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Abstrakt  

 

 

Tato práce je založena na narativní analýze životních biografií osmnácti potomků 

Vietnamců. Životní praktiky, zkušenosti a identity těchto mladých lidí jsou utvářeny 

celou řadou sociálních očekávání, kulturních hodnot a vzorců lidské interakce, 

rozprostírajících se mezi územím dvou států, Vietnamem a Českou republikou  

v tzv. „transnacionálním sociálním prostoru”. Skrze tyto mnohonásobně propojené sítě 

sociálních vztahů, dochází k proměně kulturních praktik, interpretací  

a identit, které nabourávají představu jednoty identity, kultury a místa. Primárním cílem 

práce je popsat, jak potomci Vietnamců operují na pozadí těchto 

transnacionalizovaných sociálních a kulturních kontextů, zkoumány jsou ale i samotné 

transnacionální praktiky jako například návštěvy rodné země, zasílání remitencí nebo 

udržování kontaktů s rodinou a známými. Potomci Vietnamců přitom nejsou pojímáni 

jako „existující ve vzduchoprázdnu“ a jejich identity jako „deteritorializované“, ale 

pozornost je věnována také tomu, jak jejich životy a formování identit ovlivňují 

diskurzivní pole a mocenské vztahy v konkrétních lokalitách.  

 

 

Klíčová slova: identita, transnacionalismus, transnacionální sociální prostor, potomci 

Vietnamců v Česku, potomci migrantů, Vietnamci. 

 

 

 



 

Abstract 

 

This dissertation is based on a narrative analysis of eighteen life biographies of children 

of Vietnamese descent in Czech Republic. It shows that these young people lives are 

embedded in a “transnational social space”, which spans between two geographical 

regions of Vietnam and Czech Republic, and which leaves them exposed to a set of 

social expectations, cultural values and patterns of human interaction, that are shaped by 

more than one political, economic and social system. It also describes how these people, 

through multiple connected social networks and social relationships, transform cultural 

practices, interpretations, experiences and identities, which deconstructs the idea of 

integrity between place, identity and culture. Although the primary aim of the work is to 

analyse how children of Vietnamese operate in transnationalized social and cultural 

contexts, transnational practices, such as homeland visits, kinship ties and sending 

remittances are also being explored. In doing so the children of Vietnamese migrants 

are neither perceived as “existing in vacuum” nor are their identities described as 

“deterritorialized”. The work pays also attention to the question how their lives and 

identities are shaped on the backdrop of discursive fields and power relationships in 

particular localities.  

 

 

Key Words: Identity, Transnationalism, Transnational Social Space, Migrant 

Offspring, Children of Vietnamese descent in Czech Republic, Vietnamese. 
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ÚVOD 

 

Cíle a struktura práce 

 

 

 

Jako dítě jsem prožívala to, co by z pohledu dnešního migračního diskurzu bylo možné 

označit jako „transnacionální dětství“. Můj otec v roce 1983 získal pracovní nabídku 

v Nizozemsku a má rodina až do roku 1996 pravidelně mezi Nizozemskem  

a Československem (později Českou republikou) cestovala. Již velmi brzy jsem si k této 

zemi, kde jsem jako osmileté dítě nastoupila do druhé třídy základní školy, vytvořila 

velmi osobní a hluboký vztah a začala ji považovat za svůj druhý domov. Přechod mezi 

tehdejším Československem a Nizozemskem pro mě neměl podobu fyzické hranice, ale 

byl symbolizován budovou Pražského hradu a Národního divadla na jedné straně  

a „vůní“ krav volně pasoucích se na holandských loukách na straně druhé. „Zase 

doma!“ ozývalo se z našeho auta při vjezdu do centra Prahy po mostě Legií a stejné 

„zase doma!“ vykřikovala celá posádka auta, při míjení prvního kravína pod širým 

nebem a krajiny s větrnými mlýny v Holandsku. Jako dítě jsem se nikdy nezabývala 

otázkou, zda jsem víc Češkou, nebo Holanďankou. Své češství jsem brala jako 

přirozeně dané a za Holanďanku jsem se nepovažovala. Současně jsem si ale 

v Nizozemsku nikdy nepřipadala cizí. To se částečně změnilo v době, kdy jsem 

nastoupila na střední školu a kdy jsem stále více začala vnímat negativní nastavení 

některých Holanďanů vůči „zaostalým“ Čechům a uvědomila si, že i když jsem se 

osobně cítila spíše jako výjimečná dívka, ovládající dva kulturní repertoáry a umění 

relativizace, v očích mnoha Holanďanů jsme byla především východoevropským 

přistěhovalcem. 
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Přestože se má zkušenost v mnoha ohledech velmi liší od zkušeností potomků migrantů, 

kteří se narodili mimo zemi původu rodičů nebo v ní vyrůstali po téměř celý svůj život, 

měla jsem vždy pocit, že s nimi mám mnoho společného. Potřeba sdílení a upřímný 

zájem o životy těchto dětí a mladých lidí mě pak dovedly až k tomu, že jsem se na toto 

téma rozhodla napsat dizertační práci. K tomu, že jsem se rozhodla zaměřit na 

Vietnamce, mě vedla jak prostá praktická kalkulace vycházející z toho, že jsou mezi 

dětmi migrantů v Česku početně nejvíce zastoupeni, ale i skutečnost, že jsem měla 

možnost podílet se na výzkumu vietnamské komunity, díky kterému jsem si uvědomila, 

že jde o skupinu neobyčejně zajímavou a rozmanitou. 

Jak se ukazuje, potomci Vietnamců v Česku zatím nebyli předmětem hlubšího bádání. 

Většina studií, které se na tuto skupinu zaměřují, je vedena z pohledu integračního 

diskurzu a zabývá se jejich integrací do vzdělávacího systému. Mezi nejrozsáhlejší 

z nich patří výzkum Kostelecké a kol. z  roku 2013 a práce, které vznikly na fakultě 

sociální geografie Přírodovědecké fakulty, kde se potomky Vietnamců nejvíce zabývali 

Janská a Drbohlav. Tyto studie například dokládají, že děti potomků z Asie (včetně 

Vietnamců) si český jazyk sice osvojují o něco déle než děti ze slovanského prostředí 

nebo že děti potomků z Asie mají oproti dětem ze slovanského prostředí lepší výsledky 

v matematice (Kostelecká a spol. 2013). Data, která by dokládala populární tvrzení, že 

většina potomků Vietnamců na českých školách svými studijními výsledky výrazně 

převyšuje české děti, ale v těchto studiích nenajdeme. I když tomuto pozitivnímu 

vyobrazení, pro které se ve Spojených státech amerických vžil pojem „stereotyp 

vzorové menšiny“ (model minority stereotype; Lee 2008; Ling 1996) nelze upřít, že je 

propagováno s dobrým úmyslem i v tomto případě jde však pouze o zjednodušené 

zobrazení reality, která je ve skutečnosti daleko komplikovanější. Navíc ani pozitivní 

stereotyp nemusí mít vždy pozitivní dopad, přinejmenším v tom, že na dítě vyvíjí 

nepřiměřený sociální tlak a posiluje představu, že děti migrantů, které se svými výkony 

ve škole přibližují ostatním dětem, nejsou dost dobré, respektive dostatečně 

integrované.  

O potomcích Vietnamců se nehovoří pouze jako o „geniálních“ dětech, ale také jako  

o dětech „banánových“. Tento pojem odkazuje k specifickému postavení potomků 
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Vietnamců v české společnosti, jeho užití je však diskutabilní především proto, že 

implikuje představu, že potomci Vietnamců v Česku nemají se svou vietnamskou 

identitou společného nic víc než barvu pleti. Nebo jinak řečeno, že i když jsou tyto děti 

a mladí lidé vzhledem Vietnamci, smýšlením jsou Češi. Je tomu ale skutečně tak? 

Opravdu je možné, aby zkušenosti a pocity tak rozmanité skupiny vystihla jedna jediná 

kategorie? Nejsou snad i jejich identity flexibilní, dynamické, situační a konstruované, 

jak koncept identity chápe současný postmoderní sociologický diskurz? Můžeme 

opravdu tvrdit, že Vietnam a vietnamská kultura nehrají v životech těchto dětí  

a mladých lidí žádnou roli? Řada sociálních vědců, včetně antropologů a sociálních 

geografů, dnes upozorňuje na to, že s ohledem na globalizační trendy a vzrůstající 

mobility se na formování životních světů a identit migrantů a jejich potomků, podílí 

také materiální a symbolické přeshraniční toky proudící mezi dvěma (nebo více) 

národními státy a geografickými prostory (Bash et al. 1994; Levitt a Glick-Schiller, 

2004). Identity, které si potomci migrantů osvojují, podle nich překračují tradiční 

politické, sociální a kulturní hranice, a je proto vhodnější je označovat, jako 

transnacionální, duální, hybridní, nebo kosmopolitní. Výzkumy ukazují, že Vietnamci 

žijící v Česku se svými příbuznými a známými ve Vietnamu udržují poměrně pevné 

vztahy, zasílají jim peníze, komunikují s nimi po telefonu a internetu, a méně či více je 

pravidelně navštěvují. Jaké má toto chování rodičů dopad na identity a životní praktiky 

jejich dětí?  

Další představa tradovaná zejména v zemích západní Evropy je ta, že mezi potomky 

migrantů a jejich rodiči dochází k hlubokým rozporům, které jdou nad rámec běžných 

problémů, ke kterým mezi rodičem a dítětem obvykle dochází. Tyto rozpory jsou  

v literatuře nejčastěji popisovány jako mezigenerační konflikt a za hlavního viníka je 

zde považována kultura (proto se také někdy hovoří o akulturační trhlině, Berry 2005). 

Podle této teorie mohou děti kulturní hodnoty vzorce chování majoritní společnosti 

přijímat rychleji než jejich rodiče, důsledkem čehož dochází k odlišnému stupni 

akulturace a z toho vyplývajícího střetu hodnot. Na vznikající problémy uvnitř 

vietnamských rodin, které pramení z jazykové a kulturní bariéry upozorňují v českém 

prostředí Pechová (2007) a Kocourek (2005). Naopak Janská, která se zabývala studiem 

vietnamských dětí na základních školách, žádné mezigenerační konflikty 
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nezaznamenala (Janská 2007). Problémy mezi vietnamskými rodiči a jejich dětmi 

nepopiratelně existují a mnohdy jdou nad rámec klasických mezigeneračních sporů. Je 

ale možné tvrdit, že jsou nevyhnutelné, nepřekonatelné a kulturně podmíněné? Žijí snad 

rodiče a děti v zcela oddělených světech? Nebo si vytváří své vlastní transnacionální 

prostory, ve kterých vyjednávají nové podoby kulturních praktik, přináležení, 

partnerských a rodinných vztahů, propojující při tom vlivy z „tam“ a „tady”, Vietnamu 

a České republiky? 

CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem předkládané práce je přiblížit životy potomků Vietnamců v Česku,  

v jejich jedinečnosti a rozmanitosti a popsat životní praktiky a formování jejich identit 

z pohledu teorie transnacionalismu. 

Teorie transnacionalismu své uplatnění nalézá zejména ve studiu migrace. Výzkumy, 

realizované na tomto poli, se zaměřují především na intenzitu a různé úrovně vazeb, 

které migranti udržují se svými zeměmi původu. V předkládané práci transnacionální 

perspektivu využívám především jako konceptuální rámec k popsání „rozmanitosti 

sociálních světů obývaných potomky migrantů, které překračují hranice národních 

států“ (Klvaňová 2009: 91) a k tomu, abych ukázala, jak životy těchto lidí ovlivňuje 

skutečnost, že se musí vypořádat s odlišnými „kódy, kulturami, ideologiemi a cíli, které 

cirkulují v jejich životech a myslích“ (Wolf 2002:257-8). Primárně tedy zkoumán, jak 

potomci Vietnamců operují v transnacionálních sociálních prostorech a pozornost 

věnuji především „kognitivním a imaginativním elementům transnacionálního života“ 

(Levitt, Waters 2002). Samotným transnacionálním praktikám, jakými jsou například 

návštěvy rodné země, zasílání remitencí nebo udržování kontaktů s rodinou a známými, 

se věnuji spíše okrajově. 

Pojem transnacionální sociální prostor odvozuji od pojmu „transnacionální sociální 

pole“, který do studia migrace zavedly Levitt a Glick Schiller (1992), a rozumím jím 

sociální prostor, který expanduje do více geografických prostorů (Klvaňová 2009)  

a v němž „skrze mnohonásobně propojené sítě sociálních vztahů, dochází k proměně 

kulturních praktik, zkušeností, interpretací a identit, které nabourávají představu 
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jednoty identity, kultury a místa“ (Levitt a Glick Schiller 2004: 1009). Potomky 

migrantů přitom nevnímám jako „existující ve vzduchoprázdnu“ (Pries 1999, 2009)  

a jejich identity jako „deteritorializované“ (Szaló 2007), ale uvědomuji si, že zvýšená 

prostupnost hranic (na mnohých místech a pro mnohé lidi), neznamená, že praktické  

a emoční aspekty přináležení ke konkrétním místům přestaly být významné (Blunt 

2007; Tuan 2001; Mitchell 1997). Transnacionální sociální prostor v mé práci 

nereprezentuje „prostorovou metaforu“, ale definuji ho jako „systém sociálních vztahů 

složený ze sítí, které jsou utvářeny na pozadí diskurzivních polí a mocenských vztahů  

v konkrétních lokalitách“ (Glick Schiller, Caglar, 2009:180; Collyer, King 2015).  

Zásadní otázky, které si kladu, jsou:  

1)Jaký má na životy potomků Vietnamců vliv skutečnost, že vyrůstají  

v transnacionálním sociálním prostoru.  

2) Jak se tato skutečnost odráží na způsobu, jakým potomci Vietnamců konstruují  

a zvýznamňují své identity.  

3) Jaký je jejich vztah (praktický i emoční) k Vietnamu, jaké jsou jeho aspekty, co ho 

ovlivňuje a jak se proměňuje v čase. 

Ve své práci, která vychází z participativních přístupů v sociálních vědách, jsem se 

snažila nechat co největší prostor samotným potomkům Vietnamců a ukázat, že nejsou 

pouze pasivními příjemci připsaných kategorií, podléhající sociálním strukturám  

a procesům, ale aktivními hráči ve vytváření svých životů a identit (James, Prout 1997). 

Z tohoto důvodu jsem zvolila narativní přístup, který umožňuje prostřednictvím 

analýzy životních biografií odhalit, jak „moji“ potomci Vietnamců konstruují  

a zvýznamňují své identity a sociální praktiky tím, že dává prostor pro prezentování 

témat, postav a zápletek, které jsou pro jejich osobní „příběhy“, životy  

a identity důležité.  Řada konkrétnějších otázek a problémů, kterým se práce věnuje, 

byla proto formulována až na základě prvotní analýzy životních biografií, kdy jsme se 

kromě definování hlavních témat, postav a dějových zvratů, pokusila popsat také 

způsoby sebeprezentace jejich vypravěčů. 
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STRUKTURA PRÁCE 

Dizertační práce je členěna na úvod, závěr a sedm samostatných kapitol. Obsahem 

první kapitoly je představení hlavních teoretických konceptů a definice 

jednotlivých pojmů. Pozornost zde věnuji především pojmům identita a etnicita  

a teorie transnacionalismu, kterou představuji jako teoretický rámec, umožňující novou 

konceptualizaci identit jakožto teritoriálně nesvázaných.  

Ve druhé kapitole se věnuji metodologii předkládané práce a představuji důvody, 

které mě vedly k rozhodnutí využít narativní metodu a biografická vyprávění jako 

primární výzkumnou metodu. Představuji svůj výzkumný vzorek a reflektuji svou 

pozici výzkumníka a popisuji způsob analýzy získaných dat, včetně načrtnutí hlavních 

témat a postav objevujících se v jednotlivých životních biografiích. 

Třetí kapitola se zaměřuje na historické rámování vietnamské migrace do České 

republiky. Pozornost věnuji otázce, do jaké míry lze Vietnamce definovat jako 

transnacionální migranty a zda je teorie transnacionalismu pro uchopení tohoto typu 

migrace vhodným konceptem.  

Čtvrtá kapitola uvozuje empirickou část práce a věnuji se v ní reflexi procesu 

vyrůstání a dospívání v transnacionálním sociálním prostoru. Podrobněji se zde věnuji 

otázce vztahu mezi dětmi a rodiči, kteří zaujímají stěžejní roli v procesu jejich 

primární socializace a přenosu kulturních hodnot, a jaké jsou způsoby a vzorce výchovy 

ve vietnamské rodině, které byly v literatuře identifikovány jako odlišné od způsobů  

a vzorců výchovy v majoritní společnosti (Min 2002, Kibria 2002). Ptám se, jak se 

rodiče a vzorce výchovy promítají do procesu formování identit a životních postojů 

potomků Vietnamců. A sleduji, jestli tito mladí lidé zažívají kulturně podmíněný 

mezigenerační konflikt, který literatura definuje jako „akulturační trhlinu“ 

(acculturation gap, Portes a Rumbaut 1996;  Berry 2005) nebo „mezigenerační propast“ 

(generation gap, Kibria 1993), způsobenou odlišnou mírou kulturní integrace dětí  

a rodičů do majoritní společnosti. Dále v této kapitole zkoumám, jaká je role chůvy 

(„babičky“) a ptám se, jestli je tato role omezena pouze na přenos sociokulturního 
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kapitálu, nebo zda se nějakým způsobem podílí také například na pozitivním vnímání 

sebe sama ve vztahu k české společnosti a identitě. 

Pátá kapitola přibližuje a interpretuje postoje k otázce volby životního partnera. 

V této kapitole sleduji, jak jsou zvýznamňovány partnerské preference a budoucí 

výchovné strategie ve vztahu ke kulturní dynamice a procesu formování identit. Mým 

cílem je při sledování motivů, které stojí za partnerským výběrem, popsat způsob 

vytváření hranic, mezi „My“ (tím, koho si přejí vzít) a „Oni“ (tím, koho si vzít nepřejí) 

a ukázat, jak potomci Vietnamců na pozadí příběhů o volbě partnera/partnerky 

konstruují svou etnickou identitu a vyjednávají kulturní rozdíly mezi hodnotami, které 

konstruují jako „vietnamské“ a „české“. 

Šestá kapitola reflektuje otázky spojené s formováním identit. Mimo jiné se zde snažím 

popsat, jakým způsobem životy a formování identit těchto dětí a mladých lidí 

ovlivňují diskurzivní pole a mocenské vztahy v konkrétních lokalitách. Sleduji při 

tom zejména to, jakým způsobem do jejich životů a formování identit zasahují rasismus 

a předsudky, respektive jak se rasismus a předsudky odráží na vymezování se oproti 

stigmatizujícím identitám a konstruování symbolických (sociálních) hranic mezi „My“  

a „Oni“. Zamýšlím se nad povahou dobrovolnosti v otázce formování identit a ptám se, 

jestli je etnická identita volitelnou, dobrovolnou kategorií.  

Sedmá kapitola se věnuje symbolickým a materiálním transnacionálním praktikám  

a vazbám potomků Vietnamců k Vietnamu. Závěr práce pak uzavírá kapitola s názvem 

„Já jsem já!”, ve které se věnuji shrnutí výsledků výzkumu a jeho interpretací  

v kontextu stávajících výzkumů týkajících se životních praktik a konstruování identit  

u potomků migrant a zdůrazňuji, že ačkoliv jsou potomci Vietnamců na svůj původ 

hrdí, nepřejí si být posuzováni prizmatem této jediné kategorie. 
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           KAPITOLA 1  

 

Teoretické zarámování 

 

 

1.1. Teorie transnacionalismu a nesvázané identity 

Teorie transnacionalismu své uplatnění nalézá zejména ve studiu migrace. Výzkumy, 

realizované na tomto poli, se zaměřují především na intenzitu a různou úrovně vazeb, 

které migranti udržují se svými zeměmi původu.  Podle Szaló, ale hlavním impulzem, 

vedoucím ke vzniku této teorie, byla snaha formulovat alternativní analytický rámec  

k teoriím asimilace (integrace) a multikulturalismu (Szaló 2007:55). Ten by překonal 

metodologický nacionalismus jako dominantní paradigma sociálně vědního zkoumání 

(Wimmer a Schiller 2009, Klvaňová et al 2009; Szaló 2002) a umožnil uchopit  

a interpretovat „nový způsob migrantova přináležení“, odpoutaného od specifického 

území (Castles 2002: 1157)
1
. Jak uvádějí Wimmer a Schilerová, součástí projektu 

národního státu bylo definovat všechny, kdo nereprezentují „národní kulturu“ jako 

rasově a kulturně odlišné. Tato všeobecně přijímaná představa, podle které má každý 

člověk jeden národní stát a podmínkou života v něm je osvojení si jedné národní 

identity, vedla k prosazování politiky asimilacionismu, která měla veškerou reálnou  

i předpokládanou diverzitu zpacifikovat. Zkrátka odlišnost migrantů a jejich vazby na 

domov se braly jako dané a zároveň jako nežádoucí (Wimmer, Glick-Schiller 2009:30). 

Teorie multikulturalismu se oproti těmto tendencím sice vymezuje tím, že přijímá  

a oceňuje multiplicitní a komplexní formy identity, východisko, na kterém staví své 

                                                                 

1
Castles, Stephen. 2002. „Migration and community formation under conditions of globalization“ 

International Migration Review 36(4): 1143-1168. 
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interpretační strategie, však i zde vychází z předpokladu identit omezených hranicemi 

kulturními/etnickými, které jsou vměstnány do hranic národních států.  

Teorie transnacionalismu přináší do studia identit (a integrace) nový úhel pohledu 

v tom, že „odkrývá působení paralelních procesů začleňování se do přijímací 

společnosti a udržování přes-hraničních sociálních vazeb, jejichž prostřednictvím 

transmigranti souběžně budují a udržují dva domovy“ (Szaló 2007:8). Děje se tak 

nikoliv v souběžně existujících, oddělených světech, ale v transnacionálním sociálním 

poli, propojujícím místa nového a starého „domova“ (Szaló 2007). Identity, které 

migranti a jejich potomci v tomto poli konstruují, nelze popsat pomocí klasických 

etnopolitických kategorií, jako jsou národnost, rasa nebo etnicita, protože nejsou 

utvářeny pouze v jednom místě, ale v procesu interakce mezi místem předků a místem, 

kde migrantů a jejich potomci žijí. Jak uvádí Bash, Glick-Schiller a Szanton-Blanc, 

migranti jsou těmito kategoriemi „nesvázaní“, a to i přesto, že si této „nesvázanosti“ 

nejsou vědomi a sami tyto kategorie reprodukují (Bash et al. 1994).  Příčinu toho, proč 

migranti ve  svázaných kategoriích identit „uvízli“, nelze ale dle mého soudu hledat 

pouze v jejich „hlavách“. To, co jim mnohdy brání v distancování se od omezujících 

kategorií, totiž není jejich neschopnost vyjádřit svou identitu prostřednictvím kategorií, 

které tuto „svázanost“ přesahují, ale zejména neschopnost jejich okolí je takto vnímat. 

Jak výstižně uvádí Szaló, „ve svém sebe-pojetí můžeme snad tyto svazující kategorie 

identity překonat, avšak identity na nás působí skrze normalizační instituce  

a každodenní praktiky těch, kteří tyto svazující identity „ještě“ nepřekonali“ (Szaló 

2007: 64). Metaforu „(ne)svázanosti“ tedy není možné interpretovat jako vlastnost 

migrantů, ale jako vlastnost společnosti a jejích členů, ovlivněných představou, že národ 

a etnicita jsou teritoriálně svázané (nikoliv ukotvené) a pro člověka a jeho identitu 

určující. Metafora „(ne)svázanosti“ vyvolává ale i další nesouhlasné reakce, 

upozorňující nejen na výše uvedenou „psychologickou“ rovinu daného fenoménu, ale 

také na její rovinu praktickou, která spočívá v reálném prožívání každodennosti, 

odehrávající se vždy na konkrétním místě ve vztahu s konkrétními lidmi. Na tuto rovinu 

se snaží upozornit teorie „transnacionalismu zdola”, ale i řada sociálních geografů, 

kteří usilují o rehabilitaci konceptu lokality a územní svázanosti, jenž pod zorným 

úhlem transnacionalismu začal ztrácet na významu, ačkoliv v reálném životě je stále 
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důležitý (Brickell, Datta 2011; Easthope 2009; Faist 2004; Szaló 2002; Smith, Guarnizo 

2002; Mitchell 1997). Tito autoři tvrdí, že nesvázanost není možné vnímat jako 

emancipaci nebo omezení migrantů, stejně jako transnacionální sociální pole není 

nějakým „třetím“, abstraktním prostorem umístěným v transnacionální lokalitě. A že 

bez zahrnutí kategorií místa a lokálních institucí (strukturální omezení) do 

interpretačních strategií nelze životy migrantů a jejich potomků plně pochopit. 

V předkládané práci proto pozornost věnuji také lokálnímu kontextu a snažím popsat, 

jakým způsobem životy a formování identit těchto dětí a mladých lidí ovlivňují 

diskurzivní pole a mocenské vztahy v konkrétních lokalitách. Sleduji při tom 

zejména to, jakým způsobem do jejich životů a formování identit zasahují rasismus  

a předsudky a zamýšlím se nad povahou dobrovolnosti v otázce formování identit  

a ptám se, jestli je etnická identita volitelnou, dobrovolnou kategorií.   
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1.2. Transnacionalismus a potomci migrantů  

Potomci migrantů se do popředí zájmu akademické obce dostali v devadesátých letech. 

Zkoumáni jsou z různého důvodu, zdaleka nejčastěji však v rámci integračního 

diskurzu. Pozornost byla věnována zejména jejich postavení v rámci vzdělávacího 

systému, jejich socioekonomické pozici a možnostem pracovního uplatnění. Tyto studie 

jsou často psány z perspektivy sociologicko-pedagogické a pozornost je věnována spíše 

mechanismům vzdělávacího systému než žákům samotným
2
. To platí i pro Českou 

republiku, kde se studium potomků migrantů téměř výhradně zaměřuje na začleňování 

do vzdělávacího systému (Janská 2006; Kocourek, Pechová 2006; Drbohlav et al. 2007; 

Janská et al. 2011; Kostelecká et al. 2013). V poslední době se do popředí zájmu 

dostávají také otázky přináležení, občanské participace, formování identit a otázka 

identifikace s většinovou společností. Největší tradici má studium identit v USA, kde 

jsou otázky týkající se tohoto tématu zkoumány za užití klasických interpretačních 

strategií pracující s pojmy, jako je asimilace a multikulturalismus (respektive kulturní 

pluralismus).  

Teorie asimilace identitu a etnicitu zkoumá primárně ve vztahu k integraci. Z jejího 

pohledu existuje přímý vztah mezi tím, jak se migranti a jejich potomci začleňují do 

majoritní společnosti, a tím, do jaké míry se identifikují s kulturou a etnicitou majority  

a vzdalují od kultury a etnicity svých předků (Gordon 1964). V současné době většina 

badatelů (včetně těch evropských) uznává, že neexistuje pouze jediná integrační 

trajektorie, a ve svých výzkumech aplikují „segmentovanou asimilační teorii“ (Portes, 

Zhou, 1993; Crul et al. 2002; Portes a Rumbaut 1996), která tu klasickou kriticky rozvíjí 

a která pro současné migranty a jejich děti predikuje tři možné způsoby integrace a 

vyjádření identit:  

                                                                 

2
 Mezi nejdiskutovanější studie tohoto typu v poslední době patří zpráva OESD „Where imigrant students succeed“, 

z r.2006, která se pokouší o podrobnější analýzu výsledků studentů cizího původu v 17 zemích, s velkým podílem 

imigrantů. Tato zpráva se zakládá na datech získaných v rámci mezinárodního programu na posouzení studentů - 

Programme for International Student Assessment, známého pod akronymem PISA. 
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1. zvyšující se akulturaci, postupné (generační) přijímání etnicity majoritní populace  

a paralelní integraci do střední třídy  

2. sestupnou mobilitu, asimilaci do nejnižších tříd (underclass) a vznik reaktivní etnicity  

3. rychlý ekonomický růst skrze zachování unikátních etnických rysů a konstrukci  

bi-kulturních identit (Levitt, Waters 2002; Crul et al. 2002)
3
.  

Výchozím předpokladem teorie multikulturalismu je, že diverzita je přirozený  

a žádoucí stav. Etnické a kulturní identity jsou podle této teorie proto nejen ceněny, ale 

také vyžadovány, přičemž i zde jsou nahlíženy prizmatem výlučnosti (Tsuda 2015:604). 

Vychází přitom z toho, že etnicita je pro migranty a jejich potomky ústřední kategorií, 

kolem které konstruují svou identitu a často opomíjí vnitřní diverzifikaci uvnitř 

etnických skupin (Crul, Vermeulen 2003). Oba výše zmíněné přístupu mají společné to, 

že za prvé neberou v potaz transnacionální charakter života migrantů (Lima 2010)  

a nezpochybňují teritoriální princip přináležení k jednomu, hranicemi vymezenému 

národnímu státu (Vertovec 2001). A za druhé, že etnicitu v podstatě zaměňují 

s kulturou, kterou chápou jako statickou a ohraničenou „věc“ a nezkoumají, jak je 

etnicita konstruována, ale sledují co je jejím obsahem. Od tohoto vnímání etnicity se 

pak odvíjí i řada dalších předpokladů, jako například to, že mezi potomky migrantů  

a jejich rodiči musí nutně docházet k „mezigeneračním konfliktům“ nebo že oni sami 

musí zažívat krize identity nebo situaci popsanou jako „uvíznutí mezi dvěma 

kulturami“.  

Konceptem, který nabízí alternativní interpretační rámec k uchopení životních situací 

potomků migrantů, je teorie transnacionalismu. Na první pohled by se sice mohlo 

zdát, že nepřináší nic nového a že na potomky migrantů namísto těch, kdo vyrůstají 

„mezi dvěma kulturami“ nahlíží perspektivou těch, kdo „vyrůstají mezi dvěma 

domovy/státy“. Koncept transnacionalismu ovšem potomky migrantů zkoumá v tzv. 

„transnacionálním sociálním poli“ (Glick Schiller et al. 1992), nebo 

                                                                 

3
 Hojně citovaným příkladem je komunita Pandžábců, jejichž děti vykazují vzrůstající mobilitu, aniž by zavrhly 

tradiční hodnoty své komunity (Crul et al. 2002). 
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„transnacionálním sociálním prostoru“ (Pries 1999), který není vymezen hranicemi 

dvou států nebo kultur, ale který tvoří prostor, ve kterém se sociální, kulturní  

i geografické prostory prolínají a vzájemně ovlivňují. To, jestli se samotní potomci 

migrantů projevují transnacionálně, není při tom až tak podstatné, ale roli hraje 

především fakt, že jako transnacionální lze označit chování a praktiky jejich rodičů, a že 

potomci migrantů tudíž vyrůstají v transnacionalizovaných kontextech, které jsou silně 

prostoupeny sociálními remitencemi, hodnotami a kulturními elementy rodné země 

(Levitt, Waters 2002:22). Zkrátka, i když jejich transnacionální aktivity nejsou tak 

intenzivní, jako je tomu v případě jejich rodičů, jejich „identity, morální praktiky, 

vzdělávací aspirace i kariérní směřování se rodí v rámci rodin, které jsou se svou zemí 

původu propojeny jak emocionálně, tak fyzicky“, a musí se proto popasovat s odlišnými 

„kódy, kulturami, ideologiemi a cíli, které cirkulují v jejich životech a myslích“ (Wolf 

2002:257-8). Jejich identity, které se neutváří pouze v jednom místě, ale v procesu 

interakce mezi místem předků a místem, kde potomci migrantů žijí. Takové identity, 

které překračují tradiční politické, sociální a kulturní hranice, pak bývají označovány 

nejčastěji jako transnacionální (Ye Espiritu a Tran 2002, Somerville 2008), duální 

(„hyphenated“) (Portes 1999), hybridní (Abu-Lughodová 1991, Bhabbha 1994), nebo 

kosmopolitní (Appiah 1997). 

Koncept transnacionalismu jako interpretační rámec pro studium identit potomků 

migrantů ve svých výzkumech využívá celá řada autorů a autorek, zdaleka ne všichni se 

ovšem shodují na tom, jak tento koncept uchopit a aplikovat. Zatím nejrozsáhlejší 

publikace, která potomky migrantů studuje z transnacionální perspektivy, je kniha „The 

Changing face of Home“, editované autorkami Waters a Levitt. Jedním z jejich 

spoluautorů je také Milton Vickerman (2002), který do zmíněné publikace přispěl svým 

výzkumem, týkajícím se potomků Západních Indů v New Yorku. Vickermann říká, že 

replikace indické kultury v místní komunitě je natolik dostačující, že potomci migrantů 

pro její prožívání nepotřebují být v přímém kontaktu se Západní Indií. Konkrétně tvrdí, 

že „přestože mnoho západních Indů udržuje nějaký druh kontaktu s domovem svých 

rodičů/domovinou (homeland), je možné význam těchto kontaktů bagatelizovat 

paradoxně právě proto, že jim existence Západoindického transnacionálního prostoru 

poskytuje příležitosti k rozsáhlému šíření a dostupnosti informací o Západní Indii ve 
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Spojených státech amerických“. Identity těchto mladých lidí podle něj nejsou utvářeny 

transnacionálně, protože „většina druhé generace Západních Indů svou etnickou 

identitu primárně odvozuje od svých imigrantských rodin a kultury, kterou nacházejí 

v etnických enklávách New Yorku“ (Vickerman 2002:343-344). Další badatelka, která 

výsledky svého výzkumu zveřejnila ve výše uvedené publikaci, je Viviane Louie, jež 

koncept transnacionalismu využila při komparativní studii druhé generace Číňanů  

a Dominikánců ve Spojených státech amerických. Louie říká, že ačkoliv se čínští 

respondenti výzkumu sami nazývali Číňany, bylo pro ně důležité, aby se vyčlenili  

z nově příchozích vln migrantů a generace rodičů a aby zdůraznili své vztahy 

s ostatními rasovými etnickými skupinami ve Spojených státech. Jejich identity proto 

podle ní není možné chápat jako transnacionálně utvářené, ale jako lokální, etnické. 

