o této skupině nejsou veřejně přístupné a je otázka, do jaké míry 

jsou vůbec evidovány. Diskutabilním zdrojem dat je Sčítání lidu, domů a bytů, které 

probíhá jednou za deset let, přičemž naposledy se uskutečnilo v roce 2011,  

                                                 
43

 Cizincem definuje MV každou fyzickou osobu, která není občanem České republiky. Ve spojení 

s cizineckým zákonem se cizincem rozumí „fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, 

včetně občana Evropské unie“ (MV ©2017). 
44

 Je nutné si ale uvědomit, že čísla vydávaná ČSU nejsou přesná, jelikož nezahrnují migranty bez 

oprávnění k pobytu a naopak zahrnují i ty, kteří se v Česku fyzicky nezdržují – především z řad držitelů 

oprávnění k trvalému či dlouhodobému pobytu (Freidingerová 2014, s. 81-72). 



   

55 

 

kdy se k české národnosti přihlásilo 6 711 624 obyvatel, k vietnamské 29 660  

a národnost neuvedlo 2 642 666 (ČSÚ 2011a). Vietnamské etnikum tak dle tohoto 

sčítání tvoří 0,3 % z celkových obyvatel. Problémem dat ze Sčítání je fakt,  

kdy zveřejněný údaj o 29 825 osobách hlásících se k vietnamské národnosti dle 

zástupce ČSÚ znamenal, že právě tento počet osob se identifikoval s vietnamskou 

národností. Ve výsledcích však byli zahrnuti jak občané ČR, tak ale i cizinci s trvalým  

a dlouhodobým pobytem (Úřad vlády 2012c). Resort MV odhadoval v roce 2012 počet 

občanů ČR vietnamské národnosti na 900 až 1000. (Úřad vlády 2012c). Dále je také 

nutné uvést, že pole národnosti se řadí mezi údaje deklaratorní, tzn. nepovinné. Údaj 

týkající se národnostní příslušnosti je v rámci sčítání považován za citlivý,  

a proto panuje tendence jej téměř utajovat (Petráš 2010, s. 17). Mnozí příslušníci  

se k národnostní menšině nepřihlásili a lze je nutné tudíž počítat s diskrepancí mezi 

početním zastoupením menšin a většin (tamtéž). V České republice pak dle těchto 

dostupných dat se za posledních deset let vzrostly osob s národností vietnamskou  

až o 70 % (Morávková 2013). 

Při pátrání o přesném počtu českých občanů s vietnamskou národností jsou tak 

pravděpodobně nejpřesnější data MV týkající se získání českého státního občanství 

občanů VSR. Jak již bylo teoreticky diskutováno v dřívějších kapitolách, nyní bude 

prakticky znázorněno, nový zákon o státním občanství v několika směrech usnadnil 

cestu cizinců k získání českého státního občanství. Jednak umožnil držení dvojího, 

případně vícero občanství, a za druhé nově zakotvil možnost nabýt státní občanství 

prohlášením cizincům žijícím na území ČR ve věku od 18 do 21 let (do 1. 1. 2015  

i starším 21 let), kteří mají na území ČR povolen trvalý pobyt a nejpozději od věku  

10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržují na území 

ČR (Zákon č.186/2013 Sb.).  

Jak je znázorněno v grafu 1, nová právní úprava přinesla celkové meziroční 

zvýšení přírůstku nových občanů, a to v podobě nejvyššího počtu udělených občanství 

ČR od roku 2000 – 5 114 osob (Chytil 2016). Z hlediska předchozího občanství 

Vietnamci tvořily 5,8 % z nových občanů ČR, a umístili se na pomyslném 5. místě  

za Ukrajinci (40,6 %), Slováky (11,2 %), Rusi (9,1 %) a Rumuny (6,1 %). (Chytil 

2016). Díky nové možnosti pro druhou generaci cizinců nabytí občanství prohlášením 

dle § 35 a § 73 zákona č. 186/2013 získalo v roce 2014 občanství ČR 3 779 osob,  

tj. téměř tři čtvrtiny z celkového počtu nabytých občanství v daném roce. Této možnosti 
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využili zejména potomci migrantů, kteří v Česku vyrostli, ale podle předchozí 

legislativy neměli takovou relativně snadnou možnost k českému pasu (Chytil 2016). 

Graf 1: Státní občanství České republiky získaná během roku 2001-2014 

 

Zdroj: ČSÚ ©2017. 

Graf 2 pak znázorňuje situaci specificky u Vietnamců, kde lze vidět, že k nárůstu 

dochází.
45

 K nejrapidnějšímu navýšení v kategorii udělení státního občanství došlo 

první rok účinnosti nové zákon o státním občanství. Zatímco v roce 2013 bylo uděleno 

166 českých občanství, v roce 2014 to bylo již 283. V letech 2015 a 2016 počet takto 

udělených žádostí sice v porovnání s rokem 2014 poklesl, avšak i tak se drží nad počtem 

250 udělených občanství ročně, což je v průměru čtyřikrát více než v předchozích 

sledovaných letech. Možnost nabýt občanství prohlášením využilo v prvním roce 

účinnosti nového zákona 1 894 osob s původně vietnamským státním občanstvím  

z celkově 3 779 osob, které v roce 2014 nabyly občanství ČR. V roce 2015 a 2016 počet 

nabytých občanství klesl na v průměru 390 za rok, což je ale v porovnání s celkovým 

počtem udělených občanství od vzniku ČR významné číslo. Počet Vietnamců s českým 

občanstvím tak mnohem výrazně než v letech předchozích stoupá, k 31. 12. 2016 žilo 

                                                 
45

 Tento jev byl očekávaný. Příslušníky vietnamské komunity v získávání českého státního občanství v 

minulosti mnoho faktorů nemotivovalo. Jednak by ve většině případů museli pozbýt občanství 

vietnamské, na což většina z nich nechtěla přistoupit a za druhé Vietnamci argumentovali, že ve srovnání 

s dlouhodobým pobytem výrazně moc práv nezískají. Se vstupem nového zákona o státní občanství se 

pak situace změnila. Nicméně vzhledem k tomu, že podmínky pro udělení občanství nejsou nikterak 

triviální, není zájem o občanství enormní. 
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v České republice 4 708 příslušníků vietnamské menšiny s českým občanstvím (Šťastný 

2017).
46

 

Graf 2: Počty udělení a nabytí prohlášením českého státního občanství obyvatelům 

s předchozím vietnamským státním občanstvím 

 

Zdroj: autorka na základě dat z Ministerstva vnitra ČR (Šťastný 2017). 

 

                                                 
46

 V rámci mezinárodního srovnání však stále patříme k zemím s nejnižším přírůstkem a řadíme se tak 

mezi země nejméně „štědré“ v udělování občanství. Za sledované období od roku 2000 do roku 2013 se 

ČR umístila na pátém místě od konce evropského žebříčku (Chytil 2016). 
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5. Vybrané nástroje a instituce pro participaci menšin v 

České republice a porovnání s Německem 
 

Národnostní menšiny tak, jak je definuje menšinový zákon, mají kromě plnohodnotných 

občanských a politických práv jako běžní občané i specifická práva, která vyplývají 

především z menšinového zákona a následně ze zákona o obcích, krajích a hlavním 

městě Praze. První část této kapitoly se zaměří na ta specifická práva, která směřují  

k oblasti participace. Konkrétně se jedná o právo na sdružování v národnostních 

sdruženích, politických stranách a politických hnutích a právo účasti na řešení 

záležitostí týkajících se národnostní menšiny, které je vykonáváno prostřednictvím 

Rady vlády pro národnostní menšiny a výborů pro národnostní menšiny. Následně bude 

analyzováno i využívání politických a občanských práv plynoucích ze samotného 

institutu státního občanství, a to konkrétně aktivního a pasivního volebního práva. 

Důraz bude přitom kladen především na vietnamskou národnostní menšinu  

a na komunální úroveň politiky. Vybrané formy budou částečně porovnávány s úpravou 

a praxí v Německu. 

 Institucionální zajištění výkonu práv včetně oblasti participace národnostních 

menšin je na různých úrovních zajištěno několika instituty. Na úrovni orgánů státní 

správy plní ústřední roli Rada vlády pro národnostní menšiny
47

, která je poradním  

a iniciativním orgánem vlády (Frištenská, Sulitka 1995, s. 9). Rada je zřízena ve smyslu 

§ 6 odst. 3 menšinového zákona a je složena z předsedy, místopředsedy, ze zástupců 

orgánů veřejné správy a zástupců národnostních menšin. Zástupci národnostních 

menšin, kteří jsou navrhováni sdruženími příslušníků menšin, musí pak dle tohoto 

zákon tvořit minimálně polovinu členů Rady.
48

 Do působnosti Rady spadá dle 

menšinového zákona zejména zajišťování příprav opatření vlády týkající  

se národnostních menšin; vyjadřování se k právním normám, které se národnostních 

menšin týkají; příprava souhrnných zpráv o situaci národnostních menšin na území 

                                                 
47

 Více k Radě vlády pro národnostní menšiny viz Úřad vlády ©2017c. 
48

 Z orgánů veřejné správy je v Radě zastoupeno ministerstvo financí, ministerstvo kultury, ministerstvo 

spravedlnosti, ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, ministerstvo zahraničních věcí, Kancelář prezidenta republiky, Asociace krajů ČR, Svaz 

měst a obcí v ČR a Ústav germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V Radě je 

zastoupeno celkem 14 národnostních menšin. Jmenovitě se jedná o menšinu běloruskou, chorvatskou, 

německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou, slovenskou, srbskou, ukrajinskou a 

vietnamskou. Za německou, slovenskou a romskou menšinu jsou z důvodu početnosti příslušníků menšin 

jmenování 2 zástupci (Úřad vlády ©2017a). 
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České republiky; spolupráce s orgány územních samosprávných celků při implementace 

národnostní politiky státu; dohled nad finančními prostředky vynakládanými ze státního 

rozpočtu na podporu aktivit národnostních menšin aj. Ačkoliv Rada nedisponuje 

žádnými výkonnými pravomocemi, je vnímána jako podstatná platforma pro 

prosazování zájmů menšin a současně jako důležitý aktér při komunikaci s orgány státní 

správy a samosprávy ve věci národnostně menšinových otázek. 

 Zástupce vietnamské menšiny byl do Rady jmenován 3. července 2013 na základě 

usnesení vlády č. 530 o změně Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny  

a o jmenování členů této Rady. Za vietnamskou národnostní menšinu byl členem 

jmenován pan RNDr. Huu Uyen Pham, CSc., jenž byl nominován sdružením Van Lang, 

které bylo uznáno jako sdružení příslušníků národnostních menšin, jak požaduje 

menšinový zákon (Úřad vlády ©2017a).  

 Jmenování předcházela dlouholetá diskuze a proces příprav a jednalo se v tomto 

směru o zásadní precedens, který částečně modifikoval národnostně menšinovou 

politiku v ČR. Z těchto důvodů bude celá situace nyní blíže analyzována. První zmínku 

lze nalézt již v zápisu ze zasedání Rady dne 13. listopadu 2007, kdy zástupce 

občanského sdružení krátce představil Svaz Vietnamců v ČR a projevil přání účastnit  

se jednání Rady jako host. V této době však bylo konstatováno, že vietnamská komunita 

nesplňuje parametry národnostní menšiny a ČR prostřednictvím MPSV a MV na tuto 

komunitu aplikuje režim integrace cizinců. Nicméně Rada byla indikována jako 

platforma vhodná ke komunikaci komunity se státní správou a naopak pro sdělování 

informací o komunitě (Úřad vlády 2007). V roce 2011 se pak zasedání Rady uskutečnilo 

v prostorách obchodního a kulturního centra SAPA
49

 v Praze, čímž byla potvrzena 

hlubší spolupráce (Úřad vlády 2011). Přístup vietnamské menšiny do Rady byl řešen 

souběžně s přístupem menšiny běloruské. U běloruské menšiny byla zdůrazňována 

několika staletá přítomnost v českém prostředí.
50

 U vietnamské menšiny bylo 

zmiňováno, že její institucionální uznání za národnostní menšinu je navazujícím  

a logickým krokem, a to vzhledem k rostoucímu počtu Vietnamců v České republice  

a jejich snaze o zachování jejich tradic, jazyka a kultury (Úřad vlády 2011). Na druhou 

stranu byly diskutovány i důvody pro nezačlenění. Především byl zmiňován nezájem 

vietnamské komunity o integraci a zdůrazňován byl i ekonomický důvod pobytu. 

                                                 
49

 Více informací o SAPĚ viz SAPA©2017 (http://www.sapa-praha.cz/). 
50

 Dle dostupných údajů již od 15. století (Úřad vlády 2007). 
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Z pohledu zástupců vietnamské komunity byla účast na Radě považována za správný 

signál pro integraci komunity do české společnosti (Úřad vlády 2011). 

 Otázka členství vietnamské a běloruské komunity v Radě byla znovu otevřena 

na zasedání Rady v únoru roku 2012 tehdejším předsedou Rady Karlem 

Schwarzenbergem (Úřad vlády 2012a). Tomuto kroku předcházela diskuze nad 

výsledky SLDB z roku 2011, kde se počet osob hlásících k vietnamské národnosti 

pohyboval okolo 30 tis., což ve srovnání s roky 1991 (421 osob) a 2001 (17 462 osob) 

představovalo značný nárůst, viz tabulka 4. Jednalo se přitom především o osoby, které 

se přistěhovaly, neboť občanů ČR bylo v té době dle ČSÚ přes 800 (Úřad vlády 2012a). 

V úvahu je ovšem nutné vzít skutečnost, že přístup přistěhovalců k občanství byl  

v uvedeném období omezený.
51

 I tak jde v případě občanů ČR vietnamského původu  

o významný počet. 

Tabulka 4: Vývoj počtu osob hlásících se k vietnamské a běloruské národnosti dle 

SLDB 

Menšinová 

komunita 

celkem v roce 1991 celkem v roce 2001 celkem v roce 2011 

absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

Běloruská nezjištěno - nezjištěno - nezjištěno 0,02 

Vietnamská 421 0,004 17462 0,2 29660 0,28 

Zdroj: autorka na základě Úřad vlády 2013b, s. 10. 

V rámci této diskuze musela být upřesněna kritéria členství v Radě, v souladu  

s menšinovým zákonem. Jak již bylo uvedeno výše, příslušníkem národnostní menšiny 

je občan České republiky, který se hlásí k jiné národnosti (Zákon č. 273/2001 Sb.). MV 

návrh na přijetí vietnamské a běloruské menšiny do Rady i tentokrát zamítlo 

s argumentem, že nebyla naplněna podmínka menšinového – historicky vzniklé 

společenství (Úřad vlády 2012a, s. 4).
52

 Dle MV je přítomnost této komunity stále 

především ekonomicky motivována a počet osob se statutem cizince převyšuje počet 

občanů hlásících se k vietnamské národnosti. Tehdejší předseda Rady  

K. Schwarzenberg s tímto stanoviskem nesouhlasil a uvedením výčtu podmínek, které 

                                                 
51

 Důvodem nízkého počtu Vietnamců s českým státním občanstvím byl v té době účinný zákon č. 

40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, který kladl na žadatele o české občanství 

vysoké požadavky (Úřad vlády 2012a).  
52

 Ministerstvo vnitra upozorňovalo, že zákonem uznané menšiny v ČR nejsou pouze menšiny, které mají 

své zástupce v Radě. Vietnamská menšina již existuje, nicméně nejedná se dle nich o menšinu žijící 

dlouhodobě na českém území tak, aby jí mohla být přiznána další specifická práva (Úřad vlády 2012a, s. 

4). 
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konstituují právo na status národnostní menšiny na základě menšinového zákona, 

podpořil legitimnost požadavku na členství vietnamské i běloruské menšiny v Radě 

(Úřad vlády 2012a, s. 4). MV nicméně dále argumentovalo, že zástupci národnostních 

menšin, jenž přesahují 10 % dle celkového počtu obyvatel, mají dle zákona o obcích 

možnost ustavit výbor, čímž jsou zaručena jejich práva. Dále argumentovalo,  

že zástupci občanů vietnamské národnosti více než zájmy národnostní menšiny hájí 

zájmy Vietnamské socialistické republiky (Úřad vlády 2012a, s. 4).  

Přítomný zástupce vietnamské komunity tvrzení oponoval s poukázáním  

na jazykovou, kulturní a sociální začleněnost především druhé generace Vietnamců, 

která je již vzdělávána v rámci českého školství a představuje kvalifikovanou pracovní 

sílu. Dále, mladá generace je již více ztotožněna s Evropou a ČR více než s Vietnamem 

a měla by mít právo na vzdělávání ve svém jazyce (Úřad vlády 2012a, s. 4). Vietnamská 

menšina tak usilovala o dva cíle – získat postavení státem uznané menšiny a získat 

členství v Radě, přičemž zástupce vietnamské menšiny nepochyboval, že splňují 

podmínky pro oba dva cíle (Úřad vlády 2012b, s. 7). Debata byla uzavřena předsedou 

Rady s tvrzením, že „právní pozice konkrétně občanů vietnamské národnosti 

 je poměrně silná a jejich nárok na členství a jejich nárok na členství v Radě by byl 

chápán jako bezpředmětný v případě, kdy by MV dokázalo, že tato skupina nesplňuje 

podmínky vyplývající z definice národnostní menšiny a nemá zájem o členství“ (Úřad 

vlády 2012a, s. 4).  

Na dalším zasedání Rady v květnu 2012 problematická diskuze pokračovala,  

a to za přítomnosti vietnamisty a předsedy Klubu Hanoi J. Kocourek (Úřad vlády 

2012b,s. 7). Ten uvedl, že občané ČR vietnamského původu definici národnostní 

menšiny dle menšinového zákona splňují v bodech etnické, jazykové a kulturní 

odlišnosti a také v bodu historicky vzniklého společenství (Úřad vlády 2012b, s. 7).  

K vůli být považován za národnostní menšinu podotkl, že primární motivace pobytu 

byla ekonomická a motivace k usazení a migrační snahy jsou otázkou posledních let. 

Nejaktivnějším a nejsilnějším spolkem je pak dle J. Kocourka Svaz Vietnamců v ČR, 

nicméně poukázal, že se nejedná o sdružení občanů vietnamské národnosti,  

ale o sdružení cizinců (Úřad vlády 2012b,s. 7).
53

 Dále upozornil, že mladá generace, 

ačkoliv považuje ČR za svůj domov, neprojevuje značný zájem zastupovat vietnamskou 

menšinu. Otázkou dle něj je, zde čeští občané vietnamské národnosti projevují zájem 

                                                 
53

 Menšinový zákon přitom stanovuje, že zástupce do Rady navrhuje sdružení příslušníků národnostních 

menšin. 
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být součástí české společnosti, jelikož ze statusu národnostní menšiny neplynou pouze 

práva, ale i povinnosti (Úřad vlády 2012b,s. 7). Závěrem J. Kocourek zhodnotil,  

že status národnostní menšiny a členství v Radě by mělo být uděleno, je ale otázkou, 

kdy, když v současnosti nejsilnější lobby představuje vietnamská ambasáda a Svaz 

Vietnamců (Úřad vlády 2012b, s. 7). 