Oproti tomu dominikánští respondenti žádné hranice napříč migračními kohortami, 

generacemi ani národními státy nevnímali a pokládali se za členy jedné a jediné 

(etnické) skupiny Dominikánců a jejich identity proto Louie označuje jako 

transnacionální (Louie 2006:388). Louie také tvrdí, že to, jestli se potomci migrantů 

orientují transnacionálně, nebo etnicky, je nejvíce ovlivněno charakterem vztahů  

a způsobů komunikace v rodinách (napnuté versus pohodové vztahy, otevřená versus 

nedostatečná/problematická komunikace), mírou dvojjazyčnosti a četnosti návštěv  

v zemi původu (Louie 2006:388). Zatímco Vickerman a Louie jako transnacionální 

vnímají pouze takové identity, které jsou vytvářeny v procesu střetávání/ztotožňování se 

s lidmi ze země původu, v pojetí Levitt a Waters, editorek publikace, jsou 

transnacionální všechny identity, které jsou utvářeny osobními, rodinnými  

a organizačními vazbami na domov předků, a současně jsou výsledkem rasových, 

etnických a národních kategorií, které samy o sobě jsou produkovány transnacionálně 

(Levitt, Waters 2002). Tyto identity, sice „nemusí přesahovat národní, etnické, lokální  

a náboženské identity, jde ale o to, že je ve svém nadnárodním charakteru propojují do 

souběžně existující konstelace vztahů transnacionálních sociálních polí“ (Szaló 2007).  

V přístupu, který jsem zvolila, se nesoustředím primárně na otázku, jak rozšířené jsou 

transnacionální aktivity v případě potomků Vietnamců, ani nepokládám za podstatné to, 

jestli jsou jejich identity etnické, kosmopolitní, hybridní nebo transnacionální. 

Argumentuji, že identity, které potomci Vietnamců v Česku na pozadí národních, 
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lokálních a transnacionálních kontextů konstruují, jsou mnohovýznamové, situační, 

dynamické a obtížně uchopitelné v rámci určité kategorie, ať už se jedná o kategorii 

národní nebo nadnárodní. Transnacionální perspektivu zde využívám především k tomu, 

abych ukázala, že referenční rámce, ve kterých se odvíjí životy těchto dětí a na jejichž 

pozadí konstruují své identity, jsou dvojí a rozprostírají se napříč národními hranicemi  

a že identity které konstruují, tradiční politické, sociální a kulturní hranice překračují.  

1.3. Identita a etnicita 

Identita se stala předmětem výzkumu mnoha vědních disciplín. Z pohledu psychologie 

je identita chápána jako něco osobního, co nás odlišuje od ostatních (Erikson 1968). 

Sociologové a antropologové naopak odkazují k identitě sociální ve smyslu 

skupinového členství, které jedince vymezuje. Sociální psychologové, kteří se zabývají 

formováním identity, ale upozorňují na to, že psychologické (emocionální) aspekty jsou 

s těmi vnějšími propojené a nelze je posuzovat odděleně. Identity se podle nich utvářejí 

v interakci mezi individuem a sociálním prostředím, přičemž důležitou roli hraje také 

to, zda jsou identity rozpoznány a „uznány“ ze strany ostatních (Verkuyten 2005). 

Stručně řečeno, identita je odpověď na otázky, kdo jsem, kam (ke které skupině) patřím 

a jak mě vidí mé okolí. Odpovědi na ně nacházíme tím způsobem, že lidem kolem sebe, 

přisuzujeme kategorie a srovnáváme se s nimi. Identita je tedy z velké části otázkou 

percepce stejností a růzností, které mohou vyniknout pouze v interakci s ostatními. 

Z toho důvodu je možné, spíše než o identitě mluvit o identifikačním procesu (Jenkins 

1997).  

Identifikací na kterých v komplexních společnostech může jedinec zakládat svou 

identitu, je, jak říká Eriksen, mnoho, za základní je ale považován věk a pohlaví 

(Eriksen 2007: 65). V případě migrantů se ale obecně má za to, že velkou roli 

v konstruování identit hraje etnicita a zkušenost migrace. Dokonce si ve shodě s dalšími 

autory troufám tvrdit, že identita a etnicita se ve výzkumech migrantů často stávají 

synonymem pro jedno a totéž (Hirt, Jakoubek 2005; Eriksen 2007). V případě jejich 

potomků, kteří se narodili nebo vyrůstali mimo zemi původu rodičů, bývá tento 

předpoklad zpochybňován a řada autorů si klade otázku, zda etnicita a migrační historie 

rodiny jsou skutečně při formování identit a vyjadřování pocitů přináležení tak 
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významným faktorem, nebo jestli je role etnicity spíše přeceňována (Crul, Schneider 

2010; Somerville 2008; Portes 2001; Alba a Nee 2003; Alba 1985; Gordon 1964) a zda 

se v životech potomků migrantů a při konstrukci jejich identity více neprosazují identity 

založené na příslušnosti k pohlaví nebo sociální a věkové skupině (Crul 2010). 

1.3.1 Etnicita a primordialismus 

Pojem etnická identita býval v minulosti nejčastěji definován z primordialistického 

hlediska jako vědomí příslušnosti ke skupině lidí, kterou bylo možné identifikovat na 

základě objektivních znaků, jako například společný jazyk, náboženství, kultura nebo 

dějiny. Toto členství bylo chápáno jako nedobrovolné, dané narozením. Etnické identity 

tak byly v podstatě vnímány jako neměnné, nezávislé na vnějších vlivech a okolnostech. 

Většina výzkumů se proto soustřeďovala zejména na kulturní obsah etnických identit, 

místo aby se zajímala o konstruování sociálních hranic mezi skupinami. I když se jedná 

o pohled, který je v současné době mnohými považován za překonaný (Horálek 2012), 

objevují se i argumenty, které dokládají, že primordiální hledisko není možné ze studia 

etnických identit zcela vypustit. Jedná se o to, že ačkoliv kategorie etnicity je 

z teoretického hlediska proměnlivým sociálním konstruktem, v každodenním životě (z 

emického pohledu) takto často zakoušena ani prezentována není. Naopak lidé svou 

příslušnost k národu a etnické skupině projevují v „primordiálních sentimentech”, 

vyznačujících se touhou nepatřit k žádné jiné skupině (Geertz 1963,1996) a etnicita je 

pro ně významnou kategorií, ze které čerpají svou představu stabilní a neměnné identity 

(Waters 1994; Kibria 2002). V předkládané práci se proto primordialistickému 

stanovisku nevyhýbám. Nepřistupuji však k němu jako k teorii vysvětlující různé typy 

příslušností (včetně té etnické), ale jako k diskurzivní perspektivě, která se objevuje 

v jednotlivých životních biografiích. Neptám se, co je podstata (etnické) identity 

potomků Vietnamců, ale jakými způsoby je identita a vztah k etnicitě zvýznamňován 

v jednotlivých životních biografiích. Předpokládám, že i když etnicita není v případě 

potomků migrantů všeobjímající složkou identity, může v jejich životech a v tom, jak 

vnímají sebe sama, hrát podstatnou roli (Kibria 2002, Min 2002, Waters 1994). 

Vycházím při tom z toho, že význam etnicity pro život a konstruování 

identit/identifikací potomků migrantů se zcela nevytratil, ale že byl modifikován. 
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Uvědomuji si, že pojem etnické identity jako analytické kategorie „posiluje iluzi 

kulturní a sociální homogenity migrantů a jejich potomků“ (Szaló 2007: 120) a není 

schopen vystihnout jejich jedinečnou zkušenost. Tento pojem se v mé práci objevuje za 

prvé proto, že potomci Vietnamců, se kterými jsem hovořila,  etnickou složku identity  

i samotnou kategorii (etnická identita) stále používají a vnímají jako významnou. A za 

druhé z toho důvodu, že pokládám za důležité ukázat, jakým způsobem tato, byť 

„uměle“ vykonstruovaná kategorie, na myšlení a jednání lidí (stále) působí. 

1.3.2. Identita a sociální konstruktivismus 

Řada autorů pro zkoumání identit potomků migrantů (včetně těch etnických) volí 

interpretační strategie převzaté z obecnějších sociálních teorií. Velmi často se proto 

v těchto pracích můžeme setkat s perspektivou sociálního konstruktivismu, která se 

společně s konceptem transnacionálního sociálního prostoru stala výchozím bodem  

i pro mou práci (Kibria 2002; Min 2002; Trieu 2009). Hlavním východiskem této 

perspektivy je přesvědčení, že identity jsou konstruované v procesu interakce s druhými 

osobami (Eriksen 2008: 322; Berger, Luckmann 1999). To znamená, že nejsou statické, 

ale že se mění v závislosti na tom, s kým, kde a kdy komunikuji.  Zkrátka že jsou 

relační, situační a mnohovýznamové. Kategorii etnicity tedy chápu v jejím 

strukturálním pojetí - nikoliv jako „věc“ nebo „vlastnictví skupiny“, ale jako aspekt 

vztahu (Jenkins 1997; Eriksen 2008: 318). A zaměřuji se na to, jak potomci Vietnamců 

vymezují (sociální) hranice mezi „My“ a „Oni“ (Barth 1998), které, jak předpokládám, 

přesahují „domnělé“ hranice, podle kterých etnicita souvisí s „objektivními kulturními 

rozdíly“ (Szaló 2002: 121; Eriksen 2008: 315). Proces vytváření hranic je z podstaty 

věci aktivním a dynamickým jevem. To znamená, že symbolické sociální hranice jsou 

proměnlivé a mohou se v závislosti na kontextuálních podmínkách a v čase posunout 

nebo dokonce zcela rozplynout. Tyto změny jsou nejčastěji závislé na času, kontextu 

(situaci) a na tom, s kým se člověk ztotožňuje, nebo od koho se distancuje (Eriksen 

2007:28). Jak ukazují výzkumy z posledních let, v případě rasových menšin, etnicita 

není dobrovolnou záležitostí, ale víceméně připsanou (askribovanou) kategorií, ze které 

je obtížné se vymanit a která v mnoha ohledech určuje jejich život, profesní kariéry  

i výběr partnera (Min 2002; Kibria 2002; Waters 1994). V případě potomků Vietnamců, 
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to znamená, že konstruování jejich identit může být významně ovlivněno externím 

nálepkováním (labeling), rasismem, sociálními konstrukcemi a etnickými možnostmi 

(Waters, 1990, 1999 in: Somerville 2008). 
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1.4. Pojem generace 

K označení dětí migrantů se v Evropě a ve Spojených státech amerických nejčastěji 

používá pojem generace ve spojení s číselným údajem, který nám sděluje informaci  

o tom, o kolikátou generaci „migrantů“ se jedná. Vzhledem k historicko-

demografickému vývoji migrace na obou kontinentech, se tak nejčastěji můžeme setkat 

s pojmem druhá, případně třetí generace migrantů. I když se vědecká obec na přesném 

významu a užívání těchto pojmů neshoduje, nejčastější je konceptualizace, která 

potomky migrantů do jednotlivých kategorií zařazuje s ohledem na věk a na to, kde 

absolvovali povinnou školní docházku. Předpokládá se totiž, že důležitá, je především 

doba socializace, kdy dítě přejímá kulturní a společenské návyky prostředí, ve kterém 

vyrůstá a které ho obklopuje (Zhou 1997) a nikoli sdílená migrační zkušenost, o které 

hovoří například Crul a Schneider (Crul, Schneider 2010). Na základě těchto kritérií 

bývají do první generace nejčastěji řazeni migranti, kteří se ze své země původu 

odstěhovali po absolvování povinné školní docházky, tedy nejčastěji ve věku od 12 let  

a výše. Do druhé generace bývají zařazováni ti, kteří se narodili v zemi, do které jejich 

rodiče migrovali, nebo ti, kteří se ze země původu odstěhovali v době před nástupem do 

školy (Zhou, Bankston 1994). Neobvyklý ale není ani pojem jedenapůltá generace, do 

které bývají obvykle zahrnovány děti, které se narodili mimo zemi, do které s rodiči 

migrovali ve věku mezi 6-12 lety (Levitt 2002; Freidingerová 2014). Kategorie 

migrační generace je častým analytickým nástrojem a rozlišovacím kritériem nejen  

v literatuře týkající se výzkumu integrace potomků migrantů, ale také jejich identit. Má 

se totiž za to, že doba pobytu v zemi původu/migrace je pro formování identit 

podstatná, a že čím déle dítě žije mimo svou zemi původu, tím menší sounáležitost k té 

které zemi pociťuje. Ve výzkumu potomků migrantů v Česku k obdobným závěrům 

dospěla například Souralová, která zkoumala vztah mezi potomky Vietnamců a jejich 

chůvami (Souralová 2012,2014,2016). Přestože respondenti výzkumu sdíleli představu 

o tom, že potomci Vietnamců, kteří se narodili v Česku, jsou například více „počeštělí“, 

než ti, kteří do České republiky přišli jako děti, samotná analýza jejich životních 

biografií tento předpoklad nepotvrdila. Z tohoto důvodu v předkládané práci nečiním 

mezi jednotlivými respondenty rozdíl v tom, k jaké migrační generaci patří. Pojmům 

jedenapůltá a druhá generace migrantů se vyhýbám ale i z jiného důvodu, a to proto, že 
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implikují představu, podle které jsou potomci migrantů sami také migranti, ačkoliv 

mnozí z nich většinu svého života strávili pouze v jedné zemi a přímá migrační 

zkušenost je jim zcela cizí (Eriksen 2007:46). V předkládané práci používám pojem 

„potomci migrantů“, nebo „potomci (vietnamských) migrantů v Česku“, do kterého 

v tomto případě zahrnuji jak děti narozené v Česku, tak ty, které většinu svého života 

vyrůstaly mimo Vietnam (blíže viz Kapitola 3.5. Charakteristika výzkumného 

vzorku). 
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KAPITOLA 2 

 

Metodologická část 

 

 

 

2.1. Narativní přístup ve studiu migrantů, jeho přínos i jeho úskalí 

Pro naplnění svého výzkumného záměru jsem zvolila strategii kvalitativního výzkumu, 

založenou na narativní metodě, jejímž předmětem zkoumání jsou životní biografie. 

Význam použití kvalitativních metod tkví v případě potomků v tom, že „poskytuje hlas“ 

těm, kteří nemají v běžném životě dostatek příležitostí být slyšeni. Reprezentuje  

tzv. participativní („agency oriented“) přístup, který osobám, jejichž životy a myšlení 

jsou předmětem výzkumu, ponechává jejich „agency“ a nepohlíží na ně dopředu jako na 

zcela determinované sociálními strukturami. To, o co se výzkumník snaží, když aplikuje 

metodu rozhovorů, je analyticky uchopit a popsat každodenní žitou zkušenost, která se 

může vymykat převažujícímu historicko-společenskému diskurzu. A v případě potomků 

migrantů ukázat, to co si myslí oni, a ne to, co si o nich myslí druzí (jejich učitelé, 

rodiče, instituce). Domnívám se, že biografický rozhovor je k dosažení tohoto cíle 

nástrojem více než vhodným. Mnozí badatelé se totiž shodují na tom, že příběhy, které 

vyprávíme o sobě a svém životě, dávají tomuto životu smysl a mohou osvětlit, jak 

vidíme sami sebe jak subjektivně, tak objektivně. (Kohler-Riessman 1993, 2002; 2011; 

Lieblich, Josselson 1994; Lieblich et al. 1998; Atkinson 2002). Výchozím 

předpokladem narativního zkoumání přitom je, že existují subjektivní významové 

struktury o určitých událostech, které se při cíleném dotazování neprojeví (Hendl, 2005) 

a že volné vyprávění, zahrnujíc celý životní příběh, „poskytuje respondentům prostor 

k tomu zdůraznit, co je pro ně důležité, a k tomu aby mohli své vyprávění strukturovat 

svým způsobem a ve svých pojmech.“ (Zinn, 1994: 8). Navíc, jak uvádí Rosenthal, 



33 

 

významy, které lidé přikládají svým zkušenostem, je možné adekvátně interpretovat 

pouze na pozadí celé biografie (Rosenthal, Fisher 2001). 

Důležitá je zejména pro výzkum identit také časovost biografické/narativní metody, 

respektive to, že vyprávěné příběhy zahrnují celé životní příběhy respondentů, i když 

konstruované z pozice současnosti. Výzkumníkovi se tak otevírá možnost sledovat  

a popsat proměny idejí, praktik a identit tak, jak tyto proměny interpretují a popisují 

samotní respondenti. A například ukázat, že zájem o kulturu země původu rodič se 

v závislosti na určité životní fázi může proměňovat i to, jaké faktory tyto změny 

ovlivňují.   

Praktická aplikace narativního přístupu a metody sebou ale nese různá úskalí. Jedno 

z nich se týká předpokladu, že každý člověk je „příběhovypravěčský druh“, jinak 

řečeno, že vyprávění příběhů „máme v krvi“ (Atkinson, 2002; Lieblich et al. 1998; 

Kohler-Riessman, 1993 apod.). Dalo by se tedy očekávat, že respondenti budou ochotně 

a spontánně vyprávět o svém životě, aniž by k tomu museli být zvlášť vybízeni. Jak se 

ale ukázalo již v mém předešlém výzkumu, věnovaném uprchlickým ženám v Belgii, ne 

všichni jsou „rodilí“ vypravěči a ne všichni mají potřebu o svém životě vyprávět cizím 

lidem. Někteří respondenti proto byli zaskočení mou výzvou, aby mi povyprávěli  

o svém životě, o významných momentech a lidech, kteří je ovlivnili a podíleli se na 

utváření toho, kým jsou. Očekávali méně obecné otázky a nerozuměli tomu, proč se 

nezajímám o nic konkrétního. Jejich snahou bylo odpovídat „co nejlépe“, tak, aby mi 

jejich výpovědi byly užitečné. S otázkou „řekni mi něco o svém životě, o tom, co a kdo 

tě nejvíce ovlivnil“, si zkrátka někteří z nich nevěděli rady, a proto jsem musela 

v některých případech přistoupit k cílenějšímu dotazování dříve, než jsem původně 

zamýšlela. I tyto rozhovory ovšem mapují život respondentů jako celek a byly proto 

zařazeny do analýzy. Obecně jsem v případě všech respondentů postupovala tak, že 

jsem je nejprve vyzvala k tomu, aby volně hovořili o svém životě, s tím, že tato „volná“ 

fáze interview byla následně doplněna cílenými dotazy (tzv. „řízenou“ fází interview). 

Ve snaze podpořit validitu získaných dat a umožnit jejich interpretaci v širším kontextu, 

jsme metodu interview dále doplnila o (ne)zúčastněné pozorování. Šlo především  

o návštěvu severního Vietnamu, kde jsem strávila tři týdny, návštěvu vybraných měst, 
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ze kterých pocházeli respondenti (Cheb, Brno a Praha), opakované návštěvy areálu 

Sapa, účast na kulturních i soukromých akcích a přátelská, neformální setkání 

s jednotlivými respondenty apod. Vedle terénních zápisků, přepisů a nahrávek rozhorů 

jsem jako podklad pro analýzu využila také informace z vybraných soukromých blogů 

(Seznam literatury: Internetové zdroje), facebookových profilů některých respondentů  

a internetové platformy „Přiznání Vietnamců“. 

Při výzkumu jsem se v rámci metodologie a analýzy dat snažila uplatnit feministickou  

a postmoderní antropologickou perspektivu, která vychází z odmítnutí tradičního 

pozitivistického přístupu k sociologickému výzkumu, založeném na nereflektovaných 

mocenských vztazích mezi výzkumníkem a zkoumanou osobou, jakožto pasivním 

„objektem“ tohoto studia a na představě, že výzkumník je nestranným pozorovatelem, 

který žádným způsobem neovlivňuje to, jakým způsobem respondent výzkumu 

vypovídá. Ke svým respondentům jsem nepřistupovala jako ke zdroji dat, ale jako 

k osobám, kterým jsem se snažila porozumět. Projevovalo se to zejména tak, že 

v případě, že diskuze sklouzla na témata, která pro výzkum nebyla zdánlivě důležitá, 

nesnažila jsem se diskuzi předčasně ukončit, ale respondenty jsem vyslechla  

a v některých případech s nimi sdílela i své zkušenosti a vzpomínky. Jak uvádí Maynard 

a Purvis „osobní zaujetí výzkumníka je důležitým prvkem pro ustanovení důvěry a tedy 

pro získání kvalitních informací“ (Maynard, Purvis 1994). Používání vlastních 

vzpomínek a zkušeností může být dvojsečné, protože může ohrozit vlastní interpretaci 

tím, že přikládá příliš velký význam vlastním subjektivním názorům a zkušenostem. 

Toto nebezpečí jsem si uvědomila již při svém prvním výzkumu z prostředí 

uprchlických žen v Belgii a velkou pozornost jsem proto věnovala tomu, abych tento 

aspekt „chápajícího rozhovoru“ udržela v bezpečných mantinelech. Nahradit vztah 

hierarchie a mocenské nerovnosti mezi výzkumníkem a zkoumanou osobou, vztahem 

založeným na rovnosti se feministická sociologie snaží ustanovit také terminologicky 

tím, že namísto pojmu respondent navrhuje užívání pojmu „participant“ nebo 

„informátor”
4
. Ve své práci jsem se rozhodla z důvodu srozumitelnosti a lepšího čtení 

                                                                 

4
 Pojem „informátor“ je využíván zejména v etnografickém výzkumu, kde je chápán jako „rádce“, člověka, který je 

dobře obeznámen se zkoumaným děním a je schopen odpovídat na širší spektrum otázek (Tracy 2013).  
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textu toto doporučení nenásledovat a přistoupila jsem k užívání tradičního pojmu 

respondent, a to v jeho jednotném (mužském) rodu. Pro označení respondentů výzkumu 

v některých případech dále používám také označení „potomci migrantů“, nebo „potomci 

Vietnamců“. 

2.2. Analýza příběhů v jejich osobních a sociálních kontextech  

Objektem studia narativní metody je příběh sám o sobě. Výchozím předpokladem je, že 

narace nejsou pouhým záznamem událostí, ale že jde o sdělení, které je sestaveno pro 

jednotlivce (výzkumník) nebo širší skupinu (čtenáře-veřejnost), s cílem něčeho 

dosáhnout, i když ne vždy se tak děje vědomě (Kohler-Riessman 2011) a že životní 

příběh, který člověk o sobě a svém životě vypráví, je konstruován v závislosti na 

sociálních a osobních kontextech. Při analýze proto sledujeme nejen obsah sdělení, ale 

také to, jakým způsobem je příběh sestaven, z jakých lingvistických a kulturních zdrojů 

čerpá a jak přesvědčuje posluchače o své autenticitě (Kohler-Riessaman 2002: 2). 

Nezajímá nás pouze, o čem příběh (jeho obsah) vypovídá, ale také jakým způsobem je 

sdělován (jeho struktura). Sledujeme například to, které věci ve svém vyprávění 

vypravěč zdůraznil, nebo kterým se naopak vyhýbá, jakým způsobem se prezentuje 

(jako oběť, hrdina, obyčejný člověk, výjimečný člověk), a všímáme si toho, komu je 

příběh určen (dialektika) a co má sdělit (pointa). Ve svém přístupu k analýze 

jednotlivých příběhů jsem se proto zajímala jak o informační stránku příběhu, tak o jeho 

chronologické řazení, hlavní témata a postavy i způsoby jejich prezentace. Všímala 

jsem si, ke kterým tématům se respondenti vrací, zdali si některé úseky jejich vyprávění 

protiřečí, v čem jsou jejich příběhy jedinečné, a také toho, jak jsou jednotlivá narativa 

ukotvena v jednotlivých společenských diskurzech. Snažila jsem se přitom, aby má 

analýza jednotlivých narací vycházela z příběhu jako celku a aby reflektovala širší 

souvislosti respondentova života i politicko-historický kontext. K  obsahové analýze  

a kódování jsem přitom využila program MaxQdata, který mi umožnil přehledně 

systematizovat velké množství získaných dat. Většina narativního výzkumu se spíše než 

na generování všeobecných procesů, platných pro většinu respondentů, zaměřuje na 

partikulární případy (Kohler-Riessman 2011:311). V předkládaném výzkumu jsem 

zvolila kombinaci analýzy zaměřenou na kategorizaci (cathegory oriented analysis)  
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a na specifické případy (case oriented analysis) a jednotlivé tematické okruhy jsem 

analyzovala jak na pozadí konkrétních příběhů, tak srovnáním mezi sebou. Tento 

přístup k analýze dat se promítl i do způsobu jejich prezentace v předkládaném textu, ve 

kterém se prolínají interpretace životních biografií vybraných jedinců s obecnějšími 

tématy. 

Životní příběhy potomků Vietnamců, ve kterých reflektovali své dětství a dospívání, 

jsou velmi rozmanité, přesto v nich však lze identifikovat několik společných postav  

a témat. Ústřední postavou většiny vyprávění představují rodiče. Je všeobecně 

přijímaným faktem, že rodiče, jejich životy, postoje, charakter a hodnoty, které vědomě 

či nevědomě předávají svým dětem, hrají důležitou roli v životě každého jedince, 

zejména v  období jeho vývoje (Ericson 1968, 1994,Grusec & Kuczynski 1997). Vliv 

rodičů ale není omezen pouze na předávání sociálních a kulturních dovedností, ale také 

na to, jakým způsobem dítě nahlíží samo sebe (1994). Skutečnost, že rodiče hráli ve 

vyprávěních mých respondentů tak důležitou roli, by proto nemělo být ničím 

překvapivým. V jejich naracích lze identifikovat několik způsobů, jakými byli rodiče 

tematizováni. Rodiče se stávají jak předmětem odkazování k vietnamskému původu, tak 

postavami, které nejvíce zasáhly do života mých respondentů, i jejich vnímání sebe 

sama. Narace, ve kterých rodiče vystupují jako hlavní postavy: a) odkazují k obtížné 

migrační a postmigrační situaci jejich rodin b) tematizují otázku výchovných metod 

rodičů, které jsou vnímány jako kulturně podmíněné c) postihují komunikační  

a mezigenerační pnutí které z aplikace těchto metod vyplývají. Druhou výraznou 

postavou, která se objevuje v životních biografiích je postava chůvy - babičky. 

Narace, ve kterých vystupují chůvy/babičky se vyznačují daleko menší mírou 

ambivalence a také emoce, které těmto naracím dominují, jsou vesměs pozitivní. Role 

chůvy v životě respondentů je zvýznamňována především jako stěžejní pro jejich 

pozitivní vztah k české kultuře, ale také pro jejich pozitivní osobnostní rozvoj. Třetí 

místo mezi hlavními postavami vyprávění zaujímají romantičtí partneři  

a významní přátelé, učitelé nebo příbuzní, kteří jsou zmiňováni v různých kontextech 

a z různých důvodů, nejčastěji však ve spojitosti s osobnostním růstem a různými 

životními obraty, zejména myšlenkovými, týkající se například změny životních 

postojů, vztahujících se často k otázce percepce vietnamské kultury a vlastního 
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přináležení. S hlavními postavami souvisí i hlavní témata jednotlivých vyprávění. 

Kromě výše uvedených témat, týkajících se vztahu k rodičům a chůvě, se v řadě 

vyprávění objevují témata jako životní láska, profesní vývoj, škola, práce, koníčky  

a témata spojená s otázkou migrace, integrace a etnicity. Opakovaně se také 

objevuje téma zdraví, úrazů, postižení a témata týkající se cestování a studijních 

cest. 

2.3. Charakteristika výzkumného vzorku 

Pro zodpovězení svých výzkumných otázek jsem zvolila účelový typ vzorku 

(purposeful sampling). Kolekce dat probíhala v rozmezí roku 2012-2016 a při výběru 

respondentů jsem se řídila následujícími kritérii: věk, pohlaví, místo narození a doba  

a místo pobytu v České republice. Mou snahou bylo do výzkumného vzorku zahrnout 

ty, kteří se narodili jak v České republice, tak ve Vietnamu, představitele obou pohlaví  

a ty, kteří měli zkušenost se životem v Praze, i ty, kteří vyrůstali v menších městech 

(případně na vesnici). Protože mým záměrem bylo sledovat vývoj identity v čase, 

záměrně jsem cílila také na ty, kteří byli starší 18 let, což ovlivnilo i složení vzorku 

z hlediska zastoupení představitelů různých migračních kohort a sociálních tříd. Můj 

výzkumný vzorek proto téměř výhradně sestává z mladých lidí, kteří patří do skupiny 

tzv. „starousedlíků“ a jejich příbuzných a známých, kteří do České republiky přišli 

(nejčastěji) na začátku devadesátých let a pouze v jednom případě se jedná  

o respondentku, která do ČR přišla po roce 2000 (konkrétně v roce 2001). Většina 

z nich jsou studenty nebo absolventy vysoké školy, sedm z nich již pracuje, jeden při 

studiích. Jeden respondent studium předčasně ukončil. Celkem, jsem hovořila s 25 

respondenty, do výzkumného vzorku jsem ovšem zařadila pouze 18 z nich, přičemž 

se dvěma respondenty a dvěma respondentkami jsem rozhovor opakovala. Celkem jsem 

hovořila s šesti respondenty, kteří se narodili v České republice (celkem tři 

respondentky a tři respondenti), s deseti respondenty, kteří se do CŘ přistěhovali ve 

věku 2-6 let a třemi respondenty kteří do CŘ přišli ve věku 7-10 let. (Podrobněji viz 

Příloha č. 1 „Seznam respondentů“). S řadou z nich jsem se také setkala neformálně 

při různých příležitostech, jako byly například odborné semináře, návštěvy areálu Sapa, 

nebo v rámci kulturních či soukromých společenských akcí. Respondenty jsem 
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nejčastěji získávala jak metodou sněhové koule (na doporučení respondentů), tak přímo 

v terénu, například oslovením v restauraci. Několik respondentů se podařilo získat také 

prostřednictvím sociálních sítí (facebooku). Rozhovory trvaly v rozmezí od 80-180 

minut a s výjimkou dvou z nich byly všechny nahrávány na diktafon. Z důvodu 

zachování anonymity jsem jednotlivým respondentům přiřadila fiktivní jména, podle 

toho zda v osobním životě preferovali české, nebo vietnamské jméno. V některých 

případech, kdy jsem pracovala s obzvlášť citlivými daty, jsem změnila i některé další 

údaje, na jejichž základě by mohli být respondenti identifikováni. Jedná se zejména  

o jména některých měst nebo zaměření studijních oborů, přičemž jsem se snažila o to, 

aby byla zachována jak základní charakteristika místa, tak typ studovaného oboru. 
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KAPITOLA 3 

 

Vietnamci v České republice 

 

 

 
3.1. Posun migračních strategií: od provizoria k trvalému usídlení 
s transnacionálními rysy 

Vietnamská migrace má v České republice dlouhou tradici, sahající do padesátých let 

minulého století, kdy tehdejší Československo poskytlo útočiště několika sirotkům 

z válkou zdevastovaného Vietnamu. Od té doby odcházeli do České republiky, 

v závislosti na politické a ekonomické situaci v obou zemích, vietnamští migranti, 

jejichž počet dosáhl svého maxima v roce 2009, kdy v České republice pobývalo 61 126 

osob s tímto statusem. Od roku 2011 tento počet zaznamenal mírný pokles a v současné 

době tak (stav ke dni 30. 9. 2016) v Česku žije 57 841 Vietnamců s povolením k pobytu 

(MV ČR 2016)
5
, čímž se Vietnamci řadí mezi třetí největší cizineckou komunitu u nás. 

Jak vyplývá z oficiálních statistik i některých výzkumů, důvodem příchodu Vietnamců 

do České republiky nejsou pouze tradiční ekonomické zájmy, ale čím dál častěji také 

sloučení s rodinným příslušníkem a získání kvalitního vzdělání pro své potomky 

(Kocourek 2006, Freidingerová 2014). Ačkoliv byli Vietnamci doposud vnímáni 

především jako „dočasní“ migranti, jejichž cílem je vydělat v České republice peníze  

a vrátit se zpět do Vietnamu, stále více autorů dnes upozorňuje na posun jejich 

migračních strategií (ať už předem zamýšlenou, či nikoliv) od přechodného pobývání, 

k trvalému usazování (Freidingerová 2014; Leontiyeva, Tolarová 2011; Martínková 

2008; Kocourek 2005). O usedlém charakteru Vietnamské migrace v Česku svědčí 

nejen fakt, že 83,4 % z celkové vietnamské populace v Česku disponuje trvalým 

                                                                 

5 http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 
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pobytem
6
, ale i nadprůměrný podíl dětské složky v celkové vietnamské populaci  

v České republice (Drbohlav a kol. 2010) a narůstající počet dětí studujících na českých 

školách (Pechová 2007; Souralová 2012; Freidingerová 2014)
7
.  

Převážná většina Vietnamců v České republice podniká
8
. Zatímco v devadesátých 

letech se zaměřovali především nákup a prodej textilního zboží a drobné elektroniky  

v českém pohraničí, dnes jsou jejich podnikatelské aktivity, které přesunuly ze stánků 

do kamenných prodejen, již daleko rozmanitější (Martínková 2008; Hofírek, Nekorjak 

2010). 

 

Podle Hofírka a Nekorjaka (2009) značná část těchto podnikatelských aktivit spadá pod 

pojem „vietnamská imigrantská ekonomika“ a patří mezi ně, jak aktivity orientované 

přímo na potřeby migrantů (dovoz a výroba specifických potravin, provoz cestovních 

kanceláří zaměřených na vietnamskou klientelu, svatební salony), tak aktivity, které 

souvisí s jejich migrační a postmigrační situací (právní servis, zprostředkovatelské 

                                                                 

6
 Přičemž počet držitelů trvalého pobytu navíc v posledních letech konstantně stoupá (stav ke dni 20.9.2016) 

7
Z výzkumu uskutečněný mezi vietnamskou a ukrajinskou komunitou v Česku, Leontiyevou a Tolarovou se 

například  přes 70% respondentů vietnamského původu vyslovilo pro variantu trvalého života v České republice 

(Leontiyeva, Tolarová 2011) 
8
Ke konci roku 2011 vlastnilo 29 369 osob vietnamského občanství živnostenský list, zatímco úřady práce 

registrovaly pouze 2 776 zaměstnaných Vietnamců (ČSÚ 2013). Dlouhodobě pak Vietnamci tvoří 40% všech 

podnikajících cizinců (Hofírek, Nekorjak 2009). 
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služby apod.) Transnacionální rozměr v sobě nese zejména nejčastější typ 

podnikatelských aktivit provozovaných českými Vietnamci, kterými je nákup a prodej 

textilního a elektronického zboží, který je napojen na produkční a distribuční sítě 

čínských obchodníků (Hofírek, Nekorjak 2009).  