V diskuzi z Rady v květnu 2012 (Úřad vlády 2012b) tak vyplynulo několik 

závěrů. Část členů uvedla, že nezpochybňuje historické zakotvení menšin. Je však 

otázka, zda jsou příslušníci menšiny integrováni do společnosti a nakolik je činnost 

sdružení prospěšná. Dále vyplynuly nejasnosti při výkladu právních norem, které určují, 

jaké národnostní menšiny mají být v Radě zastoupeny a jaké ne. Podmínkou členství 

v Radě je existence sdružení příslušníků národnostních menšin, tvořených příslušníky 

národnostních menšin, což jsou dle menšinového zákona osoby se statusem občan ČR 

a toto bylo u vietnamského etnika reprezentovaného Svazem Vietnamců v ČR vnímáno 

jako problematické, na což upozornil i J. Kocourek. Statut Rady však sdružení 

příslušníků národnostních menšin nijak nespecifikuje (Úřad vlády 2012b). Předseda 

Rady navrhl podrobit Statut právní analýze vzhledem k souladu s menšinovým zákonem 

v otázce státního občanství členů sdružení, které jednotlivé zástupce jako členy Rady 

nominují.  

Právní analýza byla prezentována na zasedání Rady v listopadu 2012 (Úřad 

vlády 2012c). Bylo uvedeno, že pojem uznání menšiny jako takový neexistuje (Úřad 

vlády 2012c, s. 3). Menšina počíná existovat svým vznikem, a menšinový zákon 

nespecifikuje dostatečně kritéria pro stanovení národnostní menšiny. Co se týká 

existujícího kritéria „společenství, které se historicky utvořilo“, v zahraničí se preferuje 

pobyt tří generací, ale jedná se o specifické měřítko, které se liší a nelze jej paušálně 

použít (Úřad vlády 2012c, s. 3). Diskuze byla uzavřena schválením Usnesení, ve kterém 

Rada souhlasí s pověřením sekretariátu připravit pro předsedu Rady návrh materiálu 

Návrh změny Statutu Rady a jmenování členů Rady, a to ve věci vietnamské komunity. 

Výstupem Rady bylo usnesení ze dne 6. listopadu 2012, v nichž souhlasila s pověřením 

sekretariátu Rady připravit pro předsedu Rady návrh materiálu pro vládu Návrh změny 

Statutu.  

Na Radě v únoru roku 2013 pak bylo prezentováno doplňující právní stanovisko 

k této problematice, které shrnovalo, že ačkoliv je Rada orgán prestižní, z právního 

hlediska je pouze orgánem poradním. Dále bylo uvedeno, že ačkoliv menšina jako 

taková nemá právní nárok na zastoupení v Radě, pokud jej projeví, měla by ho mít 
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(Úřad vlády 2013a, s. 7). Požadavek na kooperaci s ostatními zástupci menšin a podílení 

se na správě svých záležitostí je považován za legitimní. Pří dodržení některých 

zákonných kritérií jako je státní občanství a existence národnostního sdružení tak 

neexistuje zákonná překážka, které by požadavku bránila. Vzhledem k tomu, že pojem 

menšina není legislativně zakotven, není relevantní brát v potaz velikost národnostní 

skupiny (Úřad vlády 2013a). Rada tak měla dvě možnosti – buď zaujmout konzervativní 

postoj (uznání pouze tradičních menšin) nebo akceptovat přístup flexibilní a otevřít se 

novým menšinám. Postoj flexibilní, který i dlouhodobě prosazuje Rada Evropy, 

nakonec převážil. Tímto Rada i zlepšila své postavení směrem k Radě Evropy a směrem 

k naplňování Rámcové úmluvy, kde, jak již bylo výše v práci konstatováno, je ČR 

dlouhodobě kritizována v přístupu k novým menšinám (Úřad vlády 2013a, s. 7). 

Na úrovni orgánů samosprávy jsou ve smyslu ustanovení § 117 odst. 3 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále § 78 odst. 

2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 

78 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

zřizovány výbory pro národnostní menšiny (Frištenská, Sulitka 1995, s. 10). Základní 

podmínkou pro vznik tohoto výboru je, aby se k národnostním menšinám přihlásilo 

alespoň 10 % občanů v územním obvodu obce a v případě krajů a hlavním městě 

alespoň 5 % (Zákon č.128/2000 Sb.: Zákon č. 129/2000 Sb.; Zákon č. 131/2000 Sb.). 

Přitom o zřízení musí požádat spolek zastupující zájmy národnostních menšin (tamtéž).  

Řada obcí však výbory nezřizuje a ustanovení zákona o obcích neplní (Úřad 

vlády 2013b). Z auditu MV, který byl realizován v roce 2007 na základě sčítání obcí 

z roku 2001, vyplynulo, že výbor zřídila pouze čtvrtina obcí – z 261 obcí, které tak mělo 

učinit, výbor zřídilo pouze 63 obcí. Překážky pro zřízení jsou jak objektivního, tak 

subjektivního charakteru. Mezi objektivní se řadí nedostatek v zákonu, který nerozlišuje 

velikost obcí. Ve velmi malých obcích (kolem 200 obyvatel) jsou personální zdroje 

omezené už jen k samotnému fungování municipality a nikoliv ještě k ustavení dalšího 

výboru. Zájem příslušníků menšin pak často ani není projevován (Úřad vlády 2013b). 

Při analýze výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů, jež byly ve vztahu 

k menšinám analyzovány ve Zprávě o stavu národnostních menšin za rok 2012, bylo 

identifikováno celkem 6 obcí, kde se k vietnamské národnostní menšině přihlásilo více 

než 10 % obyvatelstva. Dle dostupných informací však ani v jedné z obcí nebyl staven 

výbor pro národnostní menšiny (Úřad vlády 2013b, s. 2). 
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Tabulka 5: Obce s vietnamskou komunitou nad 10 % dle SLDB 2011 

Obec (okres) Počet obyvatel 

% 

příslušníků 

menšiny 

Ostatní menšiny (% 

celkem) 

Hřensko (Děčín) 266 21,05 - 

Strážný 

(Prachatice) 
457 16,85 - 

Potůčky 

(Karlovy Vary) 
470 13,83 

slovenská, německá 

(18,51 %) 

Petrovice (Ústí 

nad Labem) 
832 12,38 

slovenská, německá 

(16,83 %) 

Horní Blatná 

(Karlovy Vary) 
474 10,97 

německá, slovenská 

(21,94 %) 

Rozvadov 

(Tachov) 
684 10,22 

slovenská, německá 

(17,34 %) 

Zdroj: autorka na základě Úřad vlády 2013b, s. 2 Přílohy 1. 

Co se týká fungování výborů pro národnostní menšiny obecně, jediné souhrnné 

informace shromažďuje Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, a to pro účely 

každoročního zpracování Zprávy o stavu národnostních menšin (dále jen „Zpráva“). 

O poskytnutá data za rok 2016 požádal Sekretariát Rady obce s počtem více než 200 

občanů, kde byl v souladu § 117 zákona o obcích, jeden z předpokladů ustanovení 

Výboru, či zde byl v minulosti ustanoven, o popis tamní situace na základě čtyř písemně 

položených otázek (Úřad vlády 2017b). Znění otázek pro obce, statutární města a kraje 

je každoročně stejné. Sekretariát se dotazuje na to, zda byl ustaven výbor pro 

národnostní menšiny a jakou agendu vyřizoval, jaká byla spolupráce obce 

s organizacemi příslušníků národnostních menšin (tzn. příklady dobré praxe 

a problémy), dále se táže na finanční podporu obcí organizacím národnostních menšin 

a na zkušenosti s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

(Úřad vlády 2017b).  

Na základě odpovědí Sekretariát zjistil, že z 65 obcí, které mají povinnost 

výbor ze zákona zřizovat, jich výbor zřídilo 37 (Úřad vlády 2017b, s. 72). Dalších 28 

obcí výbory nezřídilo z důvodu nezájmu obyvatel či neexistence národnostně 

menšinových spolků, jejichž žádost je předpokladem zřízení (tamtéž).
 
Naopak některé 
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obce (11) Výbory zřídily, ačkoliv jim to dle poslední censu zákon neukládal. Další 

4 obce si pak zřídily Rady (Úřad vlády 2017b).
 54

 Paradoxně v těch obcích, kde výbory 

zřízeny nebyly, je přitom ve většině i přítomná vietnamská menšina. U těch obcí, kde 

byl výbor zřízen, není možné na základě dat ve Zprávě o situaci národnostních menšin 

za rok 2016 vyhodnotit, zda byl členem i zástupce vietnamské komunity. Odpovědi obcí 

na výše jmenované otázky totiž nejsou nijak regulovány, a tudíž záleží čistě na 

konkrétních obcích, jaké informace uvedou. Na webových stránkách jednotlivých obcí 

pak detailnější informace o výboru v drtivé většině schází. Informace, které jsou ve 

zprávě prezentovány, jsou tak velmi kusé a značně volné odpovědi jsou velmi těžce 

jakýmkoliv způsobem komparovatelné. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediné veřejně 

dostupné souhrnné informace o fungování výborů, by si tato oblast zasloužila lepší 

strukturu a přehlednost, alespoň ve formě konkrétních podotázek pro obce.  

Co se týká specificky statutárním měst, výbor je na základě zákon zřízen pouze 

jeden a další dva pouze nesou stejný název (Úřad vlády 2017b, s. 23), viz následující 

tabulka. Ve statutárních městech se vyskytují další orgány, a to v podobě Rady, čtyř 

Komisí, čtyř pracovních skupin komunitního plánování a šesti poradců /poradkyň. Sedm 

měst nedisponuje žádným národnostně menšinovým orgánem (Úřad vlády 2017b, s. 23). 

Obdobně jako u obcí, nelze stanovit, do jaké míry se zapojují i představitelé vietnamské 

komunity. V rámci statutárních měst jsou alespoň lépe dohledatelné informace na 

webových stránkách jednotlivých měst, alespoň co se týká složení a zápisů z výborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Seznam konkrétních měst s výbory viz Zpráva o národnostní menšině. 
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Tabulka 6: Výbory / Komise / Rady ve statutárních městech za rok 2016 

Město Konzultační mechanismus (Výbor, Komise, Rada, 

koordinátor; počet členů) 

Ze zákona 

Brno Výbor pro národnostní menšiny (7) NE 

České 

Budějovice 

-- 

NE 

Děčín -- NE 

Frýdek-Místek poradce pro národnostní menšiny NE 

Havířov pracovní skupina Občané v přechodné krizi a etnické 

menšiny 
NE 

Hradec Králové Komise pro rodinu a sociální prevenci (11) NE 

Chomutov Výbor pro národnostní menšiny (14) NE 

Jablonec nad 

Nisou 

sociální pracovnice pro národnostní menšiny a cizince  

NE 

Jihlava -- NE 

Karlovy Vary -- NE 

Karviná Výbor pro národnostní menšiny (7) ANO 

Kladno -- NE 

Liberec Rada pro cizince, národnostní menšiny a další etnika (10) NE 

Mladá Boleslav Komise pro integraci etnik a národnostních menšin (13) NE 

Most Komise sociální a národnostních menšin (11) NE 

Olomouc poradkyně pro národnostní menšiny NE 

Opava terénní pracovník pro romskou menšinu NE 

Ostrava koordinátor sociálního začleňování, romští asistenti NE 

Pardubice skupina komunitního plánování Cizinci, národnostní 

a etnické menšiny (9) 
NE 

Plzeň Komise pro integraci etnických menšin a cizinců (13) NE 

Prostějov pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince (14) NE 

Přerov pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a 

Etnické menšiny 
NE 

Teplice -- NE 

Ústí nad Labem koordinátor pro integraci NE 

Zlín -- NE 

Zdroj: Úřad vlády 2017b, s. 23. 

Situaci v krajích pak popisuje stručně tabulka č. 7, která specifikuje konzultační 

mechanismy a pozice sloužící ke komunikaci mezi národnostními menšinami a veřejnou 

správou (Úřad vlády 2017b, s. 23). Z celkových pěti Výborů pouze čtyři existují 
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ze zákona, k tomu bylo zřízeno pět Komisí (tamtéž). Dle dat ze strany krajů byl Výbor 

s vietnamským zástupcem dle zprávy v Plzeňském kraji, v Hlavním městě Praze 

a v Ústeckém kraji. Nelze ale vyloučit, a dokonce je to značně pravděpodobné, 

že vietnamští zástupci se účastní výborů i v jiných krajích, přičemž kraj to pouze 

neuvedl do podkladů pro Zprávu. V rámci krajů jsou již data o jednotlivých výbor také 

snáze dohledatelnější, než v případě obcí. 

Tabulka 7: Výbory / Komise / Rady v krajích za rok 2016 

Kraj Konzultační mechanismus (Výbor, Komise, Rada, 

koordinátor) 

Ze 

zákona 

Jihomoravský 
Výbor pro národnostní menšiny (13) ANO 

Koordinátorka pro národnostní menšiny -- 

Karlovarský 
Výbor pro národnostní menšiny (15) ANO 

koordinátor pro národnostní menšiny -- 

Královéhradecký Komise pro lidská práva (5) NE 

Liberecký 
Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování (14) NE 

koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců -- 

Moravskoslezský 
Výbor pro národnostní menšiny (15) ANO 

koordinátor pro národnostní menšiny -- 

Olomoucký koordinátorka pro národnostní menšiny a romské záležitosti -- 

Pardubický 
Komise pro integraci romské komunity a dalších etnických 

skupin (12) 
NE 

Plzeňský Komise pro národnostní menšiny (7) NE 

Hlavní město 

Praha 

Výbor pro národnostní menšiny (19) 

ANO 

Ústecký Výbor pro národnostní menšiny (13) NE 

Vysočina 
Pracovní skupina poskytovatelů služeb pro národnostní a 

etnické menšiny, osoby bez přístřeší a oběti trestné činnosti 
NE 

Zdroj: Autorka na základě Úřad vlády 2017, s. 23-24. 

Co se týká obecného složení výborů, jedná se většinou o zástupce úřadu, 

zástupce politických stran a dalších relevantních aktérů, například v podobě odborníků, 

zástupců neziskového sektoru apod. Na obecné úrovni se výbory zaměřují zejména na 

podporu kulturně společenských aktivit jednotlivých národnostních menšin a celkově se 

podílejí na kulturním, společenském a hospodářském životě daných municipalit. 

V některých příhraničních obcích pak probíhá skrze tyto výbory spolupráce se zástupci 

příhraničních měst a škol SRN (Úřad vlády 2017). Samosprávy ve vztahu k vietnamské 

menšině několikrát uvedly spolupráci s danou místní pobočkou Svazu Vietnamců. MČ 

Praha 8 poté uvedla spolupráci s Klubem Hanoi (Úřad vlády 2017, s. 83).  
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Samosprávy a kraje menšiny finančně podporují skrze své dotační programy 

(vietnamskou komunitu například Brno či Teplice). Některá města také ve Zprávě 

zdůraznila snahu o vícejazyčnou komunikaci s příslušníky národnostních menšin, kdy 

například město Chomutov uvedlo, že nechává část informací na svých webových 

stránkách překládat mimo jiné i do Vietnamštiny a město Teplice pak umožňuje 

tlumočení při úředních jednáních či překladů dokumentů v menšinových jazycích 

(bulharština, vietnamština apod.). (Úřad vlády 2017, s. 114, 105). Spolupráce 

s vietnamskou menšinou obce výrazně nepopisují, a pokud ano, spolupráci hodnotí 

kladně, zejména v oblasti kulturních aktivit. Na možné komplikace upozorňuje pouze 

Karlovarský kraj ve spojení s nedostatkem oficiálních tlumočníků, zvláště v případě 

vietnamské menšiny, kde zpravidla jejich roli přebírá mladá generace. Co se týká 

hodnocení vietnamské menšiny a spolupráce s orgány veřejné správy, ta je hodnocena 

poměrně kladně, zejména v souvislosti se zapojováním do různých akcí zejména 

kulturního a sportovního charakteru uspořádaných místní správou, či skrze různá 

setkání s představiteli měst a obcí, kde žijí Vietnamci. Spolek Van Lang upozorňuje, 

že spolupráce je pouze občasná a stále pasivní.  

Národnostní výbory se v rámci diskuzí nad efektivní účastí příslušníků 

národnostních menšin na řešení věcí, které se jich týkají, tzn. zastoupení v orgánech 

veřejné správy, stávají předmětem kritiky. Dle kritiků nezvládají územní samosprávné 

celky část výkonu zákona, která je jim svěřena a tudíž tak nezvládají svou roli 

v komunikace se zástupci národnostních menšin (Sulitka 2010, s. 73). Úskalí dle 

A. Sulitky (2010, s. 73) do jisté míry tkví ve smíšeném modelu státní správy, kdy je část 

výkonu státní správy přenesena do působnosti samosprávy, avšak prostor pro jejich 

ovlivňování je malý, extra v tak citlivé záležitosti jako je národnostně menšinová 

politika. Chybí zde tedy prostor pro „fungování mechanismů či uplatnění nástrojů na 

zajištění aktivního přístupu orgánu samosprávy ve vztahu k právům národnostních 

menšin“ (Sulitka 2010, s. 73). 

Možnou inspirací může pro Českou republiku být například Německo, které 

disponuje instituty pro reprezentaci migrantů na komunální úrovni. Ty se dle zjištěných 

informací zdají být lépe provázané mezi jednotlivými úrovněmi politiky a tak 

i efektivnější. V Německu je jako forma participace pro migranty ustanoven institut rad 

pro integraci, konkrétně tzv. Ausländerbeirat či Ausländerrat, dle konkrétních 

spolkových zemí, což lze volně přeložit jako cizinecké rady (Musterd, Ostendorf, 

Breebaart 1998). Jedná se o zastřešující pojem pro německé orgány působící na místní 
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úrovni ve většině spolkových zemí, které hájí zájmy a reprezentují migranty v daném 

území. Tyto rady tedy představují poradní sbory municipalit v těch záležitostech, které 

se dotýkají migrantů (Musterd, Ostendorf, Breebaart 1998). Úkoly orgánu jsou většinou 

definovány relativně volně, přičemž jako hlavní role je chápáno udělení možnosti 

cizincům, kteří nemají volební právo v komunálních volbách, alespoň částečně 

zasáhnout do politického procesu daných municipalit (Vimmr 2014, s.65) .  

Konkrétní postavení rad a podmínky fungování se však liší dle spolkových zemí 

a poté i dle municipalit. Například v Hesensku zákon o obcích upravuje podmínky 

zřízení, přičemž radu je možné zřídit v obcích, kde je minimálně 1 000 cizinců. Rada 

může být složena z 3 – 37  členů a volena je v přímých volbách cizinci žijícími na 

daném území (HGO §84-85). Do cizinecké rady mohou volit cizinci, kteří dosáhli 

plnoletosti a v obci mají minimálně 3 měsíce před konáním voleb nahlášeno bydliště. 

Pasivním volebním právem pak disponují ti cizinci s aktivním volebním právem 

a s minimálně šesti měsíční dobou nahlášeného bydliště v dané obci před konáním 

voleb. Ačkoliv název rady jako takový odkazuje specificky na cizince, do rady se 

mohou většinou zapojit všichni, kdo nedisponují německým občanstvím, a dále i ti, 

kteří německé občanství mají a kromě toho disponují ještě dalším občanstvím (HGO 

§88). 

Dále například v Bavorsku, kde je mimo jiné i nejpočetnější vietnamská 

komunita, funguje cizinecká rada pod názvem AGABY (Arbeitsgemeinschaft der 

Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns). (Wolf 2007).
55

 Na spolkové 

úrovni sdružuje 26 poradních sborů z municipalit Bavorska (AGABY ©2017). AGABY 

bylo zřízeno jako poradní orgán zajišťující spolupráci na místní úrovni v oblasti 

imigračních a integračních aktivit. Clem AGABY je zprostředkovávat koordinaci 

a výměnu zkušeností a informací v této oblasti. Hlavní orgán tvoří setkání delegátů, kde 

jsou delegáti z rad jednotlivých municipalit. Počet delegátů se přitom odvíjí od počtu 

velikosti města dané u dané rady. Shromáždění delegátů pak volí sedmičlenné 

představenstvo, které připravuje schůze delegátů, a předseda skupinu zastupuje 

navenek.
56

 Cizinecké rady v Bavorsku zřizují téměř všechna města a obce a v AGABE 

je zastoupeno téměř 90 % přistěhovalců. Obdobně jako Hesensko i v Bavorsku mohou 

být členové různí. Konkrétně existují 3 druhy členství – řádné s proměnnou mezi 

                                                 
55

 Více k početnosti vietnamské komunity v jednotlivých spolkových zemích viz Wolf 2007. 
56

 AGABY©2016 (http://www.agaby.de/wir-ueber-uns/agaby/) 
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fyzickou a právnickou osobu a pak členství čestné. Poslední dva druhy členství nejsou 

vázány na migrantské pozadí (AGABY ©2017).  

Rady jednotlivých spolkových států jsou sdruženy ve Spolkové radě pro 

přistěhovalectví a integraci (BZI), dříve Federální radě cizinců, která současné době 

zastupuje asi 400 cizineckých rad ze všech federálních států kromě Berlína, Hamburku 

a Šlesvicko-Holštýnska (AGABY ©2017).  

V cizineckých radách lze spatřovat paralelu s instituty pro národnostní menšiny 

v České republice – na celostátní úrovni v podobě Rady, na jednotlivých krajích 

a obcích v podobě výborů pro národnostní menšiny. Zatímco v České republice členy 

výboru na úrovni municipalit navrhuje spolek zastupující zájmy národnostní menšiny, 

což v některých obcích může být velmi problematické, v Německu jsou cizinci do rad 

v municipalitách přímo voleni, což může i zvýšit zájem o účast. Navíc, na základě faktů, 

které byly prezentovány výše, se jeví, že jednotlivé úrovně cizineckých rad jsou lépe 

propojeny a koordinovány od úrovně municipalit až po úroveň federální. V Českém 

prostředí působí výbory na jednotlivých úrovních spíše samostatně a odděleně 

a výraznější koordinaci nedochází. 

 I přesto, že je možné argumentovat, že rady v Německu slouží primárně 

cizincům bez německého občanství a na rozdíl od toho české výbory jsou předmětem 

národnostně menšinové politiky, je nutné si uvědomit, že tyto české výbory v praxi 

taktéž vykonávají, stejně jako cizinecké rady v Německu, aktivity pro celou komunitu, 

bez ohledu na občanství. Cizinecké rady v Německu však podstatně více směřují 

k participaci cizinců a k posazování jejich zájmů
57

 na municipální úrovni než výbory 

české, které se dle zjištěných informací zabývají spíše kulturními aktivitami a na úrovni 

municipalit tak schází přesah k výraznější participaci. Lze samozřejmě argumentovat, že 

takový druh participace není cílem českých národnostních výborů, avšak v tom případě 

je otázkou, skrze jaké instituty se pak naplňuje bod menšinového zákona - účast menšin 

na věcech veřejných, které se jich dotýkají. Dále, o cizineckých radách v Německu je 

mnohem lépe a důkladněji informováno, než o českých výborech, kde podobnější data 

schází a mnoho municipalit a krajů přehlednější dokumenty neposkytuje. Například 

rady v Německu mají, minimálně na spolkové úrovni, své internetové stránky
58

, 

přičemž v českém případu není často možné ani dohledat aktuální složení výborů.  

                                                 
57

 Například i prostřednictvím interpelací vedení municipalit (Vimmer 2014, s. 65). 
58

 AGABY©2016 (http://www.agaby.de/wir-ueber-uns/agaby/) 
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 Další zkoumanou oblastí je v této kapitole volební právo, které je svázáno 

s institutem občanství a kde nejsou příslušníci národnostních menšin „nijak preferováni, 

ale ani nijak diskriminováni“ (Hřebejk 2015). Zákonem definované národnostní 

menšiny pak jako občané České republiky využívají plná občanská práva umožněná 

ústavou a příslušnými zákony upravujícími jednotlivé volby. V České republice však 

neexistuje volební evidence na základě národností a nelze tudíž zjistit, jaké procento 

českých občanů s vietnamskou národností se voleb účastní. K tomuto je možné pouze 

okrajově poznamenat, že s tímto nedostatkem se potýká více zemí, například 

i Německo. Názor na tuto oblast bude alespoň částečně získán v polostrukturovaných 

rozhovorech. Stejně tak bude snahou zjistit, jaké motivy ovlivňují volební účast a která 

úroveň politiky je vnímána jako nejpodstatnější. 

Oficiální statistiky u pasivního volebního práva taktéž schází. Právě o to 

podstatnější je, se touto oblastí v rámci výzkumů zabývat a doplňovat scházející data. 

Dle občasných informací z médií, a to především místních a regionálních, lze 

odhadovat, že počet osob z vietnamské komunity vstupujících do politiky se pohybuje 

v řádu desítek. Z vietnamské komunity vešel dominantně ve známost student Cong 

Hung Nguyen, který kandidoval z 22. místa za stranu ODS ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2009 (Daňková, Kolafa, Pejřimovská 2014).
59

 Ačkoliv 

pravděpodobnost úspěšnosti kandidáta byla malá, což přiznával jak on, tak strana, 

jednalo se o první významný krok k politické participaci vietnamské komunity 

(tamtéž).
60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 Nejednalo se však o prvního vietnamského kandidáta. Vcelku známý byl i kandidát Linh Nguyen, 22 

letý student mezinárodních vztahů, který v roce 2009 kandidoval za stranu Liberalove.cz ve volbách do 

Evropského parlamentu. Se 113 hlasy se však do parlamentu nedostal. 
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Obrázek 2: Volební kampaň Cong Hung Nguyen: Ukažme sílu naší komunity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Daňková, Kolafa, Pejřimovská 2014. 

Krátce před dokončením této diplomové práce se v médiích také objevila informace 

o plánované kandidatuře teprve 18 leté studentky vietnamského původu 

v nadcházejících komunálních volbách v Harrachově v Krkonoších. 
61

 

Další možností participace jsou organizace příslušníků národnostních menšin. 

Příslušníci národnostních menšin zřizují dle platné právní úpravy o sdružování své 

organizace – spolky, a to bez omezení (Frištenská, Sulitka 1995, s. 11). Tyto organizace 

rozvíjejí činnost jako nestátní neziskové organizace národnostních menšin (Frištenská, 

Sulitka 1995, s. 11).  

Mezi nejvlivnější spolky se ve vietnamské komunitě řadí: Svaz Vietnamců
62

, 

Asociace českých občanů vietnamského původu, Svaz vietnamských studentů a mládeže, 

Van Lang, Vietnamský spolek na Jihlavsku z.s.
 
Dále také existují organizace spíše české, 

s aktivitami zaměřenými na vietnamskou komunitu. Jedná se zejména o SEA – liaison 

z. s., Česko-vietnamskou společnost, INFO-DRÁČEK a Klub Hanoi. V roce 2016 byly 

pak zaregistrovány další 3 vietnamské spolky (Úřad vlády 2017b, s. 188).
63

  

                                                                                                                                               
60

 Více ke kampani viz kapitola 6 Výzkumné šetření. 
61

Více k tomuto tématu viz (Šídlo 2017) https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/rikame-si-banani-mlada-

cechovietnamka-vyhrala-soutez-pro-budouci-politiky-31503. 
62

 Velmi přehledné schéma krajských, obecních a zájmových sdružení Svazu Vietnamců v České 

republice nabízí na straně 72 studie Vnitřní diferenciace Vietnamců, viz Kušniráková 2013 

(http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/vnitrni-diferenciace-vietnamcu). Členové Svazu jsou úspěšní 

podnikatelé, kteří v ČR žijí již dlouhodobě. Pobočky Svazu se vyskytují ve všech větších českých 

městech nebo obcích, kde je výraznější přítomnost vietnamské komunity. Svaz je napojen na vietnamskou 

ambasádu v České republice (Martínková 2007; Pechová 2007 in Krebs, Pechová 2008, s. 8). 
63

 Jde o údaje z výsledku vyhledávání na webu justice.cz a uvedený počet nemusí být přesný. 
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 Co se týká financování, vietnamské spolky jsou většinou financovány členskými 

příspěvky a dary od jednotlivců i od právnických osob. Na své aktivity získalo několik 

spolků dotace od ministerstev a krajů (celkem ve výši cca 3 000 000 Kč, což je ve 

srovnání s ostatními národnostními menšinami nízká částka). Většina spolků nedostává 

příspěvky ani od státu, ani od orgánů samosprávy, či ze země původu (Úřad vlády 2017, 

188).
64

 

 Ve věci aktivit spolků byl rok 2016 dle informací uvedených ve Zprávě za rok 

2016 ve znamení roku vietnamské kultury v ČR, kdy bylo organizováno množství 

kulturních, sportovních a společenských akcí.
65

 Vietnamskou komunitu dle informací ve 

Zprávě značně zasáhlo politické téma – zavedení a zahájení provozu tzv. elektronické 

evidence tržeb (EET), která se dotýká vietnamské komunity jako společenské skupiny 

snad v největším měřítku. Organizace však uvedly, že dle aktuálních zkušeností nebyl 

zjištěn žádný zásadní problém (Úřad vlády 2017b, s. 186).  

Co je v rámci sdružování vietnamské komunity narůstajícím problémem, kterému 

však není věnována majoritní pozornost, je, že Komunistická strana Vietnamu a Národní 

fronta Vietnamu pracuje dle dostupných informací na přímém začlenění Svazů Vietnamců 

a jeho členských sdružení do svých struktur. Jde o snahu vlády Vietnamu kontrolovat 

komunity v zahraničí, kdy Česká republika byla vybrána jako centrum pro Evropu (Úřad 

vlády 2017b, s. 187). Současně s těmito snahami stupňují vietnamské oficiální orgány 

psychologickou represi vůči spolkům a jedincům, kteří se jim nechtějí podřídit a fungovat 

pouze v rámci Národní fronty a chtějí naopak zůstávat nezávislými (zejména organizace 

Van Lang). (Úřad vlády 2017b, s. 187).  

Spolky také v rámci vypracování Zpráv každoročně hodnotí posun ve třech 

oblastech, na které se Zpráva táže – co pro národnostní komunitu znamená zastoupení 

v Radě, dosavadní spolupráce se zástupcem a priority, kterými by se Rada měla zabývat. 

V otázce, co pro národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě lze pozorovat teprve 

v roce 2016 zmínku o tom, že zastoupení vietnamské menšiny v radě vedlo ke zvýšení 

zájmu samospráv o spolupráci s menšinou na komunální úrovni. Konkrétní odpovědi na 

jednotlivé otázky lze nalézt v každoročních Zprávách o situaci národnostních menšin 

vydávaných sekretariátem Rady vlády pro národnostní menšiny.
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 Podrobnější přehled získaných finančních prostředků ze strany státu viz Úřad vlády 2017b, s. 188) 
65

 Podrobnější přehled aktivit viz Úřad vlády 2017b, s. 208-209. 
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6. Výzkumné šetření 
 

Tato část práce se zaměřuje již na samotné výzkumné šetření. V první řadě je detailně 

představen průběh sběru dat a následně je předložena analýza rozhovorů. Kapitolu 

uzavírá shrnutí zjištěných skutečností. Cílem realizovaného výzkumné šetření bylo 

prostřednictvím osob z vietnamské národnostní menšiny zjistit klíčové informace 

v oblasti jejich participace na správě věcí veřejných, zejména na komunální úrovni. 

Konkrétně pak byly zjišťovány jak formy a míra participace, tak i osobní postoje, 

názory a motivace k participaci. 

6.1. Průběh a zpracování rozhovorů  

V rámci realizace polostrukturovaných rozhovorů byl stanoven následující postup: 

 

A. Vytipování osob vhodných k rozhovoru 

Prvním krokem nutným před realizací rozhovorů bylo stanovení cílové skupiny 

respondentů a jejich vytipování (Disman 2002, s. 304) Cílová skupina byla stanovena na 

základě zkoumaného problému, byly tedy vybírány osoby, které reprezentovaly 

zkoumanou oblast. V tomto případě příslušníci vietnamské národnostní menšiny, tzn. 

občané České republiky s vietnamskou národností. Vzhledem k tomu, že se práce 

zaměřuje především na komunální úroveň, bylo cílem vybrat respondenty z takových 

obcí a měst, kde je silná přítomnost vietnamské komunity a to napříč celou Českou 

republikou. V tomto kroku práce vycházela z nejaktuálnějších dostupných dat o 

vietnamské komunitě – z každoročně vydávané publikace ČSÚ, Cizinci v ČR.
66

 

Vietnamská komunita je nejpočetněji zastoupena v hl. městě Praze (12 212 osob), 

Ústeckém kraji (7 819 osob), Karlovarském kraji (6 598 osob), Plzeňském kraji (5 467 

osob), Středočeském kraji (5 419), Jihomoravském kraji (4 662 osob) 

a Moravskoslezském kraji (4 326). (ČSÚ 2016). Zjistit početní rozložení konkrétně 

vietnamské národnostní menšiny nebylo možné a práce vycházela z předpokladu, že 

v oblastech s vysokou koncentrací Vietnamců budou i lidé již s českým občanstvím. 

Dále bylo cílem práce zajistit respondenty z první, jedenapůlté i druhé generace, kde 

byly očekávány rozdíly v přístupech k participaci.  
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 Celá publikace viz ČSÚ 2016 (https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci-v-cr). 
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Vytipování konkrétních osob probíhalo skrze Sekretariát Rady vlády pro 

národnostní menšiny, kde má vietnamská národnostní menšina svého zástupce, dále 

skrze osobní kontakty autorky a skrze doporučení dalších osob. Jako metoda výběru 

respondentů byla využita částečně metoda sněhová koule
67

 ale i účelový výběr, a to 

vzhledem k požadovaným charakteristikám respondentů – občanství, geografické 

rozložení, příslušnost ke generaci.  

Ve výzkumu hráli roli i tzv. gatekeepers (Hendl 2016, s. 154), skrze které bylo 

do komunity pronikáno a kteří poskytovali kontakt na další jedince (zástupce 

vietnamské menšiny v Radě, zástupci národnostních sdružení apod.). Aby se předešlo 

situaci, kdy tyto klíčové osoby doporučují kontakty dle svých vlastních zájmů, usilovala 

autorka o vstup do komunity i skrze další zdroje, například experty v dané oblasti či 

neziskové organizace.  

B. Elektronické oslovení osob k rozhovoru 

Oslovování vytipovaných osob probíhalo prostřednictvím emailu a sociálních sítí. 

Zástupci vietnamské komunity včetně zástupců vietnamských neziskových organizací 

byli v emailu žádáni o vytipování dalších osob hodných k rozhovoru při dodržení výše 

uvedené charakteristiky vzorku a o celkové šíření této informace. 

C. Termín rozhovorů 

V případě reakce oslovených osob byl sjednán termín a místo schůzky. Účast na 

rozhovoru přislíbilo 15 osob, se kterými byl domluven termín v průběhu měsíce dubna, 

dle jejich možností. Nakonec bylo uskutečněno 12 rozhovorů, nicméně analyzováno 

bylo pouze 11 rozhovorů, jelikož jeden respondent nedisponoval českým občanstvím, 

což byl v rozporu s vymezenou cílovou skupinou.  

D. Realizace rozhovorů 

Při realizaci samotných rozhovorů byl na osobní schůzce v její první části představen 

záměr projektu a následně byl realizován samotný rozhovor, který v průměru trval od 45 

do 90 minut. Před zahájením rozhovoru byl respondentům předložen informovaný 

souhlas s krátkou informací o autorce a obsahu realizovaného výzkumu.
68

 V závislosti 

na situaci byl respondent před či po uskutečnění požádán o uvedení sledovaných 
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 Výzkumník zvolí jednoho jedince k interview, který mu následně předá informace a doporučí další 

jedince (Hendl 2016, s. 156). 
68

 Viz příloha č. 1. 
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charakteristik (pohlaví, rok narození, místo narození, místo bydliště a rok příchodu do 

ČR). Respondentům byla zaručena anonymita a byl jim sdělen záměr nahrávat rozhovor 

prostřednictvím záznamníku. Respondentům byly pokládány otázky dle vypracovaného 

scénáře rozhovoru.
 

Oblasti s návrhem otázek byly sestaveny tak, aby odpovídali 

určeného cíli výzkumu a stanoveným výzkumným otázkám. I přes konkrétně navržené 

otázky však zůstala tazateli možnost do rozhovoru zasahovat, např. doplněním 

některých skutečností či přidáním některých souvisejících témat.  

Stručná podoba scénáře:
 69

  

1. Uznání Vietnamců za oficiální národnostní menšinu v České republice 

 Víte, jaké konkrétní možnosti Vám přináší uznání národnostní menšiny? 

 Vidíte nějaké konkrétní změny, které uznání přineslo? 

2. České státní občanství 

 Co vede Vietnamce k žádosti o české státní občanství? 

 Myslíte si, že získání českého občanství povede k většímu zapojení 

Vietnamců do politiky? 

3. Participace a komunální politika  

 Slyšel/a jste někdy pojem politická participace? Co si pod ním 

představíte? 

 Vidíte nějaké obecné rozdíly v tom, jak se politicky zapojuje první 

a druhá generace?  

 Jak si myslíte, že vnímá vietnamská menšina jednotlivé volby? Jsou 

každé druhy voleb jinak důležité? A jaký je Váš názor na volby? 

 Co ovlivňuje účast vietnamské menšiny ve volbách? 

 Co ovlivňuje vstup vietnamské menšiny do politické strany či hnutí? Dá 

se očekávat vznik vietnamské politické strany na nějaké úrovni politiky? 

 Je pro Vietnamce důležitá politika v obci, kde žijí? 

 A pokud ano, která témata si myslíte, že Vietnamce na místní úrovni 

nejvíce zajímají? 

 Zapojují se Vietnamci do místního dění? Jakým způsobem? 
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 Kompletní scénář včetně představení jednotlivých zkoumaných oblastí viz příloha č. 2. 
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 Víte o tom, že na jednotlivých obcích mohou vzniknout při dostatečném 

počtu příslušníků národnostních menšin výbory pro národnostní 

menšiny? Setkala jste se někdy s činností výboru? 

 Jak hodnotíte přístup obcí k vietnamské menšině? 

4. Občanská participace na místní úrovni (sdružování) 

 Jak se Vietnamci v České republice občansky angažují? Sdružují se? Jste 

vy nějak občansky aktivní? Napadá Vás, jaké důvody je k tomu vedou? 

 Vidíte nějaké rozdíly v občanském zapojení dle generací?  

6) Přepis rozhovorů a jeho zpracování 

Rozhovory byly přepisovány do písemné podoby co nejdříve po jejich uskutečnění, tzn. 

ve stejný den nebo v den následující. Přepis jednoho rozhovoru trval v průměru 5 hodin, 

záleželo na jeho délce, přízvuku respondentů, případných rušivých elementech apod.  