To, že se Vietnamci v České republice trvale usazují, neznamená, že by přestali 

udržovat poměrně pevné vazby na svou zemi původu (Freidingerová 2014; Martínková 

2008; Kocourek 2005; Szymańska-Matusiewicz 2015). Po ekonomické stránce se jedná 

především o zasílání remitencí a využívání sociálního a ekonomického kapitálu 

„navrátilci“
9
. Největší podíl na celkových remitencích zasílaných do Vietnamu tvoří 

dlouhodobě remitence zasílané ze Spojených států amerických. I když podíl České 

republiky v tomto srovnání není příliš významný, v loňském roce (2015) se Česká 

republika mezi všemi zeměmi světa, které remitence do Vietnamu zasílají, přesto 

umístila na sedmém místě
10

. Za pozornost stojí také fakt, že jejich celkový objem za 

poslední tři roky oproti rokům předešlým výrazně vzrostl. V tomto období došlo 

současně k mírnému poklesu počtu Vietnamců žijících v Česku a zároveň se navýšil 

podíl držitelů trvalého pobytu. Tato data nasvědčují, že vietnamská komunita v Česku 

se po ekonomické a sociální stránce stabilizovala a dá se očekávat, že podíl remitencí  

i transnacionálních aktivit bude narůstat
11

 (Světová banka: viz Graf 2). Posílání peněz 

příbuzným do Vietnamu dokládá také výzkum  Leontiyevy  a Tollarové, které uvádí, že 

výše remitencí zasílané jak Vietnamci, tak Ukrajinci a Moldavany je téměř shodná  

a tvoří přibližně 34 000 tisíc Kč ročně (Leontiyeva, Tolarová 2011:32). A „šetření na 

remitence“, zaznamenali ve svém výzkumu i Hofírek a Nekorjak, kteří ale zároveň 

tvrdí, že „pravidelné zasílání peněz, které by hrálo roli základního příjmu rodiny ve 

Vietnamu, však u svých respondentů nezaznamenali“ (Rákoczyová, Trbola 2009:174).  

                                                                 

9
 Tento pojem označuje Vietnamce, kteří v minulosti žili v České republice a kteří se vrátili do Vietnamu, kde    

v současnosti žijí (Freidingerová 2014) 
10 Vezmeme-li v potaz skutečnost, že v poměru k celkovému obyvatelstvu země se Česká republika mezi zeměmi, 

kam směřují největší počty vietnamských migrantů, nachází na 3-4 místě, není tato informace natolik překvapivá  
11 Leontiyeva a Tollarová uvádějí, že délka pobytu hraje v zasílání remitencí významnou roli a že většina migrantů 

nejvíce remitencí zasílá po 4-5 letech pobytu v zemi (Leontiyeva, Tollarová 2011). 
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Na význam sociálního a ekonomického kapitálu nabitého Vietnamci ve Východní 

Evropě, upozornila Szymańska-Matusiewicz (2015), která tvrdí, že jazykové znalosti, 

vzdělání a sociální sítě navrátivším se migrantům (returnees) výrazně napomáhají 

v získání dobře placených pozic, z nichž některé mohou být i velmi prestižní. Tato 

autorka poukazuje také na fakt, že významnou roli zde hrají sítě východoevropských 

Vietnamců, kteří na rozdíl od Vietnamců žijících ve Spojených státech, nemigrovali 

z převážně politických důvodů, a mohou proto využít více druhů konexí, včetně těch na 

vládní úředníky (Szymańska-Matusiewicz 2015). I když tato otázka nebyla zatím 

v českém kontextu podrobena hlubšímu zkoumání o tom, že svůj sociální, kulturní  

i ekonomický kapitál, dokázali využít také Vietnamci navrátivší se z České republiky, 

svědčí například fakt, že v Hanoji byly k roku 2011 čtyři pivovary s přidruženou 

restaurací čepující české pivo a síť restaurací Gold-Malt, Pragold, Gambrinus, které, jak 

uvádí Freidingerová (roz. Kušniráková 2011), všechny založili Vietnamci, kteří v České 

republice žili za socialismu. Nebo skutečnosti, že populární módní značků Boo
12

, která 

má dnes ve Vietnamu sedm poboček
13

, založili bratři Viet Hung (Honza) a Viet Anh 

                                                                 

12 http://boo.vn/ 
13 http://forummigrantu.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=211237 

 

http://boo.vn/
http://forummigrantu.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=211237
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(Anton), kteří v České republice prožili své dětství a vystudovali zde základní a střední 

školu
14

.  

Velmi důležitou roli v rozvoji  transnacionalismu představuje podoba sociálních sítí 

(Levitt 2001b). Pro Vietnamce žijící v Česku je typické, že udržují poměrně pevné  

a pravidelné sociální vazby se zemí původu (Freidingerová 2014; Gabal, Kocourek a 

kol 2007; Martínková 2008; Kocourek 2005). Většina z nich má ve Vietnamu rodinu
15

   

a v České republice žijí pouze se svými dětmi, nebo jak dokládají Leontiyeva  

a Tollarová i bez nich
16

. Podle výzkumu realizovanému v letech 2003 a 2004, který se 

primárně zabýval otázkou integrace migrantů z Vietnamu, Arménie a Ukrajiny, 

vyplývá, že Ukrajinci sice vykazují intenzivnější transnacionální chování než 

Vietnamci, současně se zde ale poukazuje na to, že 74% procent dotazovaných 

Vietnamců touží po tom udržovat čilé a pravidelné kontakty se svými příbuznými 

v zemi původu a že 55% z nich nejčastěji jednou za rok Vietnam navštěvuje (Drbohlav, 

Ezzedine-Lukšíková, 2004). Vzhledem k velké geografické vzdálenosti mezi Českou 

republikou a Vietnamem většina rodin komunikuje především prostřednictvím internetu 

a telefonu a pravidelnost přímých návštěv, které jsou časově a finančně náročné, závisí 

především na ekonomické situaci rodiny (Rákoczyová, Trbola 2009:176; Drbohlav, 

Ezzedine-Lukšíková, 2004; Kocourek 2005). Podle Freidingerové tak do Vietnamu 

nejčastěji cestují tzv. „starousedlíci”, kteří do České republiky přicestovali již v dobách 

socialismu a v devadesátých letech a kteří představují ekonomicky nejlépe situovanou 

skupinu vietnamské komunity v Česku. Freidingerová neváhá tyto migranty označit 

pojmem „transmigranti“, protože, jak uvádí, jejich „odchody a návraty, které mohou 

trvat měsíce i roky, nejsou nikdy definitivní“. Říká také, že zatímco k první návštěvě 

země předků dochází obvykle až po pěti letech pobytu v zahraničí, intenzita návštěv 

Vietnamu se zvyšuje u těch, kteří v České republice žijí 20-30 let, mají zaběhnutý 

obchod a solidní příjem (Freidingerová 2014).  Tyto poznatky jsou v souladu s tvrzením 

                                                                 

14 Podle Freidingerové tyto obchody představují mezi hanojskou mládeží: „malou kulturní revoluci, která se jejich 

prostřednictvím setkává se stylem, jenž se zcela vymyká dosud převažující popkultuře“ (Kušniráková 2011).  
15

 Výjimečné ale nejsou ani případy, kdy celá rozšířená rodina, nebo její velká část žije v Česku nebo Česku a dalších 

evropských i neevropských zemích. 
16 Na otázku zda respondenti, kteří mají děti, žijí v České republice s nimi, odpovědělo negativně pouze 14% 

respondentů vietnamského původu, oproti 57% Ukrajincům a 81% Moldavanům (Leontiyeva, Tollarová 2010). 
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Vickermana, který říká, že transnacionální aktivity jsou podmíněny sociálním 

postavením, situací v zemi původu, životním cyklem, existujícími sociálními vazbami  

a řadou dalších faktorů (Vickerman 2002). Z toho vyplývá, že posuzovat míru 

transnacionalismu pouze na základě etnické příslušnosti v případě migrantů z Vietnamu, 

kteří nepředstavují jednotnou komunitu, ale vysoce heterogenní skupinu, (Kocourek 

2015; Kušniráková et al. 2013, Freidingerová 2014) je poněkud problematické a tato 

kritéria je nutné vzít v budoucím bádání v potaz. Vedle těchto „typických“ rysů 

transnacionalismu (jako je zasílání remitencí, návštěvy a komunikace), je možné ve 

vietnamské komunitě pozorovat i řadu dalších projevů transnacionálního chování, které 

zaznamenaly Souralová (2016) a Freidingerová (2014), jako je například vysílání 

potomků do Vietnamu na pobyty různého druhu, motivované vštípit dětem vietnamskou 

kulturu, nebo například fenomén tzv. sňatkové migrace u první generace, kteří si do 

Vietnamu jezdí hledat životní partnery a využívání vietnamských babiček na péči o děti 

v Česku. Všechna výše uvedená fakta přesvědčivě vypovídají o transnacionálním 

chování vietnamských migrantů v Česku, které si proto zasluhuje hlubší prozkoumání. 

Následující práce vychází z širšího pojetí transnacionalismu a klade si za cíl, popsat 

zejména vazby symbolické, pro které je typický emocionální vztah k zemi původu a její 

kultuře, nevyhýbá se ale ani vazbám a kontaktům fyzického charakteru. 
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3.2. Potomci Vietnamců v číslech 

Děti a mladí lidé do 24 let tvoří v rámci vietnamské populace v Česku velmi výraznou 

populační složku a například podle výpočtů Freidingerové (roz. Kušniráková 2013) 

dosahují dokonce 40% podílu z celkové vietnamské komunity. Na základě dostupných 

statistických dat není možné určit, jak dlouho tyto děti v České republice žijí a přesná 

čísla nemáme ani o počtu těch, kteří se v České republice narodili. To poslední je dáno 

tím, že tyto údaje začaly úřady shromažďovat až od roku 1995. Údaje o počtu 

Vietnamců, kteří se v Česku narodili mezi lety 1990-1994, kdy se Česká republika 

otevřela mezinárodní migraci, tedy nejsou dostupná. Každopádně počet představitelů 

takzvané druhé generace, tedy dětí cizinců narozených v Česku od roku 1995, stále 

stoupá. Zatímco v roce 1995 se v České republice narodilo 215 dětí Vietnamců, v roce 

2012, kdy počet dětí Vietnamců narozených u nás dosáhl prozatímního vrcholu, se 

vietnamských dětí narodilo 1104. Od roku 2009 byl zaznamenán mírný pokles, stále 

však jde o významnou populační složku. Celkově se tak v České republice mezi lety 

1995 a 2015 narodilo 13 027 dětí vietnamského původu, což je 22,8% z celkové 

populace Vietnamců v Česku.  Budeme-li vycházet z předpokladu, že počet dětí 

narozených v Česku se v prvních letech vietnamské migrace pohyboval okolo 200-250 

dětí ročně, je možné odhadovat, že celkem se v Česku narodilo o cca 1000 dětí více, než 

je uváděno ve statistikách ČSÚ. Počet dětí Vietnamců narozených v Česku by dle 

tohoto odhadu činil 14 027 osob. To znamená, že by děti narozené Vietnamcům  

v Česku k roku 2015 tvořily 24,6% z celkové populace Vietnamců žijících u nás, což 

jistě není zanedbatelný podíl (ČSÚ-Cizinci, viz. Graf č.3).  
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Další informace, které jsou o cílové skupině k dispozici, se vztahují k oblasti 

vzdělávání. Z dostupných statistik například víme, kolik dětí vietnamského původu 

mezi lety 2005 a 2015 navštěvovalo mateřské, základní, střední nebo vysoké školy 

(Graf č. 3). Co ale nevíme, je skutečnost, kolik dětí, které v České republice 

absolvovaly základní školní docházku, pokračovalo ve studiu na vysoké škole,  

a nemůžeme proto usuzovat, jak úspěšní jsou potomci Vietnamců v otázce vzdělávání 

(považujeme-li za kritérium úspěšnosti absolvování vysoké školy).  
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KAPITOLA 4 

 

Transnacionální prostory dětství a 

dospívání 

 

 

 

Většina Vietnamců do České republiky nepřichází s úmyslem usadit se zde natrvalo  

a svůj pobyt v Česku pokládají za dočasný. Touží po tom vydělat si dost peněz, 

poskytnout dětem dobré vzdělání a vrátit se do Vietnamu, kde si za ušetřené peníze 

budou moci případně pořídit vlastní dům. „Sen o návratu“ ovlivňuje jejich migrační  

a integrační strategie v mnoha směrech a stává se i výrazným rysem vztahu mezi 

rodičem a dítětem (Souralová 2014). Také většina potomků Vietnamců, se kterými jsem 

hovořila, od svých rodičů slýchávala, že se do Vietnamu jednou vrátí. S odkazem na 

tuto budoucí vizi se mnozí z nich nesnažili učit český jazyk a o hlubší integraci do české 

společnosti neměli zájem. Podobně jako u mnohých vietnamských migrantů se ale 

myšlenka na návrat postupem času stala z různých důvodů čím dál tím vzdálenější 

(Drbohlav, Ezzedine-Lukšíková, 2004; Kocourek 2005; Martínková 2008; 

Freidingerová 2014) a otázka trvalého návratu do Vietnamu nepravděpodobná nebo 

nejistá. 

Tato skutečnost ovšem nic nemění na tom, že většina rodičů mých respondentů se svou 

zemí původu udržuje intenzivní a pravidelné styky, na kterých se ve velké míře podílejí 

i jejich děti. Nejvíce se tak děje na bázi příbuzenské, kdy si Vietnamci i jejich potomci 

se svými příbuznými a známými někdy i denně telefonují a píší. O vztazích které jejich 

matky udržují s rodinnými příslušníky a přáteli, především prostřednictvím sociálních 

sítí na internetu, vypovědělo několik potomků Vietnamců, jejichž zkušenosti se 

výrazněji neliší od zážitků Hue (27), která s úsměvem říká: „fotky na kterých držím 
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vysvědčení nebo nějaké ocenění maminka ihned odesílá příbuzným do Vietnamu, se 

kterými je v každodenním kontaktu přes Facebook“. Je to právě, díky novým, 

rychlejším způsobům komunikace, které, jak řada z nich uvedla, napomáhají tomu, že 

mají větší přehled o tom, jak probíhá život jejich příbuzných ve Vietnamu v jeho 

každodennosti.  

Většina potomků Vietnamců se ve svých výpovědích zmínila také o tom, že jejich 

rodiče své příbuzné ve Vietnamu podporují finančně, přičemž na zasílání darů i peněz 

se podíleli jak muži (ti častěji), tak ženy. Podpora se přitom neomezuje pouze na dary  

a finanční obnosy, ale může se jednat i o podporu formou bezúročné půjčky, vedoucí 

k nastartování vlastního podnikání. O tom, že styky s Vietnamem mohou být udržovány 

také v obchodní rovině, pak svědčí výpovědi těch, kteří uvedli, že jejich otec ve 

Vietnamu podniká a z toho důvodu i pravidelně mezi Vietnamem a Českou republikou 

cestuje. To je i případ otce Hany (24), který ve Vietnamu vlastní hotel a jehož přáním 

je, aby Hana jeho podnikání v budoucnosti převzala, i když on sám se do Vietnamu 

natrvalo vrátit nechce.  

Rodiče mých respondentů své rodiny ve Vietnamu také navštěvují, i když pravidelnost 

těchto návštěv se v závislosti na různých (finančních, praktických apod.) okolnostech 

velmi liší a ne vždy se jim daří do Vietnamu vycestovat tak často, jak by si přáli. Pokud 

jde o samotné respondenty tak zde platí, že všichni z nich Vietnam navštívili alespoň 

dvakrát v životě. Na svých prvních cestách do Vietnamu, které se odehrály ještě 

v dětství, se většina z nich musela vyrovnat s netypickým počasím, špínou, hlukem  

a tím, co někteří popsali jako „kulturní šok“ (podobně viz Martínková 2008). 

Konfrontační bylo pro mnohé i setkání s rodinou, s jejímiž členy si neměli co říct, nebo 

s Vietnamci, kteří je pokládali za cizince. Opačně se stávalo ale i to, že zažívali pocity 

blízkosti a přináležení vyvolané tím, jak byli s otevřenou náručí a samozřejmostí 

přijímáni do rodinného kruhu (podobně viz Souralová 2016). V dospělosti někteří z nich 

proto zatoužili po tom Vietnam poznat v jeho autentičnosti a podnikli cesty, které jejich 

pohled na tuto zemi významně ovlivnily, a které zároveň měly význam i pro vyjádření 

jejich pocitů přináležení nejen ve vztahu k Vietnamu, ale i ve vztahu k České republice. 

(Blíže viz Kapitola 7. Vietnam vzdálený i blízký). 
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Vietnam nebyl mým respondentům zprostředkováván pouze jako místo nadějné 

budoucnosti, kam se rodiče touží vrátit, ale také jako místo nelehké (někdy i strastiplné) 

minulosti nebo jako místo tradice, vhodné pro osvojení si důležitých hodnot. Někteří 

rodiče vyprávěli o své minulosti, ať již se jednalo o historky humorné, nebo o ty 

vztahující se k tvrdému životu v této zemi. Jiní své děti nabádali, že pokud se nebudou 

chovat slušně, budou muset na čas odjet do Vietnamu, aby své chování vylepšily. 

Vážnost jejich varování dokládá příběh Phuong (23), která takto do Vietnamu musela 

odcestovat na měsíc a příběh Linh (28), jejíž bratr byl do Vietnamu poslán na několik 

let. Vietnam byl rodiči zmiňován i v jiných kontextech, například v tvrzeních, že ve 

Vietnamu by se „to” (s odkazem na nějaký negativní jev) nestalo, nebo naopak, že ve 

Vietnamu věci nejdou tak dobře jako v Česku. Rodiče mých respondentů si svůj domov 

ve Vietnamu připomínali také skrze materiální předměty, které se staly součástí jejich 

českých domů a bytů, dodržováním různých tradic, svátků a zvyklostí (například během 

stolování) a účastí na komunitních kulturních a společenských akcích i tím, že se snažili 

se svými dětmi hovořit vietnamsky. Například  Thuyen (25), která vyrůstala 

v severočeských Teplicích, uvedla, že její rodina slaví svátek dětí Trung Thu, který její 

otec v místní komunitě spoluorganizuje, a že velký význam pro jejich rodinu má 

vietnamský svátek „Tet“
17

(Nový lunární rok), při kterém se navštěvují všichni příbuzní 

a blízcí. V jejich domácnosti nechybí oltář k uctívání předků a běžná je také konzumace 

tradičních vietnamských pokrmů i dodržování některých zvyklostí. Zkušenost, kterou 

popsala Thuyen (25), je typická i pro většinu dalších respondentů, kteří: „vyrůstají 

v domácnostech, obklopeni předměty, praktikami, lidmi a vědomostmi ze země jejich 

předků“(Levitt 2009: 1225)  

Vietnam byl (a je stále) v  životech mých respondentů přítomný, ať již jako „místo 

možného návratu rodičů“, nebo jako „místo vzpomínek a snění“, ke kterému se jejich 

rodiče ve svém každodenním životě v České republice pravidelně odkazují. Tyto děti  

a mladí lidé za svůj domov považují Českou republiku, kde vyrůstali, současně ale 

pociťují také blízký vztah k zemi, ze které pochází jejich rodiče (případně i oni sami)  

                                                                 

17
Vietnamsky Tết Nguyên Đán 
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a kde žijí jejich příbuzní (k podobným závěrům dospěla také Souralová 2014). Jak říká 

Thuyen, „mám pořád takovou vazbu, vím, že jsem se tam narodila, odtud pocházím, 

pocházejí tam odtamtud moji rodiče a vlastně jako by už bych tam asi nedokázala trvale 

žít, ale mám k tomu pořád takový celkem blízký vztah a vím, že tam odtamtud pramení 

moje kořeny, tam mám kořeny a myslím na to pořád“.  

To, že vyrůstali v transnacionálním sociálním prostoru (Pries 1999), pro ně 

znamenalo, že situace jejich každodenního života v sobě zahrnovaly životní podmínky 

země původu (Vietnam) a zároveň podmínky země, kde žijí (Česká republika), což 

vedlo ke vzniku „nového pole zkušeností a sociálních vztahů“ (Szaló 2007:116). Tato 

skutečnost ovlivnila způsob, jakým artikulují své pocity přináležení (ways of belonging) 

k vietnamskému dědictví (emocionální transnacionalismus) i to, jakým způsobem 

konstruují své identity. V následující kapitole popisuji, jak potomci Vietnamců 

reflektují své dětství a vyrůstání a zaměřuji se na to, jestli své zkušenosti vnímají jako 

odlišné od zkušeností vrstevníků z majoritní populace a jak tyto odlišnosti ve svých 

životních biografiích zvýznamňují a promítají do způsobu konstruování vlastních 

identit. Zatímco užití narativního přístupu mi umožnilo získat přístup k životním 

příběhům, jejichž témata, zápletky i hlavní postavy si určili samotní respondenti, díky 

transnacionální perspektivě bylo možné tyto narace zasadit do širšího migračního 

příběhu jejich rodičů. 

4.1. Příběh o migraci  

Migrační příběh rodičů o těžkém životě ve Vietnamu a relokaci do České republiky, 

včetně mnohdy obšírného popisování prvotních nelehkých začátků v nové – cizí zemi, 

se pro mnohé potomky Vietnamců, stal jedním z klíčových témat, od kterého odvíjeli 

vyprávění o sobě a svém životě. Tito mladí lidé, o sobě až na několik výjimek explicitně 

nehovořili jako o Vietnamcích, nikdy ale nevynechali informaci o tom, že jejich rodiče 

pochází z Vietnamu. V  jejich životních biografiích se tak rodiče stali předmětem 

odkazování k Vietnamskému původu a „rodinné migrantské historii“. Lze to 

ilustrovat na mém rozhovoru s Viet Vanhem (25), mladým mužem, který se do České 

republiky přistěhoval ve věku pěti let. Na mou výzvu, aby mi sdělil svůj životní příběh a 
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povyprávěl mi něco o sobě „od svého narození po současnost“, Viet Vanh reagoval 

otázkou, jestli svou výpověď nemůže raději začít od rodičů, respektive od otce. „Chtěl 

bych začít rodičema, tedy otcem, protože to je důležitý, že to patří mezi součást toho, 

proč tady jsem..“. Mé pochybení, plynoucí ze snahy časově a chronologicky ohraničit 

jeho výpověď, jsem si ihned uvědomila. Teprve později mi došlo, že právě díky tomuto 

„pochybení“, se ukázalo, jak důležité místo životní příběh rodičů v jednotlivých 

životních biografiích zaujímá. Jak je vidět z výpovědi Viet Vanha (25), ale i z mnoha 

dalších, příběh o migraci a integraci rodičů pokládají mnozí potomci Vietanmců, za 

součást svého životního příběhu, a to i v těch případech, pokud se sami narodili 

v Česku.  Tito mladí lidé tak na pozadí migračního příběhu svých rodičů konstruují  

i svou identitu jakožto ti, kteří jsou migrací  - migračním projektem rodičů silně 

ovlivněni. (Wessendorf 2013;  Souralová 2014). A i když sami sebe jako migranty 

nevnímají a neprezentují, představuje „migrační historii“ jejich rodiny, významnou 

součást jejich osobní biografie a toho, co utváří to, kým jsou. 

4.1.1. Obtížné začátky a pocity osamělosti 

Rodiny mých respondentů v mnoha případech sledovaly migrační strategii „postupného 

přesunu“ do České republiky, která spočívala v tom, že jako první do Česka odcestoval 

otec a až později, poté, co si vyřídil pobytové oprávnění a pracovní záležitosti, ho 

následoval zbytek rodiny. Tato odluka většinou nepřesáhla jeden rok, mohlo se ale 

jednat i o delší dobu, jako například v případě Dana (23), narozeného ve Vietnamu, 

jehož otec v České republice před příjezdem rodiny pobýval tři roky. Na jejich 

rozhodování migrovat do České republiky se podílela řada faktorů, z nichž mezi 

nejvýznamnější patřila předchozí zkušenost (mnozí například v České republice 

studovali, nebo pracovali již v období socialismu) a existence sociálních (migračních) 

sítí. Koncept sociálních sítí, který je jedním z ústředních pojmů teorie transnacionalismu 

(Bretell 2000, Faist 1998, Pries 1999), byl již dříve rozpracován v teorii sítí, podle které 

sociální sítě, respektive migrační sítě, jež spojují migranty a ty, kteří nemigrovali, 

„zvyšují pravděpodobnost mezinárodního pohybu, protože snižují riziko z pohybu  

a zvyšují očekávané zisky z migrace“ (Massey et al. 1993). V případě vietnamské 

migrace roli migračních (sociálních) sítí za stěžejní označila Freidingerová, která říká, 
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že důležité jsou jak sítě formální (vyplývající z mezivládních dohod), tak sítě mající 

osobní charakter, založené na rodinných, přátelských a pevných komunitních vazbách 

(Freidingerová 2014). Také otcové (ale i matky) mých respondentů, využívali jak 

formálních, tak osobních sítí a do České republiky přicházeli nejčastěji na pozvání 

příbuzných a známých, podobně jako rodina výše zmíněného Dana (23), jehož otec do 

České republiky přicestoval na pozvání bratra, nebo v rámci mezivládních dohod jako 

dělníci a studenti. Mnozí z nich se přitom současně stali inspirací pro své příbuzné  

a známé, kteří je následovali, (a kterým mohli nabídnout sociální, případně materiální 

podporu). Jejich chování tak potvrzuje kumulativní charakter tohoto typu migrace, 

popsaný v Massey et al. (1993: 449) a je v souladu s výsledky „Analýzy přístupu 

imigrantů a imigrantek ke vzdělávání a na trh práce v České republice“, ze které 

vyplývá, že pro převážnou většinu Vietnamců v Česku byli příbuzní a známí hlavním 

zdrojem informací, na základě kterých se rozhodli migrovat (Gabal, Kocourek et al. 

2007). 

Přestože se více než polovina zpovídaných potomků Vietnamců narodila v České 

republice, a nemá proto přímou migrační zkušenost
18

, to, že byli zahrnuti do migračních 

projektů svých rodičů, jejich životy však ovlivnilo v mnoha směrech. Téměř všichni 

vyrůstali v rodinách tzv. starousedlíků (Freidingerová 2014), kteří do České republiky 

přišli ještě v období socialismu nebo na počátku devadesátých let. Jejich situace byla 

specifická v tom, že ještě neexistovala etablovaná krajanská komunita ani služby 

poskytující jazykovou výuku nebo sociálně právní poradenství, a oni se proto, na rozdíl 

od nově příchozích Vietnamců, neměli na koho obrátit (Freidingerová 2014: 95). 

Situaci, ve které se ocitlo mnoho rodin, mohou přiblížit následující výpovědi: 

V té době, kdy žili naši, to byla jiná doba, nebylo tolik informací, nebylo tolik lidí, nebo 

služeb, na které by se mohli obrátit. Nevěděli, jak to tady všechno funguje. Já jsem 

chodila do školy, zůstávala jsem u paní na hlídání, myslím, že pro mě, jako pro dítě, to 

byl docela šok. Naši tenkrát pracovali hrozně moc. Myslím, že jsem časem začínala 

zapomínat na vietnamštinu, uměla jsem česky, ale začátek byl docela složitý v tom, že 

                                                                 

18 Další část nemá na  toto období žádné vzpomínky. 
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jsem nevěděla, jak se to řekne ve vietnamštině, ani jak se to řekne v češtině, takže 

všechno tohle bylo docela těžké. Myslím, že pro dítě to bylo docela i traumatické, občas 

jsem byla smutná a chtěla jsem brečet a vůbec jsem nevěděla proč (Linh, 28 let). 

 „…No a potom, když jsme teda měli ten svůj vlastní byt, tak jsme pak už byli s bráchou 

doma v tom bytě s tim, že rodiče třeba takhle vlastně vařili v tom stánku a vždycky jsme 

se tam jeli najíst, byli jsme tam chvíli s rodičema, pak vlastně rodiče nás odvezli domu, 

aby se oni vykoupali a my abychom pak už zůstali doma a pak oni se zase vrátili tam. 

Takže jsme byli takhle trošku sami doma“  (Thuyen, 25 let). 

Vietnamci do České republiky vždy přicházeli primárně za prací
19

. Jak uvádí 

Freidingerová, hlavní motivy k odchodu do České republiky pro ně představovali 

zajištění blahobytu, nasycení potřeb ze strany „zabezpečení“
20

 a zajištění kvalitního 

vzdělání dětí (Freidingerová 2014)
21

. Od toho se také odvíjí cíle, které sledovali v rámci 

svého života v nové zemi. Vedle vyřizování legislativních a administrativních 

záležitostí vztahující se k specifickému postavení migrantů (Nekorjak 2009), k nim 

patřilo zejména zajištění práce a přiměřeného výdělku. Vzpomínky Thuyen (25) a Linh 

(28), ve kterých reflektují období počáteční fáze migrace a života v nové zemi, 

vypovídají nejen o materiálních a jiných těžkostech (například jazykových), které tuto 

dobu provázely, ale také o obrovském pracovním nasazení Vietnamců a o způsobu, 

jakým bylo toto „zaměření na práci a výdělek” vnímáno z pohledu jejich dětí. Pro ty je 

toto období nejintenzivnější pracovní vytíženosti rodičů zobrazováno jako období, kdy 

se cítili být rodiči svým způsobem opuštění. A i když ho retrospektivně hodnotí jako 

nutnost, vykonávanou s ohledem na jejich dobro, do popředí v mnoha vyprávěních jako 

červená nit vystupuje téma osamělosti, které prostupuje i mnoha dalšími příběhy a ke 

kterému se „moji“ potomci Vietnamců v různých jeho fázích opakovaně vracejí. Tato 

tematizace osamělosti se ovšem netýká pouze “stýskání si“ nad nedostatkem času 

tráveného s rodiči, ale také osamělosti pramenící z nenaplněných představ, které si tito 

mladí lidé vytvořili o tom, jak by měl vztah mezi dítětem a rodičem vypadat (Souralová, 

                                                                 

19
A i když z formálního hlediska později přibývalo stále více těch, kteří získávali povolení k pobytu na základě 

sloučení s rodinným příslušníkem (Freidingerová 2014). 
20

 Funkčnost státních orgánů, dostupnost veřejných služeb atd. 
21

 Podrobněji o motivacích k migraci viz. Freidingerová (2014):Kapitola 5.3. 
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2014:88). (Blíže k tomuto tématu viz podkapitola 4.3.2. Komunikační vzorce v rodině).  

Nemožnost komunikovat s rodiči o svých problémech a pocit nedostatečné citové 

podpory popisují David (25) a Tony (20) v následujícím úryvku:  

V rámci toho jsem měl taky docela dost osobních problémů. Respektive, tehdy mé 

problémy byly čistě většinou formou nízké podpory, citové, ze strany rodičů. Jako 

mnoho jiných Vietnamců, jak tehdy, tak i teďka, jsem fungoval nebo můj denní, týdenní 

program byl takový, že od pondělí do pátku jsem vstával okolo šesté, s tim že jsem byl v 

sedm ve škole, ještě jsem si zopakoval učivo. Když jsem odcházel, tak většinou rodiče 

ještě spali. A když potom jsem se vrátil domu, tak tehdy jsme museli s bráchou čas od 

času pomáhat, kromě vlastně běžného úklidu, kde jsme vždycky vařili večeři s tim, že 

rodiče většinou přijeli okolo osmé, deváté. A vždycky to bylo tak, že hlavní otázky padly 

typu: "Jedl jsi? ", "Učil ses? ", „Běž spát, ať můžeš ráno vstát a učit se“(David, 25). 

 „…rodiče hodně pracovali a já jsem hodně chodil k těm českým známým, když mi byly 

4 roky, tak mi sehnali chůvu, protože na mě neměli moc času, oni pracovali na tržnici, 

tak jsem měl chůvu u který jsem byl od, přišel jsem prostě ze školky a od školky jsem byl 

prostě u chůvy až do večera, někdy dokonce v pátek, když rodiče chodili jakoby pro 

zboží, tak jsem tam byl až do večera, nebo jsem tam  dokonce i spával, takže jsem 

s rodičema měl opravdu málo času“ (Tony 20 let). 

4.1.2. Podpora příbuzných ve Vietnamu a mýtus o návratu 

Mezi další faktory, které se odrážely v intenzitě, s jakou se rodiče mých respondentů 

věnovali své práci, jíž dávali přednost před ostatními činnostmi, patřila nutnost 

podporovat širší rodinu ve Vietnamu. Podle etického konceptu „synovské oddanosti“, 

který má svůj původ v učení konfucianismu, a který byl v tradiční vietnamské 

společnosti hojně rozšířen, spadá nutnost postarat se o rodinu na nejstaršího syna (Chan, 

Tan 2004). Pod vlivem současným společenských změn, ale dochází k jeho proměně  

a povinnost péče se rozšiřuje i na dcery (Brooks 2010). V případě většiny mých 

respondentů peníze svým rodičům často posílali jak muži, tak ženy, bez ohledu na věk. 