7) Zpracování dat 

Po přepisu všech uskutečněných rozhovorů následovalo jejich zpracování, které 

spočívalo v jejich kódování a následné interpretaci. Kódování v kvalitativním výzkumu 

stojí na rozložení dokumentu a převod dat do významových jednotek, kterým jsou 

přiřazeny názvy – kódy. Jednotlivé kódy jsou následně seskupovány do kategorií, dle 

souvislosti a vztahu mezi kódy (Metodologie společenských věd). Nejedná se přitom 

o pouhý mechanický proces přiřazování, ale je nutné i analytické uvažování nad 

získanými daty a hledání vztahů mezi nimi (Coffey, Atkinson 1996). Účelem kódování 

v této práci bylo propojit různé segmenty rozhovoru, které se vztahují k určitému tématu 

či mají něco společného (Coffey, Atkinson 1996). Kódování rozhovorů probíhalo 

manuálně, v programu Word. Každému kódu byl přiřazen název a barevné označení. 

Jednotlivé části rozhovorů pak byly barevně označovány a tak byly přiřazovány 

k jednotlivým kódům. Následně byl vytvořen dokument, v němž byly seskupovány 

vzájemně tematicky související kódy, které byly průběžně srovnávány. Metodou 

analýzy kódů tak byly vytváření trsů a metoda srovnávání. Výstupem seskupování bylo 

stanovení kategorií, které jsou v další části analyzovány a interpretovány. Pro udržení 

návaznosti a přehlednosti jsou kategorie analyzovány v rámci čtyř stanovených pilířů 

rozhovoru (Disman 2002, s. 301;Strauss, Corbinová 1999). 
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6.2. Analýza zjištěných dat z realizovaných rozhovorů 

Následující kapitola interpretuje a analyzuje data získaná 11 rozhovorů, které byly 

uskutečněny s příslušníky vietnamské národnostní menšiny, tzn. s českými občany 

s vietnamskou národností. Při stanovování charakteristik respondentů bylo cílem 

zahrnout do rozhovorů pokud možno vyváženě příslušníky první, jedenapůlté i druhé 

generace a osoby z krajů s nejpočetnější přítomností vietnamské komunity, aby byli 

respondenti schopni se vyjadřovat k místní situaci ve více městech či obcích České 

republiky. Celkem náleželo šest respondentů k první generaci, dva k jedenapůlté a čtyři 

ke druhé generaci.
70

 Toto rozčlenění bylo dodrženo, ačkoliv mírně převažují příslušníci 

první generace. Z hlediska geografické rozložení byly zastoupeny všechny kraje 

s nejpočetnější vietnamskou komunitou (nad 4 000 osob) – Praha, Ústecký kraj, 

Karlovarský kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj 

s výjimkou kraje Plzeňského, kde nebyl respondent získán. Struktura respondentů dle 

příslušnosti k první, jedenapůlté a druhé generace a místa pobytu je znázorněna 

v následující tabulce: 
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 Ačkoliv respondenti byli děleni do skupiny první, druhá a třetí generace, tak v odpovědích zaznívala 

dominantně první a druhá generace, kdy generace jedenapůltá byla v rámci sledovaných oblastí 

přiřazována ke generaci druhé. 



   

79 

 

Tabulka 8: Rozložení respondentů dle příslušnosti ke generaci a místa aktuálního 

i předchozího bydliště 

Respondenti
71

 Generace
72

 Místo pobytu v ČR
73

 

R1 P Praha 

R2 JP Praha, Hrádek nad Nisou (Liberecký 

kraj), Chomutov (Ústecký kraj) 

R3 P Praha, Ostrava (Moravskoslezský kraj) 

R4 P Náchod (Královehradecký), Hradec 

Králové (Královehradecký), Frýdlant 

(Liberecký), Šumperk (Olomoucký), 

Brno (Jihomoravský), Praha 

R5 D Praha 

R6 P Praha 

R7 D Ústí nad Labem (Ústecký), Praha 

R8 P Brno (Jihomoravský) 

R9 D Brno (Jihomoravský), Cheb 

(Karlovarský) 

R10  JP Mladá Boleslav (Středočeský) 

R11 P Praha 

Zdroj: autorka na základě vlastního šetření 

 Hlavním cílem šetření bylo zjistit, jak vietnamská národnostní menšina 

o participačních tématech uvažuje, s čím si témata spojuje a jaké k nim zaujímá postoje. 

Analýza je rozdělena do čtyř hlavních bloků dle scénáře rozhovoru – Uznání Vietnamců 

za národnostní menšinu, České státní občanství, Participace a komunální politika 

a Občanské zapojení na místní úrovni. Tyto hlavní pilíře jsou poté ještě členěny do 

konkrétních podoblastí. 

V rámci analýzy rozhovorů dochází současně i k průběžné komparaci informací 

s výsledky výzkumu realizovaného v rámci diplomové práce Mgr. Ngô Thu Thào. který 

se prozatím jako jediný zaměřoval na politickou participaci Vietnamců v České 

republice.  

                                                 
71

 Ačkoliv rozhovory byly realizovány jak s ženami, tak muži, používá tato práce pouze označení 

„respondent“. 
72

 P = první generace, JP = jedenapůlté, D = druhá generace 
73

 Vzhledem k častějšímu stěhování vietnamské komunity, jsou zde jako místa pobytu vyjmenována vedle 

současných i místa předchozího pobytu. 
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6.2.1. Uznání Vietnamců za oficiální národnostní menšinu v ČR 

První analyzovanou kategorií je oficiální uznání Vietnamců za národnostní menšinu 

v České republice, respektive přiznání statusu národnostní menšiny, která dlouhodobě 

a tradičně žije na českém území, k čemuž došlo v roce 2013. Otázky k respondentům 

směřovaly k tomu, zda o uznání ví a zda jim toto něco konkrétního přineslo či zda 

pozorují konkrétní změny, ke kterým by vlivem uznání došlo či dochází. Tento blok byl 

do otázek začleněn jednak proto, aby si respondenti uvědomili, že pozornost výzkumu 

je směřována pouze k části vietnamské komunity, a to k národnostní menšině 

a současně i z toho důvodu, aby bylo zjištěno, zda tak dlouho prosazované uznání 

komunitě v praxi něco přináší.  

Respondenti na otázky odpovídali ve dvou rovinách. V první rovině uváděli, že 

uznání mělo především jakýsi „psychologický efekt“. Událost byla vnímána jako 

vstřícný krok ze strany českého státu, který tím vyjádřil, že Vietnamce uznává, že je 

považuje za svou součást, a že Českou republiku budou více zajímat názory Vietnamců. 

Dle slov jednoho z respondentů: „důležitější mnohem je jako to uznání, to, že získala 

(vietnamská komunita – pozn. autora) vážnost a jakoby podporu ze strany českýho 

státu“ (R3). Vietnamci cítili, že „teďka nás konečně uznávají a jsme prostě na stejný 

úrovni. Spíš jde o tu mentalitu“ (R7). Tento „psychologický efekt“ zmínil více či méně 

každý respondent. 

Druhou, nejvíce zmiňovanou oblastí byl „finanční aspekt“, tedy možnost 

čerpání finančních prostředků zachování a rozvíjení jazyka, kultury a tradic vietnamské 

komunity. Finanční oblast byla zmíněna ¾ respondentů, avšak nikoliv v tom směru, že 

by vietnamské organizace začaly ve velké míře čerpat finanční prostředky, ale spíše 

věděli, že zde tato možnost je. Spolu s tím bylo diskutováno, zda Vietnamci dostatečně 

chápou účel takových finančních prostředků. Dále respondenti uváděli, že vietnamská 

komunita finanční prostředky zatím nedokáže či nepotřebuje více využívat. Důvodů 

bylo zmiňováno několik. Jednak je vietnamská komunita finančně samostatná, jelikož 

na aktivity přispívají sami členové a poté i právnické osoby apod. Za druhé, část 

komunity si zachovala kulturní vzorce z Vietnamu, kdy vlivem režimu nikdo neočekává 

takovou podporu od státu a o podporu ani nijak neusiluje. Dále, vietnamské sdružování 

probíhá často bez registrace, tzn., má ve většině případů neoficiální charakter, což 

znemožňuje poskytnutí finanční podpory. Část spolků má také problémy s vedením 

účetnictví v takovém rozsahu, jak požadují poskytovatelé dotací. Nakonec je vhodné 
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zmínit, že Vietnamci jsou dle respondentů značně pragmatičtí, a pokud se do této 

aktivity pustí, požadují záruku, že vynaložené úsilí přinese výsledky, což ale není 

možné – „oni řekli, že nevynaloží nějako svoji sílu a námahu na projekt, který potom 

neschválí“ (R7). Vietnamci tak požadují, aby „když už jakoby se zapojí do nějakého 

projektu tak ho chtěj jakoby aby byl platnej“ (R7). 

Respondenti také zmiňovali, že uznání vyvolalo u Vietnamců v první fázi 

značný zájem a narostla angažovanost – „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“ (R7). Jeden z respondentů pak přímo odpověděl, že první 

generaci uznání mnoho nepřineslo a naopak z toho bude čerpat druhá generace, která se 

cítí uznanou a může se tudíž více politicky a kulturně zapojovat. Vesměs všemi 

respondenty bylo ale současně upozorňováno, že pro běžné členy vietnamské menšiny, 

kteří se nijak neangažují, uznání nic konkrétního a hmatatelného nepřineslo. Spolu s tím 

byla uváděna i nedostatečná informovanost mezi členy komunity o právech, povinnost, 

ale i zodpovědnosti, kterou tento krok přinesl. Ačkoliv v této věci proběhla osvěta, 

nebyla považována za dostatečnou, což dokládá i fakt, kdy si zpočátku mnoho 

Vietnamců myslelo, že se jedná o uznání celé komunity, tedy i cizinců, a že cizinci 

tímto krokem získali právo volit a podobně. Pouze tři respondenti pak vyjmenovali 

konkrétní právo, která jím byla přiznáno – shodně uvedli nutnost zajistit překlad 

a tlumočení při komunikaci s úřady.
74

 Několikrát bylo také zmíněno, že uznání bylo 

oslavováno, a to nejen českými občany s vietnamskou národností či občany s českým 

i vietnamským občanstvím, ale i Vietnamci cizinci, kterým toto uznání primárně nic 

nepřineslo. Značné oslavy probíhaly i v samotném Vietnamu.  

Někteří z dotazovaných pak i naznačili, že je uznání i překvapilo, jelikož 

vietnamská komunita se o uznání ucházela dlouhodobě a vlastně už ani nebylo 

očekáváno, že by se uznání opravdu prosadilo. Závěrem bylo také zmiňováno, že další 

dopady ukáže až delší časový horizont. 

6.2.2. České státní občanství – vlivy a důsledky 

Další zkoumanou oblastí bylo získávání českého státního občanství. Toto téma bylo do 

rozhovorů zařazeno, protože jedna z premis, ze které práce vychází, je, že rostoucí 
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 Překlady jsou však v některých obcích již delší dobu poměrně běžné a probíhají většinou 

prostřednictvím místních tlumočníků/překladatelů. 
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zájem o české státní občanství povede mimo jiné i k větší participaci vietnamské 

národnostní menšiny. V rámci této kategorie byly položeny dvě otázky, jedna týkající se 

důvodů, které Vietnamce vedou k žádosti o občanství a druhá směřují ke zjištění vztahů 

mezi nabýváním občanství a možným zvyšováním politické participace, která je v rámci 

aktivního a pasivního volebního práva se státním občanstvím spojena. 

Důvodů k žádosti o občanství bylo uváděno několik. Odpovědi se vesměs 

shodovaly a opakovaly, nicméně bylo vždy rozlišováno mezi první a druhou generací. 

Pro obě generace se opakoval fakt, že získání občanství obecně ulehčí fungování ČR. 

„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.“ (R3) Další důvod, který byl uváděn, ale již spíše s jedenapůltou 

a druhou generací, je samotný „český pas“, respektive možnosti cestování, které nabízí. 

Někteří k tomu dodávali, že vlastnit pouze vietnamský pas je opravdu značně 

nepříjemné – jednak nejsou téměř žádné možnosti cestování bez zahlcujícího vyřizování 

víz a také jsou s tím spojeny i odlišné procesy na letišti, značné formality a komplikace. 

I v této oblasti vede Vietnamce pragmatičnost. 

 Další zmiňovaný důvod pro obě generace byl ten, 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.“ (R3) České občanství tak bylo v tomto případě 

dáno do kontextu s menší pravděpodobností výskytu nerovného zacházení. Navíc, lepší 

postavení se nemusí vztahovat pouze k České republice, ale i k Evropské unii, kdy se 

občan ČR stává současně občanem EU a může třeba i v rámci EU podnikat. 

 Někteří respondenti se k problematice vyjadřovali skrze reflexi vývoje 

a s přihlédnutím k dlouhodobému horizontu. Uváděli, že ze strany Vietnamců 

v minulosti zájem o občanství nebyl, protože i s trvalým pobytem osoba disponovala 

vcelku širokým spektrem práv, až na právo volební, což ale dříve pro Vietnamce nebylo 

tak důležité. Navíc, co je rozhodně ta podstatnější příčina nežádání o české státní 

občanství, především pro první generaci, je ztráta občanství vietnamského. Tato hlavní 

překážka však odpadla a není tedy již zásadní důvod si o občanství nepožádat. Je sice 

pravda, že někteří Vietnamci stále uvádí, že na vyřizování nemají čas a někteří se 

obávají i zkoušky z českého jazyka, tzn., panuje zde jazyková bariéra, ale pořád platí, že 

hlavní překážka odpadla. 
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 Další důvody pro získání občanství pak byly uváděny odděleně dle generací. 

Zatímco u první generace se opakovaly přetrvávající vazby na Vietnam v podobě 

rodiny, majetku
75

 a také chápání sebe samých částečně jako součást Vietnamu, 

u jedenapůlté a druhé generace byl Vietnam zmiňován pouze ve smyslu navštěvování 

rodiny a blízkých. První generace se cítí být Vietnamci, chce udržet své kořeny 

a v pozdějším věku se chce do Vietnamu vrátit. U první generace také navýšení se 

změnou zákona nebylo tak rapidní jako u generace druhé, což je logické, jelikož jak 

bylo diskutováno v předchozí kapitole, zisk českého státního občanství byl ulehčen 

zejména pro druhou generaci. Specifickou skupinu z první generace pak tvoří část 

politických uprchlíků, kteří samozřejmě o české občanství velký zájem měli. 

 Co se týká konkrétně druhé generace, tak zájem o české občanství je značný a to 

z několika důvodů. Jedním z nich je, že zde tito lidé vyrostli a cítí se zde být jako doma, 

cítí se být jako Češi a nechtějí se vrátit zpět do Vietnamu. V ČR či někde v Evropě se 

plánují i usadit. I rodiče dětí druhé generace měli dle respondentů zájem o to, aby děti 

měly i české občanství. U druhé generace pak byly jako další důvod zmíněny zahraniční 

studijní možnosti. Často bylo také jako důvod podání žádosti uváděno procesní 

zjednodušení a snížení správního poplatku10 000 Kč na 500 Kč. Pro autorku bylo 

překvapující, že ani jeden z respondentů nezmínil otázka lepšího přístupu k zaměstnání, 

například ve státní správě. Je otázkou, zda Vietnamci druhé generace o tento obor zájem 

nemají, či spíše o tomto v jejich věku prozatím neuvažují. 

Zajímavější pak byl vztah mezi získáním českého občanství a politickou 

participací. Z 11 zde analyzovaných rozhovorů potvrdilo sedm respondentů, že lidé 

z vietnamské komunity se po získání občanství více zajímají a participují i v politických 

věcech a i obecně v komunitě. Je nutné pouze připomenout, že dominantně si 

o občanství po změně zákona žádá především druhá generace. Zbývající čtyři 

respondenti odpověděli, že takový vztah nevidí a nemyslí si, že by k tomu docházelo. 

Převážil tedy názor spatřující pozitivní vztah. 

Změna je přitom dle jednoho z respondentů pozorovatelná až v posledních třech 

či čtyřech letech, kdy se Vietnamci začínají zajímat o samotné dění v ČR. V minulosti 

dle respondenta převažovala spíše nechuť k takovým tématům, a pokud se o politice 

hovořilo, tak především u první generace pouze ve spojení s Vietnamem. Ti dotazování, 
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 Dle slov jednoho z respondentů „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“ (R6). 
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kteří v těchto faktorech spatřovali vztah, argumentovali, že je to pouze otázkou času, 

kdy bude tento nárůst viditelný i pro majoritu.  

Stejně tak jako většina oblastí, i tato byla respondenty posuzována zvlášť dle 

generací. U druhé generace bylo spojení občanství a rostoucí participace zmiňováno 

jako více reálné. Pozitivní vztah mezi nabýváním státního občanství a rostoucí 

politickou participací potvrdil u druhé generace i výzkum Ngô Thu Thào (2017) v rámci 

realizovaných focus group. Je ovšem otázkou, zda tato účast bude trvalá, jelikož 

výsledky jejího výzkumu směřují spíše k tomu, že si příslušníci druhé generace chtěli 

volby „spíš zkusit, bylo to něco nového“ (R9). Zdali však tato generace skrze politickou 

participaci dospěje i k nějaké občanské uvědomělosti či širšímu občanskému aktivismu 

nebo skrze občanský aktivismus k politické participaci, je otázka let následujících 

a vývoje ve společnosti. Dalším otazníkem je, zdali participace druhé generace 

příslušníků vietnamské národnostní menšiny je a bude obdobná jako u české majority ve 

stejné věkové kategorii, což většina respondentů i očekává, jelikož jsou českou 

majoritou v jejich věku velmi silně ovlivněni. Naopak jeden respondent argumentoval 

ve prospěch nižší participace, než u věkově obdobné části majority, a to v souvislosti 

s tím, že i když se druhá generace cítí být Čechy, „zvenku“ jsou Vietnamci, což u 

některých pořád způsobuje tendenci držet se v pozadí. Toto tendenci potvrdil i další 

respondent, který ačkoliv mluvil o první generaci, vztáhl tuto situaci i na sebe jakožto 

příslušníka druhé generace - „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“ (R7). 

Co se týká první generace, zde jsou odpovědi velmi rozporuplné a celá generace 

se v nezjištěném poměru de facto se dělí na dva tábory. Část první generace, která je 

zcela neaktivní i přes české občanství a další část, která se dle respondentů zapojuje 

a chodí volit. Dle jednoho respondenta je pro Vietnamce první generace participace 

něco nepředstavitelného i při získání českého státního občanství z důvodu 

přetrvávajících kulturních vzorců a vzorců chování z komunistického Vietnamu, kde 

platí, že se lidé mají starat pouze o sebe a o věci v domácnosti. „Veřejné dění nebo co se 

děje ve státě o to se stará stát ne občané.“ (R2) Nebo další respondent, „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.“ Takže od státu 
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ani další státních institucí není nic očekáváno. Je pak ale otázkou, na kterou mnozí 

upozorňují, zda potomci první generace, kteří získají občanství, budou mít zájem se 

občansky a politicky angažovat, když je v rodině nikdo k participaci nevede.  

 Druhá skupina čtyř respondentů pak v rostoucím počtu udělených státních 

občanství a participaci neviděla vztah. Jeden z dotazovaných reagoval, že rostoucí 

participaci očekával, ale ve svém okolí ji nepozoruje. Další z respondentů upozorňoval, 

že v této oblasti je vietnamská komunita stále velmi pozadu, a to i ve spojení 

s občanským prosazováním zájmů, což dával do spojení s první generací.  

6.2.3. Politická participace a komunální úroveň 

 

Stěžejní částí výzkumu je oblast politické participace. V rámci prvního bloku byly 

kladeny otázky a rozebírána témata, která jsou spojena s politickou participací jako 

takovou a teprve při vyjasnění pojmů a srovnán jednotlivých úrovní politiky se rozhovor 

přesunul na komunální úroveň. V oblasti komunální úrovně rozhovory doplňují či 

přináší i nové pohledy na nástroje a formy politické participace na místní úrovni. 

Politickou participaci občanů na lokální úrovni podrobně upravuje zákon o obcích, který 

v hlavě 1, par. 16 vyjmenovávána politická práva /zákon č, 218/2000 Sb.)
76

 Právě na 

využívání některých forem participace na lokální úrovni byli respondenti dotazováni. 

Navíc pak byly začleněny formy, se kterými se autor u vietnamské komunity dříve 

setkal. 

 Oblast politické participace byla otevřena otázkou, zda respondenti znají tento 

pojem, zda se s ním setkali a co si pod ním představují. Z 11 dotazovaných se s pojmem 

nesetkali pouze dva respondenti. Zbytek respondentů dokázal vysvětlit, co si pod 

pojmem představuje. Tyto představy se však značně rozcházely. Participace byla 

popisována jednak jako „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.“ (R1) Dále byla dvěma respondenty popsána jako 

zapojování se, aktivní zapojování do politiky, zúčastnění se, politická angažovanost do 

veřejných věcí, součinnost na politice. Jako konkrétní formy byly zmiňovány aktivní 
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 Patří mezi ně zejména právo „volit a být volen do zastupitelstva obce, hlasovat v místním referendu, 

vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce, nahlížet do rozpočtu obce, nahlížet do usnesení a zápisů z 

jednání zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva a komisí rady, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a 

k závěrečnému účtu obce, nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu, požadovat projednání určité 

záležitosti v oblasti samostatné působnosti…“ (Bernard 2007, s. 30). 



   

86 

 

i pasivní. V rovině aktivní byly zmiňovány volby, kandidování, členství ve straně 

a aktivování se skrze ni, ale i zapojování do diskuzí. Z roviny pasivní bylo zmíněno 

sledování informací, formulace názorů a obecný přehled o tématu, což bylo 

zdůrazňováno u čtyř respondentů. 

Dále byl rozhovor směřován k tématu odlišnosti vnímání politické participace 

mezi první a druhou generací. Ačkoliv základní odlišnosti byly ze strany autorky práce 

očekávány, rozsah a hloubka odlišností nikoliv. Navíc se zdá, že v z pohledu politické 

participace se první generace ještě vnitřně diferencuje, a to na skupinu politicky 

aktivních: „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.“ (R6) 

Nebo naopak politicky neaktivních: „Takže jakože moje rodiče jakoby se nikdy takhle 

do politiky nezapojovali“ (R7). „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. První generace nechodila k volbám vůbec, 

taky tam moc lidí nemá občanství.“ (R10) Další diferenciace uvnitř první generace 

probíhá na základě toho, zda je více sledována česká politická scéna či vietnamská, 

případně obě. V rámci rozhovorů byla navíc značně zdůrazňována právě oblast 

sledování politických témat a diskuze, tzn. přístup spíše pasivní, avšak pro první 

generaci možná dominantní. Část první generace – politicky aktivní, taktéž dle 

respondentů disponuje vcelku značnými politickými znalostmi, někdy i většími, než 

generace druhá, která v ČR prošla vzdělávacím systémem. Jeden z respondentů druhé 

generace pak sám potvrdil nedostatek znalostí, především ve volebním systému „Jsem 

právě byla jednou volit a jako už jsem si jakoby vybrala tu stranu, kterou jsem chtěla, 

ale potom tam ještě jako byli nějaký jména, že mám zvolit ještě nějaký ty jména jako, 

a to jsem už vůbec nevěděla, co to jsou za lidi a takové.“ (R7) „Zmatečnost a zrádnost“ 

byla připisována hlavně komunálním volbám. Část politicky neaktivních je dle 

respondentů do značné míry stále ovlivněna vzorci chování z Vietnamu, kdy není 

zvykem se do politiky zapojovat – „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.“ (R2) Dále byla u první generace 

zmiňována i jazyková bariéra a stejně jako u generace druhé i neznalost systému 

hlasování.  
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Co se týká druhé generace, tak část respondentů argumentuje, že jsou její 

příslušníci ještě mladí na to, aby politicky výrazně participovali, a očekávají 

angažovanost až kolem 30. roku věku, případně až u třetí generace. Taktéž drtivá 

většina respondentů u politické participace jedenapůlté a druhé generace zmiňovala, že 

tyto osoby již plně převzali názory a postoje k participaci jako česká majorita v jejich 

věku. Slovy respondenta: „Jde vidět, že ta mladá generace je zaintegrovaná, 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“ (R9). Další respondent pak uvedl, že „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). U druhé generace bylo ale zmiňováno, 

že přece jen vstřebávají informace, třeba i nezamyšleně, a to skrze internet a český 

vzdělávací systém. Vedle toho příslušníci první generace si informace spíše cíleně 

vyhledávali. Velké téma, které zapojené osoby zmiňovali je, jestli skrze druhou generaci 

může být první generace ovlivněna k větší politické aktivitě.  

 Velmi zajímavá byla diskuze ohledně rozlišení a důležitosti jednotlivých voleb. 

Všichni respondenti se na základní rovině orientovali v typech voleb, alespoň v té 

rovině, že je dokázali vyjmenovat a uvést svou hierarchii důležitosti. Na první pozici se 

z hlediska podstatnosti střídaly parlamentní a prezidentské volby. Komunální volby 

zaujímaly třetí pozici. Toto zjištění se přitom neshoduje s výsledky výzkumu zmiňované 

diplomové práce, kde druhá generace přiřkla největší důležitost volbám komunálním. 

Prezidentské a parlamentní volby byly vnímány jako podstatnější možná i z důvodu 

jejich značné medializace. Naproti tomu komunální volby byly označovány jako 

důležité proto, že se rozhoduje o směřování obce, ve které žijí.  

 Dále se rozhovor stočil i k volební účasti a motivech. U první generace byly 

nastíněny bariéry v jazyce a neúčast z důvodu přenesených vzorců chování a možná 

i strachu z Vietnamu. Šest respondentů se vyjádřilo, že chodí volit, z toho tři sporadicky 

a tři pravidelně. Pět respondentů se vyjádřilo pouze za komunitu, o to to způsobem, kdy 

nebylo možné zcela přesně vyhodnotit, zda dle nich většina menšiny chodí volit či 

nikoliv. 
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Tabulka 9: Vyjádření respondentů k účasti na volbách 

Respondenti Generace
77

 Účast ve volbách 

R1 P ano sporadicky 

R2 JP za sebe se nevyjádřil 

R3 P ano sporadicky 

R4 P za sebe se nevyjádřil  

R5 D ano pravidelně 

R6 P za sebe se nevyjádřil 

R7 D ano sporadicky 

R8 P ano pravidelně 

R9 D za sebe se nevyjádřil 

R10  JP za sebe se nevyjádřil 

R11 P ano pravidelně 

Zdroj: autorka na základě vlastního šetření 

Bylo zjištěno, že volební účast Vietnamců obecně ovlivňuje téma voleb. Pokud 

se jedná o téma, které se vietnamské komunity dotýká, které může ovlivnit jejich životy 

a především pak podnikání, diskuze a mobilizace roste. Důkazem toho byly parlamentní 

volby konané v roce 2013 a kandidatura Andreje Babiše v čele politického hnutí ANO 

2011. Díky Babišovi, který již v programu prosazoval zavedení EET, proběhla 

mobilizace vietnamských voličů ve volbě proti hnutí. Jak uvádí respondenti, „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“ (R2). I po volbách však 

„téma Babiš“ rezonuje napříč vietnamskou komunitou, zejména u podnikatelů z první 

generace. „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“ (R4). Na druhou stranu 

respondent, který je zaměstnaný mimo vietnamskou komunitu uvedl, že EET zajímá 

především první generaci podnikatelů a je otázka, jak velká je skupina podnikatelů 

s českým občanstvím. Nepodnikající české občany s vietnamskou národností dle něj 

problematika EET nezajímá. On sám pak zmínil, že chodí volit „kvůli problému 
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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“ (R5).  

Kromě role tématu respondenti zmiňovali i roli vzdělání, obecný zájem 

o politiku a o dění kolem sebe, a to především u druhé generace. Zapojení do voleb 

u druhé generace bylo popisováno spíše „vlažně“. Jak již bylo konstatováno výše, v 

souvislosti s participací obecně, i konkrétně u voleb bylo zmiňováno, že druhá generace 

ještě politicky nevyzrála a vzhledem k tomu, že v rodinách k participaci vedeni nebyli, 

je otázka jak se jejich postoj vyvine a co tento postoj ovlivní. Dále byl u studentů 

zmíněn problém s dojížděním kvůli volbám z měst, kde studují do míst, kde mají trvalé 

místo bydliště, což se obecně vyskytuje i u studentů majority (R9). Další respondent 

překvapivě upozornil na nezodpovědnost účasti na volbách při neznalosti programu 

politických stran: „Já jako spíše celkově když to nesleduju jo, když nesleduju tu 

politickou scénu, a pak mám jít volit, já prostě nevím, já to, nevím no, přijde mi 

nezodpovědnost tam jít a někoho tam zvolit, aniž bych věděla co a aniž bych podrobně 

jako zkoumala všechny ty volební kampaně.“ (R7) Přesto se dotazovaní více přikláněli 

k názoru, že z druhé generace je více osob, které k volbám chodí. 

Vzhledem k aktuální politické situaci vyjádřili dvě osoby svou vůli účastnit se 

nadcházejících parlamentních a také prezidentských voleb. „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…Rád bych svým 

hlasem tohle ovlivnil, protože se mě to už teď hodně týká… Teď, co vlastně vydala česká 

vláda, tak mě to vlastně hodně politicky ovlivnilo“ (R3). K prezidentské volbě pak 

vyslovili názory jako „Upřímně, mně se nelíbí současný prezident. Já bych byl spíš 

proto, aby ho někdo vystřídal“ (R3). 

Předposlední oblast se zaměřovala na angažovanost v politických stranách, a to 

jak v podobě vstupu do strany, tak i kandidování. Při položení této otázky téměř všichni 

respondenti zmínili osobu studenta Cong Hung Nguyena, kandidujícího do evropských 

voleb v roce 2009 za stranu ODS. Nikdo z respondentů si přímo na rozhovoru sice 

nevybavil jeho jméno ani volby, do kterých kandidoval, nicméně věděli, že se jedná 

o kandidaturu za stranu ODS a o kampani, která probíhala na Sapě.
78

 Jeden z 

respondentů komentoval blíže i okolnosti jeho kandidatury: „to bylo úplně špatně 

položený jako, protože proč má reklamy na SAPĚ, když na SAPĚ je většina 
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s dlouhodobým a trvalým pobytem…No a u těch třeba starších Vietnamců co mají 

občanství, tak oni když už jako ho mají volit, mě to říkal jeden pán…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... 

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…že byl spíše jenom jakoby tvář, že to vymýšlel někdo 

za tím, nějaký Čech…že to vymýšlela. A on byl jenom ta tvář…Takže on neměl podle mě 

vůbec představu.“ (R7). Za hlavní důvod kandidatury dotazovaní označili jeho osobní 

zájem o téma a zajímavost nabídky. 

 Někteří kromě něj dodávaly i další osoby, řadově však bylo zmíněno zhruba pět 

osob, které kandidovaly na některé úrovni politiky. Obecně jako důvody vstupu do 

politiky byly uváděny spíše osobní zájmy, vidina úspěchu, ambicióznost a zájem 

o politiku obecně než například snaha pomáhat komunitě. Z hlediska generací pak 

všichni hovořili pouze o potenciálu druhé generace. U první generace bylo pouze 

zmíněno následující: „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.“ (R6) Dále byly naznačeny 

další důvody, proč první generace pravděpodobně nevyužije aktivního práva, a to 

jazyková bariéra, mezera ve všeobecných znalostech a kontextu a pragmatičnost 

a realistické postoje. Spolu s tím byl uveden další důvod k pasivitě, který je výrazně 

přítomný i české majority – „zapojení není, protože nikdo nevěří, že by tam něco 

změnili“ (R6). Z hlediska stranických preferencí byla první podnikatelsky zaměřenou 

generací zmiňována podpora tradičních pravicových stran, především ODS a částečně 

i TOP 09, ale zmíněna byla i ČSSD a KDU-ČSL. U mladé generace pak byla zmíněna 

podpora kromě výše jmenovaných stran a následně i Pirátů a Zelených. Vzhledem 

k tomu, že většina Vietnamců jsou podnikatelé, jejich podpora spíše pravicovým stran 

byla očekávatelná a je známá. Je ale otázkou, zda se tento postoj již nemění, především 

u skupiny zaměstnaných Vietnamců mimo vietnamské společnosti. 

 Jako doplňující byla položena otázka týkající se možného vzniku vietnamské 

politické strany na jakékoliv úrovni politiky. Odpovědi na tuto otázku se značně 

rozcházeli. Tři respondenti se vyslovili pro vznik, tři se vyjádřili negativně a ostatní toto 

nedokázali předpovědět. Jeden respondent, který se přiklonil ke vzniku strany, ale 

upozornil, že dle něj bude tento vznik motivován z Vietnamu. Respondent druhé 

generacemi sdělil, že se o tomto vedou ve vietnamské komunitě již diskuze, které však 
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v posledních letech narůstají. Osoby, které se vyjádřily negativně, dodaly své důvody. 

Dle jednoho názoru jsou Vietnamci značně pragmatičtí a vstup do politiky pro ně nemá 

jasné výhody a budoucnost. Jako další důvod byl uváděn ten, že i kdyby se zformovalo 

nějaké uskupení, tak „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“ (R9). Zmiňován byl spíše vývoj, 

kdy se Vietnamci budou přidávat do existujících politických stran dle svých názorů, 

preferencí a politického přesvědčení. K tématu možného vzniku vietnamské politické 

strany na komunální úrovni již existuje příspěvek, který došel k závěru, že vznik není 

v současnosti či blízké budoucnosti pravděpodobný, a to zejména z důvodu nízké šance 

úspěchu vzhledem k nedostatečnému počtu oprávněných voličů (Antoš 2012). 

Druhý blok cílil již čistě na komunální úroveň, ačkoliv i v rámci předchozím 

otázek byla již částečně zmiňována, a to především v souvislosti s důležitostí 

jednotlivých voleb. Jako první byla respondentům položena otázka, zda je pro 

vietnamskou národnostní menšinu důležitá politika v obci, kde žijí. Devět respondentů 

naznačilo, že lokální politika je pro vietnamskou menšinu důležitá. Jeden respondent se 

k otázce přímo nevyjádřil a další si myslí, že tato úroveň podstatná není. Ti, kteří 

považují úroveň za důležitou, doplnili, že je zde více faktorů, které důležitost ovlivňují. 

Zaprvé, důležitost se odvíjí od konkrétních měst. Zatímco v Praze nebyla komunální 

politika označována za důležitou, ve všech ostatních městech a obcích, a to zejména 

tam, kde respondenti uvedli, že se se zástupci města znají, byla důležitost vyšší. 

Respondent z Prahy: tak jako co v Praze tak myslím, že asi nás moc nezajímá“ (R11). 

Oproti tomu respondent žijící většinu svého života mimo Prahu uvedl, že „u těch obcí 

záleží, o jakou se jedná, je to o osobních vztazích, na těch větších městech se to moc 

neřeší“ (R4). 

Co bylo ale zmíněno hned několika respondenty je sledování dění v MČ Praha-

Libuš, kde se nachází i tržnice SAPA. Bez ohledu na místo bydliště je místní dění 

včetně kroků MČ Praha-Libuš sledováno. „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.“ (R3). Důvody jsou vesměs ekonomické, protože SAPA je centrem 

služeb a obchodu vietnamské komunity. Dalším důvodem ale může být i zájem 
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o sledování vztahů MČ Praha-Libuš versus vietnamská komunita, kde mohou být 

vzhledem k početné přítomnosti Vietnamců a SAPY nastavovány vzorce chování, které 

mohou přejímat i vedení dalších měst nebo vietnamské komunity v dalších městech. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje vnímání komunální politiky je i to, zda je místo 

bydliště shodné s místem podnikání. Zejména v minulosti totiž bylo běžné, že 

Vietnamci podnikali a trávili celé dny v jiné obci, než žili a zájem o dění v místě 

bydliště nebyl. S přesunem z tržišť do kamenných prodejen však tento trend již není tak 

přítomný.  

Charakterizovat, proč je komunální politika důležitá, však bylo již 

komplikovanější. Místní politika byla skrze různá vyjádření spojována životem jedinců, 

tzn., bylo mířeno pravděpodobně k tomu, že město se podílí na kvalitě života občanů. Je 

otázkou, proč bylo pro respondenty obtížné specifikovat důvody. Jednou z možností, ke 

které směřovaly i odpovědi respondentů je, že lidé o komunální politice mnoho neví. 

Vietnamská menšina není o obcích, jejich fungování, volení zástupců a systému celkově 

dostatečně informována. Lidé tak de facto neví, co se za komunální politikou konkrétně 

skrývá. „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“ 

(R7). Další skupina respondentů pak sdělila, že místní politika je pro Vietnamce 

důležitá až ve chvíli, pokud se činy města lidí nějakým způsobem dotknou – „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, nevím, nějak 

omezovat, tak potom se ozvou a začnou to řešit.“(R7) Tzn. tak jako na celostátní úrovni, 

i zde dle některých záleží na vztahu mezi činností obce a zájmů jedince. 

Dále byla zkoumána témata, která Vietnamce na místní úrovni zajímají. 

Většinou respondenti sdělili, že se zajímají o ekonomická témata, tzn. témata spojená 

s podnikáním, což zase souvisí především s první podnikající generací a s jejich 

pragmatismem a současně i s tím, že jsou to témata, která se jich bezprostředně týkají, 

protože zasahují do jejich živobytí.  

Konkrétně z ekonomických témat byla zmíněna oblast hazardu – tzn. zejména 

otázka heren. Jak uvedl respondent R3: „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 
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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.“ Dalším důležitým tématem pak byla i oblast pronajímání či 

prodeje nemovitostí, především nebytových: „Vietnamci hodně podnikají v byznysu, 

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“ (R3). 

Další možné oblasti, které spadají do působnosti obcí, musely být respondentům 

vyjmenovávány. Někteří respondenti pak uváděli oblasti, které jsou v kompetenci 

národních orgánů, jako například daně pro živnostníky či podnikatele. V oblasti 

občanské vybavenosti, územního rozvoje, oblasti rodinné politiky, školství a kultury se 

názory lišily. Vesměs se lidé ale přikláněli k tomu, že oblast školství a územního 

rozvoje „je asi důležitá“, ale odpovědi byly spíše obecného charakteru v tom smyslu, že 

oblast podporují, nežli by se v této oblasti nějak angažovali či se nějak více aktivně 

zajímali. Jeden z respondentů pak sdělil, že ho zajímá „všechno co se týká normálního 

života pro občana. Když občan něco potřebuje, tak nemáme tak vysoké požadavky“ 

(R8). 

Na otázku témat navazovala oblast zapojování. Bylo zkoumáno, jakými formami 

se občané do místního dění zapojují. Formy a míra zapojení se dle jednoho respondenta 

liší dle koncentrace Vietnamců, kdy s vyšší početností je komunita viditelnější a stává 

se podstatnějším tématem i pro danou obec či město. Ze strany respondentů byly 

několikrát zmiňovány způsoby spadající do pasivního přijímání informací, tzn. skrze 

místní média. „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“ 

(R3). 
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Dále byli respondenti dotazováni na některé možné formy participace. Oblast 

aktivní a pasivní politické participace byla probrána již výše.
79

 S respondenty byla 

posléze diskutována možnost finančních darů stranám a zapojení do volební kampaně. 