Jak uvedla například Linda, která se svými rodiči do České republiky přišla ve věku  

4 let: „Táta posílal vždycky peníze. Táta vlastně byl nejstarší, tak se musel starat  
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o rodiče a o sourozence. Oni měli vlastně základní kapitál od táty, co vydělal táta, 

poslal domů. Táta musel dřít. A i máma posílá, sice je nejmladší, ale tak je ta, co odjela 

do ciziny.“ Finanční obnosy a výše podpory je u jednotlivých rodin různá a hodně záleží 

na tom, jaká je jejich ekonomická situace. Pro některé příbuzné žijící ve Vietnamu, 

představují peníze, které jim zasílají jejich příbuzní, podstatnou část jejich životního 

příjmu, pro jiné jsou pouze určitou formu přilepšení. Podle údajů Světové banky 

celkový objem remitencí zasílaných do Vietnamu z České republiky za poslední tři roky 

výrazně vzrostl. Z výzkumu Leontiyevy  a Tollarové vyplývá, že jejich výše je přibližně 

34 000 tisíc Kč ročně (Leontiyeva, Tolarová 2011:32), což je jistě významná položka, 

vezmeme-li v potaz skutečnost, že průměrný roční HDP na hlavu (příjem per capita), 

byl podle údajů Světové banky ve Vietnamu v roce 2015 2 100 dolarů, tedy přibližně 48 

300 Kč 
22

. Remitence, které rodiny zasílají, nemají pouze podobu finančních částek, ale 

může se jednat například i o různé půjčky nebo investice do podnikání. Jak podrobněji 

popisuji v Kapitole 7 „Vietnam vzdálený i blízký“, některé rodiny se podílejí na 

podnikatelských aktivitách svých příbuzných a známých ve Vietnamu formou půjček, 

investicí nebo i tím, že je ubytují ve svých českých domácnostech a zprostředkují jim 

možnost výdělku v České republice. Povinnost rodinného zabezpečení je tedy možné 

interpretovat nejen jako projev kulturních zvyklostí, ale také na pozadí migračních 

příběhů jednotlivých rodin jako jev vztahující se k migraci a migračnímu projektu jako 

takovému. Tedy nejen jako projev vietnamské kultury, ale také jako projev 

„kultury migrační“, která je v literatuře popisována jako určitý druh společensky 

uznávaného životního stylu, jenž v migraci spatřuje druh strategie k zajištění 

sociální mobility a který se časem pro určité komunity stává normou (Massey, 

Kandel 2002: 982)
23

. 

Jak jsem uvedla výše, rodiče mých respondentů většinou do České republiky 

nepřicházeli s úmyslem se zde natrvalo usadit, ale snili o tom, že se do Vietnamu jednou 

vrátí. Jejich sen o návratu neovlivnil ale pouze jejich integrační strategie, ale také jejich 

strategie ekonomické, kdy mnoho rodin svůj majetek částečně investovalo do 

nemovitostí a podnikání ve Vietnamu. Úměrně délce pobytu se ovšem sen o návratu 
                                                                 

22 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=VN 
23

 Jako příklad „migrační kultury“ bývá nejčastěji uváděna mexická migrace do USA (Massey, Kandel 2002). 
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vzdaloval. Jak uvádí Freidingerová: „Rostoucí zahraniční zkušenost se odráží do 

narůstající kritiky zcela konkrétních oblasti života v obou zemích – Vietnamu i Česku“, 

což mnohdy vede „k usazení v hostitelské zemi nebo k pravidelnému pohybu mezi 

oběma zeměmi.“ (Freidingerová 2014:213-214). Také mnozí rodiče dětí, se kterými 

jsem hovořila, proto své budoucí plány pozměnili a rozhodli se v České republice 

usadit. Roli zde přitom sehrála nejen zmíněná délka pobytu a narůstající kritické 

přehodnocení některých aspektů života ve Vietnamu, ale zejména fakt, že se nechtěli 

odloučit od svých dětí a budoucích vnoučat, které je odmítly do Vietnamu následovat,  

i to že se na život v Česku již ve velké míře etablovali. Řada potomků Vietnamců 

například uvedla, že jejich rodiče si zvykli na klidnou atmosféru a pohodlí 

maloměstského prostředí, ve kterém v Česku žili, a v hlučných a znečištěných městech, 

odkud ve Vietnamu pocházeli, se proto přestávali cítit dobře. Mezi hlavními „pusch“ 

faktory, které určovali jejich touhu po návratu, byla přítomnost rodinných příslušníků  

a možnost zvýšení ekonomické postavení a osobní (rodinné) prestiže v zemi původu. 

Někteří proto své „dilema“, zda se vrátit, nebo zůstat, vyřešili tím způsobem, že se 

rozhodli svůj čas rovnoměrně rozdělovat mezi obě země. 

4.2.2. Trávení volného času a prázdniny ve Vietnamu 

Migrační a integrační strategie rodin mých respondentů se promítly také do způsobu, 

kterým přistupovali k trávení víkendů, svátků a prázdnin. Na rozdíl od svých spolužáků 

potomci Vietnamců, se kterými jsem hovořila, v dětství většinou nejezdili s rodiči na 

chaty, chalupy nebo výlety po České republice a prázdniny trávili nejčastěji buďto 

v České republice, nebo jednou za čas ve Vietnamu. Linda (24) o tom vypráví 

v následující vzpomínce: 

„No naši furt pracujou, že jo. Takže když jsem byla malá, tak jsem nic neznala, jakože 

jsme byli jenom v Jirkově. Máma prodávala, takže byla tam každý den. Takže jsme 

neměli prázdniny. Kamarádi se těšili, že maj prázdniny, že konečně na dva měsíce 

pojedou tam, tam, tam, za babičkou a já nevím, co všechno. A já nechci prázdniny, já 

chci do školy a všichni, seš blázen a já říkám a co jako mám dělat. Jsme byly u mámy  

v práci, jsme tam seděly, pomáhaly jsme mámě. Táta taky pracoval. Takže jsme byly na 

náměstí, kde jsme si hrály badminton se sestrou a to tak všechno co jsme dělaly“(Linda 
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24 let). 

Volný čas děti trávily často s chůvou, samy nebo s rodiči v jejich zaměstnání, kde jim 

pomáhaly. Ne vždy byla asistence rodičům v práci motivována ekonomickými důvody. 

Pro některé rodiče to byl způsob, jak neztratit nad dítětem dohled, když nechodilo do 

školy, nebo čistě možnost, jak společně trávit více času, což podobně vnímaly i někteří 

potomci Vietnamců, jako například José, který kromě možnosti trávení času s rodinou 

jako další důvod pro pomáhání rodičům v obchodě uvedl možnost popovídání si 

s ostatními Vietnamci:  

„Já jsem to nikdy nebral jako brigádu ani pomáhání, já si myslim, že to byl jediný čas, 

kdy jsme se mohli tak jako celá rodina scházet. Takže pro mě to spíš byla zábava  

a i práce. Sice jsme nejeli na výlety, ale zase jsme všichni spolupracovali a bylo to fajn. 

Já na to vždycky rád vzpomínám. My jsme se vlastně nikdy neměli moc času se vídat, že 

jo, a sobota a neděle jsme spolu měli celej den, což byl krása. A já jsem si pak 

popovídal i s ostatníma Vietnamcema“ (Dan 23 let). 

Ve chvíli, kdy se socioekonomická situace rodiny stabilizovala, což u mnohých 

potomků Vietnamců bylo až v době, kdy nastoupili na vysokou školu, začali někteří 

rodiče dohánět, co před tím zameškali. Výjimku představuje Hana (24), jejíž rodiče 

vždy dbali na to, aby se jejich rodina každý rok vydala na společnou dovolenou. A která 

říká, že: oni sice hodně makaj, ale zase chtěj, aby ta rodina jako by v létě měla tu měla 

tu jednu dovolenou“. Pro většinu ostatních ale slovo dovolená v rodinném slovníku 

začalo figurovat až později. Někteří rodiče mých respondentů ať již společně s nimi, 

nebo bez nich, tak postupně začali kromě různých evropských měst navštěvovat  

i „klasičtější“ prázdninové rezorty, jako například Chorvatsko nebo Francie
24

. Linda 

(24) k tomu například uvedla, že její rodiče „před třemi roky konečně měli první 

dovču“, při které navštívili Barcelonu a část Španělska, kde strávili 14 dní“. Ve chvíli, 

                                                                 

24
O tomto posunu v trávení volného času mezi českými Vietnamci mimochodem svědčí také poměrně nedávný vznik 

několika cestovních kanceláří, jež se zaměřují na organizaci zájezdů pro české Vietnamce, kteří s oblibou cestují ve 

větších skupinách (Freidingerová 2014). 
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kdy si plánovali odjezd do Itálie, se ale její matka musela vrátit do Vietnamu kvůli 

nečekané rodinné události, tak dovolenou museli odložit. Jak říká Linda, „dnes už 

cestujou dost“, přesto jsou ale omezeni tím, že jejich plány kdykoliv může narušit 

událost, kvůli které budou muset odcestovat do své rodné země. Vzhledem k tomu, že 

Linda je již dospělá a dovolenou tráví cestováním nezávisle na rodičích, nezasahují tyto 

události ve Vietnamu do jejího života a plánování volného času v takovém rozsahu, 

jako když byla ještě dítě. Dá se tedy říct, že vliv transnacionálního sociálního 

prostoru se v některých ohledech více projevuje v období dětství a dospívání  

a opadá s nástupem dospělosti, kdy se děti stávají více nezávislými na svých 

rodičích, kteří častěji provozují nejen symbolické, ale také fyzické transnacionální 

aktivity. To, že si rodiče mnohdy neuvědomují, jak důležité může pro děti být společné 

trávení dovolené, na blogu „Trangová“, v rozhovoru s jeho autorkou, popisuje dívka 

jménem Hai Van. Ta svou první dovolenou strávenou s rodinou prezentuje jako zásadní 

pro formování jejího vztahu k rodičům: 

„Moje nejkrásnější prázdniny byly ty, kdy jsem si uvědomila, že nás mají naši 

neskutečně rádi. Bylo mi v té době 13 a naši prodávali na stánku. Našim jsem jednou 

řekla, že chci jet jako ostatní děti na dovolenou, abych mohla po prázdninách dětem a 

paní učitelce vyprávět. Říkala jsem jim to s pláčem. Oni mě ale neposlali nikam 

samotnou, ale zavřeli krámek na 10 dní a jeli jsme na Rosolina Mare v Itálii, kousek od 

Benátek. A co si budeme říkat, Vietnamci nikdy nezavírají stánky.“
25

 

4.2. Výchova a rodinné hodnoty 

Migranti do Evropy přichází s určitými představami o výchově, které se ne vždy slučují 

se způsoby výchovy praktikovanými v majoritní společnosti. Tyto představy jsou 

kulturně podmíněné a vychází z vlastních zkušeností. Například autoři výzkumu 

analyzujícího výchovné strategie mezi vietnamskými uprchlickými rodinami v Norsku 

uvádí, že mnozí vietnamští rodiče zažili velmi striktní výchovu, při které byla 

vyžadována naprostá poslušnost a že je pro ně obtížné přizpůsobit se v tomto ohledu 

                                                                 

25
 http://asijatka.cz/category/perlidicky/ 
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norským standardům (Tingvold et al. 2012). Jak uvádí Waters, migranti „rozdíly mezi 

místy“ často nepředvídají a nejsou na ně proto zcela připraveni (Waters 2005). 

Skloubení tradičních výchovných metod s metodami praktikovanými v zemi, do které 

se přistěhovali, pro ně mnohdy představuje obrovskou výzvu, umocněnou obavami ze 

„ztráty“ tradičních hodnot. Tématem ztráty tradičních hodnot v případě potomků 

migrantů se zabývala řada autorů (Berry 2005; Foner 1997; Kibria 1993; Alba 2014; 

Gordon 1971; Gans 1979 etc.). Autoři sborníku věnujícímu se integraci různých skupin 

migrantů a jejich dětí v Nizozemsku uvádí, že rodiče marockých, moluckých, tureckých 

a dalších skupin migrantů, poměrně dlouho odolávají fenoménu „pozápadnění“ svých 

potomků, který konceptualizují jako situaci, kdy dochází k přijetí volnějších mravních 

hodnot a ztrátě úcty k rodičům a starším (Vermeulen, Penninx 2000: 45). Přičemž 

obdobnou situaci zaznamenali také autoři a autorky zabývající se výzkumem potomků 

migrantů ve Spojených státech amerických (Kibria 1993,2002;  Thai 2002). O tom, že 

stejným obavám čelí také Vietnamci v České republice, svědčí pojmy jako „tay hoa”, 

který Vietnamci v Česku používají pro označení „pozápadněného“ člověka, nebo výraz 

„mat goc“, kterým popisují toho, kdo ztratil své kořeny. Jak ve svém výzkumu 

věnovaném Vietnamcům v České republice a ve světě uvádí Freidingerová, na otázku 

týkající se morálních hodnot mnozí Vietnamci z jejího výzkumného vzorku odpovídali, 

že „Česko velmi zaostává za jejich potřebami a že možnost uspokojit jejich potřebu 

života v morálním prostředí a zejména v něm vychovávat děti naplňuje jenom částečně“ 

(Freidingerová 2014: 171).    

Jaké jsou tedy tyto tradiční hodnoty, které jsou vnímány jako odlišné od hodnot 

předávaných v českých rodinách, o jejichž ztrátu se migranti z Vietnamu obávají? 

Tradiční vietnamské (kulturní) hodnoty jsou nejčastěji odvozovány od filosofického  

a etického systému konfucianismu, a jsou popisovány jako kolektivistické v opozici 

k individualistickým hodnotám západní společnosti (Vasilej 2006;  Kibria 2002; 

Bankston, Zhou 1994, 2000; Huang 1994). Ústřední místo v životech Vietnamců 

zaujímá rodina, jejíž zájmy jsou kladeny před zájmy jednotlivce (Kocourek 2006; 

Vasilej 2006; Kibria 2002; Min 2002). Rodina je zde chápána nad rámec nukleární 

rodiny, která se skládá z rodičů a jejich dětí a zahrnuje i další příbuzné jako prarodiče, 

tety, strýce, sestřenice, bratrance apod. (Kocourek 2005). V očích řady mých 
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respondentů i jejich rodičů vykazuje rodina v České republice menší stupeň soudržnosti, 

než tomu je ve Vietnamu. Odpovídají tomu podle nich nejen vysoká rozvodová čísla, 

ale i existence domovů pro seniory. Jak ve svých reflexích týkajících se rodičovské 

výchovy uvedla například Linh (28), její rodiče se proto obávají, že se o ně jejich děti 

pod vlivem vzorců chování typických pro mezigenerační vztahy v české společnosti 

v budoucnu nepostarají. „V Asii to funguje tak, že vychováš to dítě a ve stáří se postará 

to dítě o tebe. Oni se bojí, protože vidí, že tady není automatické, že se postaráš o svoje 

staré rodiče,“ říká Linh, která tím naráží na vnímání (ideální) rodiny jako sociální  

a ekonomické jednotky postavené na vzájemné spolupráci jejích členů, které je ve 

Vietnamu zcela běžné a které vystihuje rozšířené vietnamské přísloví „jedno ohniště, 

jedna lampa“ (Bankston, Zhou 2000). Dalším charakteristickým rysem přisuzovaným 

vietnamské rodině je její hierarchické, patrilineární a patriarchální uspořádání (Hoang 

2011; Bankston, Zhou 2000). Dominantní postavení v této rodině zaujímá (nejstarší) 

muž, zatímco ženě je přisuzovaná role pečovatelky podřízené jak manželovi, tak jeho 

rodině, ke které se po sňatku obvykle stěhuje (Kibria 1990). Tento tradiční systém 

genderových vztahů podle řady autorů sice v padesátých a šedesátých letech prošel 

proměnou, 
26

 která vyústila v oslabení klasického modelu rozšířené patrilineární 

domácnosti. Ekonomická závislost žen na mužích a konfucianisticky založené 

patriarchální normy jsou však jevem, který podle mnohých přetrvává dodnes, zejména 

jedná-li se o rodiny žijící na venkově (Hoang 2011). Odlišné chápání genderových rolí 

se promítalo i do výpovědí některých mých respondentek, které vyprávěly, že je rodiče 

vedli nejen k tomu, aby se staraly o přípravu večeře, ale také k tomu, aby se chovaly 

uctivě a pokorně, nezvyšovaly hlas a mluvily pouze tehdy, pokud k tomu budou 

vyzvány. Zkrátka, aby se chovaly tak, jak se patří na slušnou vietnamskou dívku.  Jedna 

z nich (Phuong 23), se dokonce zmínila o tzv. „umění konverzace“, kterému se snažila 

z vlastní vůle usilovně naučit a které jako typicky ženskou činnost perfektně ovládala 

její matka. Respondenti muži se k otázkám genderových rolí odkazovali ve výpovědích 

týkajících se partnerských vztahů, když jako jeden z důvodů, proč touží po uzavření 

                                                                 

26
Jak pod vlivem historických událostí (válka), tak s ohledem na ekonomické a strukturální změny ve společnosti 

(stěhování z vesnic do měst, přechod ze zemědělských aktivit na aktivity obchodní). 
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sňatku s dívkou vietnamského původu, uváděli vlastnosti, jako je péče o manžela nebo 

starost o domácnost, které pokládali pro Vietnamky za typické. Přes tyto uvedené 

příklady je ovšem nutné zdůraznit, že velká část rodičů ke svým dětem přistupovala 

téměř bez rozdílů a bez ohledu na to, zda se jednalo o chlapce či o dívku, od svých dětí 

požadovali především úctu, pocit vzájemné odpovědnosti, pracovitost, poslušnost  

a disciplinovanost (Zhou, Bankston 2000). Jednou z rozšířených tradic, které úctu  

a závazky dětí k rodičům pomáhá upevňovat, představuje pro většinu Vietnamců kult 

uctívání (duší) předků, který je běžně praktikován také ve většině vietnamských rodin 

v Česku (Vasilej 2006).  Hlavní role zde připadá nejstaršímu synovi, jehož povinností 

bývá provozovat rituály a ceremonie s touto tradicí spojené, jako je děkování  

a adresování proseb zesnulým předkům, které rodině zaručují jejich přízeň a ochranu 

(Pechová 2003). Mezi další hodnoty, které bychom neměli opomenout zmínit a které 

jsou také spojovány s učením konfucianismu, patří úcta ke vzdělání, pracovitost a touha 

po sebezdokonalování (Zhou, Bankston 2000). Vliv těchto hodnot a jejich uplatnění ve 

výchovném procesu podrobněji představím v podkapitole 4.4. „Vzdělání na prvním 

místě“. 

4.2.1.  Transnacionální sociální prostor a nové kulturní formy  

Bylo by mylné domnívat se, že hodnoty, kulturní koncepty a sociální praktiky, které si 

migranti osvojili v zemích původu, nepodléhají pod vlivem života v nové zemi 

změnám. Jak uvádí Nancy Fonerová, tyto „kulturní koncepty a praktiky jsou 

restrukturovány, redefinovány a znovu vyjednávány v novém uspořádání“.  

(Foner 1997). Jak ale uvádějí někteří autoři, kteří tyto proměny nahlíží perspektivou 

transnacionalismu, to, že dochází k proměně a redefinici hodnot, neznamená, že se 

migranti ve svých přístupech, názorech a zvyklostech nutně začnou více přibližovat 

názorům a zvyklostem panujícím v „nové“ zemi (Szaló 2002:22). Na migranty lze 

pohlížet jako na obyvatele multi-lokálního životního světa (Vertovec 2002) nebo 

transnacionálního sociálního prostoru, jejichž vzorce chování a kulturní praktiky jsou 

formovány kombinací kulturních, sociálních a jiných vlivů majících původ jak v zemi 

původu (tam), tak v zemi do které se přestěhovali (tady). Tváří v tvář situaci v nové 

zemi, která je staví před různá dilemata a problémy, si tak migranti mohou vytvářet 
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vlastní verze tradice v procesu v literatuře označovaném pojmy „kreolizace”  

(Foner 1997) nebo „hybridizace“ (Bhabbha 1994), jejichž výsledkem mohou být 

originální kulturní praktiky, typické pro danou komunitu v daném místě. Někteří autoři 

upozorňují také na to, že snaha „zakonzervovat“ zvyky, přesvědčení a praktiky 

v neměnné podobě může paradoxně vést k tomu, že tradice, které se migranti snaží 

předat a udržet, jsou svým způsobem „konzervativnější“ než ty praktikované v zemích 

původu, kde mezitím prošly výraznými změnami (Zhou,Bankston 1994; Kibria 1993; 

Foner 1997).   

Mezi potomky Vietnamců, se kterými jsem hovořila, se našlo několik mladých lidí, 

kteří své rodiče označili za „velmi konzervativní”, „lpící na starých pořádcích“, a to i ve 

vztahu k situaci ve Vietnamu, který se dle jejich názoru v mezidobí velmi 

zmodernizoval. V rozhovoru pro internetový magazín redbull.com Long Phi Trieu
27

, 

grafik a ilustrátor, narozený vietnamským rodičům v Česku, například říká: „ohledně 

vietnamství mi paradoxně přijde, že hodně asijských rodičů, žijících tady, ho mají hodně 

zkreslené. Přivezli si totiž nějakou představu o Vietnamu, která zamrzla ve chvíli, kdy 

sem přijeli. Vietnam se ale nejspíš trochu posunul, ale to oni už neví“. Podobný názor 

vyjádřil i Karel (21), který nedávno ve Vietnamu začal rozvíjet své podnikatelské 

aktivity. Ten uvedl, že Vietnam v posledních letech zaznamenal obrovský ekonomický 

rozvoj a s tím spojené sociální a kulturní změny. Konkrétně se zmínil o situaci mladých 

dívek ve Vietnamu, které se nacházejí ve věku, ve kterém by se podle místních norem 

měli provdat a založit rodinu. Ty se ale pod vlivem informací, které do Vietnamu 

pronikají ze „Západu“, vstup do manželství snaží odložit, což způsobuje v rámci jejich 

rodin nemalé konflikty. S nadsázkou je možné říci, že boj o udržení tradic, který se 

jejich vietnamští rodiče vedou tváří v tvář „morálně zkaženému Česku“, není podle 

některých potomků Vietnamců zdaleka tak odlišný od boje, který svádí rodiče žijící 

v současné měnící se době, ve Vietnamu.  

Dalším momentem, na nějž poukazují někteří autoři, kteří se snaží objasnit 

sociokulturní změny, k nimž dochází v rodinách migrantů, se týkají skutečnosti, že ne 

                                                                 

27 http://www.redbull.com/cz/cs/stories/1331799164577/vietnamci-mladi-kreativni-obory-bo-hai-film 
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všechny změny, ke kterým dochází, musí být zcela zjevné. Jak uvádí Fonerová, 

„zatímco některé víry a sociální instituce zdánlivě přetrvávají beze změn, mohou být ve 

skutečnosti pozměněny, byť pouze nepatrně, v tom, jakou formu a funkci v novém 

prostředí zaujímají“ (Foner 1997: 962). Rodinná soudržnost, jako jedna z primárních 

hodnot vietnamské společnosti, tak může být v rodinách migrantů, čelícím nelehké 

situaci v nové zemi, ještě více zdůrazněna právě proto, že se jí zde dostává nového 

významu. Jako příklad můžeme uvést proměnu tradiční představy o spolupráci  

a respektu vůči autoritám v rodinném uspořádání, která může být v novém, migračním 

kontextu „přeorientována“ směrem k dosažení větší mobility (Zhou, Bankston 2000). 

4.2.2. Komunikační vzorce v rodině 

Nazli Kibria, která se zaměřila na zkoumání generačních trhlin ve vietnamských 

rodinách ve Spojených státech amerických, uvádí, že u svých respondentů zaznamenala 

"touhu po demokratičtějších komunikačních vzorcích", která se projevovala zejména ve 

způsobech, jakými vyjadřovali lítost, nad absencí otevřených projevů náklonnosti mezi 

vietnamskými členy domácnosti, jako například objímání a líbání se, které mohli 

pozorovat v rodinách amerických (Kibria 2002). Jistou míru intimity ve vztahu s rodiči 

postrádali i někteří z mých respondentů, kteří své rodiče vnímali jako oddané, ale ne 

vždy chápající. I oni ve svých výpovědích často srovnávali své rodiče s rodiči svých 

spolužáků a vrstevníků. Příkladem může být výpověď Evy (18), která k tomu říká: 

Já si myslím, že vietnamský děti se vůbec nesvěřujou. Já si myslím, že to je ten rozdíl 

mezi vietnamskýma a českýma dětma. Protože mně se zdá, že český děti mají přátelštější 

vztahy s rodičema a je to tak správně. Ale Vietnamci, tam je taková ta hierarchie  

a musíte ji respektovat a prostě s úctou s nima mluvit a tak. Tak je ten vztah takový jiný, 

než když jste kamarádi jako v rodině. A proto máme ke kamarádům blíž než k rodině.  

A ty děti, ty český myslím, tak to mají tak, že je rodina vždycky na prvním místě, že jsou 

spolu s rodinou, že si tykají a že jsou jako kamarádi a svěřují se. Ale vietnamský děti to 

berou tak, že musí uctívat jako, ano mami a ano tati (Eva 18 let). 

Poměrně extrémním případem je Tony (20), mladík, narozený v Česku, jehož příběh na 

mě hluboce zapůsobil. Tony při našem setkání působil velmi zranitelně a nejistě a jako 
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jediný z potomků Vietnamců odmítl o některých věcech hovořit. Ústředním tématem 

jeho vyprávění byli rodiče, především postava otce, a snaha vyrovnat se s jeho 

dominantní osobností i s jejich problematickým vztahem. Jeho úcta k otci hraničila se 

strachem a z jeho slov bylo patrné, jak obtížně se mu daří prosazovat svou individualitu 

pod dohledem autoritativního otce, který mezi výchovné praktiky zahrnoval také 

fyzické tresty a psychologickou taktiku ponižování.  

 „Dříve jsem se s otcem hodně hádal, opravdu jsem si s ním nerozuměl. Můj otec, 

zejména můj otec, byl pro mě něco jako vzor, víc jako učitel než přítel, kterému bych se 

mohl svěřit, to absolutně nebyl ten případ“ (Tony 20 let). 

Karel (21), který se narodil v Česku, rodinné vztahy a způsoby komunikace s rodiči 

začal reflektovat až ve chvíli, kdy se setkal s dívkou (Češkou), se kterou navázal vážný 

vztah. Jak sám říká, setkání s ní i její rodinou v jeho vyprávění představuje zlomový 

bod, zásadní moment, při kterém se „vlastně všechny ty moje racionální zajetý věci se 

úplně zbouraly“. Karel měl v rodině své přítelkyně možnost zažít „demokratičtější 

komunikační vzorce“, o kterých mluví Kibria (2002), i větší intimitu ve vzájemných 

vztazích. Konkrétně k tomu říká :  

„Když jsem potkal Lenku, tak se můj život hodně  změnil, třeba v tom přístupu jak jsem 

začal dělat věci podle sebe, ale protože jsem to rozmýšlel někam jinam no a tak, no  

a její rodina, to bylo dost zásadní, mladý rodiče, hodně komunikativní, jako u nich se 

věci řeší tak, že si sednou a popovídají si. Mně to jako vyhovovalo, protože to, co jsem 

měl já, jako že rodiče jsem moc nevídal a co je psáno, to je dáno, žádná diskuse 

s rodičema, tam vlastně nefunguje tohleto, že bysme si sedli a povídali, ahoj, jak se máš, 

a proč a tohle, to prostě neexistuje“ (Karel 21 let). 

Téma komunikačních bariér ve vztahu k rodičům bylo ve výpovědích mých 

respondentů velmi časté. Současně však většina hovořila o pozitivním vývoji, kterým 

jejich vztah k rodičům prošel a o tom, že dnes už se na některé aspekty chování  

a smýšlení rodičů dívají jinak. Dokonce i zmiňovaný Tony (20), uvedl, že s odstupem 

času přístup svého otce hodnotí s větší shovívavostí, a to i přesto, že mu to v minulosti 

působilo pocity hlubokého smutku, o které se nemohl s nikým podělit. Mezi mými 
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respondenty se ale našli i tací, kteří svůj vztah s rodiči hodnotili v rozmezí od 

bezproblémového po velmi dobrý, a to nejen v současnosti, ale i retrospektivně po celou 

dobu jejich vyrůstání. Hao (23), která se narodila v Česku, svou maminku například 

označila za svou nejlepší kamarádku, se kterou rozebírá témata týkající se vztahů  

a lásky. A Hue (27), která v Česku vyrůstá od čtyř let, vypověděla, že před rodiči nemá 

žádná tajemství, podobně jako Viet Vanh (25), který označil svůj vztah s rodiči za 

skvělý a kamarádský. I když se míra intimity ve vztazích s rodiči liší, člověk od člověka 

a rodina od rodiny, z toho, jak moji respondenti o chování svých rodičů hovoří, je 

zřejmé, že je chápou jako nejen kulturně, ale i biologicky podmíněné a zároveň odlišné 

od běžných vzorců chování v majoritní společnosti.  Tento primordialistický pohled na 

chování rodičů je velmi explicitně vyjádřen ve výpovědi Linh (28), která uvedla, že 

mluvit o emocích a pocitech není součástí vietnamské povahy a že „oni to prostě 

nedokážou”. Linh své vyjádření umocnila tím, že uvedla, že se v tomto ohledu také 

pokládá za Vietnamce, neboť projevovat emoce je něco, co nespadá ani do jejího 

repertoáru obvyklých vzorců chování.  

Když jsem se svých respondentů vyptávala, o jakých tématech s rodiči nejčastěji hovoří 

a jaká jsou naopak neobvyklá, často odpovídali, že se jich rodiče příliš neptají na osobní 

věci a že mezi konverzační témata určitě nepatří „hovory o lásce“, nebo že se o těchto 

tématech baví až v současnosti. Jak vypráví Hana (24), její rodiče na ni byli přísní  

a vyžadovali od ní, aby se učila a příliš se nevzdalovala z domova, témata hovorů se 

odvíjela vždy pouze kolem školy a budoucí kariéry a o osobních a citových otázkách se 

doma nehovořilo. „Myslím, že to tak funguje u většiny vietnamských dětí, jako že jim 

chybí ta rodičovská láska po týhle stránce a u nich to zase funguje tak, že láska… oni 

ukazují tu svou lásku, tak jako že to dítě dokázají zajistit materiálně, a to citový, to oni 

jak už moc neumí“.  

Způsob, jakým obě dívky (Linh a Hana) i další respondenti uvažují o chování rodičů 

jako o daném „odlišnou mentalitou“ a podmíněném kulturně reprodukovanými 

výchovnými vzorci, je v souladu s  Bourdieuovým konceptem kulturně podmíněného 

jednání, podle kterého je člověk předurčen jednat určitým způsobem, přičemž to, co ho 

předurčuje, jsou jak individuální dispozice, tak objektivní struktury. Tento způsob 
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jednání, které Bourdieu označuje termínem „habitus“, je natolik internalizovaný, 

„vtělený do mysli i těla“, že není lehké se ho zbavit (Bourdieu 1998). Chování rodičů 

proto moji respondenti vždy nevnímali jako neflexibilní, ale jako natolik zažité, že  

i kdyby je chtěli změnit, tak nebudou vědět jak. Dalším momentem, který vyplývá z mé 

analýzy, je proměnlivá povaha vzorců chování a výchovných praktik. V případě 

komunikačních vzorců mezi rodičem a dítětem můžeme pozorovat posun směrem 

k větší otevřenosti, ke kterému nejčastěji dochází v momentě, kdy dítě úspěšně studuje, 

nebo již absolvovalo vysokou školu, jako tomu bylo například u Hany (24), která říká: 

„jak jsem odjela a nežiju s našima, tak už se dokážu bavit s rodičema i o důležitějších 

věcech, ale i trošku o tom osobním životě, to teď teprve začalo teď, když jsem dokončila 

tu školu, že jsou otevřenější tem vztahům, tak je to jako fajn“. Podobně se vyjádřilo  

i několik dalších respondentů, kteří uvedli, že se rodičům dříve nesvěřovali, ale že 

situace se změnila poté, co rodiče svými úspěchy ve škole přesvědčili, že jim mohou 

věřit. „Rodičům se teď svěřuji, hlavně mámě. Někdy si sedneme u stolu a pokecáme. 

Myslím, že nejdříve na mě byli přísní, chtěli hlavně, abych se učila, říkali, že musím být 

lepší než Češi, abych se mi nesmál. Teď už ve mě mají důvěru, vidí, že už mi můžou 

věřit, že jsem rozumná a nebudu dělat hlouposti, tak mi dávají větší svobodu“, říká Hao 

(23). Jak vyplývá z výše uvedených příkladů, to, že se rodiče svých dětí neptají na věci 

osobnějšího charakteru, nemusí vždy nutně představovat nedostatek zájmu o ně samé, 

ale může být součástí jejich výchovných strategií, jejichž primárním cílem je vést dítě 

k tomu, aby se seriózně věnovalo škole a kariéře a až následně začalo řešit intimní 

vztahy.  

4.3.  Vzdělání na prvním místě 

Téma tlaku vyvíjeného rodiči na děti ohledně školních úspěchů se opakovaně vyskytuje 

ve většině analyzovaných naracích. Rodiče jsou v nich popisováni jako přísní  

a nekompromisní a jsou srovnáváni s rodiči spolužáků, jejichž nároky na školní 

výsledky nejsou zdaleka tak vysoké. Tento důraz kladený vietnamskými rodiči na 

vzdělání bývá v literatuře interpretován s odkazem na filosofické hodnoty čínského 

konfucianismu (Freidingerová 2014; Kibria 2002). Také mnozí potomci Vietnamců, se 

kterými jsem hovořila, vykládali přísnost svých rodičů a jejich postoje ke vzdělání jako 
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kulturně podmíněné. Nebo dokonce jako „biologickou danost“, jako něco co má svůj 

původ nejen ve vietnamské kultuře, ale co je přirozenou součástí jejich “vietnamství”.  

V jednotlivých výpovědích vzdělanostní aspirace rodičů nabývají ovšem i dalších 

významů vztahujících se především k podmínkám života v Česku a k migračnímu 

projektu jako takovému (Souralová 2014; Wessendorf 2013: 45; Vasilej 2006). Jak 

uvádí Waters, která zkoumala edukační dráhy mladých Číňanů a Jihokorejců, téměř 

„obsesní vztah k učení“, charakteristický pro celou Východní Asii, lze nahlížet 

především jako „prostředek k zajištění kulturního kapitálu“ (tak, jak ho definuje 

Bourdieu, 1998), který je nezbytný k „zajištění mezigenerační reprodukci sociálního  

a ekonomického statusu rodiny“ (Waters 2005: 281). A právě tímto způsobem, jako 

efektivní rodinnou strategii, která představuje jednu z nejdostupnějších možností 

(v některých případech dokonce jedinou) k dosažení lepšího socioekonomického 

postavení, popisuje důraz kladený rodiči na vzdělávání také několik respondentů/tek 

výzkumu. Jedna z nich, Linda (24), k tomu říká: 

“Pro naše je hrozně důležitý studium, protože naši strašně makali, jelikož neuměli 

jazyk, neměli diplom. Doma říkali, že nám nic jinýho nezbývá, že musíme studovat, 

abychom měli ňákou dobrou práci. Já jsem sice na gympl nechtěla, ale kvůli rodičům 

sem šla. Takže táta na nás jako učit se, učit se. Já jsem chtěla sportovat, já miluju sport, 

takže jsem chtěla sportovat a táta furt: né nepůjdeš do sportovky a musíš se učit“.  

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, získání dobrého vzdělání pro jejich děti patří 

mezi jeden z hlavních důvodů, proč Vietnamci do České republiky přicházejí 

(Freidingerová 2014; Souralová 2014). Jejich migrační strategie se v tomto ohledu nijak 

neliší od strategií ostatních východních Asiatů, v jejichž zemích úroveň a situace ve 

školství a vzdělávání není příznivá (Waters 2005; 2015). Mezi nejpřednější problémy, 

které sužují vietnamský vzdělávací systém, patří dopravní dostupnost a nedostatek 

učitelů, ale i řada dalších problémů (Phuong Hien 2006). Zkušenosti s vietnamským 

školstvím barvitě vylíčila Hana (24), která vyprávěla o tom, jak její tatínek každý den, 

bez ohledu na počasí, musel pěšky absolvovat strastiplnou pětikilometrovou cestu do 

školy. Příběh, který od svého otce opakovaně slýchávala, se odehrával na počátku 

sedmdesátých let a obsahoval i další odkazy na „primitivní podmínky“ vietnamského 
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školství, jako například téměř nulovou vybavenost školy, absenci psacích potřeb a třídy 

přeplněné k prasknutí. Právě snaha o získání kvalitnějšího vzdělání a potažmo 

kulturního kapitálu stála na samém počátku migračního projektu Hančiných rodičů, jejíž 

otec se na začátku osmdesátých let vydal studovat do tehdejšího Československa, kde se 

potkal s její matkou, která tou dobou v Československu pracovala. V podobném duchu 

se nesou i další vyprávění rodičů mých respondentů, týkající se nelehkých školních let 

strávených ve Vietnamu, nedostatcích tamního vzdělávacího sytému a z toho 

plynoucích neuskutečněných ambicí. David (25) o tom říká: „no klasicky totiž jakoby 

vietnamští rodiče mají hodně zafixováno takový ten těžký život ve Vietnamu, kdy nebyla 

možnost studovat a nějak intelektuálně se vzdělávat, takže by chtěli víceméně to, co tvrdí 

vždycky, tvrdili a tvrdí teď, že chtěli nám poskytnout dostatečné zázemí k tomu, 

abychom mohli se vystudovat, pořádně se vzdělat a najít si dobrou práci“. 

Touhu po zlepšení socioekonomického postavení rodiny (skrze děti) lze ovšem 

interpretovat nejen jako součást životního plánu na zlepšení sociální a ekonomické 

situace rodiny, realizovaného právě prostřednictvím migračního projektu. Ale také  

na pozadí jejich postmigrační situace v Česku, která je specifická tím, že rodiče 

většinou pracují intenzivněji a mnohdy i na méně kvalifikovaných pozicích, než tomu 

bylo ve Vietnamu (Vasilej 2004), a nepřejí si proto, aby jejich děti potkal stejný osud. 

„Nechtějí, abych pracovala tolik jako oni, jako abych tam zůstávala nějak hodně 

dlouho, jako v tý práci, co oni dělají, protože ona je fakt fyzicky náročná”, říká Linda 

(24).  Ať už je tomu jakkoliv, v každém případě platí to, že vzpomínky týkající se 

těžkého života ve Vietnamu a poselství, která odkazují k významu a smyslu vzdělávání, 

vytvářejí rámec, ve kterém „moji“ potomci Vietnamců realizují své vzdělávací  

a profesní ambice. A to samé platí i o příběhu o migraci, který je dětem prezentován, 

jako „příběh o obětování se pro zajištění více možností a lepší budoucnosti dětí“ 

(Souralová 2014). Způsob, jakým potomci Vietnamců přemýšlí o své pozici  

ve vzdělávacím procesu, je dán jak „definicí příchodu rodičů jako obětování se pro 

jejich dobro“ (Souralová 2014:85), tak konceptualizací kvalitního vzdělání jako 

vzácné a ne vždy dostupné kulturní komodity.  

Pro mnohé z nich to znamenalo, že se v dětství museli vypořádat s neustálým tlakem na 

dosažení školních úspěchů, ale také s pocity zadluženosti, které vůči rodičům (vedle 
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respektu) v mnohých případech pociťovali. Tato skutečnost ale neměla nutně negativní 

dopad. Jak uvádí například Fulgini (1998), pocit povinnosti vůči rodině může 

potomkům migrantů poskytovat smysluplný rámec, ve kterém konstruují a nahlíží svou 

pozici v rámci majoritní společnosti. Také v případě mých potomků Vietnamců se dá 

říci, že mnozí z nich na pozadí příběhu o migraci jakožto vzdělávacího projektu 

kontextualizují svůj život v rámci česko-vietnamské společnosti s tím, že svou 

pozici v tomto příběhu pouze pasivně nepřijímají, ale snaží se ji aktivně 

vyjednávat. 

Pokud se blíže podíváme na samotné způsoby, jakým se rodiče snaží své děti motivovat 

ke studiu, je potřeba uvést, že jsou variabilní a někdy se i významně liší. Zatímco 

někteří rodiče jsou popisováni jako velmi přísní, vyžadující od svých dětí, aby svůj 

každodenní život podřídili škole, jiní jsou líčeni jako daleko benevolentnější. Jako 

„výjimečný případ“ se mezi zpovídanými potomky Vietnamců vyjímá teprve 

osmnáctiletá Eva, která říká, že ji rodiče k ničemu nenutili a nikdy například 

nekontrolovali známky. Jak ale sama uvedla, je to dáno i tím, že rodiče nemluví česky  

a možná i tím, že má dobrý prospěch a v tomto roce se například dostala na gymnázium. 

Ta konkrétně říká: 

 A moje máma je taky taková, jakože volnější, že není vůbec přísná a taky je taková jako 

teenager. Takže nás chápe, když chceme někam ven večer a teď už se ani neptá, a občas 

se i třeba divím, že mi nevolá. Jsem ráda za to, že na mě tak netlačí. Ani se školou, že, 

no, že mi docela věří. Já nevím, já se ve škole nesnažím, ani jako, že by, oni mě ani 

nesledujou, mé známky, jenom na konci roku jim ukážu vysvědčení. A nenutí nás, 

abysme se učili, ke všemu jsme se dokopávali sami s bráchou“. 

Z většiny ostatních výpovědí ale vyplývá, že škola a učení se pro mnohé staly alfou  

a omegou jejich dětských let. Není proto překvapivé, že nástup na základní a později 

střední školu představuje v jednotlivých životních biografiích významný předěl. Má 

analýza identifikovala, že období před nástupem a po nástupu do školy (základní nebo 

střední, to je různé) se v jejich vyprávěních staly hranicí pro definování dvou 

odlišných způsobů konceptualizace dětství. Zatímco období před nástupem do školy 
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bylo popisováno jako bezstarostné, trávené často u české chůvy a plné typicky 

„českých“ dětských aktivit. Období od nástupu do školy, trávené ve škole nebo na 

doučování bylo popisováno jako období dřiny a povinností a uváděno do protikladu 

s tím, jak toto období prožívaly děti v českých rodinách, kterým bylo (nadále) povoleno 

provozovat zábavné „dětské“ aktivity. Škola, doučování i domácí studium měly 

přednost před všemi ostatními „rozptylujícími“ aktivitami a pro potomky Vietnamců 

bylo proto naprosto nepřípustné, aby se například účastnily večírků, přespávaly  

u kamarádů, nebo jezdily na výlety. Jak říká Linh (28): „Bylo to strašné, já jsem 

nemohla chodit ven, nemohla jsem u nikoho přespat, všechny ty školní výlety, prostě ne, 

když to není učení, tak k čemu to je. Výjimkou nebyla ani situace, kdy jim byly 

zapovězeny i veškeré zájmové kroužky. Například Linda (24), která je sportovně 

nadaná, toužila více času trávit sportovními aktivitami, její otec jí to ovšem nedovolil, 

protože by ji to rozptylovalo od učení. Zajímavá je taky výpověď Hany (24), která 

uvedla, že od třetí třídy musela chodit na doučování a pomáhat v domácnosti a na 

kroužky jí nezbyl čas. „My jsme třeba neměli to, co měli český děti, český děti chodily 

po škole na kroužek, chodily třeba na keramiku, nebo chodily tancovat a na mažoretky 

nebo na vybíjenou a mě jako vietnamský dítě to třeba hrozně chybělo, já jsem neměla 

možnost chodit na žádný koníčky“. Tony (20), který naopak kroužky navštěvovat mohl, 

tuto informaci ve své výpovědi doplnil poznámkou, že si uvědomuje, jaké měl v tomto 

ohledu oproti jiným vietnamským dětem štěstí.  

4.3.1. Rozhodování o budoucí kariéře 

Touha po zlepšení socioekonomického postavení rodiny sehrála svou roli také ve volbě 

studijního zaměření mých respondentů. Ačkoliv si mnozí z nich přáli studovat obory 

„méně praktické“, jejich rodiče jim tuto volbu mnohdy rozmlouvali a snažili se je 

nasměřovat na obory jako ekonomie, management, podnikání, právo nebo lékařství, 

které pokládali za nejpřijatelnější ve vztahu k budoucímu pracovnímu uplatnění  

a sociálnímu postavení. Jak říká Viet Vanh (25), který studuje na Vysoké škole 

ekonomické: „No, mě vždycky bavila geografie, já jsem ji měl rád od té doby, co jsem 

dostal atlas, to byla čtvrtá třída, to mě hrozně bavilo. Státy jsem se učil, všechno možný, 

né, co se týče zeměpisu, na olympiádě jsem byl… No a potom, co jsem si dal přihlášku 
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na geografii, tak to ovlivnili rodiče, jako že řekli: a co budeš dělat až dostuduješ. Viet 

Vanhovo rozhodnutí upřednostnit ekonomii před geografií nebylo výsledkem naléhání 

nekompromisních rodičů, ale výsledkem racionálního uvažování o možnostech 

budoucího uplatnění, ke kterému rodiče dali hlavní impuls. Podobným způsobem  

o volbě svého studijního zaměření hovoří i řada dalších potomků Vietnamců, kteří ji 

vysvětlují jako kompromis mezi přáním rodičů a vlastním zájmem. Například Thuyen 

(25) říká, že jí rodiče nikdy nic nezakazovali ani nepřikazovali, ale spíše doporučovali: 

A i třeba co se týče výběru školy nebo vzdělávání a takhle, tak nikdy mě nenutili, že bych 

musela na tenhle nebo tamten obor, ale třeba si pamatuju, že mamka říkala, že by se jí 

líbilo, kdybych třeba studovala mezinárodní vztahy, že to je takový hezký a mohla bych 

pak pracovat v diplomacii a tak. Tak jsem se na to podívala, co to je, a vlastně jsem 

zjistila, že mě to začalo bavit.“ 

Z jednotlivých vyprávění vyplynulo, že definice „rentabilních a úspěšných oborů“ je 

v jejich představách konstruována zejména s ohledem na situaci, která panuje 

mezi Vietnamci žijícími v České republice, mezi nimiž právě podnikatelé patří 

mezi ty nejbohatší a nejvlivnější. Jak uvedla jedna z dívek, důvodem proč tolik rodičů 

touží, aby jejich potomek šel studovat na Vysokou školu ekonomickou, je představa, že 

se z nich stanou stejně úspěšní a pohádkově bohatí podnikatelé jako z majitele 

komplexu Sapa v pražské Libuši. Podstatný vliv má na preference rodičů má také 

skutečnost, že „transnacionální migranti a jejich praktiky jsou vždy zakotveni ve 

struktuře omezení a příležitostí určitých místních společností“ (Zhou, Tseng 2001 cit. 

dle Szaló 2007: 66). Proto při zvažování nejvhodnějšího povolání pro své děti rodiče 

mých respondentů brali v potaz i místní možnosti a omezení, se kterými se migranti 

mohou setkat. Příkladem může být příběh Tonyho (20), který si přál stát se policistou, 

jeho rodiče ale předpokládali, že profese úředníka, která ve Vietnamu sice patří mezi 

dobře placené a uznávané pozice, ale bude pro jejich děti nedostupná, a snažili se mu 

jeho volbu vymluvit. Tony, který se narodil v České republice, měl podobně jako 

mnoho Vietnamců zafixováno, že půjde studovat na gymnázium a nijak zvlášť o tom 

ani nepřemýšlel až do doby, kdy se na jeho škole objevili zaměstnanci policejní 

akademie. Tehdy se v jeho hlavě zrodila myšlenka, která ho již neopustila: 
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Vždycky se říkalo od začátku, že půjdu na gymnázium, jako většina Vietnamců, a já jsem 

tam byl s tím skoro smířený a akorát jednou nám na základní školu přišli, jakoby, jak to 

říct, zástupci ze střední policejní školy v Holešově, je jediná státní policejní škola, a ti 

mi nabídli, že tenhle první rok jako bere tak škola i cizince. Takže jsem nad tím začal 

ňák uvažovat, řekl jsem to rodičům, nejdřív byli oba proti, Že prostě Vietnamci nemaj, 

většina tedy nemaj moc dobrý názor na policisty, ale pak si to začali jakoby 

uvědomovat, že by to mohl být, jakoby jak bych to řekl, takový jakoby zásah, že by první 

vietnamský policista v Český republice, že by ten vztah mohl změnit, mezi vietnamskou 

komunitou a tady Čechama, tak jako obecně, tak sem tam teda šel, udělal jsem 

přijímačky a dostal jsem se…“ 

Na příběhu Tonyho můžeme vidět, že potomci Vietnamců nejsou jen pasivními příjemci 

rodičovských přání, ale že jsou aktivními tvůrci praktik a způsobů vyjednávání, 

jejichž cílem je prosadit vlastní zájmy, aniž by při tom zklamali očekávání rodičů. 

Podobný příběh vyjednávání najdeme i v životní biografii Lindy. Linda (24), která je 

sportovně nadaná chtěla studovat Fakultu tělesné a sportovní výchovy nebo jiný obor 

podobného zaměření. Její otec to ovšem pokládal za nepřijatelné. Jedinou možnou 

volbou pro něho představovalo studium ekonomie nebo příbuzných ekonomických 

oborů. Linda, která se ale nepokládá za studijní typ, se svého otce snažila přesvědčit, že 

studium ekonomie by nezvládla. Nakonec se domohla kompromisního řešení  

a nastoupila na vysokou školu zaměřenou na cestovní ruch. I když se Lindě nepodařilo 

své přání zcela prosadit, současná situace jí vyhovuje. Ne vždy však podobný 

kompromis vede k žádoucím výsledkům. Jak uvádí Diane L. Wolf: „Přijmout 

rozhodnutí rodičů ohledně vzdělávacího a profesního směřování je dvousečné. Na jednu 

stranu studenti, kteří přijmou rozhodnutí rodičů, mají jasnou vizi a pocit jistoty o své 

budoucnosti, na druhou stranu rodiče, kteří mají tendenci vybírat jistou a ekonomicky 

výhodnou cestu, která je v nesouladu se skutečnými zájmy a talentem jejich dětí“. (Wolf 

2002: 266). Nežádoucím směrem se mohou vyvinout i situace, kdy se rodiče své děti 

snaží nasměřovat na výběr studijního oboru, který by mohli uplatnit v rámci 

pokračování rodinného podnikání, což, jak uvádí například Freidingerová, bývá 
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poměrně obvyklé i mezi českými Vietnamci (Freidingerová 2014). Příběh z mého 

výzkumu, který částečně ilustruje takovou situaci, je příběh Karla (21). Karel se narodil 

v České republice, říká, že se pro studium ekonomie rozhodl pod vlivem svého otce, 

který si přál, aby jeho prvorozený syn pokračoval v jeho podnikatelských šlépějích  

a převzal jeho dobře zavedený podnik. V Praze, kde nastoupil na Vysokou školu 

ekonomickou, se začal více věnovat také svým rozmanitým koníčkům (zejména 

fotografování) a setkal se s řadou zajímavých lidí z různých oborů. V této době si začal 

postupně uvědomovat, že více než po titulu, touží po práci, která by ho bavila, a začal 

pochybovat o tom, jestli má smysl, aby na škole setrval. Při naší druhé schůzce, která se 

odehrávala v odstupu tří let, mi Karel oznámil, že už nestuduje. Vyprávěl mi o tom, jak 

jeho rozhodnutí zasáhlo jeho rodiče, pro které to byl obrovský šok, a o konfliktech, ke 

kterým kvůli jeho rozhodnutí mezi ním a jeho otcem došlo. Jeho příběh však měl  

i přesto dobrý konec. Rodiče se s jeho volbou po nějakém čase a vysvětlování smířili  

a Karel, mezi jehož koníčky vždy patřilo kromě fotografování také cestování, je 

v současné době na dobré cestě k rozjetí úspěšného podnikatelského záměru, ve kterém 

může využít svých znalostí vietnamštiny a češtiny a uplatnit všechny své záliby a talent. 

Přestože mnozí potomci Vietnamců stále volí spíše ekonomické obory a významně jsou 

zastoupeni i na lékařských fakultách, medializované příběhy úspěšných potomků 

Vietnamců svědčí o tom, že těch, co volí méně tradiční cesty, stále přibývá. Mezi 

známější tváře patří režisér Dužan Duong (Duc Viet Duong), bloggerka Trang Do Thu, 

držitelka ocenění „novinářská křepelka“
28

, bloggerka Duong Nguyen Jirásková
29

, 

herečky Ha Than Nguyenová (Ordinace v růžové zahradě) a Iva Hoang (Ohnivé kuře),  

youtuberka Be Ha (vlastním jménem Nguyen Thu Ha)
30

, oděvní návrhářka Liliana 

Pham, výtvarnice Diana Nguyen a Trang Luong, profesionální sportovci – vzpěrač Phuc 

Nguyen Manh, který získal titul mistra ČR a Evropy v silovém trojboji a jeho bratr 

Michal, grafik a fotograf Vu Minh Hieu, fotograf a designér Jackie Tran Anh, 

fotografka Nguyen Phuong Thao, úspěšný karatista a model Karel Hung
31

 a řada 

                                                                 

28
 https://www.respekt.cz/tydenik/2016/14/asijatka-cz 

29
http://doimoi.cz/ 

30
 https://www.youtube.com/user/Stylewithmee 

31
 http://www.jaromanagement.com/modelove/profil/karel-hung/ 
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dalších. Na svém blogu „Asi-jatka“ (dříve Trangová) Do Thu Trang k tomuto tématu 

píše:  

Nestíhám to všechno už sledovat, ale dějou se tu moc hezké věci. V českých divadlech 

potkáváme čím dál tím více mladých Vietnamců, kteří vstřebávají českou kulturu  

a začínají dělat to, co je baví, nikoliv to, co se od nich očekává. Tak se připravte na 

větší koncentraci vietnamských herců, zpěváků, rejžů, fotografů a ták všemožně. Proč to 

říkám? Jednak protože jsou Vietnamci velmi kulturní národ s jemnou asijskou estetikou, 

jednak poněvadž protože…
32

 

Ne všichni potomci Vietnamců také studují vysokou školu a najdou se i tací, kteří se 

vyučí řemeslu nebo pracují ve službách. Jejich životní a profesní příběhy, podobně jako 

ten Karlův, mají pro vietnamskou komunitu velký význam. Za prvé ukazují, že úspěchu 

a uznání (i když ne vždy se jedná o ekonomický úspěch) lze dosáhnout v různých 

profesích. A za druhé, že toto uznání je otevřeno i potomkům Vietnamců. Tyto příběhy 

a zkušenosti poukazují na to, že ačkoliv rodiče uvažují v mantinelech, které jsou 

utvářeny (nejen) vlastními zkušenostmi s podmínkami a strukturálním omezením 

daného sociálního prostoru, jejich děti tyto mantinely posouvají a překračují.  Při 

užití metafory „nesvázanosti“ by se dalo říci, že děti jsou, alespoň pokud jde  

o strukturální omezení v České republice, méně svázané než jejich rodiče. A že 

„svázanost“, kterou při volbě povolání pociťují, se netýkají ani tak omezených 

možností, které se jim nabízí, ale spíše omezení vyplývající z nároků, které na ně kladou 

jejich rodiče.  

Jedna z respondentek, Hana (24) k tomu říká: „Třeba mám kamarádku, ta je taky 

Vietnamka a ona teď dělá návrhářku a ona je hrozně šikovná a i v tý společnosti je už 

docela známá, fotí, navrhuje oblečení a je to úplně jiný směr než třeba práva nebo 

podnikání a ty rodiče ze začátku třeba taky nechtěli, aby dělala to návrhářství, protože 

říkali, to tě neuživí, no a teď když už vidí, že je v časopisech nebo na knížkách, že už o ní 

lidí vědí, tak říkaj, hele není to špatný, nemusíš být jenom doktor nebo to, teď už jsou 

                                                                 

32 http://asijatka.cz/2015/10/18/vietnamsti-umelci-mezi-nami/ 
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v tomhle jako jiný, vidí, že některý ty děti se rozvíjí i v jiných směrem, až už to jako vidí 

jinak, některý to dokonce podporujou“.  

Hana tak naráží na to, že pro samotné potomky Vietnamců jsou příběhy o těch, kteří se 

vydali méně tradičním směrem, důležité také z toho důvodu, že ostatním dětem 

značně usnadňují vyjednávání s rodiči ohledně výběru studijního zaměření nebo 

profese.  

4.3.2. Transnacionální vzdělávací prostory  

Migrací do České republiky ale „cesta za kulturním kapitálem“ nutně nekončí. 

Vypovídá o tom jev pozorovaný v některých vietnamských rodinách v Česku, které 

vysílají své děti na studia do Německa, Francie, Kanady nebo do USA (Freidingerová 

2014). Vysílání dětí na studia a pracovní stáže do zahraničí, respektive „na Západ“ 

(USA, Kanada), kde mohou získat vysoce ceněné diplomy a zkušenosti, je i jednou 

z rozšířených strategií k získání kulturního kapitálu skrze vzdělávání, praktikovanou 

zejména dobře situovanými rodinami z Číny, Severní Koreji (Waters 2005; Mitchell 

1997). Lze říci, že v případě Vietnamců v České republice, kteří nejprve emigrovali do 

České republiky a až poté, co si vylepšili socioekonomické postavení, začali vysílat své 

děti studovat dále na západ, se v podstatě jedná o variantu této strategie.  Hana (24), 

která vyrůstala v malém pohraničním městě, vypověděla, že v jejich vietnamské 

komunitě, kterou popisuje jako velmi soudržnou, panuje trend posílat děti do Spojených 

států nejen na studia, ale často dokonce i s nadějí, že se v této „zaslíbené zemi“ trvale 

usídlí. Aby jejich dcera odjela studovat do Spojených států, bylo i velkým přáním 

Hančiných rodičů, především jejího otce. Jenže Hana, která se označila za domácký typ, 

představa života bez rodiny v daleké Americe vůbec nelákala. Proto otci navrhla 

kompromisní řešení. Slíbila mu, že vystuduje vysokou školu, kde je hlavním 

vyučovacím jazykem angličtina, čímž uspokojila jeho touhu po maximalizaci svých 

šancí na uplatnění na globalizovaném pracovním trhu, kde je anglický jazyk 

nepostradatelnou dovedností. Freidingerová uvádí, že jedním z důvodů, proč potomci 

Vietnamců odchází studovat nebo pracovat na Západ, je nemožnost najít vhodné 

uplatnění v příliš uzavřené české společnosti (Freidingerová 2014). Podobné argumenty 

ale žádný ze zpovídaných potomků Vietnamců. Ti z nich, kteří pracovali, neměli 
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s hledáním práce problém, a pokud jezdili do zahraničí, tak pouze na studijní pobyty 

nebo pracovní stáže za výše uvedeným účelem - zvýšení kvalifikace. To ovšem 

neznamená, že se tato situace nemůže v budoucnosti změnit nebo že se snaha o nalezení 

vhodného pracovního místa obejde bez problémů i v případě těch respondentů/tek, kteří 

v současné době zatím teprve studují.  

Rodiče svoje děti neposílají studovat pouze na Západ, ale někdy také do Vietnamu 

(„zpět na Východ“). K takovýmto situacím dochází z různých důvodů. Podle výzkumů 

realizovaných ve Spojených státech, rodiče své děti do Vietnamu vysílají tehdy, pokud 

se jim příliš nedaří ve škole, když mají pocit, že ztrácí své kulturní kořeny, nebo  

v situaci, kdy se o dítě nedokáží ať již z finančních nebo časových důvodů postarat 

(Portes 2001). Příběh o „odeslání“ do Vietnamu se ve zkoumaných  životních 

biografiích objevilo ve třech případech. V jednom případě šlo o dívku, která byla 

nucena na měsíc odcestovat do Vietnamu, aby se „vyléčila“ z lásky k českému příteli  

a uvědomila si důležitost vietnamských tradic a hodnot (Viz. Kapitola 5 „Partnerská 

dilemata“). Ve druhých dvou, šlo o zprostředkované případy, kdy byli do Vietnamu 

odesláni bratři dvou mých respondentek z důvodu, aby si osvojili vietnamský jazyk.  

V chování rodičů těchto dětí můžeme spatřovat nejen obavy ze ztráty kulturních kořenů, 

ale také snahu o rozšíření kulturního a sociálního kapitálu jejich dětí. Jak například 

uvádí Levitt, „schopnost ovládat současně různé kulturní repertoáry a mít přístup 

k sociálním sítím v různých kontextech může silně ovlivnit jejich mobilní trajektorie“ 

(Levitt 2009:2). Dá se tedy předpokládat, že děti, které budou hovořit plynule česky  

i vietnamsky a které budou mít pevné sociální vazby v obou zemích, budou 

pravděpodobně mít i více možností pracovního uplatnění. 

4.3.3. Role (kolektivního) sociálního kapitálu ve vzdělávání 

Jeden ze zakladatelů moderního pojetí konceptu sociálního kapitálu
33

James Colemann 

(Pileček 2010) vyslovil názor, že úspěšní potomci migrantů za své úspěchy vděčí dvěma 

                                                                 

33
Sociální kapitál je podle Colemanna, jak součástí sociální struktury, tak součástí výbavy jednotlivce. Jeho základní 

funkcí je usnadnit jednotlivci fungování v rámci struktury. Od lidského (individuálního) a finančního kapitálu se liší 

v tom, že má povahu kolektivního statku zakotveného v sociálních vztazích, z něhož mohou profitovat všichni 

zúčastnění (Šubrt 2008). 
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věcem: kulturním hodnotám a pevným sociálním sítím. Colemann  říká, že „určité 

formy sociálních vztahů mohou produkovat výhodné výsledky, a je proto možné nazírat 

je jako formu „kapitálu“. Konkrétně hovoří o emociálně intenzivních a provázaných 

sítích („bounded networks“) mezi rodičem a dítětem nebo dítětem a dalšími dospělými, 

které prostřednictvím sociálních struktur distribuují kulturní obsahy (Bankston 2004).
34

 

Má analýza životních příběhů potomků Vietnamců existenci intenzivních sítí mezi 

dětmi a rodiči potvrdila. Vedle toho ale také ukázala, že spíše než na emocionální 

blízkosti jsou tyto sítě založeny na obrovském respektu, který pociťují děti vůči 

rodičům a obrovskému úsilí vynaloženému rodiči na jejich péči. Potvrdilo se i to, o čem 

hovoří Freidingerová, že Vietnamci v České republice vytváří silné etnické sociální sítě, 

které mají velký vliv na vzorce chování rodin i jednotlivců (Freidingerová 2014). Tak 

jako jsou děti vystaveny tlakům ze strany rodičů, jsou jejich rodiče vystavováni tlakům 

ze strany vietnamské komunity. Ve své biografii Hana (24) i Hue (27), které obě 

vyrůstaly v Chebu, například hovoří o tom, jak všechny vietnamské děti v Chebu 

(včetně Hany), po škole docházely na doučování ke stejnému panu učiteli, který je 

připravoval na přijímací zkoušky na chebské gymnázium, a jak obrovskou ostudou by 

pro rodinu bylo, kdyby se na gymnázium nedostaly. Zkrátka, jak o tom vypovídá staré 

vietnamské přísloví: „Je-li syn lepší než otec, je rodina šťastná“
35

, studijní i profesní 

úspěchy dětí posilují prestiž celé rodiny (Phung Thi Phuong Hien 2006;  Freidingerová 

2014).  Přestože jsou rodiče na úspěchy svých dětí patřičně hrdí, zřídkakdy jim to, podle 

mých respondentů, sdělují přímo. Jak uvádí Freidingerová, „excelentní výsledky dětí, 

resp. celé jeho rodiny jsou veřejně oceňovány na různých setkáních, v etnických médiích 

nebo ústním předáním v dané komunitě“ (Freidingerová 2014: 39). Také fotografie 

úspěšných maturantů, absolventů vysokých škol nebo skupinky studentů, kteří dosáhli 

v určitém roce nejlepších studijních výsledků napříč věkovými kategoriemi, jsou 

v česko-vietnamském tisku běžným jevem. Pověst celé rodiny neovlivňuje pouze 

                                                                 

34Ve výzkumu Americké vietnamské diaspory Colemannovu  teorii sociálního kapitálu aplikovali Zhou a Bankston, 

kteří dospěli k závěru, že potomci Vietnamců v USA dosahují vynikajících akademických výsledků jednak proto, že 

uznávají hodnoty jako respekt k autoritám, důraz na spolupráci a úcta ke starším. A za druhé proto, že pěstují 

semknuté sociální sítě, které „bdí“ nad jejich dodržováním (Zhou, Bankston 1994). Říkají, že úspěchy dětí Vietnamců 

nelze přičítat rodinné struktuře nebo jejímu socioekonomickému postavení, ale kulturním hodnotám, které uznávají, a 

sociálním vztahům mezi členy jejich etnické skupiny.  
35

Aplikovat lze v současné době také na dcery. 
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úspěch dítěte, ale také jeho selhání. Závislost mezi chováním jednotlivce a ostatních 

členů rodiny nebo na širší komunity je vyjádřena konceptem „ztráty tváře“, který je ve 

Vietnamu i mezi Vietnamci v Česku velmi rozšířený a který vyjadřuje princip 

kolektivního trestu za veřejné porušení norem (Kocourek 2006:154). Soudržná 

vietnamská (etnická) komunita tedy představuje silný sociální kapitál, podporující 

vysoce produktivní chování dětí ve školách (Zhou, Bankston 1994). Vybudovaná  

a udržovaná silnými sociálními vazbami vystupuje jako „dohlížitel“, který bdí nad 

dobrým chováním a školními výsledky. Veřejně odměňuje dobré nebo sankcionuje 

nevhodné chování. A zároveň svým členům (v tomto případě zejména rodičům) 

poskytuje rámec, ke kterému je možné se odkazovat v jejich strategii, jak zajistit skvělý 

školní prospěch svých potomků. O strategii srovnávání jejich výsledků s výsledky 

ostatních dětí hovořilo několik respondentů, kteří uvedli, že je rodiče často nejen 

srovnávali s „lepšími“ dětmi. Autoregulační schopnost komunity není ale podle jedinou 

její pozitivní vlastností. To, co je také velmi podstatné, je její schopnost zmobilizovat 

různé prostředky, ať již finanční nebo jiné povahy (Bankston, Zhou 2000). V případě 

českých Vietnamců se to týká například hromadného doučování nebo jazykových kurzů 

(vietnamského a českého jazyka), které komunity společně organizují a financují, 

případně finance na tyto aktivity zajišťují z jiných zdrojů. Navíc role kolektivního 

sociálního kapitálu a komunity jako vymahatele kolektivních norem se nevztahuje 

pouze na oblast vzdělávání, ale týká se i řady dalším norem chování. V případě mých 

respondentů se nejčastěji jednalo o otázku výběru životního partnera, což je téma,  

o kterém bude podrobněji pojednáno v kapitole 5 „Partnerská dilemata“.  

4.4. Mezigenerační konflikt  

Jak jsem ukázala v předešlé kapitole požadavky, které rodiče na své děti kladou ohledně 

studijních úspěchů, mohou být v některých případech obrovské. Nejen, že je život dětí 

z velké části podřízen škole, ale jejich neúspěchy jsou interpretovány jako selhání celé 

rodiny, což na děti může vyvíjet nepřiměřený tlak a způsobovat jim psychické 

problémy. Úzké sociální vazby v rámci komunity nemusí mít tedy pouze pozitivní 

dopad, ale mohou být vnímány i negativně, například jako zdroj omezení osobní 

svobody i jako prostředek k potlačování schopnosti rozvíjet vlastní individualitu 



79 

 

(individuální lidský kapitál). Přestoupení sociálních norem může navíc znamenat 

společenskou stigmatizaci a odloučení od rodiny a přátel (Crul, Thomson 2007; Crul, 

Vermeulen 2003; Portes 1998).  

V průběhu konání jednotlivých rozhovorů jsem se často zamýšlela nad otázkou, zda 

požadavky rodičů kladené na vzorné chování a školní výsledky jejich dětí nejsou 

nepřiměřené a zda nemohou vyústit v problémy psychické nebo sociální povahy. 