Respondenti toto vnímají jako ojedinělé, ale někteří z nich nevyloučili, že se toto děje. 

Tři z respondentů pak polemizovali nad tím, zda se tak neděje výměnou za určité služby 

apod. „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.“ (R3). V této souvislosti byla 

připomenuta i kauza vietnamské mafie jako hlavního sponzora politických aktivit – 

„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“ 
80

 (R11).  

Někteří respondenti pak úvahy o finanční podpoře stranám dále rozváděli: 

„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…To si člověk nemůže dovolit a menší strany kde by vzali ten vliv, aby tomu 

člověku pomohli.“ (R4) Namísto stranám ale dle respondentů Vietnamci přispívají do 

sociální oblasti na místní úrovni – např. při živelných katastrofách, dále byly dvakrát 

zmíněny domy seniorů a podobné služby a poté pomoc členům vietnamské komunity 

při životních potížích. Možnost finančních darů se pak vztahuje spíše k první generaci, 

která disponuje prostředky. 

Dalším podstatným tématem byly petice, stávky a demonstrace, přičemž 

především do poslední oblasti se Vietnamci značně zapojují, a to v především 

v poslední době. Většinou se však jedná o demonstrace týkající se celostátní politiky, 

například s tématikou EET a či politice vůči Číně 
81

 – „hm, to bylo proti Číňanům, jestli 
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 Zde je pouze možné okrajově doplnit, že jeden respondent při debatě ohledně tohoto tématu uvedl, že 

na místní úrovni volí celý život jiné strany než na úrovni celostátní. 
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 Více k této kauze viz například Fingerland 2016 (http://pravyprostor.cz/vietnamske-mafie-jako-hlavni-

sponzori-ceskeho-politickeho-establishmentu/) či Kohout 2016 

(http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8582-tak-to-je-velmi-vazne-obvineni-namoceny-jsou-pry-

vsechny-politicke-strany.aspxú). 
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 Více o těchto demonstracích viz Topinková 2014 (http://praha.idnes.cz/demonstrace-vietnamcu-pred-

cinskou-ambasadou-fod-/praha-zpravy.aspx?c=A140511_122355_praha-zpravy_maq) nebo Baret 2015 

(http://www.reflex.cz/clanek/komentare/62982/vietnamci-budou-demonstrovat-v-praze-proti-cine-kterou-

povazuji-za-nebezpecnou.html).  
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jste nějak zaregistrovala čínsko-vietnamskou válku nebo zabírání těch ostrovů. To byla 

velká, dvě myslím byli dokonce. Jsem se byla na jedný podívat“(R7). V souvislosti 

s EET byl pak realizován i bojkot ve formě zavření vietnamských obchodů. 

Podepisování petic, především elektronických, začíná také být běžný způsob 

zapojování. „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“ (R4).  

Oblast účasti na jednání na zastupitelstvech a hlasování v referendu byla pro 

účely analýzy spojena, jelikož z rozhovorů vyplynulo, že obě tyto formy jsou využívány 

spíše ojediněle a pouze za předpokladu, že se jich téma bezprostředně dotýká či je 

ohrožuje – příkladem budiž referendum v Ústí nad Labem týkající se regulace hazardu, 

do kterého se dle respondentky zapojili i vietnamští občané vlastnící či pronajímající 

automaty. Oblast navštěvování zastupitelstev byla zmíněna již v předchozí části, 

věnující se oblasti hazardu a pronájmu nebytových prostor, kde k účasti na zasedání 

docházelo. Zapojování do zastupitelstev je však možné najít i v dalších městech, 

například ve Varnsdorfu, na což poukázal i výzkum realizovaný Ministerstvem pro 

místní rozvoj ČR (Urbanová 2014).
82

 Kde vietnamská účast na zastupitelstvu není 

nezvyklá, je dle respondentů na MČ Praha-Libuš. „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.“ (T3) Například v Ústí nad Labem se pak konalo 

společné jednání zastupitelstva se zástupci Vietnamců ve věci drogové problematiky, 

což bylo ale předem domluvené jednání (R7).  

Závěrem lze také zmínit myšlenku jednoho respondenta z první generace, který 

konstatoval, že se zapojuje jako běžný občan, protože na větší aktivity nemá čas ani 

peníze. Primární je pro něj práce a rodina. Nastínil, že mimo klasikou politickou aktivitu 

občanů se více o místní dění zajímají vietnamští podnikatelé, kteří se snaží ovlivnit 

kroky a stanoviska města či obce ku svému prospěchu. Hrstka takových podnikatelů se 

pak snaží na místní úrovni i obecně pomoci (R5). 

 Téma, které se v rámci zkoumané oblasti vygenerovalo samovolně na základě 

rozhovorů, byla oblast týkající se řešení problémů a zprostředkování zájmů na místní 

úrovni.  
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 Jedná se o interní studii Ministerstva pro místní rozvoj zpracovávané pro Odbor azylové a migrační 

politiky Ministerstva vnitra. 
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Respondenti sdělovali, že vietnamská komunita v první řadě řeší problémy uvnitř, nežli 

je začne řešit navenek se samotnými českými institucemi. Vnitřně jednak značně 

komunikuje skrze sociální sítě, kde jsou založeny početné skupiny a stránky, například 

dle oboru podnikání
83

 a kde se spolu Vietnamci řeší aktuální problémy apod. „Tak 

Vietnamci nejdřív jakoby 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…. Ale postupně se z toho stala skupina, kde se sdílí (problémy – pozn. 

autorky)…nebo třeba když přijde nějaká obsílka třeba, třeba z magistrátu…“ (R7). 

Toto místo je také centrum diskuzí, mimo jiné i o politice.  

Dále, u vietnamské komunity v České republice je velmi rozvinutým fenomén 

institut zprostředkovatele a celého komplexu zprostředkovatelských služeb, kterého 

využívají zejména Vietnamci, kteří neumí dobře česky, což ale bariéru v komunikaci 

ještě posiluje. Tyto zprostředkovatelské služby se koncentrují především v Sapě. Na 

místní úrovni pak jedinci z komunity využívají osoby překladatele či tlumočníka 

z komunity, případně své děti. Tlumočníky/překladatele pak dnes celkem běžně 

využívají i města a obce. „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“ (R1). V neposlední řadě jsou zde 

i přítomné neziskové organizace, které se na místní úrovni také někdy zapojují. 

Společné zásadní věci komunita prosazuje spíše skupinově, prostřednictvím 

osob zastupujících komunitu: „totiž Vietnamci to je tak, 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…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 jo skupinově jo. U tý 

vietnamský komunity co si myslím, že je dobrý tak je dobrý znát že voni se jakoby 

sdružujou, voni nejsou jednotlivci„ (R10). 

Co se týká oblasti národnostních výborů, devět dotazovaných vědělo, že mohou 

vzniknout, ale pouze tři dokázali blíže specifikovat jejich práci. Jeden respondent 

dokázal činnost výboru popsat do detailů, avšak pouze díky tomu, že se jej účastnil 

v pozici zástupce vietnamské komunity. Dalších šest respondentů dokázalo říci 
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 Viz například skupina Hiep hoi Potraviny tai CZ (Svaz podnikatelů v potravinářství v ČR) – uzavřená 

skupina s cca 23 000 členy: https://www.facebook.com/groups/hiephoipotravinycz/?fref=ts (Zpráva 2017) 

https://www.facebook.com/groups/hiephoipotravinycz/?fref=ts
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o výboru pár základních informací. Asi tři respondenti věděli, že výbory existují jak na 

krajských, tak na obecních úrovních. Informovanost o existenci výborů a o jejich účelu 

je tedy minimální. 

Dle zkušenosti R7 se do výboru velmi těžce hledají zástupci. Důvod je ten, že 

„to musí být někdo, kdo umí perfektně česky i vietnamsky“, a navíc musí souhlasit 

s určitou politickou angažovaností. Dále, výbory se v některých městech konají 

v odpoledních hodinách, což pro Vietnamce představuje značnou překážku – „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“ (R10). 

Respondent a zároveň člen výboru uvedl, že činnost výboru spočívala především 

v řešení záležitostí jiných menšin, než menšiny vietnamské, především pak menšiny 

romské. I přesto byl zájem zapojit vietnamskou komunitu do místního dění. Konkrétně 

byly za dobu působení respondenta (cca jeden rok) realizovány dvě kulturní aktivity 

i s účastí vietnamské menšiny. O akce však nebyl mezi vietnamskou komunitou velký 

zájem, jelikož ve městě žilo značné množství dělníků pracujících pro společnost Škoda, 

kteří o zapojování neměli zájem. Jako efektivní činnost výboru hodnotila překládání 

letáků do Vietnamštiny a spolupráci s orgány veřejné moci při jejich distribuci. 

Vietnamská komunita, ačkoliv měla možnost skrze výbor čerpat finanční prostředky pro 

své aktivity, tak nečinila, jelikož je dle respondenta zvyklá fungovat finančně 

samostatně.  

Při debatě se také ukázalo, že je velmi různorodě vnímáno, co je cílem výboru 

a jak by měl efektivně fungovat. Dle respondenta zapojeného do výboru nebyl ani 

komunitou chápán jako instituce, skrze kterou by bylo možné prosazovat své zájmy 

a snažit se ovlivňovat činnost samospráv, ale jako prostor, skrze který může česká 

majorita vietnamskou komunitu více poznat. Rozdílné výklady při chápání rolí a funkci 

jednotlivých institucí pohledem české majority a vietnamské komunity potvrdil i další 

dotazovaný, a to i na úrovni celostátní, kdy ze strany vietnamské komunity dochází 

k nepochopení smyslu a účelu Rady vlády pro národnostní menšiny. Tento respondent 

se z podstaty své funkce i blíže zabýval činností výborů, avšak pouze na krajské úrovni. 

Jako dobře fungující kraje uváděl Kraj Vysočinu, Jihomoravský kraj, Plzeňský 

a Moravskoslezský kraj a pak i město Chomutov. Na úrovni jednotlivých municipalit 

přehled neměl.  
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 Jako poslední otázka byl zmíněn přístup obcí k vietnamské menšině. Ten byl 

hodnocen vesměs kladně, například: „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“ (R5). Pozitivně byl vztah hodnocen především v obcích 

a městech, kde se vietnamská komunita a vedení města osobně znají, a kde zástupci 

města navštěvují akce pořádané například vietnamskými sdruženími, například v Ústí 

nad Labem – „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“ (R7). Pozitivní přístup obcí byl uveden i případě Chebu, 

Chomutova, Mladé Boleslavy a v Brně – „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“ (R8). Také bylo zmíněno, že přístup obcí 

se v posledních letech zlepšuje, a to i prostřednictvím podpory společných kulturních 

a integračních akcí v jednotlivých obcích, městech a MČ. Jak uvedl jeden 

z dotazovaných: „To je jako předtím jsem byl na několik setkání kde…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.“ 

Některé obce se také snaží zlepšit komunikaci s vietnamskou komunitou, 

například skrze překlady informací do vietnamštiny či najímaní předkladatele či 

tlumočníky, například při překladu školních řádů či podstatných informací například na 

živnostenském oboru. Bohužel se situace dle respondenta nemění preventivně, ale spíše 

až reakcí na dané problémy. Jako příklad je pak uváděna Praha-Libuš, která jelikož ji 

musela řešit problémy s vietnamskou komunitou, tak nyní k celé záležitosti přistupuje 

velmi aktivně. Naopak pořád zůstávají části, například Praha 2, které k problematice 

přistupují stylem „u nás žádné komunity nejsou“, ačkoliv tomu tak není a o tuto oblast 

se nezajímají (R1). Respondenti také ocenili vydávání zpravodajů či jiných různých 

občasníků ze strany města. Přesto ale někteří z nich uváděli, že by byli rádi, kdyby se 

o ně město více zajímalo a zjišťovalo, co je trápí a co se děje. Na druhou stranu ale 
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dodává, že je to i problém Vietnamců, kteří mají takovou mentalitu a neumí se 

projevovat, říct svůj názor a bojovat za své zájmy. 

 

6.2.4. Občanská participace s důrazem na místní sdružování  

 

Poslední kategorií, která byla součástí rozhovorů, je občanská participace. V rámci této 

kategorie bylo zjišťováno, zda vietnamská národnostní menšina občansky participuje, 

jakými způsoby a co participaci ovlivňuje a jak na občanské sdružování nahlížet a členit 

jej. Důraz byl kladen především na sdružování na místní úrovni, tzn. aktivitu a členství 

v různých organizacích. V rámci tohoto tématu byly stejně jako u předchozích oblastí 

potvrzeny významné rozdíly v zapojování, přístupu a motivech první a druhé generace. 

Sdružování vietnamské komunity je velmi rozšířené a je mnohem častější, než 

jakákoliv politická aktivita. Roli určitě hraje fakt, že sdružování a uchování soudržnosti 

je samo o sobě je pro Vietnamce vlastní a blízké. Navíc, „vietnamská mentalita tíhne 

k tomu pomáhat ostatním“ (R9) Jeden respondent spolu s tím upozornil, že „Vietnamci 

zakládají často různé svazy a spolky, protože to znají i z Vietnamu“ (R2). Občanské 

zapojování pak dle dotazovaných pro Vietnamce nepřináší takové riziko jako politická 

aktivita. Politicky aktivní lidé, pokud navíc kritizují například režim či politiku ve 

Vietnamu „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.“ 

(R5).  

Ačkoliv na první pohled to může vypadat, že struktura vietnamského sdružování 

je vcelku snáze uchopitelná, skutečnost je komplikovanější a v pozadí stojí cílenější 

aspekty. Sdružování v různých spolcích, sdruženích a dalších uskupení lze v rámci 

uskutečněných rozhovorů analyzovat do několika oblastí, přičemž tyto oblasti nejsou 

nijak striktně ohraničené, spíše se jedná ú různé způsoby náhledu.  

Jednou z možností, jak na občanskou participaci prostřednictvím sdružování 

nahlížet, je dle stupně organizovanosti a právního charakteru. Respondenti uváděli, že 

ačkoli existuje velká síť vietnamských sdružení, pouze málo z nich funguje oficiálně, 

tzn. včetně registrace, stanov apod. To se ukázalo být problémem právě i při výběru 

zástupce do Rady vlády pro národnostní menšiny, jelikož se jím mohl stát zástupce 

oficiálně existující národnostně menšinové organizace. 
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Další cesta náhledu spočívá v míře vlivu a angažovanosti zastupitelských úřadů 

v České republice (Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v České 

republice – dále jen „vietnamské ambasády“) na sdružení. V poslední době začíná být 

navenek otevřeněji diskutováno, že Vietnam prostřednictvím vietnamské ambasády 

v České republice reguluje a dozoruje nad vietnamskou komunitou v České republice 

a tím ovlivňuje jejich občanskou i politickou participaci. V ČR lze tak najít mozaiku 

různých sdružení s různým stupněm vlivu vietnamské ambasády.
84

 Struktura těchto 

uskupení kopíruje strukturu ve Vietnamu. V čele stojí Svaz Vietnamců v ČR, na němž 

je většina dalších sdružení napojených či závislých. Jedná se o Svaz žen, Svat studentů, 

Svaz mládeže, Svaz buddhistů apod. Pobočky Svazu Vietnamců a jeho jednotlivých 

uskupení jsou formovány v každém městě či obci s větší přítomností Vietnamců. 

Zástupci ambasády pak navštěvují jednotlivé pořádané komunitní akce. Další 

respondenti upozorňovali, že se nejedná o věc ojedinělou, ale takovýto způsob 

organizace probíhá i například v Německu či Polsku. Dle respondentů stojí sdružování 

postavené na Svazu Vietnamců v ČR na tlaku ambasády, která požaduje, aby byla 

komunita organizovaná a ambasáda ji tak měla snáze pod kontrolou. Je pak otázkou, 

nakolik se takové sdružování dá označit za dobrovolné. Konkrétně Svaz Vietnamců 

v ČR funguje dle konstatování respondentů na základě podnikatelských subjektů, které 

finančně přispívají. Jak ale upozornil jeden z respondentů, zejména vzdělanější lidé se 

chtějí od těchto struktur distancovat a sdružují se samy neoficiálně mimo tyto struktury. 

Svaz Vietnamců je však i v médiích a obecně v majoritě často prezentován jako 

oficiální reprezentace Vietnamců v České republice.  

Dále existují i spolky krajanů, které jsou v různé míře taktéž ambasádou 

ovlivňováni. Tyto spolky jsou utvářeny na základě provincií, odkud lidé ve Vietnamu 

pochází. Teprve v rámci druhé úrovně se seskupují lidé žijící například ve stejném kraji 

či městě v České republice, i v závislosti na počtu přítomnosti vietnamské komunity. 

Jak uvádí jeden z respondentů: „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.“ (R3) To potvrzuje i další 

respondent, který k tomu dodává, že „Vietnam je velká země, je tam mnoho provincií, 

                                                 
84

 Ambasáda představuje pro samotné Vietnamce významného aktéra, jelikož v její kompetenci je otázka 

vydávání cestovních pasů, víz apod. 
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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“ (R4). Cílem těchto uskupení je dle respondentů udržet si svůj 

původ, který se vlivem života v ČR ztrácí. Jeden respondent nicméně dodal, že kromě 

sdružování na základě provincií docházelo i ke sdružování na základě továrny či 

podniku, kde spolu Vietnamci pracovali. 

Menší část spolků je pak skutečně nezávislých, svým charakterem 

lidskoprávních a dle slov respondentů „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“ 

(R9). 

Další možností náhledu je z hlediska zapojení první a druhé generace. Důvody 

a vazby u první a druhé generace jsou totiž značně odlišné. První generace se dle 

respondentů sdružuje dominantně ve vietnamských uskupeních, nejvíce v rámci Svazů 

Vietnamců v ČR a pak v krajanských sdruženích vietnamských provincií, které se 

zaměřují spíše na kulturu či se sdružují i na základě náboženství. Drtivá většina 

příslušníků první generace jsou vietnamští občané, na které má vliv vietnamská vláda 

skrze ambasádu.  

Druhá generace se sdružení provincie již v takové míře jako první generace 

neúčastní. Příslušníci druhé generace, vzhledem k tomu, že se narodili v Česku, již 

k provinciím ve Vietnamu takový vztah nemají. Často nejsou ani nábožensky 

vyhranění, takže ani organizace na tomto základě neprobíhá. Druhá generace se tak 

spíše zapojuje do českých organizací, případně si vytváří vlastní sdružení, která 

podporují vietnamskou mládež. Příklad jedné takové organizace je nově fungující 

skupina Viet Up. Přesto je zde však více sdružení první generace. Taktéž respondenti 

z první generace v rozhovoru potvrdili přání, aby i druhá generace měla svá sdružení, 

aby byly více angažováni ve společnosti, aby de facto po nich převzali činnost a snažili 

se o uchování vietnamské identity a kultury. Dále také uvedli, že se je snaží zvát na 

sdružení první generace, ale mnozí z nich nemají zájem. Respondenti také upozorňují 

že, příslušníci druhé generace sdružování pojímají již více oficiálně, respektive mají 

v oblasti oficiálního fungování sdružení mnohem více informací. 

V rámci druhé generace tak bylo často zmiňování zapojování jejich příslušníků 

do oblasti dobrovolnictví a celkově působení v neziskových organizacích. Dále bylo 
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také uváděno, že druhá generace se sdružuje na základě svých studijních oborů, tzn. 

ekonomové (zejména v organizaci Aeisec), lékaři, právníci apod. či dle sportovních 

zálib. Případně se zajímají i o české organizace, které pracují s vietnamskou menšinou. 