Otázka sporů, ke kterým dochází mezi dětmi a rodiči v rodinách migrantů, bývá 

v literatuře nejčastěji konceptualizována jako mezigenerační konflikt. Podle tohoto 

konceptu se jedná o konflikt jdoucích nad rámec běžně vnímaného sporu mezi rodičem 

a dítětem a za hlavního viníka je zde považována kultura, a proto se často setkáváme i s 

pojmem akulturační trhlina neboli acculturation gap, Berry 2005; Portes, Rumbaut 

1996 
36

. V podstatě jde o to, že podle této teorie děti mohou kulturní hodnoty vzorce 

chování majoritní společnosti přijímat rychleji než jejich rodiče, v důsledku čehož 

dochází k odlišnému stupni akulturace
37

 a z toho vyplývajícího střetu hodnot (Portes, 

Rumbaut 1996; Berry 2005; Zhou 2001; Portes, Zhou, 1993). Na vznikající problémy 

uvnitř vietnamských rodin, které pramení z jazykové a hluboké kulturní bariéry, 

upozorňují v českém prostředí Pechová (2007: 25) a Kocourek (2005). Pechová 

dokonce tvrdí, že „největším problémem místních Vietnamců bývají v současné době 

vznikající problémy které pramení z jazykové a hluboké kulturní bariéry“ a že tyto 

rodinné krize mohou v budoucnosti být příčinou budoucí destabilizace celé vietnamské 

komunity, „která bude nucena hledat jiné mechanismy svého fungování“ (Pechová 

2007: 26). Naopak Janská, která se zabývala studiem vietnamských dětí na základních 

školách, žádné mezigenerační konflikty nezaznamenala (Janská 2007).  

Je pravda, že děti migrantů jsou v průběhu sekundární socializace vedle kulturních vlivů 

zprostředkovaných rodiči vystaveny také kulturním vlivům v majoritní společnosti 

(zejména prostřednictvím školy, vrstevníků a televize) a lze od nich proto očekávat, že 

„budou nuceny vyjednávat rozdílnosti mezi svými kulturními preferencemi  

a preferencemi svých rodičů“. (Crul et al. 2012). Konceptualizace těchto způsobů 

                                                                 

36 Používány jsou také pojmy „mezigenerační propast“ (Kibria 1993), nebo (Alba, Nee1997) 
37Akulturace je zde popisován jako proces psychologických a kulturních změn, ke kterému dochází v kontaktu mezi 

dvěma skupinami (Berry 2005). 
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vyjednávání prostřednictvím teorie odlišné akulturace, která vychází ze 

statického chápání kultury, jakožto pevně ohraničené „věci“ (Eriksen 2007), ovšem 

vzbuzuje dojem, že mezi hodnotovým světem dítěte a rodičů zeje hluboká, těžko 

překročitelná propast. Jak ale ukázala analýzy životních biografií vybraných potomků 

Vietnamců, názory na to, co je kulturně přijatelné a co ne, se vyvíjí a spory mezi 

dítětem a rodičem, ke kterým může v této otázce docházet, nemusí zdaleka mít trvalý 

charakter. Moji respondenti například hovořili o tom, jak rodiče pod jejich vlivem začali 

praktikovat některé české zvyklosti (třeba tradici zdobení vánočního stromku) nebo 

přehodnotili některé názory týkající se společensky/kulturně nepřijatelných norem 

chování. A většina z nich chování a výchovné strategie svých rodičů s odstupem času 

hodnotila shovívavěji a s velkou mírou pochopení, než tomu bylo v dětství a dospívání. 

Tento myšlenkový posun reprezentuje úryvek z rozhovoru s Thuyen (25), která říká:  

„ Štvalo nebo mě to mrzelo, že jsem nemohla tolik, co čeští kamarádi, ale že by to bylo 

vyloženě jako traumatizující, to určitě ne. Třeba když to tak řeknu, třeba když moje 

kamarádky chodily už v patnácti, šestnácti na diskotéku a já jsem ještě nesměla, tak mě 

to mrzelo, že jsem jakoby nemohla být, jak se to říká „in“ nebo jako, že nebyla jsem na 

stejné vlně jako oni.“ Ihned ovšem doplnila, že ze své současné pozice dospělé dívky 

má již na věc odlišný názor. „Teď samozřejmě zpětně to vidím trošku jinak, než v té 

chvíli, ale v té době mě to spíš zajímalo, že jsem chtěla vidět, jak to tam vypadá a chtěla 

jsem být prostě na stejné vlně jako ty ostatní kamarádky, protože, že jo, v šestnácti 

chcete vždycky dělat to, co dělají ostatní kamarádky“. 

Jak představy dětí, tak i představy rodičů se časem mohou proměnit a zároveň sblížit. 

To dokládá, že rodiče a děti zkrátka nežijí v zcela oddělených světech, ale vytváří 

si své vlastní transnacionální prostory, ve kterých vyjednávají nové podoby 

kulturních hodnot a praktik, propojující vlivy z „tady“ a „tam“ (Espiritu, Tran 

2002:391). Výmluvnou ilustrací proměny těchto postojů a prostředkem, který může 

osvětlit názory dětí na chování rodičů, jsou narace, ve kterých moji respondenti  

a respondentky konceptualizovali své budoucí výchovné strategie v případě, že budou 

mít vlastní děti. Ve výpovědi, která vystihuje názory mnoha ostatních Thuyen (25) říká:  
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„No já, protože už vyrůstám takhle těch v obou kulturách, tak už to mám takový smíšený 

a budu se snažit tak nějak z obojího vytáhnout to nejlepší. Já si myslim, že budou tak 

nějak mezi, že je budu o něco tolerantnější než moje rodiče, ale v některých situacích 

určitě budu alespoň stejně přísná jako oni. Protože teď, když to na sobě zpětně vidim, 

tak vím, že to mělo smysl, že ta přísná výchova do sebe něco má.“ 

Tolerantní a chápavý postoj k výchovným praktikám rodičů mým respondentům 

usnadňuje také interpretace tohoto chování jako „obětování se pro jejich dobro“.  

A konstruování vlastní identity jako člověka zoceleného přísnou výchovou, díky které 

se může pokládat za slušného člověka, který nebere ohled pouze na své vlastní zájmy, 

jak je podle mnohých z nich zvykem v majoritní (české) společnosti. 

I přes výše uvedené není možné míru a charakter konfliktů, ke kterým mezi 

vietnamskými migranty a jejich potomky dochází, podceňovat. Většina sporů, ke 

kterým mezi mými respondenty a jejich rodiči docházelo, se týkala výchovných praktik, 

odlišné percepce dětí a rodičů na způsob trávení volného času nebo postojů rodičů 

k otázce integrace do české společnosti. Závažnější charakter měly většinou pouze 

konflikty ohledně výběru partnera, se kterým rodiče nesouhlasili, a zanechání studia. 

Mezi mými respondenty se objevila také řada těch, kteří k výchovným praktikám svých 

rodičů chovali značné výhrady, po většinu doby si je však nechávali pro sebe. Jejich 

vztah s rodiči proto sice nedoprovázely žádné výrazné konflikty, zdaleka ho však nelze 

popsat jako bezproblémový. Jedna z dívek, která se konfliktům s rodiči záměrně 

vyhýbala pro ilustraci toho, kam podle ní může děti dovést přísnost některých rodičů, 

jako příklad uvedla tragický příběh mladíka vietnamského původu, který po úspěšném 

vykonání maturitní zkoušky neunesl čekání na výsledek a skokem z okna školy 

předčasně ukončil svůj život
38

. I když sama o ničem takovém neuvažovala, to, že 

použila právě tento extrémní případ, svědčí o míře psychické zátěže, kterou jí výchova 

rodičů způsobovala.  

                                                                 

38http://zpravy.idnes.cz/neuspesny-maturant-z-uherskeho-hradiste-se-zabil-f77-

/krimi.aspx?c=A120601_105437_zlin-zpravy_jog 
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4.5. Česká babička 

Vedle rodičů zaujímá v analyzovaných  životních biografiích velmi významné místo 

postava chůvy. Najímání chův představuje mezi Vietnamci v České republice běžnou 

praxi a jednu z hlavních strategií, jak skloubit rodinnou péči se zaměstnáním v dvou-

příjmových domácnostech (Souralová 2012). Podle Souralové tak Vietnamci, kteří si na 

péči o potomky najímají chůvy, simulují model, který je ve Vietnamu, kde ženy do 

práce nastupují čtyř měsíční mateřské dovolené, zcela běžný. Tyto chůvy pak suplují 

babičky nebo jiné rodinné příslušníky, kteří tradičně o děti pečují. Souralová, která ve 

své interpretaci placené péče vychází z konceptu vzájemné závislosti, přesvědčivě 

dokládá komplexnost vztahů mezi českými chůvami a vietnamskými rodinami  

a ukazuje, že závislost která existuje mezi chůvou a dítětem a chůvou a rodiči, není 

pouze ekonomická, ale také emoční a v určitém ohledu i sociálně-kulturní. Chůva je 

podle Souralové pro rodinu finančně nevyčíslitelným přínosem nejen v tom, že se pro 

jejich děti stává skutečnou babičkou a nahrazuje jim tak chybějící příbuzenské sítě, ale 

také z toho důvodu, že jim „předává jazykové kompetence a zprostředkovává české 

tradice a zvyky“ (Souralová 2012).  Výsledky mého výzkumu důležité postavení 

chůvy/babičky v životě potomků Vietnamců z větší části potvrdily. I když ne všichni 

zpovídaní potomci Vietnamců měli chůvu (celkem 5 dětí vyrůstalo bez chůvy), většina 

těch, kteří v péči chůvy byli, si k ní vytvořila neobyčejně dobrý a pevný vztah.  Velmi 

výmluvnou ilustrací kvality vztahu mezi dítětem a chůvou je fotografie s popiskem, 

který na svém facebookovém  profilu vystavil Karel (21) poté, co se vrátil z půlroční 

cesty po Vietnamu. Na této fotografii vidíme řízek s bramborovým salátem a pod ním 

popisek „Zase doma“ doplněný komentářem „U Babičky“. Rovnítko ustanovené mezi 

chůvou/babičkou a domovem tak v případě Vaška ukazuje, že chůva/babička pro něho 

představuje osobu, kterou zahrnuje do své rodiny, ale i to, že pocit domova v jeho 

případě není vyvolán konkrétním místem, ale konkrétním jídlem a osobou, která mu 

toto jídlo tradičně připravuje. To, že slovo babička napsal s využitím verzálky, význam 

této osoby v jeho životě pouze umocňuje. Kromě často zmiňovaného „typicky“ českého 

jídla, jakým je řízek se salátem na uvedené fotce, zprostředkovávala chůva autorovi 

fotografie, Karlovi přístup k mnoha dalším českým kulturním tradicím a zvyklostem. 

Podobně se i v řadě dalších výpovědí objevují vzpomínky na „první stanování na 
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zahradě“, „první zabíjačkové hody“, pouštění draků, sbírání hub a lesních plodů, 

chataření nebo pečení cukroví o vánocích a malování vajec na velikonoce. Svoje dětství 

Hana (24) označila za „typicky české“ právě proto, že ho trávila na chalupě s českou 

babičkou,  podobně jako  Thuyen, která říká“: „vzhledem k tomu, že jsme většinu času 

nebo velkou část času strávili s tou babičkou, tak jsme měli spíš tu českou výchovu  

a dívali jsme se na český pohádky, znali jsme spíš český jídla a tohle to období na mě 

mělo určitě velký vliv“. Jak uvádí Souralová, která zde parafrázuje Rolinsovo „okno do 

exotiky“, chůvy dětem poskytovaly něco, co bychom mohli nazvat „dveřmi do majoritní 

společnosti“ (Souralová 2012). Díky ní děti nebyly o tradicích a zvyklostech pouze 

informovány, ale mohli je prožít a zažít v jejich autentičnosti, tak zvaně na vlastní kůži, 

díky čemuž byl umocněn přirozený proces jejich (kulturní) integrace do české 

společnosti. Souralová ve svém výzkumu vietnamských rodin najímajících české chůvy 

upozorňuje na to, že díky intimnímu vztahu, který si mezi sebou dítě a chůva vytvořili, 

sehrála chůva významnou roli v otázce přináležení jejích respondentů k České 

republice. S odkazem na Heckmannův koncept čtyř dimenzí procesu sociální integrace 

(Heckamnn, Schnapper 2003) lze konstatovat, že chůva se pro respondenty Souralové 

stala nejen důležitým zprostředkovatelem strukturální a kulturní dimenze integrace, ale 

také její dimenze identifikační. Vyprávění potomků Vietnamců, se kterými jsem 

hovořila, výsledky výzkumu Souralové potvrdily (2012). Chůvu v nich řadili mezi 

„významné druhé,“39, tedy osoby, které ovlivnily způsob, jakým nahlížejí sebe sama  

a které se podílely na formování jejich „českého“ já i na tom, do jaké míry se 

identifikovali se svým češstvím a českou kulturou. Pouze ve vyprávění Hao (23) byl 

vztah s chůvou prezentovaný v negativním světle. Jeden z důvodů, proč Hao chůvu 

neměla ráda, bylo například to, že ji přecpávala českým tučným jídlem a zadělala jí na 

budoucí problémy s tělesnou váhou.  

Jak bylo popsáno na předchozích stránkách, ačkoliv v současné době moji respondenti 

svůj vztah k rodičům hodnotí vesměs pozitivně, z jejich vzpomínání na období dětství  

a vyrůstání je patrné, že tomu tak nebylo vždy. Jejich rodiče v jejich vzpomínkách  

                                                                 

39
Pojem „významní druzí“ označuje osoby, které se podílejí na primární socializaci dítěte a od kterých dítě přejímá 

hodnoty, normy a pohled na svět (Berger, Luckmann 1999). 
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vystupují jako pečovatelští a obětaví, současně ale také jako „absentující“ (děti „si 

stěžují“ na jejich častou nepřítomnost) nebo příliš striktní a omezující jejich 

individualitu a svobodu. Naopak chůva je (kromě několika výjimek) hodnocena téměř 

výhradně v kladných pojmech a ve vztahu k pozitivním zážitkům a aktivitám, jako je 

například trávení společného času během různých zábavných aktivit. Rodiče v životech 

dětí figurují více jako autority, které respektují, zatímco chůvy jsou prezentovány jako 

„přítelkyně“, se kterým je možné prožívat vztahovou intimitu a zakoušet emoční 

blízkost, která jim ve vztahu k rodičům v době dospívání chyběla (nebo stále chybí). 

Toto rozdílné nazírání vztahu s chůvou a vztahu s rodiči vystihuje vyprávění Tonyho 

(20), jehož životní biografie je plná odkazů na komplikovaný vztah s autoritativním 

otcem. Zatímco Tony (20) své dobré vychování a úspěchy ve škole přisuzuje jak vlivu 

chůvy, tak vlivu rodičů, je z jeho vyprávění patrné, že i když retrospektivně výchovné 

metody otce uznává, přístup chůvy, která se mu více věnovala, mu byl bližší.  „U chůvy 

jsem byl až do sedmý třídy, díky ní, ona mě hodně naučila a i troufám si říct, že jsem byl 

jako že dobře vychovaný, hlavně díky chůvě, i díky rodičům, chůva mě jako i učila, 

hodně že jsem byl napřed, co se týče češtiny, matiky, vždycky ve škole a rodiče, jak mě 

vlastně bili, tak jsem se jako bál dostávat špatný známky, tak jsem se taky snažil.“ 

4.6. Návrat ke kořenům 

Má analýza ukázala, že mnozí potomci Vietnamců ve svých životech prošli vývojovou 

fází, kterou někteří z nich označují slovy „návrat ke kořenům“. Tato fáze je v jejich 

naracích konstruována jako období, kdy se jednak začali intenzivněji zajímat  

o vietnamskou kulturu a za druhé, kdy se začali více stýkat s dalšími potomky 

Vietnamců. Toto období ve svých výpovědích zároveň zdůrazňují jako důležité pro 

jejich osobnostní vývoj, upevnění sebevědomí a formování stabilní identity. 

K podobným zjištěním došla i řada dalších autorů zkoumajících potomky migrantů, jež 

uvádí, že většina z nich ve svých životech zažije „proměnu identity“, která se projevuje 

zvýšeným zájmem o vlastní kulturní dědictví (Kibria 2002, Thai 2002, Min, Levitt 

2002, Ferrera 2016). Zatímco vývojoví psychologové hovoří o „vnoření se“ (Cross, 

citovaný Phinney 1996) nebo o „období hledání“ (Phinney 1996), kulturní 

antropologové a sociologové dávají pro označení tohoto jevu přednost pojmům jako 



85 

 

„reetnizace“ (Le Espiritu 2002), „revitalizace“ nebo „obnova/objevení  etnicity“ 
40

 

(Thai 2002). Většina se však shoduje na tom, že se jedná o dobu, kdy   se jedinec začíná 

intenzivněji zaobírat otázkou etnické příslušnosti a snaží se zjistit něco víc o „historii, 

tradicích a postavení vlastní skupiny“ (Phinney 1996). Tento posun v identitě je 

interpretován jak s ohledem na věk a intrapsychické faktory související s obecnými 

vývojovými tendencemi ega (Erikson 1974, Phinney 1996, Kibria 2002), tak se změnou 

sociální situace a kontextu (Levitt 2002; Kibria 2002, Thai 2002). Například Thai, která 

zkoumala potomky Vietnamců v USA, uvádí, že s nástupem na vysokou školu  

a v menší míře do zaměstnání se potomkům migrantů otevírají nová sociální kolbiště 

poskytující jim prostor pro zkoumání, případně lepší pochopení sebe sama. Proces, 

kterým mladí lidé procházejí, označuje pojmem „deprogramování svého já“ 

(deprograming the self) a říká, že je doprovázen kritickým přístupem k hodnotám 

majoritní americké společnosti, hodnocené skrze „optiku tradiční (myšleno vietnamské: 

moje poznámka) kultury“ (Thai 2002: 66). Na následujících stránkách popisuji faktory, 

které u mých respondentů podnítily jejich „obnovený“ zájem o rodinné kulturní dědictví 

a jakým způsobem se toto přemýšlení o vietnamské kultuře promítlo do  konstruování 

jejich identit. Zamýšlím se také nad tím, co je vede k tomu, že vyhledávají přátele 

vietnamského původu a zdokonalují se ve vietnamštině. I proč se někteří například 

zajímají o význam tradičních rituálů a učí se vařit vietnamská jídla. 

4.6.1. Potřeba sdílení  

I když jsem se nikoho explicitně neptala na to, jestli se cítí více Čechem nebo 

Vietnamcem, mnozí z mých respondentů se k  otázce etnické identifikace vyjadřovali 

spontánně. Součástí těchto narací o etické identifikaci byl téměř vždy vývojový aspekt  

a objasnění důvodu proč v současné době tu kterou etickou identitu volí. Také Thuyen 

(25) mi svěřila, že se dnes cítí být více Vietnamkou, že tomu tak ale nebylo vždy. Když 

jsem ji požádala, aby popsala moment, kdy započal její zájem vietnamskou kulturu, 

odpověděla, že to částečně bylo již v dětství, kdy se od chůvy přestěhovala k rodičům. 

Nejvíce se ale o vietnamskou kulturu začala zabývat na střední škole ve chvíli, kdy se 

                                                                 

40V angličtině ethnic recovery and ethnic discovery (Thai 2002:66). 
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na chatu (čti četu) v místnosti Harry Potter náhodně seznámila s dívkou, která také 

pocházela z vietnamské rodiny. Protože od sebe bydlely poměrně daleko, tak si nejdřív 

pouze dopisovaly, pak se ale naskytla příležitost zúčastnit se společně tábora 

pořádaného pro děti z vietnamských rodin ve věku 16-20 let. Thuyen říká, že na táboře 

navázaly spoustu vztahů s potomky Vietnamců bydlících v různých částech České 

republiky, se kterými se jednou za čas setkávaly na společných akcích zejména v Praze, 

ale i mimo ni. O svých zážitcích z tábora vypráví v následujícím úryvku: 

No bylo to hrozně fajn, protože najednou jsme byli mezi lidma, kteří měli stejný nebo 

hodně podobný problémy jako my, že to byli takový, co tady jsou od malička nebo se 

narodili. Takže takový ty právě konflikt identity, konflikt těch kultur a díky tomu jsme si 

s nima hrozně rozuměli a bylo to hrozně fajn, protože všichni byli v našem nebo ve 

starším věku, takže mám na to hrozně pěkný vzpomínky no.  

Až doposud měla pouze české kamarády, kteří nechápali, proč se tolik podřizuje přáním 

rodičů, což v ní vzbuzovalo nepříjemné pocity „jinakosti”, se kterými si nevěděla rady. 

Setkání s vrstevníky, kteří ve svém životě zažívali podobné situace, bylo pro Thuyen 

(25) osvobozujícím momentem, kdy si uvědomila, že není jediná, kdo má přísné rodiče 

nebo kdo musí o víkendu pomáhat v obchodě. Zatímco mezi svými českými spolužáky 

vyčnívala její jinakost, mezi vietnamskými kamarády se cítila být součástí většího 

celku. Tento pocit sounáležitosti nepramenil primárně ze společně sdílené etnicity, ale 

především ze společně sdílené zkušenosti, které lze definovat nejen jako kulturně 

podmíněné, ale také jako vyplývající z post-migrační situace jejich rodin a vyrůstání 

v transnacionálním sociálním prostoru. Pocit sounáležitosti byl pro Thuyen (25)  

i některé další potomky Vietnamců hlavním impulsem k tomu, že postupně začali 

upřednostňovat vietnamské kamarády před těmi českými (Kibria tento jev nazývá 

budováním „nových sociálních sítí“: Kibria 2002). Ne vždy se však jednalo o trvalý 

stav. Například Linh (28), která se narodila ve Vietnamu a do České republiky přišla ve 

věku šesti let, svou potřebu stýkat se více s vietnamskými kamarády označila za 

dočasnou, související s vývojovým obdobím „nezralé dospělosti“, které mnozí autoři 

označují jako období explorace vlastní identity (Erikson 1968). Říká, že vyhledávala 

vietnamské kamarády, protože ti čeští jí nerozuměli, „nechápali, proč nemůžu jít po 
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škole ven, proč nemůžu jít večer na diskotéku. Já jsem jim to nemohla vysvětlit“. Ve 

chvíli, kdy se odstěhovala od rodičů a osamostatnila, přestala tuto potřebu sdílení 

pociťovat a v současnosti se stýká s mladými lidmi jak vietnamského, tak českého 

původu. 

4.6.2. Společné hodnoty 

Pocit sounáležitosti a porozumění, který moji respondenti nacházeli u svých přátel z řad 

potomků Vietnamců, vyplýval nejen ze společných životních zkušeností, ale také 

s pocitu společně sdílených hodnot a tomu, co někteří nazvali „podobnou mentalitou“. 

Mezi nejčastěji jmenované společné hodnoty patřil respekt vůči rodičům a rodinná 

soudržnost. Tyto hodnoty byly potomky Vietnamců prezentovány jako kulturně 

podmíněné, odvozené z učení konfucianismu a vztahující se k vietnamskému způsobu 

života nebo/a jako hluboce zakořeněná součást jejich osobnosti, která jim byla předána 

rodiči v průběhu primární socializace. Postavit se pravidlům a přáním rodičů bylo pro 

většinu mých respondentů mnohdy nejen nemožné, ale i nemyslitelné. Například Linda 

(24) na otázku svého českého přítele, proč se otce ani nezeptá, jestli spolu nesmí bydlet, 

odpověděla: „Já říkám, já nevím, jak ti to mám vysvětlit, prostě to nejde. Já mám takový 

respekt k rodičům jakože, já si ani nedokážu vysvětlit proč, jo. Prostě mi říká, tak ti 

řekne ne no, tak se jen zeptáš. Ne. Já se fakt bojim jich zeptat, že bych je zklamala nebo 

něco takovýho. I když táta vždycky souhlasí, řekne pak jo, ale neni šťastnej“. Lindin 

respekt k rodičům evidentně nepramení ze strachu před trestem, ale z obavy, že by své 

rodiče mohla zklamat. Podobně mluví i Tony (21), který říká, že mu Češi hodně 

nerozumí, když se jim snaží vysvětlit, že nechce porušovat dohody, na kterých se 

s rodiči domluvil. „Říkám, že jsem se domluvil s rodičema na něčem a jak jsou prostě 

pro mě rodiče důležití, jak je důležitý, že když jsem něco. Jak jsem uvedla v předešlé 

podkapitole, pociťování ohromného respektu k rodičům lze interpretovat také  

v kontextu post-migrační situace rodiny, která je mnohdy velmi komplikovaná a nutí 

rodiče k nemalým obětem.  To vede k tomu, že se děti vůči svým rodičům často cítí 

zadluženy, a to i v případech, kdy rodiče o svých problémech a obětech explicitně 

nemluví, což může být i případ Lindy, jejíž rodiče si před příchodem do České 

republiky prošli velmi obtížným obdobím, kdy dočasně dokonce pobývali v azylovém 
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zařízení v sousedním Německu. 

4.6.3. Vytváření hranic mezi „My“ a „Oni“ 

Výše zmíněné společné hodnoty byly v  analyzovaných vyprávěních často prezentovány 

zároveň jako hodnoty, které jsou odlišné nebo dokonce i v opozici k hodnotám 

vyznávaným v české společnosti. Explicitně se takto vyjadřuje například Dan (23), když 

opakovaně říká, že „My“ (ve smyslu my Vietnamci), máme jiné hodnoty než „Vy“ (ve 

smyslu vy Češi). „Třeba to bude zase klišé, co teďka řeknu, ale třeba Češi neradi 

zůstávají doma, třeba večer po práci chtějí někam vyrazit, o víkendu chtějí mít volno  

a ne, že zase pojedeme někam pracovat. A více utrácíte a my zase méně“. Tento způsob 

přemýšlení o zvýznamňování hodnot vystupující do popředí v analyzovaných životních 

příbězích lze interpretovat nejen jako prostředek pro vyjádření sounáležitosti s ostatními 

Vietnamci, ale také jako prostředek pro vymezení sebe sama oproti Čechům. Jinými 

slovy narace, ve kterých potomci Vietnamců hovoří o „návratu ke kořenům“  

a objevování vietnamské kultury, lze číst také jako narace o formování vlastních identit 

založených na identifikacích s praktikami, institucemi, hodnotami a vzorci chování, 

které pokládají za charakteristické pro vietnamskou (případně asijskou) kulturu  

a etnicitu a odlišné od toho, co pokládají za projevy kultury české (případně západní 

nebo evropské). Tyto narace o společných hodnotách jsou proto doprovázeny 

symbolickým vytyčováním hranic vymezujících kategorie „My“ a „Oni“ a moji 

respondenti se v nich prezentují jako Vietnamci uznávající kulturně podmíněné 

hodnoty, které jsou odlišné od hodnot uznávaných Čechy (Szaló 2007). 

Mezi další společně sdílené hodnoty, které moji respondenti uváděli, patřily dále kromě 

výše uvedeného respektu k rodičům a rodinné soudržnosti také respekt vůči starším 

osobám, slušnost, zdvořilost nebo upřednostňování zájmů druhých před zájmy 

vlastními. Tak se například jeden z nich zmínil o společném placení v restauracích, kdy 

je podle jeho názoru mezi Vietnamci běžné, že celou útratu vždy hradí jeden člověk, 

zatímco mezi Čechy se útrata rozpočítává na osobu. Nebo že jít se bavit s Čechy 

znamená jít se opíjet, zatímco společné trávení času s Vietnamci je více o tom si 

povídat. Když jsem se Tonyho (20), který uvedl, že v poslední době dává přednost 

vietnamským kamarádům, protože vyznávají společné hodnoty, opakovaně zeptala, jaké 
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hodnoty má na mysli, odpověděl mi následujícím způsobem: 

Tony: No já nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale mně přijde, jako je to blbost to 

říkat, ale obecně, když to shrnu, tak mám jako větší šanci, že ten Vietnamec bude, bude 

hmm, jakoby jak to říct, to je hodně složitý tohle,  lepší vychovaný, já s Vietnamcem 

prostě líp trávím čas, co jsem s tima spolužákama, tak oni jinak tráví volný čas … 

Andrea: Třeba,říkej…   

Tony: Třeba dejme tomu, že mně přijde, že Češi potřebujou alkohol, aby se bavili jako, 

jak se Češi chovaj k holkám, to mi vadí, to mi vadí jako úplně nejvíc, pak jejich 

nezdvořilost, neúcta ke starším, vulgárnost, možná je to daný tím, že nemám příležitost, 

že znám prostě víc těch špatnějších, těch míň dobře vychovaných. 

Z tohoto úryvku je patrné, že Tonymu (20) podobně jako některým dalším 

respondentům činilo problém vztahovat konkrétní (zejména negativní) způsoby chování 

na celou českou populaci. I když v tomto případě není možné vyloučit, že jeho výpověď 

mohla ovlivnit má pozice jako výzkumnice-představitelky české majority, podstatné je, 

že někteří moji respondenti vnímají sebe jako odlišné od majoritní (české) populace a že 

svou odlišnost konstruují jako založenou na odlišných kulturních praktikách a vzorcích 

a zkušenostech ovlivněných způsobem života v transnacionálním sociálním prostoru.  

Sociální hranice, které moji respondenti konstruují, ale nejsou stabilní, neměnné a 

definované pouze na principu „my Vietnamci“ a „Vy/Oni Češi“.  Naopak, moje 

analýza ukázala, že tyto hranice jsou proměnlivé a závislé na kontextu. Zkrátka, že 

jsou, jak říká Hirt „sociálním produktem, jehož důležitost kolísá v závislosti na 

kontextuálních podmínkách a který se v průběhu času může zcela změnit, posunout,  

či rozplynout“ (Hirt 2005: 52). Proces utváření symbolických sociálních hranic byl  

u mých respondentů ovlivněn například také snahou distancovat se od stigmatizujících 

identit, respektive od stereotypních představ o Vietnamcích kolujících v majoritní 

společnosti nebo snahou vyjádřit svou jedinečnost a zdůraznit svou odlišnost od 

Vietnamců žijících ve Vietnamu nebo od první generace Vietnamců (svých rodičů). 

V prvním případě se hranice mezi „My“ a „Oni“ posunula mezi 
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„slušní/starousedlí/vzdělaní, lépe situovaní Vietnamci“ („My“)  oproti „chudí, 

nevzdělaní, nově příchozí Vietnamci“ („Oni“). Více o tomto způsobu konstruování 

hranic viz Kapitola 6: „Konstruování identit na pozadí lokálních  

a transnacionálních kontextů“. V opačném případě moji respondenti zdůrazňovali své 

„české západní vlastnosti a smýšlení“ oproti „tradičnímu vietnamskému smýšlení“. 

Takovýto způsob konstrukce hranic a identit je patrný především v naracích o výběru 

životního partnera nebo o výchově budoucích potomků. Blíže k tomuto způsobu 

konstruování sociálních identit v kapitole 5: „Partnerská dilemata“. 

4.6.4. Hledání životního partnera, jako hledání „sebe“ 

Má analýza životních biografií potomků Vietnamců ukázala, že narace, ve kterých 

popisují, jak začali více přemýšlet o své vietnamské identitě a více se zajímat  

o vietnamskou kulturu, se v některých případech prolínají s naracemi o hledání 

životního partnera. Jak bude blíže popsáno v následující kapitole, většina respondentů 

projevila přání spojit svůj život s chlapcem či dívkou vietnamského původu. Problém 

ovšem spočíval v tom, že se mnohdy doposud stýkali hlavně s českými vrstevníky  

a jejich kontakt s ostatními potomky Vietnamců byl proto omezený.  Tak tomu bylo 

například v případě Viet Vanha (25), který vyrůstal na malém městě jako jediný 

Vietnamec ve své generaci. Do styku s ostatními potomky Vietnamců přišel až při 

přechodu na Mendelovu univerzitu do Brna. Ani zde se však s Vietnamci příliš 

nestýkal. Většina jeho přátel se v této době rekrutovala s vyznavačů fotbalu, což byl 

sport, který praktikoval. Kritérium pro navazování přátelských vazeb pro něho v té době 

nebyla společná etnicita, ale společný koníček. K intenzivnějším kontaktům došlo až 

poměrně nedávno, kdy se přestěhoval do Prahy, kde také studuje. Teprve v Praze, kde je 

podle jeho slov více možností setkat se s Vietnamci, například v rámci různých 

komunitních akcí nebo akcí pořádaných mládežnickými kluby. Doba, kdy se Viet Vanh 

(25) přestěhoval do Prahy, byla zároveň také dobou, kdy začal více přemýšlet o vážném 

vztahu a o tom, že by se jednou chtěl oženit s dívkou vietnamského původu. Jeho 

intenzivnější styky s potomky Vietnamců lze z tohoto pohledu interpretovat nejen jako 

o obrat v identitě a snahu o prozkoumání svých kulturních kořenů, ale také jako snahu 

o rozšíření možností pro navázání styků s vhodnými kandidátkami pro budoucí 
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manželství. Viet Vanhovo objevování své vietnamské identity a přemýšlení o tom, co 

pro něj znamená být Vietnamcem v Česku, tak jde ruku v ruce s jeho přemýšlením  

o budoucím rodinném životě.  

4.6.5. Vietnamština, jako prostředek k vietnamské autenticitě 

Zájem o hlubší poznání vietnamské kultury byl v případě mnohých potomků Vietnamců 

doprovázen snahou o zlepšení vlastní znalosti vietnamského jazyka,  

i když v některých případech šlo o simultánně probíhající proces - s tím, jak poznávali 

vietnamskou kulturu, měli možnost procvičovat si vietnamštinu a zlepšovat si tak její 

znalost. Někteří proto začali spontánně z vlastního rozhodnutí navštěvovat kurzy 

vietnamštiny pořádané neziskovými organizacemi, někteří si jako obor studia zvolili 

vietnamistiku a jeden mladík dokonce odcestoval do Vietnamu, kde absolvoval půlroční 

intenzivní kurz vietnamštiny, kterou před tím ovládal pouze na základní úrovni. 

Důvodem, proč se tito mladí lidé začali zdokonalovat ve vietnamštině, nebyla ovšem 

pouze snaha o hlubší poznání vietnamské kultury skrze jazyk, ale také posílení vlastního 

sebevědomí a vědomí autentické vietnamské (etnické) identity. Ve chvíli, kdy se moji 

respondenti začali více stýkat s vrstevníky z vietnamských rodin, začali často zjišťovat, 

že znalost vietnamštiny je u některých na daleko vyšší úrovni, chtěli se jim proto 

vyrovnat a zároveň jim chtěli ve všem porozumět, jak říká Thuyen: A taky mě třeba 

často štvalo, když mě třeba starší kluci popichovali a provokovali, tak já jsem jim 

neuměla odpovědět zpátky, já jsem jim to jakoby neuměla vrátit zpátky. Tak to mě 

vždycky hrozně štvalo a víc mě to motivovalo k tomu, abych se naučila zase vietnamsky. 