Část příslušníků druhé generace se ale pořád zapojuje i do struktury Svazu Vietnamců, 

i když, jak upozornil respondent, často je tomu tak i z nevědomosti. Zbytek v těchto 

aktivitách pak vidí možnost nějakého uplatnění. 

Další možností je, zda se jedná o sdružení vietnamská či česká. České neziskové 

organizace se soustředí spíše na práci s vietnamskými imigranty. Mezi ta česká, která se 

ale soustředí na problematiku vietnamské komunity a která respondenti vyjmenovali je 

Info Dráček či Klub Hanoj. Z Vietnamských byl nejčastěji uváděn Svaz Vietnamců 

v ČR, Svaz buddhistů, Svaz žen a poté sdružení Van Lang a jeho podnože. 

Poslední možností je nahlížení z pohledu charakteru aktivit u organizací. Ten se 

však u mnohých organizací značně překrývá a je otázka, zda je tato kategorizace vhodná 

k dalšímu rozpracovávání. Velmi oblíbené je zájmové sdružování a to na základě sportu 

či u druhé generace dle oborů studia. Co se týká sportu, známé jsou golfové, tenisové, 

volejbalové, fotbalové spolky Vietnamců. Lze očekávat, že tyto spolky fungují na spíše 

neoficiální bázi. Většina spolků je pak na kulturní aktivity, některé další pak na práci 

s vietnamskými imigranty. Minimum spolků je zaměřeno na demokracii a lidská práva. 

Co však u většiny vietnamských organizací nelze rozlišit je, do jaké míry se 

zapojují vietnamští občané a čeští občané s vietnamskou národností. V rámci 

jednotlivých sdružení toto není významně rozlišováno a zapojují se obě skupiny. Co lze 

říct je pouze, že Sdružení Van Lang je považováno za sdružení vietnamské národnostní 

menšiny, alespoň takto k tomuto přistoupila Rada vlády pro národnostní menšiny a i ze 

strany respondentů je vnímáno jako „asi nejznámější a asi největší a asi s největší 

váhou, nejvíc sledované ze strany Vietnamu“ (R9). 

 Co je vhodné závěrem ještě doplnit, je, že pro vietnamské sdružování je typická 

finanční nezávislost na osobách mimo komunitu. Sdružení jsou financována 

z prostředků svých členů a darů firem. Dále, jeden respondent uvedl, že ke sdružování 

dochází především ve velkých městech a obcích v České republice tam, kde je početná 

vietnamská menšina. V těch místech, kde je počet Vietnamců nízký, k pravidelnému 

sdružování dle informací od respondentů nedochází a Vietnamci se občasně zapojují do 

sdružení ve větších městech a v rámci svých bydlišť fungují společně s Čechy.  
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6.3. Shrnutí výzkumného šetření 

Ačkoliv informace z 11 realizovaných rozhovorů nelze nikterak zobecňovat či 

generalizovat a jedná se především o postoje a názory vybraných jednotlivců, 

představují získané informace komplexní charakter, z nějž lze při dalším zkoumání 

vycházet. I přesto, že autorka se snažila respondenty směřovat k zodpovídání otázek za 

ně samotné či za vietnamskou národnostní menšinu, některé otázky týkající se širší 

participace, která není ovlivněna statutem občanství, byly zodpovídány i za 

vietnamskou menšinu obecně.  

V první řadě je nutné zdůraznit, že i když bylo očekáváno, že názory se budou 

napříč generacemi lišit, rozsah, v jakém byly rozdíly popisovány, očekávání předčil. 

Kromě generačního rozdílu se ukázalo, že roli mohou hrát i další individuální 

charakteristiky osob, a to zejména jejich ekonomická aktivita (podnikající osoby vs 

osoby zaměstnané, a to mimo vietnamskou komunitu), vzdělání a výše příjmu.  

V souvislosti s generacemi je nutné doplnit, že zásadní rozdíly byly shledávány 

zejména u první a druhé generace, kdy jedenapůlté generace byla přiřazována k té 

druhé. Zároveň se také ukázalo, že příslušnost ke generaci ovlivňuje všechny aspekty 

politické a občanské participace a že toto rozčlenění se pro hlubší výzkum nezdá zcela 

dostačující, protože i v rámci těchto skupin byla nalezena další podstatná diferenciace. 

Dalším faktorem, který ovlivňoval obecnou otázku participace, bylo zejména u 

první generace udržování vzorců chování z Vietnamu, především v podobě strachu či 

obav z participace a veřejného projevování. Tento faktor se prolínal napříč jednotlivými 

otázkami směřujícími k participaci. V rámci českého prostředí pak byl ještě zvlášť 

popisován tlak ze strany vietnamské ambasády v České republice. Respondenti se ale 

rozcházeli v tom, jaké konkrétní formy jsou problematické. Možná, že více než na 

formě závisí tlak na obsahu sdělení, zejména kritika Vietnamu či upozorňování na tamní 

situaci v kritické perspektivě, či naopak výrazná obhajoba demokracie, ochrany 

lidských práv a podobně. „Uznání“ vietnamské menšiny mělo spíše než hmatatelné 

dopady psychologický vliv. Menšina ale dle respondentů nebyla o dopadech tohoto 

kroku dostatečně informována a někteří uznání vztahovaly na všechny členy. Několik 

málo respondentů pak spíše okrajově zmínilo pozici zástupce v Radě vlády pro 

národnostní menšiny. Toto nově vzniklé zastoupení však nebylo nijak blíže hodnoceno 

a je tedy otázkou, zda je komunita s činností Rady a jejího zástupce seznámena.  
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Pozitivně se o možném vlivu počtu udělených státních občanství a navýšení 

participace vyjádřilo sedm z 11 respondentů. Tato očekávání ale směřovala především 

ke druhé generaci. V souvislosti s participací druhé generace by na základě sdělených 

informací mohlo být zajímavé se dále zabývat vlivem rodičů na participaci dětí, tzn., 

zda je názor na participaci více formován vlivem vietnamských rodičů a jejich přístupu 

nebo spíše působením české majority. Vzhledem k tomu, jak zásadní jdou rozdíly mezi 

první a druhou generací a jak je druhé generace integrovaná, se jako možný závěr jeví 

spíše vliv majority. 

 V rámci obecných témat participace bylo překvapivé, že za participaci 

považovali respondenti optikou Mibrathovi kategorizace (viz kapitola 3.1.) i tzv. 

divácké aktivity, zejména vyvolání diskuzí o politice, což je forma ve vietnamské 

komunitě dle nich rozvinutá. V případě části první generace ale pozornost směřuje i 

k politice ve Vietnamu. Zdá se, že první generace se také výrazně štěpí a skupinu 

politicky aktivních jedinců, kteří mají o politice přehled a mají značné politické znalosti 

a na skupinku jedinců neaktivních. U druhé generace respondenti vidí, že participuje 

obdobně jako česká majorita v dané věkové kategorii, tzn. nikterak výrazně. Co se týká 

voleb, tak nejpodstatnější jsou dle respondentů volby prezidentské či parlamentní. Zdá 

se, že respondenti byli ovlivněni aktuálních politickým vývojem na celostátní úrovni, 

především ve spojení s osobami Andreje Babiše a Miloše Zemana. Komunální politika 

byla označována jako třetí nejdůležitější stupeň, protože ovlivňuje životy konkrétních 

občanů. Důležitost ale byla ovlivňována místem bydliště respondenta, kdy respondenti 

z Prahy lokální politiku spíše nepovažovali za důležitou. Respondenti z ostatních měst 

spíše ano, ale zdůrazňovali rovinu osobních vztahů a řešených témat. Ve spojení 

s komunální politikou měli respondenti méně informací než u politiky celostátní, pokud 

neexistovalo téma, které by se jich na lokální úrovni dotýkalo. V případě, že toto téma, 

například v podobě diskuzí o hazardu nebo pronájmu nebytových prostor vzniklo, 

jedinci dle respondentů efektivně dokáží reagovat a na místní úrovni začnou 

participovat, například i tím, že se účastní zastupitelstev. Jinak tato forma není běžná, 

tedy až na výjimku v podobě Praha-Libuš, kde dle respondentů není přítomnost 

Vietnamců na zastupitelstvu výjimkou a místní dění je sledováno komunitou napříč 

celou republikou. S prostorem SAPY byla také spojována jediná obecně známější 

kandidatura příslušníka vietnamské menšiny za stranu ODS v roce 2009. Kandidát zde 

měl totiž umístněné volební billboardy a na SAPU jako na své voliče cílil. Z hlediska 

členství v stranách a pasivního volebního práva obecně byla zdůrazňována role druhé 
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generace. První generace je vnímána v oblasti participace spíše upozaděna, a to u 

některých skupin z důvodu jazykové bariéry a nedostatečných znalostí politického 

kontextu v ČR. V oblasti forem participace se do popředí dostávají namísto aktivních 

konvenčních typů i aktivní manifestační typy (účast na demonstracích proti EET a 

čínské politice) a pasivní typy (např. uzavření prodejen jako protest proti EET), ale 

spíše u témat národních. 

 V oblasti výborů pro národnostní menšiny se ukázala minimální znalost tohoto 

institutu, který by měl v ideálním případě sloužit jako místo pro participaci menšin při 

správě věcí, které se jí dotýkají. Jeden respondent, který se s činností výboru setkal, jej 

vnímal jako prostor, skrze který je možné prezentovat vietnamskou kulturu, a nikoliv 

jako instituci pro zapojování se při správě věcí, které se menšin týkají.  

V oblasti občanského sdružování bylo důležitým tématem ovlivňování sektoru 

sdružování vietnamskou vládou a vietnamskou ambasádou v České republice. 

Z hlediska generací vyplynulo, že do vietnamských organizací se zapojuje spíše první 

generace, zatímco druhá již participuji v organizacích majoritních dle svého zájmu, 

studia apod.  

Závěrem je nutné upozornit, že ačkoliv byly stanoveny charakteristiky, dle 

kterých byli respondenti vybíráni, tak kontaktování probíhalo částečně i metodou 

sněhové koule a není tedy vyloučeno, že se do výzkumu zapojily osoby, které téma 

zajímá. Není tudíž vyloučeno, že rozhovory byly uskutečněny zejména s osobami, které 

se politicky či občansky zapojují, anebo jim je tato oblast alespoň blízká. Jednak je 

tomu možná i proto, že cílovou skupinou byli čeští občané, u nichž se v porovnání 

s cizinci dá přece jen očekávat vyšší zájem o dění nebo se nepodařilo kontaktovat 

osoby, které s tímto tématem nemají žádné zkušenosti a jejich názor tak je zastoupen 

pouze skrze osoby z rozhovorů, které o takových skupinách vědí. 
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ZÁVĚR 

Oblast národnostních menšin není v českém prostředí prioritním předmětem zájmu, a to 

jak v rámci akademického prostředí, tak i mezi širokou veřejností. Jedná se o oblast 

spíše upozaděnou, která se do popředí dostává pouze při otevření kontroverzních témat. 

Možným důvodem nezájmu může být i složitost tématu, které je do značné míry 

ovlivněno mezinárodní úrovni, které je nutné taktéž věnovat pozornost.  

 V posledních letech vstoupila oblast menšinové politiky krátce do povědomí 

v roce 2013, s to v souvislosti s tzv. uznáním vietnamské menšiny za oficiální 

národnostní menšinu v ČR. Ačkoliv tento pojem není z právního hlediska přesný, 

v mediích byl takto prezentován. Vietnamské menšině byl udělen status národnostní 

menšiny, čímž získala kromě specifických práv plynoucích z menšinového zákona  

i zástupce v Radě vlády pro národnostní menšiny.  

 Dalším významnou změnu pro vietnamskou menšinu přinesl rok 2014 a to 

v podobě účinnosti nového zákona o státním občanství, která upustila od principu 

jediného státního občanství a naopak nově umožňuje držení dvojího a vícero státního 

občanství. Tímto krokem se Česká republika přidala k evropskému trendu. Zákon nově 

navíc umožňuje nabýt české státní občanství prohlášením, což představuje oproti 

původním možnostem jednoduchý způsob získání státního občanství, zejména pro 

druhou generaci migrantů. 

 Vzhledem k tomu, že na institut občanství je navázáno i volební právo, nabízí se 

otázka, zda spolu s rostoucím počtem českým občanů s vietnamskou národností bude 

narůstat i jejich politická participace. Ačkoliv se toto téma může zdát okrajové a zatím 

nevýznamné, vzhledem k velikosti vietnamské komunity a tendence Vietnamců se 

v České republice usazovat, lze předpokládat, že bude nabývat na významu. O tom 

svědčí i diskuze uvnitř komunity, které autorka práce zaznamenala, a které byly 

spojovány zejména s komunální politikou.  

 Struktura práce byla konstruována tak, aby dokázala co nejlépe objasnit značně 

problematický kontext národnostně menšinové politiky. V teoretické části byl důraz 

kladen na rešerši současného stavu problematiky národnostních menšin a specificky 

vietnamské národnostní menšiny a systematizaci této rozsáhlé oblasti. Primární 

zakotvení práce tedy nespočívalo v participačních teoriích, které však jsou v základní 

rovině uvedeny, ale v kontextuálním vymezení národnostně menšinové politiky  
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a následně specificky vietnamské menšiny, které je pro zkoumání této oblasti zcela 

zásadní. 

 Z tohoto důvodu se tak první dvě kapitoly práce zaměřovaly nejprve na roli 

mezinárodních institucí (OSN, Rada Evropy a EU), které do této oblasti zasahují, a poté 

již konkrétně na národnostně menšinovou politiku na národní úrovni. V rámci 

mezinárodní úrovně byl představen vývoj postojů jednotlivých institucí k menšinám 

obecně, dále i k národnostním menšinám specificky. Bylo uvedeno, že Rada Evropy 

společně s OSN na národnostní menšiny nahlíží širší perspektivou, kdy konkrétně Rada 

Evropy ve svých doporučeních do národnostních menšin zahrnuje i přistěhovalce bez 

občanství daného státu. Vedle toho ČR národnostní menšiny chápe v užším vymezení, 

jako české občany s odlišnou národností. Pravdou však zůstává, že na mezinárodní 

úrovni není definice menšin ukotvena v žádném právně závazném dokumentu.  

Do značné míry je tomu tak i proto, že na globální, ale i regionální úrovni, 

lze jen těžce hledat společné ukazatele pojmu v souvislosti s odlišnými dějinami, 

jazykem, kulturou, politickým a demografickým vývojem jednotlivých států. Definice 

pojmu menšiny obecně, ale i národnostní menšiny se stala a zůstává citlivou otázkou.  

Spolu s hodnocením postojů mezinárodních institucí bylo uvedeno, že Rada 

Evropy v rámci pravidelného monitoringu naplňování Rámcové úmluvy o ochraně 

národnostních menšin kritizuje Českou republiku za konzervativní postoje. Na národní 

úrovni pak byla národnostně menšinová politika podrobně systematizována,  

ale především i kriticky diskutována. Mimo jiné byla předmětem kritiky skutečnost,  

že zákonná úprava nebere primárně v potaz vznik nových menšin, ke kterým ale 

dochází, a vietnamská menšina je toho zářným příkladem. Na druhou stranu tato část 

kritiky byla vyslyšena právě udělením statusu vietnamské menšině a posunu v české 

národnostně menšinové politice od striktně konzervativního výkladu. Uznání 

Vietnamců za národnostní menšinu představuje určitý specifický precedens a Rada  

tak de facto otevřela novou kapitolu v náhledu na menšiny.  

Dále bylo také okrajově zmíněno v dnešní době již značně kritizované navázání 

volebního práva na všech úrovních voleb na institut občanství. Tato oblast byla v této 

části práce zmíněna z toho důvodu, že většina příslušníků vietnamské komunity 

disponuje pouze vietnamským státním občanstvím, a i přes svůj trvalý pobyt v ČR nemá 

možnost vyjádřit prostřednictvím voleb svůj názor, a to ani na lokální úrovni. Často je 

přitom argument pro rozšíření práva navázán na prohloubení integrace.  
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Další kapitola se věnovala představení základních teoretických konceptů 

politické a občanské participace. Tato oblast nebyla zpracována komplexně, spíše byly 

vybrány a blíže specifikovány ty teoretické náhledy, u kterých lze předpokládat, že 

skrze ně mohla být participace vietnamské národnostní menšiny interpretována a dále 

zkoumána. Byly tak představeny významné teoretické koncepty skrze mikro, meso a 

makro úroveň zkoumání (Norris 2002, Vráblíková 2008; Vráblíková 2009). Stručně pak 

byly nastíněny i teorie, které vysvětlují participaci menšin, jelikož i když cílovou 

skupinu této práce představovali občané České republiky s vietnamskou národností, dá 

se předpokládat, že participace národnostních menšin bude etnicitou a kulturou ze země 

původu a dalšími faktory ovlivněna. Čtvrtá teoretická kapitola ve stručnosti odkryla 

historii vietnamské komunity v České republice a zaměřila se i na její vnitřní 

diferenciaci. Zejména otázka vnitřní diferenciace vietnamské menšiny  

se v rámci výzkumného šetření ukázala být klíčovou. 

Po přehledném teoretickém a kontextuálním vymezení problému následují 

analytické kapitoly, tedy i zhodnocení naplnění cílů práce prostřednictvím zodpovězení 

výzkumných otázek. Jak bylo uvedeno v úvodu, hlavním cílem předkládané diplomové 

práce bylo zmapovat a kriticky reflektovat oblast politické a občanské participace 

vietnamské národnostní menšiny, se zaměřením na komunální úroveň. K zodpovězení 

cílů byly stanoveny výzkumné otázky rozčleněné dvou hlavních pilířů: politická  

a občanská participace a národnostně menšinová politika. V rámci výzkumu se tyto 

oblasti částečně prolínaly. Další část závěru tak shrnuje nejpodstatnější závěry 

z výzkumného šetření, čímž zároveň odpoví na stanoven výzkumné otázky.  

První výzkumnou otázku lze zodpovědět na základě informací od respondentů. 

Ti se přikláněli k očekávanému názoru, že vlivem nové úpravy zákony a zvyšováním 

počtu českých občanů s vietnamskou národností bude narůstat i politická participace,  

a to především u druhé generace. K tomu je ale nutné poznamenat, že ani u jedné 

z generací nebyla zmíněna možnost, že by si někdo žádal o občanství z důvodu 

usilování o politickou participaci. Důvody podávání žádostí byly ryze praktického 

charakteru. V rámci této oblasti je pak ale otázkou, kdy a skrze jaké formy se zvýšená 

participace projeví. Část respondentů totiž uváděla, že druhá generace ještě do fáze 

politického zapojování nedospěla. Dále bylo zmiňováno, že participace u druhé 

generace po získání občanství bude probíhat, ale pouze v míře, v jaké participuje 

majoritní společnost v jejich věkovém rozmezí. Ve spojení s druhou generací byl tak až 

nadmíru uváděn vliv české majority. V rámci dalšího zkoumání politické participace 
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druhé generace by pak bylo vhodné sledovat, zda budou její postoje opravdu více 

ovlivněny českým prostředím než prostředím vietnamské menšiny a především rodiny.  

Ve spojení s první generací pak bylo uváděno, že pokud byla politicky pasivní 

před získáním občanství, tak po jeho získání se tento postoj spíše nezmění.
85

 Nelze ale 

říci, že by tento názor převažoval. Jedním z důvodů, kdy by se situace mohla změnit, by 

bylo řešení tématu, které se jedinců bezprostředně dotýká. Částečně k tomuto 

pravděpodobně došlo v případě plánování zavedení EET, kdy v rámci menšiny 

probíhala politická mobilizace i u osob, které se o politiku běžně nezajímají. Předchozí 

odstavec již částečně zodpověděl i druhou výzkumnou otázku. Přitom zároveň i nastínil, 

že všechny aspekty politické a občanské participace je vhodné, dle autorky dokonce  

i nutné, sledovat a zkoumat zvlášť u první a druhé generace. 