Tak jako před tím chtěli být přijati jako Češi, chtěli nyní být přijati jako Vietnamci  

a dokonalá znalost jazyka jim v tomto ohledu poskytovala nástroj, jak tohoto uznání 

dosáhnout. 

4.6.6. Prostor pro vzájemné setkávání: spolky, kluby, aktivity 

Příležitosti k hlubšímu poznávání vietnamské kultury, procvičení jazyka i sdílení 

zkušeností a získání podpory představují pro potomky Vietnamců v Česku, včetně 

některých mých respondentů, také různé spolky, sdružení a akce organizované jak na 

etnicko-generačním principu (určené pouze pro děti Vietnamců vyrůstající nebo 
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narozené v Česku), tak na principu etnickém/národnostním (určené pro všechny 

Vietnamce bez ohledu na místo narození nebo občanský status) i na principu 

„multikulturním“ (určené pro všechny bez ohledu na národní nebo etnickou 

příslušnost). Oficiální komunitní organizaci, založenou potomky Vietnamců v Česku, 

představuje: Svaz vietnamských studentů a mládeže žijící v České republice, “Hội 

Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại CH Séc” (dále jen „TNSV”), existující od roku 

2007
41

. Cílem organizace je především “sdružování občanů, které spojuje zájem  

o historii, kulturu a současné dění Vietnamců v České republice i ve světě”.
42

 Ačkoliv je 

organizace oficiálně schválena vietnamskou ambasádou v České republice a odkazuje 

se ke komunistickému Svazu mládeže, existujícímu ve Vietnamu od roku 1950, je náplň 

její činnosti nepolitická. Valná většina aktivit, které spolek organizuje, jsou sportovního 

nebo kulturního charakteru. Jmenovat můžeme například pořádání fotbalového turnaje, 

tanečních večerů na Sapě, výletů do evropských měst nebo organizaci letních táborů pro 

vietnamskou mládež. Další dvě sdružení založené samotnými potomky Vietnamců, bez 

vazby na oficiální struktury, je spolek „Přiznání Vietnamců“, kteří provozují 

stejnojmennou facebookovou platformu a spolek „VietUp“. Společně tato dvě sdružení 

zorganizovala v prosinci roku 2016 tzv. „Banán fest“, jednu z nejzajímavějších akcí, 

týkající se potomků Vietnamců v Česku, na které se měli možnost potkat (nejen) 

potomci Vietnamců z celé republiky. Akce byla pojata v neformálním duchu a kromě 

workshopu vyrábění závitků se mohli návštěvníci zúčastnit i soutěže zvané „Devítiboj“ 

nebo se zapojit do zajímavých tematických debat (viz Fotografie č. 1 a 2). Vedle toho 

existuje také řada menších lokálních spolků, které působí v oblastech s větší koncentrací 

Vietnamců. Například v Ústí nad Labem odkud pochází Tony (20), kde podle údajů ze 

sčítání lidu, domů a bytů za rok 2011 žilo celkem 1202 Vietnamců, je několik aktivních 

spolků a sdružení, jejichž členové se pravidelně setkávají při různých společenských 

akcích, ale také se například podílejí na charitativní činnosti, kterou zaměřují na 

majoritní společnost43. Okamžikem, který pozvolna nastartoval intenzivnější kontakty 

                                                                 

41Oficiální registrace této organizace proběhla v roce 2015 
42 http://www.tnsv.cz/about/ 
43

 Podle informací z lokálního tisku Vietnamci z Ústeckého sdružení například každoročně navštěvují domov seniorů 

v Doběticích, kde klientům rozdávají dárky. Odkaz na článek, který vyšel v Ústeckém deníku v roce 2016, ke stažení 

zde:  http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/vietnamci-privezli-darky-klientum-domova-senioru-20161220.html 
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s vietnamskou komunitou a zájem o „pěstování“ jeho vietnamské identity, bylo podle 

Tonyho právě založení sdružení Vietnamců v Ústí nad Labem. Také v případě již 

zmíněné Thuyen (25) sehrálo toto sdružení důležitou roli v jejím zvýšenému zájmu o 

vietnamskou kulturu, a to především díky její účasti na táboře, který „TNSV“ pro 

potomky Vietnamů v Česku organizuje. Některé spolky se angažují i v sociální oblasti 

jako například spolek studentů třetí lékařské fakulty v Praze Medviet 44, sdružující 

potomky Vietnamců, který se ve spolupráci s českými studenty zaměřuje na zdravotní 

osvětu Vietnamců a zlepšování komunikace mezi nimi a lékaři. Nebo spolky, které se 

vytváří na vysokých školách, k jejichž činnostem patří pomoci nováčkům zorientovat se 

na akademické půdě. Postavení, které tyto organizace zaujímají v USA, kde představují 

významné politicko-aktivistické spolky, bojující za práva jednotlivých menšin, však 

tyto organizace zatím nedosahují a podle slov jejich zakladatelů na ně ani neaspirují. 

Jejich cílem je především šíření informovanosti, vzájemná podpora, rozvoj a obohacení, 

bez výraznějších politických ambicí. Není ovšem vyloučené, že se to může 

v budoucnosti změnit. 

Banán fest: Poznámky z terénního deníku  

Čtvrtého prosince, v čase adventu, jsem spolu s manželem navštívila společenskou 

akci nazvanou „Banán fest“, pořádanou spolkem „Přiznání Vietnamců“ a „VietUp“, 

sdružujícím potomky Vietnamců v Česku „Banánfest“. Cílem akce bylo 

„prostřednictvím hravé formy ukázat bohatství a rozmanitost mladé vietnamské 

generace, která vyrůstá v českých krajíc“. Ve srovnání s ostatními akcemi, pořádané 

vietnamskou komunitou v Praze, byla tato ojedinělá, jak volbou místa, tak složením 

jejích účastníků. Nekonala se totiž na Sapě, ani v Domě národnostních menšin, kde 

se akce vietnamské komunity často pořádají, ale v areálu nekonvenčních prostor 

Radlické sportovny s tím, že většina účastníků nebyla starší třiceti let. Korzovala 

jsem po místnosti s fotoaparátem v ruce a sledovala, jak kolem mě prochází 

představitelé různých mládežnických subkultur od vyznavačů hiphopového 

hudebního stylu po ty, co evidentně rádi kombinují asijský styl s vlivy západních 

módních trendů.  Jedno ovšem měli všichni společné, i když vypadali exoticky, 

jazykem, kterým spolu konverzovali, byla nejčastěji čeština. Odložila jsem fotoaparát 

a s jarním závitkem v jedné a banánovým muffinem ve druhé ruce jsem se postavila 

před nástěnky polepené nejoblíbenějšími výroky z populární  facebookové platformy 

„Přiznání Vietnamců“. Tato platforma vznikla jako virtuální prostor pro sdílení 

                                                                 

44http://trimed.lf3.cuni.cz/podspolky/medviet/ 
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„historek, příběhů a každodenních problémů ze života Vietnamců“.  Lze z nich vyčíst, 

že ačkoliv potomci Vietnamců toho se svými vrstevníky mají mnoho společného, 

některé situace a problémy, které řeší, jsou velmi specifické a souvisí nejen s odlišným 

kulturním zázemím, ale také s migrační a post-migrační situací jejich rodiny, jejíž 

sociální sítě přesahují geografický prostor České republiky a jsou silně napojené na 

příbuzné a přátele ve Vietnamu. 

Od nástěnky jsem se přesunula dál, abych se zúčastnila hlavní festivalové aktivity. 

Jednalo se o tzv. Devítiboj a bylo při něm možné zasoutěžit si v různých disciplínách. 

Téměř všechny disciplíny se však vyznačovaly tím, že nějakým způsobem odkazovaly 

k Vietnamu, Vietnamcům nebo vietnamské kultuře, a současně nepostrádaly na 

zábavnosti a originalitě. V tomto ohledu mě zaujaly především tři z nich. Jízda 

s přeplněným nákupním vozíkem, sprint s pytlem rýže a přebírání rýže dřevěnými 

hůlkami. Uvědomila jsem si, že kulturní praktiky, které tyto děti a mladí lidé 

vytváří, jsou formovány kombinací kulturních, sociálních a jiných vlivů mající původ 

jak ve  Vietnamu, tak v České republice. Položila jsem si otázku, jestli je možné říci, 

že vytváří vlastní verze tradice v procesu v literatuře označovaném pojmy „kreolizace” 

(Foner 1997) nebo „hybridizace“ (Bhabbha 1994), jejichž výsledkem mohou být 

originální kulturní praktiky, přesahující kulturní, etnické i sociální hranice. 

 Další aktivita, kterou jsem si nemohla nechat ujít, byl moderovaný debatní kroužek 

na různá témata. Jedno z témat se týkalo i pojmu „banánové děti“, od kterého byl 

odvozen samotný název festivalu. Jak se ale ukázalo, mnozí účastnící debatního 

kroužku měli proti označení „banánové děti“ své výhrady a tvrdili, že není možné říci, 

že by se uvnitř cítili „pouze Čechy“ a popsat sebe sama prostřednictvím binárních 

kategorií pokládali za nemožné. A také, že otázky, které tito mladí lidé nejčastěji řeší, 

se netýkají etnicity, ale školy, rodičů a lásky. 

Na závěr jsem prověřila své znalosti o Vietnamu u znalostního kvízu, abych se ihned 

poté stáhla se do ústraní a pozorovala, jak stejné otázky o Vietnamu budou zvládat 

ti, kteří mají vietnamské rodiče. Potomci Vietnamců, kteří se narodili v Česku nebo 

zde od malička vyrůstali, často nemají možnost blíže se seznámit s historií Vietnamu. 

Rodiče se je snaží vychovávat podle zásad a zvyklostí panujících ve Vietnamu  

a předat jim něco ze své kultury tím, že například trvají na tom, aby se učili 

vietnamsky, dodržovali pravidla stolování, účastnili se tradičních slavností  

a zapalovali vonné tyčinky před oltářem předků, hlubší znalosti o historii a kultuře 

Vietnamu jim ale většinou nepředávají. Nijak mě nepřekvapilo, že obzvláště ti mladší 

u některých otázek týkající se politiky a historie tápali víc než já. 

Na festivalu jsem si už poněkolikáté uvědomila, že životy potomků Vietnamců jsou 

zajímavé a komplikované zároveň. „Banán fest“ nebyl důležitý pouze v tom, že se 

snažil informovat veřejnost o diverzitě vietnamské komunity, ale také proto, že 

vytvořil prostor pro vzájemné setkání, na kterém mohli mladí lidé vietnamského 

původu sdílet svoje zkušenosti s tím, jaké to je vyrůstat jako potomek vietnamských 

migrantů v Česku. Jediný jeho nedostatek spočíval v tom, že se účastnilo jen velmi 

málo lidí nevietnamského původu a že se o jeho konání a průběhu nedozvěděla širší 

veřejnost. 
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Fotografie č. 1: Debatní kroužek na festivalu „Banán Fest, pořádaný potomky Vietnamců v ČR 

v roce 2016. Z archivu autorky. 

 

Fotografie č. 2: Luštění kvízu, jedna z disciplín tzv „Devíti boje“ na „Banán festu“ (2016). Z archivu 

autorky. 
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KAPITOLA 5 

 

Partnerská dilemata 

 

 

 

Smíšená manželství jsou mnohými autory pokládána za jedno z měřítek integrace 

(Gordon 1964) a jejich nárůst za důkaz poklesu sociálních, etnických a rasových bariér 

mezi majoritou a minoritou (Alba, Nee, 2003). Zkoumání partnerského života ale není 

zajímavé pouze ve vztahu k integračním procesům, ale představuje také jednu z oblastí 

umožňující sledovat kulturní dynamiku a změnu (Eriksen 2007) a proces formování 

identit. V následující kapitole je mým záměrem na pozadí životních biografií potomků 

Vietnamců přiblížit a interpretovat jejich postoje k otázce volby životního partnera. Ptát 

se budu nejen, koho si chtějí vzít, ale také proč takto uvažují.  Mým cílem je, při 

sledování motivů, které stojí za partnerským výběrem, popsat způsob vytváření hranic 

mezi „My“ ( tím, koho si přejí vzít) a „Oni“ (tím, koho si vzít nepřejí) a ukázat, jak 

potomci Vietnamců na pozadí příběhů o volbě partnera konstruují svou identitu  

a vyjednávají kulturní rozdíly mezi etnickými kategoriemi „vietnamství“ a „češství“.
45

 

Pro většinu z „mých“ potomků Vietnamců představují láska a partnerské vztahy 

(zejména v případě těch mladších a nezadaných) důležité téma, vzbuzující spousty 

otázek, na které ne vždy znají opověď. Ačkoliv se jejich názory v tomto směru různí, 

                                                                 

45 Informace pro zpracování této kapitoly jsem kromě vlastního terénního výzkumu čerpala také z obsahové analýzy 

několika blogů psaných potomky Vietnamců a výpovědí na populární facebookové internetové platformě „Přiznání 

Vietnamců”, kde téma výběru partnera/ky patří k nejdiskutovanějším. Výzkum, který by mapoval uzavírání sňatků 

mezi Vietnamci narozenými nebo vyrůstajícími v Česku zatím nebyl realizován, a to i přesto, že mnozí z těchto 

mladých lidí již vstupují do manželství a zakládají rodiny. Výzkumy uskutečněné v USA ukazují, že počet smíšených 

manželství mezi Asiaty narůstá a že každý pátý Američan s Asijskými kořeny uzavírá manželství s osobou jiné, 

nejčastěji „bílé rasy” (Lee, Bean 2004a: 52). 
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většina z nich se shoduje na tom, že by jako celoživotního partnera/-rku volili spíše 

Vietnamku/Vietnamce než Češku/Čecha, nebo jiného Evropana/Evropanku. Co vede 

tyto mladé lidi k preferování endogamního svazku v rámci vlastní etnické skupiny, je 

otázka, na kterou si mnohdy nedokáží (nebo nemají potřebu) odpovědět ani samotní 

respondenti. „Nevím, proč to tak je. Prostě to tak cítím“, říká osmadvacetiletá Linh, 

z jejíž výpovědi je jasné, že necítí potřebu své rozhodnutí, které jí osobně připadá zcela 

logické a přirozené, nějak analyzovat nebo obhajovat. V podobném duchu vypovídá  

i Huong Lan (26), žijící v Česku od pěti a půl let, když říká, že: 

„No spíš já nevím, spíš si víc s těma vietnamskýma rozumíme a jako s českýma jakoby 

taky, neříkám, že se mi nelíběj, líběj se mi, ale prostě já jako necítím, že bych chtěla 

nějakýho českýho partnera. Jako asi je to tím, že asi prostě v tý pubertě jsem se bavila 

víc s těma Vietnamcema a asi i tím myšlením, jak třeba spolu jdete na kávu, povídáte si, 

prostě tak i to mi moc nevyhovuje, jako s tím Vietnamcem. I když třeba bych věděla, že 

ten Čech je jakoby hmmm v chování lepší, tak nevím proč, zvolila bych si vždycky 

Vietnamce. Prostě to tak cítím“. 

I mnozí další potomci Vietnamců, se kterými jsem hovořila, často zpočátku mluvili  

o vzájemném porozumění, pramenícím ze stejné mentality a „společného vietnamství“, 

které popisují jako těžko definovatelné a dané „od přírody“, odvolávajíce se tak na 

primordiální pojetí etnicity, podle kterého je etnicita něco, s čím se rodíme. Zaměříme-li 

se ovšem na analýzu  podrobnějších narací, které byly k tomuto tématu vyprodukovány 

většinou až v reakci na mé cílené dotazování, vyvstane před námi daleko komplexnější 

obraz toho, co tito mladí lidé pod pojmem „společné vietnamství“ rozumí. V těchto 

naracích jsem identifikovala několik faktorů, které se staly zásadní pro zvýznamňování 

vlastních partnerských preferencí. Kromě praktických důvodů, jako například potřeba 

společného jazyka pro konverzaci s rodinnými příslušníky, mezi ně patřily především 

respekt k rodičům a ohled na jejich city a postoje, touha po kulturní blízkosti a touha po 

porozumění pramenící ze sdílených zkušeností. „Společné vietnamství“ v tomto pojetí 

biologickou definici etnicity přesahuje v tom, že odkazuje ke spřízněnosti dané 

společnými zkušenostmi, a nikoliv společným původem. 



98 

 

5.1. Jazyk a kulturní odlišnosti jako překážka smíšených vztahů? 

Jedním z hlavních problémů, který může způsobovat potíže ve smíšeném česko-

vietnamském svazku, byla jak v očích mých respondentů, tak jejich rodičů, absence 

společného komunikačního jazyka. Jak říká Linh (28), nejde pouze o to, že by si její 

rodiče, kteří český jazyk příliš neovládají, nemohli promluvit s jejím přítelem, ale také  

o to, že by si nemohli promluvit s jeho rodiči a v budoucnosti pravděpodobně ani se 

svými vnoučaty. Samozřejmě jazyk nemusí být vždy tou hlavní překážkou také proto, 

že někteří rodiče se česky domluví celkem bez problémů. O konkrétních obtížích  

a nedorozuměních plynoucích z jiných než jazykových bariér, které mohou nastat při 

setkání českého partnera/partnerky (a jejich rodičů) s vietnamskými rodiči, se velmi 

podrobně rozepisuje autorka blogu „Hogreta.blog.cz“, která je v dlouhodobém vztahu 

s mladíkem vietnamského původu.  Z jejího blogu se dozvídáme o řadě konkrétních 

situací, které mohou Čecha při návštěvě vietnamské domácnosti překvapit. Nejde při 

tom pouze o používání hůlek a konzumace neznámých potravin, ale třeba i o zvyk, při 

kterém se přípravy a rozlévání čaje ujímá nejmladší přítomná osoba ženského pohlaví 

(pravidlo do kterého jsou zahrnutí také hosté), nebo očekávání, že se jako host zapojíte 

jak do přípravy jídla, tak do úklidu, následujícím po té co všichni dojedli. To, co může 

české partnery při návštěvě ve vietnamské rodině dále také zaskočit (případně jejich 

rodiče), je například složitý způsob oslovování příbuzných na základě rodinných vazeb 

a věku nebo odlišné normy zdvořilého chování, mezi které patří jiný způsob podávání 

ruky nebo rozdílný konverzační styl (předpokládá se, že rozhovor začnete dotazem na 

věk dotyčného a na zdraví jeho samotného i jeho rodiny)
 46

. Za nepřípustné se také 

považuje, abyste svému partnerovi či partnerce na veřejnosti projevovali fyzickou 

náklonnost (Vasilej 1988) nebo abyste se příliš brzo snažili s rodiči hovořit o osobních 

problémech (Kocourek 2006). K nedorozuměním a obtížím ve vztahu pod vlivem 

„kulturních bariér“ může ovšem docházet i mezi samotnými partnery. V případě 

„mých“ potomků Vietnamců o tomto druhu nedorozumění přirozeně nejčastěji hovořili 

ti, kteří měli českého partnera nebo partnerku a měli tak s těmito situacemi největší 

                                                                 

46
 http://hogreta.blog.cz/1506/vztah-s-vietnamcem-4-dil-na-navsteve-u-vietnamske-rodiny 
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zkušenosti. Jednou z dívek, která má vážný vztah s Čechem, je Linda (24). Linda, která 

se do České republiky se svými rodiči přestěhovala ve věku dvou let, se ve svém 

vyprávění prezentovala jako plně integrovaná Češka s vietnamskou výchovou. Její 

vztah s Čechem, kterého její rodiče bez problému akceptovali, v době konání rozhovoru 

trval přes dva roky. Problémy mezi ní a přítelem, o kterých Linda hovořila, se týkaly 

zejména vztahu, který má se svými rodiči. Linda například uvedla, že respekt a úcta 

k rodičům, který díky výchově pociťuje, je pro jejího přítele něčím obtížně 

pochopitelným. „Možná, že někdy přítel nerozumí naší kultuře, to je možná to 

nejhorší”, říká Linda (24) a doplňuje, že přítel nechápe, proč musí mít na všechno od 

rodičů svolení. Nebo proč je pro její rodiče nepřijatelné, aby spolu po dvouapůlletém 

vztahu začali bydlet. Zde se Linda dotýká tématu odlišných zvyklostí v oblasti 

navazování partnerských vztahů, na které upozornili i další respondenti, kteří tvrdí, že 

ve vietnamských rodinách se partnerské vztahy před ukončením studií netolerují a že 

většina dětí Vietnamců z tohoto důvodu veškeré vztahy tají, ať už se jedná o vztahy 

smíšené, či nikoliv. 

 „Každá Vietnamka, která má Čecha, nebo každej Vietnamec, co má Češku, tak to 

skrývá před rodičema, skrývá všechny i vztahy, protože mě mamka vždycky vtloukávala 

do hlavy - nejdřív škola, to samý taťka, nejdřív škola, diplom a potom až jakoby vztahy. 

Takže pro Vietnamce je normální, že oni prostě před těma rodičema ty vztahy prostě 

skrývají. To není, jako že oni si v 16, 17 přivedou domů přítele a představí ho rodičům, 

to neexistuje“ (Phuong 23) 

V případě, že rodiče dítěti partnera tolerují i během studií, pokládají většinou za 

nepřípustné, aby spolu pár bydlel. Spolubydlení je zkrátka něco, co se odkládá až do 

doby, kdy mají partneři ukončené vzdělání a kdy se rozhodli pro vstup do manželství. 

Linda (24) říká, že si s ohledem na přání přítele nakonec u rodičů vydobyla, aby u něho 

mohla alespoň jednou týdně přespávat, víc už ale na ně naléhat nechtěla. Říká, že její 

otec by nakonec pravděpodobně ustoupil, ale nebyl by šťastný a to ona nechce dopustit. 

Z její výpovědi je zřejmé, že to, co Lindě brání v dalším vyjednávání s otcem, není 

strach z trestu nebo negativní reakce, ale spíš respekt, který k němu pociťuje, a obava, 

že by mu mohla ublížit. 
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„Já pořád studuju, prostě nemůžu a on říká tak přespat aspoň tohle, no a já říkám, 

přespat můžu jednou týdně, protože jsem si to nějak vydobyla, já ani nevím jak. Já jsem 

se zkusila zeptat, co třeba jednou týdně přespat u přítele, že už se známe rok, no a táta 

že jo teda, souhlasil. A Tony prej teda, tak když jsme teď spolu dva roky, tak aspoň dva 

dny třeba? Víš, co a tohle. Já říkám ne, já už se nebudu ptát táty“. 

Někteří respondenti uvedli, že preference jejich rodičů nejsou založeny pouze na 

představě o kulturní blízkosti vlastního etnika, ale mnohdy také na negativním obraze, 

který mají o Češích. Jejich postoje lze v tomto ohledu označit za genderizované, neboť 

negativní vlastnosti českých mužů nebyly zmiňovány zdaleka tak často jako negativní 

vlastnosti týkající se českých žen. V jednom případě dokonce matka své dceři 

doporučila, aby si pro manželství raději vybrala Čecha nebo Evropana, u nichž je větší 

pravděpodobnost, že ji budou brát jako sobě rovnou. Jak uvádí Kibria (1993) pro 

Americké Vietnamce je obtížné srovnat se s představou žen, které kouří, pijí pivo a nosí 

vyzývavé oblečení, nabourávající jejich představy ženství. I rodiče mých respondentů 

negativně hodnotili zvyk českých žen (ale i mužů) bavit se pod vlivem alkoholu 

v hospodách a barech. Mezi další vlastnosti, které jim nejčastěji byly trnem v oku, 

zmiňovali přelétavost, přílišný individualismus a nedostatečnou zaměřenost na rodinu  

a péči o manžela. Představy rodičů o ideální manželce jsou silně zakořeněny 

v kulturních představách, které si přináší z Vietnamu, kde genderové vztahy ve 

společnosti podléhají patriarchálnímu systému zajištujícímu mužskou svrchovanost 

(Kibria 1993). A kde je postavení žen stále ovlivněno silně zažitou historií 

konfucianismu, kterou nedokázala vymýtit ani válka a nástup socialismu, kdy se ženy 

výrazně zapojily do ekonomiky státu (Marino 1998). Ačkoliv novější studie upozorňují 

na narůstající rovnoprávnost (Yeoh, Huang 1996), většina mých respondentů vyrůstala 

v rodinách, kde veškerá péče o domácnost spadala  bud´ na jejich matku, nebo na ně 

samotné. Viditelné to je například na rituálu rodinných večeří, na jejichž přípravě se 

podílely výhradně ženy, případně mladší členové domácnosti. Například v rodině Hany 

(24) bylo zvykem, že se o přípravu večeře starala vždy pouze ona s tím, že dnes, když 

s rodiči již nežije, to je stále ona, kdo vaří, když je u rodičů na návštěvě. 
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 „V pubertě jsem začala vařit, vlastně máma pracovala od rána od sedmi, táta to samý, 

já jsem přišla domů ze školy a udělala jsem si úkoly a od šesti nebo od pěti hodin, 

záleželo na tom, co jsem chtěla uvařit, jsem si to musela sama umět načasovat a už jsem 

musela bych to stihla a aby v sedm hodin byla přichystaná celá hostina, no prostě 

večeře pro celou rodinu, přišli rodiče z práce, najedli jsme se společně, všechno 

probrali, co a jak se co stalo během dne, a rodiče si pak šli odpočinout a jako dítě jsem 

musela všechno uklidit tam, kde to bylo, aby všechno bylo čistý, a pak jsem se šla zase 

učit.“  

Negativní názory rodičů na Češky a Čechy mohou být založeny na negativních 

osobních zkušenostech, ale také na dezinformacích a polopravdách. Jak vedlo několik  

z nich, jejich rodiče nemají dostatek příležitostí k seznámení se s Čechy a Češkami,  

a proto své názory zakládají spíš na zprostředkovaných informacích. Linh (28) se 

k tomu vyjádřila následovně: „Myslím si, že oni nemají možnost poznat tu kulturu, tu 

správnou českou kulturu, oni vidí to negativum, ale nevidí to positivum. Oni se nedostali 

úplně do české rodiny, aby viděli jiné věci, ono se většinou píše o tom, jak je to jiné, ale 

málokdy se píše o tom, jak je to stejné“. Podobně to vidí také Phuong (23), která říká, že 

její rodiče mezi Čechy nemají příliš mnoho přátel a že se jejich kontakty omezují na 

návštěvníky baru na Karlovarsku, jehož jsou vlastníky.  

„Naši, jak pracujou v baru, asi nějakých 7,8 let, tak tam většinou chodí buď takový ty 

lidi, co jdou ještě po práci na pivo, většinou, když se ožerou, tak nadávaj našim, ať jako 

táhnou zpátky, kolikrát tam byli jako takový že, jako potyčky a nadávky, takže buď 

takovýhle ten typ, nebo mladí, kteří se chtěj ožrat, koupí si tam cigarety, ubalí si tam 

jointa, no takže naši si o těch českých lidech, podle těch, co tam choděj, to není 

reprezentativní vzorek, že jo, jenže naši si to převzali, jako že jsou všichni takovýhle ty 

Češi a zvláště moje mamka a furt mi to jako vtloukávala do hlavy“. 

Další zdrojem zpochybňujícím v očích rodičů charakter Čechů jsou podle mých 

respondentů také informace o vysokých rozvodových statistikách zprostředkovaných 

českými médii, které mnozí rodiče sledují. Podle jejich slov je rozvod ve vietnamské 

komunitě stále pokládán za morálně nepřijatelný a větší šance na rozvod v případě 
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sňatku s Čechem/Češkou, je pro ně další překážkou pro uzavírání smíšených 

partnerských svazků. 

5.2. Podoby partnerských preferencí z pohledu rodiče a dítěte 

Zatímco v tradičních společnostech jsou manželství uzavírána s ohledem na širší zájmy 

rodiny, v té moderní se rodiče při volbě partnera mají tendenci stahovat do ústraní. Jak 

ovšem ukazuje řada výzkumů, volba partnera obecně patří mezi klíčové hodnoty, 

předávané z rodiče na dítě (De Valk, Liefbroer 2007) a jejich vliv na partnerské 

preference, ať vědomý, či nevědomý, je proto stále významný. V rodinách asijských 

migrantů ve Spojených státech amerických, kde rodina a respekt k rodičům patří mezi 

nejčastěji skloňované hodnoty, vliv přání rodičů a tradiční výchovy na rozhodování dětí 

prokázala například Nazli Kibria (1993,2002). Také v případě většiny mých 

respondentů platí, že rodiče a tradiční výchova mají na jejich rozhodování značný vliv.  

I když s nimi netráví tolik času, jak by si přáli, jsou to stále rodiče, kteří zodpovídají za 

proces primární socializace (opomeneme-li roli chův) a kteří jsou významnými 

transmitery kulturních hodnot a garanty kulturní kontinuity (Eriksen 2007). Protože jsou 

ale tyto děti v průběhu sekundární socializace (zejména prostřednictvím školy, 

vrstevníků a televize) současně vystaveny kulturním vlivům v majoritní společnosti, 

„očekává se od nich, že budou nuceny vyjednávat rozdílnosti mezi svými a kulturními 

preferencemi a těmi svých rodičů“ (Crul et al. 2012), což podle některých autorů může 

vyústit v mezigenerační konflikt (Janská et al. 2011; Zhou 2001; Portes, Rumbaut 

1996). To, že se tyto konflikty týkají také otázky výběru partnera, potvrzuje například 

Szymańska-Matusiewicz ve své studii věnované potomkům vietnamských migrantů 

v Polsku, která „družení se s polskými vrstevníky spíše než s vietnamskými (včetně 

výběru životního partnera)“ identifikovala jako jeden ze tří hlavních zdrojů konfliktů 

mezi rodičem a dítětem (Szymańska-Matusiewicz 2015:72-73).   

Tato kapitola, která se zabývá analýzou názorů a životních postojů dětí a rodičů ve 

spojitosti s partnerskými preferencemi, existenci mezigeneračních konfliktů potvrdila 

pouze částečně (k tomuto tématu dále také v podkapitole 4.4. „Mezigenerační 

konflikt“). Za prvé se ukázalo, že názory na partnerství mých respondentů a jejich 



103 

 

rodičů se častěji shodují, než liší. Mezi mými respondenty se objevila řada dívek  

i chlapců, kteří podobně jako jejich rodiče preferovali endogamní svazek, ať už je 

k tomu vedl respekt k přáním rodičů nebo jakékoliv další důvody
47

. A na druhou stranu 

bylo možné setkat se také s tím (i když méně často), že rodiče tváří v tvář post-migrační 

situaci některé své postoje přehodnotily a byli ochotni přistoupit na to, že jejich syn či 

dcera uzavřou sňatek s českou partnerkou či českým partnerem. Důvody mohly být čistě 

„praktické“ povahy, jak o tom hovoří například Hana (24), která poukázala na to, že pro 

její generaci (konkrétně hovoří o roku 92 a 93), není snadné najít „vhodného“ partnera 

vietnamského původu. Nejde totiž, jak říká, pouze o to, aby byl „českým Vietnamcem“, 

ale také o to, aby nebyl příliš „počeštělý“, nebo na druhou stranu příliš „neintegrovaný“.  

„Já jak jsem tahle generace, tak chci staršího kluka, ale většina těch starších kluků, oni 

ještě ani nedodělali školu, nebo neumí ještě ani neumí česky nebo dělaj někde nějakou 

těžkou práci. No, pro nás jako pro tu mou generaci, netýká se to jenom mě, ale taky 

mých kamarádek, pro nás je hrozně těžký sehnat Vietnamce, kterej umí česky stejně 

dobře jako my, umí i tu vietnamštinu, vyznává ty hodnoty, nebo to není tak počeštělej 

člověk, spoustu těch, co znám, je tak počeštělejch, že už ani vietnamsky neumí, znám i 

kamarádku, co neumí držet hůlky …  No a když je to třeba ten ročník 80, tak už mají děti 

anebo pak jsou ty mladší než my, takže je to jako fakt problém.  

Proto se podle ní dnes již častěji stává, že: „rodiče vidí, že ty kluci tu nejsou, takže u 

některých kamarádek rodiče už povolili a řekli, tak hele, tak si vem třeba i toho Čecha 

nebo toho Evropana, nám to vadit nebude, hlavně aby si nezůstala sama.  

Hana (24) také uvedla, že někteří rodiče jejích přátel svým dětem českého partnera 

schválí, když vidí, že je jejich dítě velmi „počeštělé“. To je také případ autorky blogu 

„Asi jatka“ a držitelky novinářské křepelky Do Thu Trang, která na tomto svém blogu 

píše, že:  

                                                                 

47
K podobným výsledkům ohledně názorů rodičů dospěla ve svém výzkumu potomků Vietnamců žijících v Polsku 

také Szymańska-Matusiewicz (2015). Jaké jsou názory dětí, není na základě prezentovaných informací možné 

usuzovat. 
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„Včera mě ale nejvíc podržela mamka. Návštěvě elegantně, diplomaticky, ba mateřsky 

vysvětlila, že se větší část života stýkám s Čechy, proto bych si asi s tradiční 

vietnamskou rodinou, potažmo tchýní, nesedla. Tudíž mě do ničeho nebudou nutit
48

. 