 Co se týká postojů k politické participaci u první generace, ta se jeví jako 

vnitřně rozčleněná, a to na skupinu politicky neaktivních a skupinu politicky aktivních. 

Skupina politicky aktivních působí, že disponuje značnými znalostmi, dokonce dle 

některých autorů i vyššími, než druhá generace, a o politiku se denně zajímá. Skupina 

politicky neaktivních pak projevuje maximálně zájem o politiku ve Vietnamu.  

Co se týká porovnání participace občanské (se zaměřením na oblast sdružování)  

a politické, tak dominantně převažuje oblast sdružování, a to v rámci volnočasových  

a zájmových spolků. Oblast sdružování však není jednotná, jak by se na první pohled 

mohlo zdát a lze na ni nahlížet mnoha způsoby. Jedním z nejpodstatnějších je míra vlivu 

vietnamské ambasády na činnosti jednotlivých organizací. Dále pro oblast sdružování je 

u vietnamské komunity prozatím časté, že probíhá v rámci neoficiálních spolků. 

Z hlediska zapojení první a druhé generace bylo uváděno, že generace druhá v rámci 

vietnamských spolků participuje méně a spíše se zapojuje do českých organizací  

a sdružení dle svého zájmu. V souvislosti s druhou generací pak byla zmiňována  

i narůstající aktivita v rámci dobrovolnických aktivit. 

S respondenty byla diskutována i otázka významu voleb. Většina z nich vnímá 

jako nejdůležitější volby prezidentské, nebo parlamentní, a za nimi následovali volby 

komunální. Otázka na prioritu voleb však byla u respondentů často ovlivněná aktuální 

politickou situacía především pak s osobou Andreje Babiše a Miloše Zemana. 

Značný prostor byl v rámci rozhovorů věnován tomu, zda vietnamská 

národnostní menšina vnímá komunální politiku jako důležitou. Dle autorky by odpovědi 

                                                 
85

 Tuto oblast by v rámci dalšího zkoumání bylo vhodné analyzovat skrze výše uvedenou teorii 

akulturace, která právě zkoumá vztah mezi délkou pobytu cizinců a úrovní participace. 
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mohly být spojeny s místem bydliště. Bylo totiž nastíněno, že respondenti z Prahy se o 

komunální politiku nezajímají a nepřijde jim důležitá. Respondenti z dalších měst ji pak 

alespoň na obecné úrovni za důležitou považovali. Zdůrazňovali přitom i roli osobních 

vztahů. Toto téma si ale zaslouží podrobnější rozpracování, v němž by bylo vhodné se 

zaměřit na to, zda i u vietnamské menšiny panuje větší zájem o komunální politiku 

především v menších obcích a městech, nebo zde se jednalo o pouhý vliv výběru 

respondentů.  

Následně pak identifikovány i faktory, a to zejména na mikro úrovni, které by 

mohly ovlivňovat zájem o politiku jako takovou. Jedná se zejména o vzdělání a výši 

příjmů.  

Ke komunální politice je ještě nutné zdůraznit, že respondenti si nebyli jisti 

tématy, které obec či město řeší a byla zmiňována i témata celostátní, zejména otázka 

daní. Někteří respondenti uvedli, že vietnamskou menšinu by mohla zajímat oblast 

ekonomická a oblast podnikání. Konkrétně byla zmíněna tématika hazardu. Jako další 

téma, které se ukázalo být na komunální úrovni důležité, je pronájem nebytových 

prostor, zejména pak pro komerční účely. Zdá se, že vietnamská komunita nemá 

v oblasti komunální v porovnání s celostátní úrovní dostatečné znalosti. Značně 

komplikovaně byly hodnoceny i volby do zastupitelstev obcí, celkově byla uvedena 

„zrádnost komunální politiky“. 

Z oblasti témat pak někteří respondenti přecházeli do oblasti zapojování do 

politiky. Zejména bylo uvedeno, že pokud město řeší téma, které se vietnamské 

komunity dotýká, využijí i konkrétní formy participace, jako účast na jednání 

zastupitelstva apod. Z hlediska dalších forem, které jsou využívány, byla v kapitole páté 

i šesté analyzována forma nejzákladnější - aktivní a pasivní volební právo. Aktivní 

volební právo je dle respondentů zatím záležitostí několika málo jedinců. U první 

generace vstupu do strany a kandidatuře zabraňuje několik faktorů, zejména jazyková 

bariéra, nedostatek znalostí českého politického prostředí, stranění se z důvodu 

odlišnosti a snad i nejvýznamnější faktor, zachované postoje k politice z Vietnamu, kdy 

bylo často uváděno, že lidé se do politiky zapojovat nemají. Tento postoj pak určitým 

způsobem zastávají i zde. V rámci pasivního volebního práva a druhé generace pak bylo 

uváděno, že současným důvodem zapojení je spíše ambicióznost jedinců nežli snaha 

pomoci komunitě či jiné neosobní důvody. Z hlediska účasti na volbách není možné 

stanovit konkrétní závěry. Převažoval sice názor, že lidé, kteří mají občanství, se voleb 

účastní, ale spíše sporadicky.  
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Přesto se zdá, alespoň na základě informací od respondentů, že vietnamská 

komunita k politické participaci začíná využívat i aktivní manifestační formy v podobě 

účasti na demonstracích, a poté se překvapivě objevil i pasivní typ v podobě bojkotu,  

a to skrze uzavření obchodů na protest vůči zavedení EET. I téma demonstrací, kterých 

se vietnamská menšina účastnila, bylo ve spojení s celostátními tématy. 

Ve spojení s komunální politikou pak bylo ještě zdůrazněno, že značná část 

vietnamské komunity se napříč republikou zajímá o dění v MČ Praha-Libuš, do které 

spadá tržnice SAPA, která představuje významné obchodní i kulturní centrum 

komunity. Závěrem lze tedy k oblasti konstatovat, že politická a občanská participace 

vietnamské menšiny v českém prostředí je již odehrávajícím se jevem, ačkoliv prozatím 

upozaděným. 

V rámci národnostně menšinové politiky bylo v kapitole páté a následně i šesté 

zkoumáno několik aspektů. V první řadě byl zkoumán proces a dopad udělení statusu 

národnostní menšiny vietnamské komunitě. Respondenti konkrétní podstatné dopady 

nevidí, spíše byl uváděn psychologický efekt, tzn., že se cítí být součástí České 

republiky. Následně s autorka respondentů dotazovala, zda ví o možnosti vzniku výborů 

pro národnostní menšiny, především na lokální politické úrovni. Většina respondentů  

o této oblasti věděla, ale již nedokázala specifikovat, co je účelem výboru a jaké jsou 

jeho výstupy. Bylo také zmíněno, že obecně vietnamská menšina vnímá roli 

jednotlivých institucí, například Rady vlády pro národnostní menšiny a výbory pro 

národnostní menšiny odlišně, než jak jejich účel prezentuje majorita. V této oblasti pak 

panuje i nedostatek informací. Výbory pro národnostní menšiny byly analyzovány  

i v kapitole páté. Zde bylo zjištěno, že řada obcí povinnost zřizování výborů nenaplňuje. 

Analýza přitom vycházela z informací, které shromažďuje Sekretariát Rady. Tyto 

informace jsou ale spíše kusé a nesystematické. Jediné, co na základě dokumentů může 

být konstatováno je, že v roce 2016 z 65 obcí, které mají povinnost výbor ze zákona 

zřizovat, jich výbor zřídilo 37. Dalších 28 obcí výbory nezřídilo z důvodu nezájmu 

obyvatel  

či neexistence národnostně menšinových spolků, jejichž žádost je předpokladem zřízení 

(tamtéž).
 
Paradoxně v těch obcích, kde výbory zřízeny nebyly, je přitom ve většině  

i přítomná vietnamská menšina. 

Co se týká oblasti výborů pro národnostní menšiny, jak na základě rozhovorů,  

tak z analýzy dokumentů plyne, že výbory pro národnostní menšiny svým obsahem 

nenaplňují charakter práva účasti na řešení věcí, které se menšin dotýkají. Na úrovni 
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jednotlivých obcí působí především jako druhořadá instituce, o které často není zájem 

jak ze strany obcí, tak ze strany menšin. Vietnamské menšině navíc o této instituci chybí 

informace. 

Předložená zjištění z výzkumného šetření není možné jakýmkoliv objektivním 

způsobem generalizovat, a to z důvodu postavení výzkumu a struktuře a velikosti 

vzorku. Z výzkumu plynoucí informace tak mají informativní charakter a je nutné je 

brát jako první pokus o otevření této problematiky. Nicméně i přesto práce přinesla řadu 

detailních a kvalitních dat, které jsou pro další zkoumání této zatím neprobádané 

problematiky zásadní.  

Závěrem tak lze shrnout, že předkládaná diplomová práce otevřela nové  

a doposud nezpracované téma participace vietnamské národnostní menšiny v českém 

prostředí a poskytla široké spektrum návrhů na další možnosti jeho zkoumání  

a rozvíjení. Dále také výzkum odkryl řadu aspektů, kterým by se měli věnovat nejen 

výzkumníci, ale i veřejní činitelé a především pak představitelé samosprávy. Jak ale 

práce ukázala, při dalším zkoumání této problematiky bude nutné velmi detailně 

uvažovat nad diferenciací vietnamské komunity, a to možná nejen na úrovni první, 

jedenapůlté a druhé generace, ale i dále, například dle představeného členění T. 

Freidingerové (2014), které by mohlo lépe zachytit vztahy mezi jednotlivými skupinami  

a participací. Následně by téma mohlo být uchopeno již skrze kvantitativní výzkum,  

který by u vietnamské komunity ověřil platnost zde nastíněných předpokladů.  
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Summary 
The submitted diploma thesis focuses mainly on the Vietnamese national minority in the 

Czech Republic, and how its members define the Minority Act (persons with Czech 

citizenship who are of Vietnamese nationality). The aim of the thesis was to find out 

whether the Vietnamese national minority participates politically and civically, 

especially at the municipal level. In addition, it has been investigated the attitudes of the 

Vietnamese national minority to participation. Specifically, the aim was also to find out 

which forms are used for the participation and which are the most frequent.  

 

Through qualitative research, this diploma thesis has contributed to a ‘widening of 

awareness’ of the previously unrecognized areas of political and civic participation of 

the Vietnamese minority. In particular, the thesis draws attention to several observed 

experiences, the validity and generality of which must be further explored. The civic 

and political participation of the Vietnamese national minority varies considerably, 

depending on the generation (that is, between the first and the second generation). Civic 

participation in the form of associations is now more prevalent in the Vietnamese 

minority than political participation. In the area of associations however, there is a 

deepening divide. On one hand, there is a group of organizations headed by the 

Vietnamese Union in the Czech Republic - where the influence of the Embassy of the 

Vietnamese Socialist Republic in Prague is observable – and on the other, an association 

opposing this influence of the Vietnamese regime. 

 

The municipal level of politics is perceived as substantial, but not as important as 

national politics. Importance placed on municipal politics varies depending on the place 

of residence, but in Prague, the municipal level is considered rather unimportant. In the 

topics related to municipal policy and the activities of towns and municipalities, 

respondents had less information and experience than on national topics. The most 

frequent ways of engaging in politics are through participation in elections, and in 

recent years, involvement in demonstrations and protests. 
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Přílohy 

Příloha 1: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Byl/a jste zkontaktován/a k rozhovoru za účelem získání dat a informací pro kvalitativní 

výzkum k diplomové práci Bc. Hany Vitovská. Výzkum probíhá v rámci magisterského 

studia na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Tématem práce je politická a občanská participace vietnamské komunity a jeho 

výstupem bude Diplomová práce s názvem Participace vietnamské národnostní menšiny 

na české komunální politice.  

Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná. Účast na projektu spočívá v 

nahrávaném rozhovoru, který potrvá zhruba 45 - 60 minut. V případě, že nechcete, aby 

byl rozhovor nahráván, budou Vaše odpovědi pouze písemně zaznamenávány. Vaše 

identita zůstane v plné anonymitě a Vaše odpovědi jsou důvěrné, určené pouze pro 

potřeby tohoto výzkumného projektu. Vaše názory mohou být v projektu použity, ale 

žádná individuální jména nebudou v projektu zmíněna. Rozhovor bude nahráván na 

záznamník v mobilním telefonu. Na kteroukoliv otázku můžete odmítnout odpovědět a 

kdykoliv v průběhu rozhovor můžete ukončit. Ukončení rozhovoru a vystoupení z 

projektu pro Vás nebude mít žádné negativní důsledky. Vaše účast na projektu pro Vás 

nenese žádná rizika. V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se můžete obrátit na 

jeho hlavní řešitelku, Bc. Hanu Vitovskou (+ 420 722 066 383 nebo 

hanka.vitovska@gmail.com) nebo na vedoucího této diplomové práce, PhDr. Petra 

Jüptnera, Ph.D. (+ 420 251 08 267 nebo juptner@fsv.cuni.cz).  

V případě zájmu budou respondenti s výsledky výzkumu seznámeni. 

Svým podpisem zde souhlasíte se svou účastí na tomto projektu. Jedna kopie tohoto 

formuláře náleží Vám.  

 

Jméno respondenta/respondentky:      Jméno řešitelky 

projektu:  

 

Podpis:         Podpis: 
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Příloha 2: Scénář k rozhovoru 

 

SCÉNÁŘ ROZHOVORU 

Rozhovor je součástí výzkumu diplomové práce Participace vietnamské národnostní 

menšiny na české komunální politice zpracovávané na Institutu Politologických studií 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA  

Vybrané údaje jsou sledovány z důvodu následného vyhodnocení, zda se liší postoje 

k participaci dle věku respondenta, pohlaví a příslušnosti ke generaci – první, druhá 

(příp. jedenapůltá) generace. 

 Pohlaví 

 Rok narození 

 Místo narození 

 Místo bydliště 

 Rok příchodu do České republiky 

 Občanství respondenta 

OBSAHOVÉ TEMATICKÉ OKRUHY 

1. UZNÁNÍ VIETNAMCŮ ZA OFICIÁLNÍ NÁRODNOSTNÍ MENŠINU 

V ČR 

V roce 2013 byla vietnamská komunita uznána za oficiální národnostní menšinu 

v České republice, respektive byl ji přiznán status národnostní menšiny. Státem uznané 

menšiny, které dlouhodobě a tradičně žijí na českém území, mají státem garantována 

specifická práva. Realizaci těchto práv napomáhá stát dotačními programy. Dále, 

přiznáním statusu menšiny získávají svého zástupce v Radě vlády pro národnostní 

menšiny a mohou se tak podílet na tvorbě národnostně menšinové politiky v České 

republice. Cílem tohoto bloku je zjistit, zda tato změna přinesla konkrétní dopady 

v národnostní menšině. 

 Víte, jaké konkrétní možnosti Vám přináší uznání národnostní menšiny? 

 Vidíte nějaké konkrétní změny, které uznání přineslo? 
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2. ČESKÉ STÁTNÍ OBČANSTVÍ 

Vzhledem k tomu, že cizinci ze třetích zemí nedisponují aktivním ani pasivním 

volebním právem, je zisk občanství cesta, jak být politicky aktivní, zejména ve smyslu 

volit a být volen. Cílem tohoto bloku je zjistit, zda si příslušníci vietnamské komunity 

žádají o občanství i z toho důvodu, aby se mohli zapojovat do politiky a zda by samotné 

získání občanství mohlo vést k většímu zapojení do politiky. 

 Co vede Vietnamce k žádosti o české státní občanství? 

 Myslíte si, že získání českého občanství povede k většímu zapojení Vietnamců 

do politiky? 

 

3. PARTICIPACE A KOMUNÁLNÍ POLITIKA  

Participace je nedílnou součástí demokratických států, mezi které se Česká republika 

řadí. V rámci této oblasti bude zjišťováno, jaké postoje vietnamská národnostní menšina 

k participaci zaujímá. Následně jsou zjišťovány i formy a míra participace. V rámci 

druhé části bude důraz kladen na lokální politiku s cílem zjistit, zda i vietnamská 

komunita považuje lokální politiku za důležitou, jaká témata ji nejvíce zajímají a jak 

konkrétně se zapojuje do místního politického dění. Specificky je také rozebírána 

informovanost a hodnocení výborů pro národnostní menšiny, které vznikají tam, kde se 

k národnostním menšinám ve SLDB přihlásí alespoň 10 % občanů dané obce. 

 Slyšel/a jste někdy pojem politická participace? Co si pod ním představíte? 

 Vidíte nějaké obecné rozdíly v tom, jak se politicky zapojuje první a druhá 

generace?  

 Jak si myslíte, že vnímá vietnamská menšina jednotlivé? Jsou každé druhy voleb 

jinak důležité? A jaký je Váš názor na volby? 

 Co ovlivňuje účast vietnamské menšiny ve volbách?  

 Co ovlivňuje vstup vietnamské menšiny do politické strany či hnutí? Dá se 

očekávat vznik vietnamské politické strany na nějaké úrovni politiky? 

 Je pro Vietnamce důležitá politika v obci, kde žijí (starosta, zastupitelstvo…)? 

 A pokud ano, která témata si myslíte, že Vietnamce na místní úrovni nejvíce 

zajímají? 
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 Zapojují se Vietnamci do místního dění? Jakým způsobem (možné příklady: 

účast ve volbách, vstup do politické strany, kandidování, finanční dary stranám a 

účast na volební kampani, petice, stávky, demonstrace, chodí na jednání 

zastupitelstva, požadují projednání záležitosti na zastupitelstvu, hlasují 

v referendu, jiné…)? 

 Víte o tom, že na jednotlivých obcích mohou vzniknout při dostatečném počtu 

příslušníků národnostních menšin výbory pro národnostní menšiny? Setkala jste 

se někdy s činností výboru? 

 Jak hodnotíte přístup obcí k vietnamské menšině? 

 

4. OBČANSKÁPARTICIPACE NA MÍSTNÍ ÚROVNI (SDRUŽOVÁNÍ) 

Občanské zapojení zahrnuje všechny aktivity, kdy se lidé účastní veřejného života. 

V rámci tohoto výzkumu je občanské zapojení zúženo na oblast sdružování, tzn. 

zapojení do národnostních sdružení a neziskových organizací.  

 Jak se Vietnamci v České republice občansky angažují? Sdružují se? Jste vy 

nějak občansky aktivní? Napadá Vás, jaké důvody je k tomu vedou? 

 Vidíte nějaké rozdíly v občanském zapojení dle generací? 

ZÁVĚR 

Napadá Vás ještě něco důležitého k tomuto tématu, která byla v rozhovoru opomenuta?
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Seznam zkratek 
 

AGABY – Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte 

Bayerns 

ČR – Česká republika 

ČSR – Československá republika 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie 

EET – Elektronická evidence tržeb 

EÚLP – Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

HGO – Hessische Gemeindeordnung  

MČ – městská část 

MPOPP – Mezinárodní pakt o občanských a politických právech  

MV – Ministerstvo vnitra České republiky 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

ODS – Občanská demokratická strana 

OSN – Organizace spojených národů 

SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů 

SRN – Spolková republika Německo 

Tis. – tisíc 

UOPP – Úmluva o občanských a politických právech Organizace spojených národů 

ÚV – Úřad vlády České republiky 

VDR – Vietnamská demokratická republika 

VSR – Vietnamská socialistická republika 

 

 