Má analýza také ukázala, že otázka výběru partnera nemusí být zdrojem větších 

konfliktů, a to ani v případě, že se preference dětí a rodičů liší. Moji respondenti často 

ve svých životních biografiích zdůrazňovali, že vyrůstali v rodinách, kde je kladen 

obrovský důraz na respekt k rodičům a kde zájem rodiny je vždy na prvním místě. Úcta 

k rodině a respekt k rodičům je pro ně jasný imperativ, výchovou zažitá 

skutečnost, kterou si nepřejí zpochybňovat, protože to zkrátka pokládají za 

přirozenou a jasně danou věc. To ovšem neznamená, že jsou pouze pasivními 

subjekty, kteří bez ohledu na to, co si sami myslí a cítí, následující přání rodičů, ale 

spíš, to že ve svém rozhodování berou jejich názory a postoje v potaz. V praxi to 

například může vypadat tak, že se přáním rodičů řídí tehdy, pokud sami nemají výrazné 

preference ohledně etnicity budoucího partnera či partnerky. To lze interpretovat dvojím 

způsobem, „podvolit se“ přání rodičů v případě, kdy nemám vlastní preference, může 

být na jednu stranu chápáno jako volba snazší a méně konfliktní cesty. Vedle toho ale 

lze následování přání rodičů chápat také jako důsledek touhy po jasně vymezené cestě 

v situaci, kterou pokládají za nepřehlednou a matoucí. Rodiče a jejich názory zde 

představují jakousi kotvu, která ukazuje směr ve chvíli, kdy si nejsou zcela jistí tím, 

kam vlastně patří. Partnerská volba zde dostává zcela novou dimenzi a stává se 

prostředkem pro jasné vymezení vlastní identity.  

Výše řečené samozřejmě neznamená, že rozdíly v preferencích mezi dítětem a rodičem 

nemohou vyústit ve skutečně závažný konflikt. I k takovým situacím pochopitelně 

dochází, což potvrzují příspěvky na toto téma objevující se poměrně často na 

internetové (facebookové) platformě „Přiznání Vietnamců“, ale také případ Phuong 

(23), která se díky svému vztahu s českým partnerem dostala do závažného sporu 

s matkou. Její příběh, spolu s několika dalšími, prezentuji na následujících stránkách ve 

                                                                 

48
http://asijatka.cz/2015/09/21/mamka-je-nejvic/ 
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snaze ilustrovat komplexnost tématu partnerských preferencí a poukázat na provázanost 

postojů rodičů a dětí. 

5.3. Zvýznamňování partnerských preferencí v jednotlivých příbězích 

5.3.1. Dan (23) a Viet Vanh (25): vezmu si Vietnamku 

Když jsem s Danem a Viet Vanhem hovořila na téma partnerských vztahů, měla jsem 

občas pocit, že se pohybuji po tenkém ledě a že se ptám se na věci, ve kterých ani Dan 

ani Viet Vanh nemají tak úplně jasno. Oba dva tito mladí muži byli nezadaní a ve věku, 

kdy je rodiče (zejména matky) začali nabádat, aby se oženili a založili rodinu, přičemž 

dali najevo, že nevěsta by měla být vietnamského původu. Způsob a intenzita s jakou 

toto přání projevovali, byla různá. Zatímco Danovi rodiče jako motivační nástroj 

používali odstrašující příklady a vyprávěli mu o nepovedených smíšených manželství 

v jejich okolí nebo ho varovali před vysokou rozvodovostí v majoritní společnosti, Viet 

Vanhova matka své přání dala najevo jasně, když mu bez obalu oznámila, že přivede-li 

si domů Češku, tak „ho vydědí“. Kromě toho, že Dan a Viet Vanh byli svobodní  

a věkově si byli blízko, se jejich životní příběh shodoval i v mnoha jiných ohledech. 

Oba se narodili ve Vietnamu a do České republiky se přistěhovali přibližně ve věku pěti 

let a své dětství a mládí trávili v prostředí, kde se téměř nepotkávali s dětmi 

vietnamského původu. Jak říká Viet Vanh, „do svých devatenácti let jsem neměl vlastně 

skoro žádnou možnost se stýkat se více s vietnamskou komunitou.  Jenom jsme byli 

rychle na návštěvě a tak… No a vlastně až teď ve svých 24 letech, co jsem se 

přestěhoval sem (míněno do Prahy, moje poznámka), tak jsem se začal stýkat 

s Vietnamci. S tím souvisí také skutečnost, že v době konání rozhovoru neměl ani jeden 

z nich zkušenost s partnerským vztahem s dívkou vietnamského původu (oba přitom 

měli zároveň pozitivní zkušenost se vztahem s dívkou českého původu). Jak Dan, tak 

Viet Vanh přesto shodně vypověděli, že i když se jim více líbí Češky, se kterými si více 

rozumí, inklinují k tomu, vzít si Vietnamku. Názor rodičů se pro ně zdá být natolik 

zásadní, že se jím hodlají řídit navzdory vlastním přáním a zkušenostem. Jak uvedl Dan, 

„Říkali mi, abysem si našel Vietnamku, že to bude lepší. A hlavně i po tý kulturní 

stránce. Já si s Češkami rozumím a myslím, že i víc než s Vietnamkami, ale do budoucna 

by bylo asi lepší.“ Ještě výmluvnější je v tomto směru bylo vyprávění Viet Vanha, jenž 
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mi svěřil, že měl českou přítelkyni, která byla ve všech směrech dokonalá a splňovala 

všechny jeho představy o budoucí manželce. A že i když byl přesvědčen o tom, že 

pokud by jeho matka dívku lépe poznala, tak by si určitě řekla: „vždyť ona je ještě lepší 

než Vietnamka“, nikdy jí rodičům nepředstavil. Právě Viet Vanhovy obavy z reakce 

matky se staly jedním z důvodů, proč jim vztah nakonec nevydržel. Ohledy na postoj 

rodičů ovšem nejsou jediným důvodem, proč tito mladíci uvažují o sňatku 

s Vietnamkou spíše než s Češkou.  Češky se mi líbí, ale „říkám si, že to nebude klapat“, 

vyjádřil své obavy ze vztahu s Češkou Viet Vanh a doplnil, že mu na Češkách sice 

vyhovuje, že se na rozdíl od Vietnamek umí bavit, co si ale slibuje od budoucí 

partnerky, je větší zaměření na rodinný život. I když, jak podotkl, model, kdy žena 

přebírá veškerou péči o manžela a domácnost, také nepovažuje za ideální „Já to myslím 

tak jako, že rodina, když třeba tady manžel onemocní, tak ta žena se o něho postará 

komplet, jo. Ale u těch, u Češek. Ne, ono to je tady doktor, zajdi si k doktorovi a tak, 

třeba to zázemí, to možná jo, ale není to tak, tak více o tom taktu u těch Vietnamců.” 

Zaměření na rodinu a péči o manžela pokládá Viet Vanh za projev vzorců chování 

typických pro vietnamskou kulturu a pro ženy v této kultuře vychované. I přes svou 

pozitivní zkušenost s českou partnerkou i své přesvědčení, že osobnost člověka je 

důležitější než jeho etnicita (původ), inklinuje spíše k přesvědčení, že ideální vlastnosti, 

které u ženy hledá, najde spíše u dívek vietnamského původu. Na základě obdobných 

úvah svou představu ideální partnerky konstruoval také Dan (23), který své stanovisko 

vyjádřil větou „neberu si přece jen partnerku, jde tady taky o rodinu“. Dan tak naráží na 

tradiční pojetí manželství, které je chápáno nikoliv primárně jako svazek mezi dvěma 

jednotlivci, ale spíše jako vztah mezi příbuzenskými skupinami (Eriksen 2007). Ačkoliv 

se na první pohled může zdát, že oba mladí muži podléhají rozhodnutí svých rodičů, 

která jsou v rozporu s jejich vlastními představami, z jejich výpovědí je zřejmá 

provázanost mezi jejich názory a názory rodičů. Určit v tomto případě, kde končí vliv 

rodičů a kde začíná autonomní prostor dětí, je obtížné, ne-li nemožné. Interpretace 

partnerských preferencí obou mladých mužů na pozadí jejich celkové životní biografie 

nabízí na věc zajímavý pohled. Jednak nám ukazuje, že osvojení hodnot a postojů, 

které jsou v literatuře popisovány jako „kolektivistické“ (Vasilej 2006;  Kibria 

2002; Bankston, Zhou 1994, 2000; Huang 1994), hluboce ovlivnilo pohled obou 
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mladých mužů na partnerské rozhodování v tom smyslu, že manželský svazek 

nepokládají za věc jednotlivce, ale celé rodiny. Jak bylo řečeno výše, úcta k rodině  

a rodičům pro ně představuje jasně daný, generačně a výchovou přenosný imperativ.  

A za druhé nám odhaluje vztah mezi manželskými preferencemi a touhou po 

jasném ukotvení a definování vlastní identity, ve kterém podstatnou roli hraje 

otázka etnicity. Volba vietnamské partnerky pro ně v tomto ohledu může být jakýmsi 

ukotvením ve vietnamské etnické identitě, kterou nechtějí pod „kulturním tlakem“ 

života v České republice ztratit.  

5.3.2. Příběh Linh (28): vezmu si Vietnamce 

Styčné body ve výpovědích Dana a Viet Vanha lze najít také ve vyprávění Linh, která 

se také narodila ve Vietnamu a v době konání rozhovoru žila s partnerem vietnamského 

původu, za kterého je v současné době provdaná. Podobně jako v případě Dana a Viet 

Vanha i v jejím zamítavém stanovisku ke smíšenému sňatku sehrál postoj rodičů  

a prostředí ve kterém vyrůstala. Linh, své vlastní myšlenkové pochody analyzovala 

následujícím způsobem: „Myslím, že je to tím, že ti to někdo celý život říká, máš se vdát, 

mít vietnamského chlapa, vietnamskou rodinu, tak nezačneš přemýšlet, že…. Když tě 

pozve Čech na rande a Vietnamec na rande, tak půjdeš s tím Vietnamcem, protože celý 

život ti to říkají, a vlastně si to ani nevyzkoušíš. Nebo jen ze zvědavosti“.  Linh nejprve 

uvedla, že Vietnamci jí jsou bližší, vzápětí však dodala, že vlastně ještě neměla možnost 

srovnání a že tedy ve skutečnosti nemůže říct, co by preferovala. „Možná by mi byl 

bližší ten český partnerský vztah, evropský. Kde mají volnost a tak ty vietnamské  

a asijské to tak nemají. Ale dokážu to přijímat, protože vidím, že to tak má být, 

odmalička jsem to tak viděla, že ty ženy jsou takové. To neznamená, že je mi to bližší, 

ale život mě navedl tak... možná příště. Linh ve svém vyprávění poukazuje na to, že její 

volba partnera přirozeně vyplynula ze životní situace, ve které se nacházela. Vyrůstala 

s představou, že provdat se za Vietnamce je jediné správné rozhodnutí, a o vztahu 

s Čechem ji proto ani nenapadlo uvažovat. Linh také rozlišuje mezi vietnamským  

a českým partnerstvím, přičemž české partnerství proti vietnamskému vymezuje jako 

volnější a přemýšlí o tom, že právě z tohoto důvodu by jí nakonec mohlo být české 

partnerství bližší. Toto uvažování je v souladu s celkovým laděním její životní 
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biografie, v níž se prezentuje jako člověk, který si ve svém životě dokázal prosadit svou 

individuální cestu. Svou výpověď Linh uzavírá výrokem „možná příště“, který je nutno 

vzhledem k tomu, že je Linh již zasnoubená, brát s nutnou nadsázkou, podobně jak to 

ostatně činí i Linh, která ho pronesla se smíchem. 

5.3.3. Příběh Phuon (23): můj přítel je Čech 

Příběh Phuong je typickým příběhem o zakázané lásce. Phuong žije se svými rodiči  

a bratrem v České republice žije od svých dvou let. Převážnou část svého života strávila 

v malém okresním městě v severozápadních Čechách, kde žila poměrně početná 

vietnamská komunita. Jak Phuong říká, byla vždy poslušnou dcerou, skvěle se učila, 

vyhrávala olympiády v českém jazyce, doučovala vietnamské děti a ve vietnamské 

komunitě byla dávána za příklad jako vzorné dítě. Pocházela z konzervativní rodiny  

a její rodiče na ní kladli vysoké požadavky, zejména matka. Jedním z nich byl, aby se 

v budoucnu provdala za Vietnamce. Tuto prosbu, nebo spíše nařízení jí matka 

„vtloukala do hlavy od malička, od malička mi říkala, jakmile skončíš s Čechem, tak si 

skončila i pro mě, prostě ty si nevezmeš Čecha, ty si vezmeš Vietnamce“. Zdůrazňovala 

při tom především dvě věci: zkaženost Čechů a kulturní a mentální blízkost Vietnamců. 

Přes veškeré nabádání a varování se nakonec stalo to, čeho se nejvíc obávala - její dcera 

si našla českého přítele. Přestože se Phuong na něco takového zpočátku neodvažovala 

ani pomyslet, vše se změnilo ve chvíli, kdy se odstěhovala do Prahy. V Praze se Phuong 

otevřel nový svět plný nových lidí a možností. Spřátelila se zde s dívkou, Vietnamkou, 

která „mi dodala odvahu, abych se seznamovala se všema“. A tak se stalo, že se 

seznámila s českým mladíkem a navázala s ním vztah. Vztah nejprve úzkostlivě tajila. 

„Musela jsem všechno skrývat, byla jsem paranoidní, myslela jsem, že tady nás teda 

určitě někdo uvidí, takže přítel nesměl nic, nesměl mi volat, když jsem jela domů, musel 

děla, že mě nezná, na ulici musel jít pět kroků přede mnou, aby si nás poslu nikdo 

nespojil“, po půl roce ale byla okolnostmi donucena rodičům přiznat pravdu. Přestože 

Phuong očekávala tvrdou reakci (zejména ze strany otce), vývoj událostí jí šokoval  

a zatřásl celým jejím dosavadním životem. Nebyl to totiž její otec, ale její matka, kdo 

bouřlivě reagoval na její doznání, ale matka. „Taťka to vzal kupodivu úplně nejlíp, ten 

řekl, že pokud mě nebude nějak rozptylovat od tý školy a že když tu školu vystuduju a 
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budu mít diplom, tak pokud je na mě hodnej a máme se rádi, tak nemá s tím problém, 

ale mamka ta se proměnila úplně ve fúrii, začala tak na mě řvát, že ne, že to nedovolí, 

že to radši zemře, takovýhle tyhle teatrální výstupy a pak nastalo to období, jako takovej 

ten teror“. Phuong říká, že kdyby otec nezasáhl, tak ji matka uprostřed noci vyhodila 

z domu. Pro Phuong to byl ohromný šok, protože se svou matkou měla do té doby 

dobrý vztah a najednou ji viděla v zcela jiném světle. Jak dále říká Phuong „nejdřív to 

zkoušela po dobrým jako domlouvat a pak  po zlým, jako vyhrožovat a nakonec mě jako 

poslala do Vietnamu na měsíc s bráchou, abych si jako uvědomila ty hodnoty, jako jak 

tam žijou ty Vietnamci, abych si uvědomila, kde mám jako kořeny, že jo, což ale 

nepomohlo samozřejmě, že jo“. Pro Phuong toto období, kdy s ní matka přes rok 

nepromluvila jediné slovo, představovalo ohromnou psychickou zátěž, která ohrozila i 

její studijní výsledky. V současné době se situace poněkud uklidnila a Phuong doufá, že 

nyní, když matka vidí, že to s ní přítel myslí vážně, snad ve své neústupnosti povolí  

a přijme ho. Matčino jednání přitom omlouvá s odkazem na princip „ztráty tváře“, což 

je označení za společenský trest za veřejné porušení společenských norem, uplatňovaný 

v konfuciánské etice (Kocourek 2006; Yeh, Huang 1996).  Tento „sociální koncept“ 

ztráty tváře je nejen ve Vietnamu, ale v celé Asii stále velmi vlivný (Průcha 2009). Tvář 

lze ztratit z mnoha různých důvodů, v případě smíšených sňatků se rodiče mohou 

obávat, co takový smíšený sňatek přinese pro budoucnost jejich dětí a rodiny. 

Především mají strach z toho, že jim svazek nevydrží a že dojde k rozvodu, což je ve 

vietnamské komunitě obrovská potupa. Z tohoto pohledu lze obavu ze ztráty tváře, 

vedle již zmíněné obavy o přerušení kulturní kontinuity, pokládat za jeden z možných 

důvodů vedoucí k odmítání smíšených manželství ze strany vietnamských rodičů. Jak 

říká Phuong, její matka je nejstarší z rozvětvené rodiny a provinění každého 

jednotlivého člena této rodiny padá na její hlavu. Musí proto dbát na to, jak žijí ostatní  

a je to pro ni velká zátěž. Matka Phuong (ovlivněná kolektivistickým smýšlením) 

nemůže pochopit, jak ji dcera takto mohla zostudit před komunitou a Phuong (ovlivněná 

individualistickým přístupem k životu) na oplátku nemůže pochopit, jak může matka 

dát přednost názoru komunity před štěstím vlastní dcery. Jak zaznělo na začátku 

příběhu, Phuong podobně jako řada dalších respondentek od dětství slýchávala, že jejím 

osudem je provdat se za Vietnamce. Protože vždy chovala velkou úctu k přáním rodičů 
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a byla hrdá na svůj vietnamský původ, tudíž přišlo přirozené, že tomu tak bude. To se 

změnilo ve chvíli, kdy se „vydala do světa“ (v tomto případě se přestěhovala do Prahy) 

a uvědomila si, že existují i jiné možnosti a že smíšené páry nejsou ničím tak 

neobvyklým, jak si doposud myslela. Jak sama uvádí, díky vztahu, který navázala 

s Čechem, poprvé ve svém životě skutečně začala chápat, v čem spočívají kulturní 

rozdíly mezi Vietnamci a Čechy. Zároveň také pochopila, že společný život je možný 

 i přes existenci těchto rozdílů, které nejsou tak závažné, aby se nedaly překonat. 

V tomto smýšlení ji podpořila i upřímná snaha jejího přítele naučit se vietnamsky  

a poznat vietnamskou kulturu. Matčin postoj v Phuong vzbudil pochybnosti  

o vietnamské kultuře, kterou začala kriticky reflektovat a kterou ve vztahu ke kultuře 

české začala vnímat jako pokryteckou. Ačkoliv se stále cítí Vietnamkou, dá se říci, že 

její etnická identifikace s vietnamskou kulturou utrpěla šrámy, zatímco identifikace 

s tou českou v určitém ohledu posílila. 

5.4. Touha po porozumění a společná mentalita 

Z výpovědi většiny potomků Vietnamců je zřejmé, že jejich představa blízkosti 

vlastního etnika nevychází vždy z představy krevních, biologických pout, ale častěji 

z pout kulturních. Podstatné pro ně není, že se člověk narodil jako Vietnamec, ale že se 

chová jako Vietnamec, respektive že v jeho chování a hodnotovém žebříčku figurují 

hodnoty, které jsou z pohledu vietnamské kultury důležité. Někteří tak uvedli, že by se 

nebránili vztahu s Čechem/Českou pokud by se dotyčný/dotyčná hlouběji zajímali  

o vietnamskou kulturu. O tom hovoří například Thuyen, která říká, že po svém 

budoucím partnerovi vyžaduje znalost vietnamštiny, nejen z praktického, ale také  

z „kulturního“ důvodu. Tuyen je přesvědčena, že skrze jazyk lze lépe pochopit myšlení, 

čímž tak částečně naráží na populární Saphir-Whorfovu  hypotézu, podle které struktura 

mateřského jazyka silně ovlivňuje či zcela determinuje pohled na svět (Copans 2001).  

A právě tato blízkost v myšlení, tato společná „mentalita“ je pro ni základem nutným 

pro vzájemné porozumění, které je pro ni tak důležité.  

„Já třeba vždycky řikám, že já bych se nebránila tomu, mít českýho kluka, ale musel by 

to být člověk, kterej se bude i zajímat o vietnamskou kulturu, kterej se třeba bude učit 
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vietnamsky a bude znát tu vietnamskou kulturu, protože když se bude učit vietnamsky, 

tak jednak nebude mít jazykovou bariéru a bude si moc popovídat s mými rodiči, i když 

oni oba mluví dobře česky. Ale tím jazykem, když se člověk učí, tak pochopí tu 

mentalitu, tu národnost a to je pro mě hrozně důležitý, protože kdyby to tak nebylo, tak 

já jemu, Čechovi, budu rozumět, protože jsem tady vyrůstala a vim, jak to tady chodí, 

ale zpětně by to nefungovalo a myslim, že právě když člověk má s někym vztah, tak je 

potřeba to vzájemný, oboustranný porozumění.“ 

Důležité není ani to, aby se potenciální partner narodil do vietnamské rodiny, ale to, aby 

se narodil do vietnamské rodiny v Česku. Společně sdílená kultura, o které moji 

respondenti tak často hovoří, je popisována jako jakýsi amalgám českých  

a vietnamských kulturních hodnot a vzorců chování. Přesto, že ji mnohdy označují 

termínem vietnamská, z jejich narací vyplývá, že rozlišují mezi tradiční vietnamskou 

kulturou a vietnamskou kulturou obohacenou evropskými/českými prvky. Vietnamská 

kultura, kterou se svými partnery/kami touží sdílet, je tedy specifickou kulturou, kterou 

konstruují na pozadí transnacionálního sociálního prostoru, kde se setkávají různé vlivy 

sociální, kulturní i ekonomické. Tato skutečnost přesvědčivě vyvstává zejména 

v rozhovorech s většinou dívek, které mnohdy explicitně upozornily na to, že raději než 

Vietnamce žijícího ve Vietnamu by si vzaly Čecha. A že Vietnamec, kterého preferují, 

musí být českým nebo evropským Vietnamcem.  

„My, když si vybíráme partnery, tak potřebujeme mít ty evropský Vietnamce, vlastně 

když to tak řeknu, tak my jsme ta jedenapůltá generace, máme v sobě tu českou 

 i vietnamskou mentalitu, a právě když by to byl jenom čistě Vietnamec, bez tý český 

zkušenosti, tak bychom si s ním taky uplně nerozuměli, protože třeba už jsme takové 

emancipovanější, jsme liberálnější v nějakých názorech. A třeba by to i ten vietnamskej 

Vietnamec, když to tak řeknu, by to nepřekousnul.“ 

Dívkám tedy nestačí pouze sdílená vietnamská kultura, ale také sdílená česká kultura. 

Muži se takto explicitně nevyjadřují, a proto lze jejich výpovědi v tomto směru 

charakterizovat jako genderově podmíněné. Jak jsme ale mohli vidět ve výpovědi Viet 

Vanha (25), ani muži netouží po replikaci toho, co pokládají za typický vietnamský 
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svazek, ve kterém je žena zcela podřízena muži, a jejich představy jsou v tomto směru 

liberálnější. I oni tak do svých představ o ideálním partnerském vztahu promítají to, co 

pokládají za vliv „české, západnější“ kultury. 

5. 5. Stereotypy, možnosti a omezení 

Bavíme-li se o partnerských preferencích potomků Vietnamců, je také nezbytné se ptát, 

do jaké míry jsou jejich volby založeny na osobních preferencích a do jaké míry se 

jedná o omezení a limitované možnosti, které se jim nabízí. Mezi mými respondentkami 

celkem tři dívky narozené v Česku uvedly, že se jim čeští kluci na základní a střední 

škole líbili, ale že ony se nelíbily jim. Thuyen (25), k tomu říká: 

„Já jsem nikdy neměla český kluky. Mně se líbili, když jsem byla v pubertě, ale já jsem 

se nelíbila jim (smích). Takže jsem nikdy českýho kluka neměla, až potom jsem měla 

toho vietnamskýho. Ale to mi připomíná, já nevím, jestli jste četla zrovna to konkrétní 

přiznání
49

, tam psala nějaká holka, že když byla malá nebo mladší, tak se jí líbili čeští 

kluci a oni se jí smáli, jakoby že je Vietnamka a že má šikmý oči a tak, ale právě když 

vyrostla a zkrásněla, tak teď za ní kluci dolejzaj, jak je krásná, jak je exotická a že by ji 

hrozně chtěli.“ 

V americkém kontextu na tento problém upozornila Sara. S. Lee, která dokládá jak 

stereotypy o asijských (korejských) mužích, popisující je jako křehké, poddajné, 

pasivní, šovinistické, sexistické nebo dokonce sexuálně deviantní, omezily jejich 

možnosti v navazování partnerských vztahů. Významnou roli v konstrukci a šíření 

těchto stereotypů hrály seriály a filmy (Lee 2004:294). Žádný z mladých mužů, se 

kterými jsem hovořila, se necítil v tomto směru být nějak diskriminován, nebo se o tom 

alespoň nezmínil (což mohlo být ovlivněno mým genderem). Jak ale vyplývá 

z některých výpovědí na internetové (facebookové) platformě „Přiznání Vietnamců”, je 

možné, že stereotypní představy o Vietnamských mužích, případně jejich menší fyzický 

vzrůst, můžou mít na preference dívek narozených vietnamským potomkům v Česku 

jistý vliv. Stereotypy, které se šíří v Česku, jsou ovšem v kontrastu s těmi americkými  

                                                                 

49
Odkazuje na internetovou (facebookovou) platformu „Přiznání Vietnamců“. 
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a vietnamské muže vykreslují nikoliv jako pasivní a poddajné, ale naopak jako 

dominantní. Jak uvedla Thuyen (25): 

„A třeba u kluků je to jiný, ale u holek, tak tam často se setkávám s tím názorem, že 

vietnamský holky chtějí spíš českýho kluka, protože ty vztahy nebo to postavení a role 

muže a ženy v domácnosti jsou takové spíš vyrovnanější, kdežto v těch vietnamských 

rodinách je to tak, že manželka je spíš v domácnosti nebo má takové to nižší postavení a 

hlavou rodiny je muž a ten je dominantní a tak nějak rozhoduje, že jo, a tím, že ty dnešní 

mladé Vietnamky už jsou emancipovanější, tak už to nedokážou moc skousnout.“ 
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KAPITOLA 6 

 

Konstruování etnických identit na 

pozadí lokálních a transnacionálních 

kontextů 

 

 

 

„Ohledně mé identity, když se mě zeptá Čech, tak většinou automaticky odpovím, že se 

cítím být opravdu Čechem, jelikož jsem tady vyrůstal. Kdybych nevypadal tak, jak 

vypadám, tak by si asi nikdo neřekl, že nejsem Čech. A když se mě zeptá Vietnamec, 

nemůžu říct, že nejsem Vietnamec. Nemyslím si, že je podstatné k tomu, aby člověk, když 

někde chce žít, aby se musel cítit jako Čech, Němec nebo Angličan. Když žiju tady  

a dokážu přijmout české zvyky, českou kulturu, české zákony, dodržuju všechno, jak se 

má, tak si myslím, že problém není.“ 

(mladý muž vietnamského původu v dokumentu na ČT, 2011) 

„Já nemusím být vůbec jako víc Vietnamka nebo víc Češka. Já jsem prostě já. Jsem 

výjimečná, jsem jedinečná.“ 

 (dívka vietnamského původu v dokumentu na ČT, 2011)
50

 

 

Česká věda se zatím otázkou formování identit potomků Vietnamců nezabývala,  

a pokud ano, tak pouze okrajově a pouze ve spojitosti s otázkou etnické identifikace, 

                                                                 

50
Dokumentární film odvysílaný v rámci v pořadu Kosmopolis,  dne 4.1.2011 na ČT2. Odkaz zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095908415-kosmopolis/210562210300026-kosmopolis-special 
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tedy s tím, zda se tito mladí lidé cítí být více Vietnamci, nebo Čechy (Janská, 

Průšvicová, Čermák 2011). Jeden z nejpopulárnějších pojmů, který se vžil pro označení 

potomků Vietnamců v Česku, je termín „banánové děti“ (Černík 2006: 177, Martínková 

2006: 15). Původ této metafory, který operuje s barvou pleti, jako základním odlišujícím 

znakem, má s největší pravděpodobností původ v moderním americkém slangu, kde je 

užívána pro označení asijských Američanů (Dalzell 2008). Jak uvádí někteří autoři, do 

českého migračního diskurzu ho ovšem vnesli samotní potomci migrantů a lze ho proto 

chápat jako „autoidentitní“ označení (Nekorjak, Hofírek 2009). Jeho užití ke 

konceptualizaci identit potomků Vietnamců v Česku implikuje představu, že tito mladí 

lidé toho s vietnamskou kulturou, Vietnamem a potažmo i svými rodiči mají společného 

jen velmi málo a že jediné, co stojí v cestě naprosté asimilace do české společnosti, je 

jejich nedobrovolná „svázanost“ s vietnamskou identitou, odvozená od kategorie 

společné rasy. Tento názor částečně sdílí i někteří badatelé zabývající se vietnamskou 

migrací v Česku, kteří tvrdí, že ti, co se v Česku narodili „ke kultuře rodičů již nemají 

vztah a jsou blíže kultuře české“ (Kocourek V: Kocourek, Pechová: 156) nebo že jsou 

„jim bližší české než vietnamské vzorce chování“ (Kušniráková 2014:99). Nicméně 

většina z nich se zároveň shoduje v tom, že pojem „banánové děti“ zdaleka nevystihuje 

situaci všech potomků Vietnamců a že pro interpretaci jejich životní situace je potřeba 

hlubšího výzkumu (Nekorjak, Hofírek 2009; Martínková: 2008).  V některých studiích 

(včetně výzkumu, na kterém se podílela autorka této práce,roz.Plačková) se proto 

operuje s pojmy jako „čeští Vietnamci“ a „vietnamští Češi“, jejichž účelem je 

poukázat na tuto diverzifikaci v etnických identifikacích (Kušniráková, Plačková, Tran 

Vu 2014; Freidingerová 2014). Jak ale vyplývá z úryvků prezentovaných v úvodu této 

kapitoly, snaha o konceptualizaci identit potomků Vietnamců prostřednictvím 

kategorií, kterými jsou národ, rasa nebo etnická identita může být problematické, 

a to i přesto, že na těchto kategoriích mnohdy zakládají své identity i oni samotní.  

Jak dokládá řada zahraničních výzkumů, životy potomků migrantů jsou zasazené 

(embedded) v sociálním prostoru, který je utvářen přeshraničním propojením zemí 

původu rodičů a zemí, ve které se narodili nebo žijí (Somerville 2008). Někteří se proto 

domnívají, že jejich identity jsou konstruovány skrze materiální a symbolické 

přeshraniční toky, proudící mezi dvěma (nebo více) národními státy (Bash et al. 
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1994; Levitt a Glick-Schiller, 2004) a tvrdí, že identity, které si potomci migrantů 

osvojují, jsou transnacionální (Foner, 2001, Ye Espiritu a Tran: in Waters a Levitt 

2002, Somerville 2008), duální („hyphenated“) (Portes 1999), hybridní (Bhabbha 

1994), nebo kosmopolitní (Appiah 1997). Pro rodiče mých respondentů a částečně i pro 

ně samotné platí, že udržují více či méně pravidelné a intenzivní kontakty s Vietnamem 

prostřednictvím telefonátů, internetu, návštěv, zasílání peněžních darů a že jsou se svou 

zemí původu propojeni formou vzpomínek, nostalgie a představ (Bash et al. 1994; 

Levitt a Glick-Schiller, 2004). Tyto transnacionální způsoby bytí (ways of beeing)  

a přináležení (ways of belonging), jak je definují Levitt a Glick-Schiller (2004), aktivují 

transnacionální sociální pole a formují jejich identifikační proces (Somerville 2008).  

A i když jejich transnacionální aktivity nejsou tak intenzivní, jako je tomu v případě 

jejich rodičů, tyto děti se musí popasovat s odlišnými „kódy, kulturami, ideologiemi  

a cíli, které cirkulují v jejich životech a myslích“ (Wolf  2002:257-8).  

Cílem mé práce není snaha stanovit, zda jsou identity potomků Vietnamců kosmopolitní 

nebo transnacionální, ale popsat procesy, které za jejich formováním stojí. Zkoumám 

tedy to, jak jsou konstruovány na pozadí národních, lokálních a transnacionálních 

kontextů, a nikoliv co je výsledkem tohoto procesu. Konkrétně se ptám, jak sociální 

aktéři využívají zdroje a konstruují identity, které překračují tradiční politické a sociální 

hranice. A chci zjistit, zda se potomci Vietnamců skutečně pohybují „na rozhraní“, aniž 

by měli jasno v tom, ke kterému kulturnímu vzoru patří (Eriksen 2007:54; Portés  

a 2001; Kibria 2002; Min 2002; Berry 1997; Schutze 1962). Nebo zda jejich zdánlivá 

„neukotvenost“ nemůže být způsobena tím, že o své identitě přemýšlí způsoby, které se 

vymykají klasickému nacionalistickému diskurzu, ve kterém je kategorie etnicity 

synonymem pro ohraničené a nepropustné jednotky lidí sdílející historii, místo a kulturu 

(Klvaňová et al. 2009). 

Různé způsoby formování identity a vyjednávání přináležitosti (a nepatření) v různých 

rovinách sociálních a transnacionálních prostorů prezentuji prostřednictvím příběhů čtyř 

mladých žen a mužů, jejichž životní biografie jsem vybrala s ohledem na skutečnost, že 

se v nich nejvíce objevují obecnější vzorce jednání a zvýznamňování těchto jednání, 

které vystupují napříč rozhovory se všemi respondenty. Tímto způsobem mohu 
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prostřednictvím jedinečných biografií poukázat na obecnější rysy toho, jak potomci 

Vietnamců konstruují své identity a jaké místo v tomto procesu zaujímá otázka vztahu 

k Vietnamu, vietnamské kultuře a etnicitě (transnacionální kontext) na jedné straně,  

a vztah k místu, kde vyrůstali a kde v současnosti žijí na straně druhé (lokální kontext). 

Sleduji při tom zejména, jaké vytváří a udržují vztahy (podoba sociálních sítí) a jak se 

jejich identity a způsoby přináležení proměňují v závislosti na životním cyklu, tj. 

v závislosti na vývojové etapy v životě člověka v psychologickém a sociologickém 

pojetí. Místo zde nahlížím z perspektivy sociální geografie jako dynamický, proměnlivý 

prostor, který je utvářený sociálními vztahy a jako mnohovýznamový konstrukt, který 

svůj význam mění podle toho, kdo se na jeho utváření a zvýznamňování podílí (Massey, 

2005:9). Pozornost věnuji zejména etnickému složení místa a přítomnosti soudržné 

etnické komunity (Kibria 2002). Zaměřuji se přitom nejen na místa, kde „moji“ potomci 

Vietnamců vyrůstali, ale i na všechna další, která se objevila v jejich životních 

biografiích a která jsem identifikovala ve vztahu k jejich identitnímu vývoji jako 

významná. Další často se vyskytující pojem etnická identita používám jako analytickou 

kategorii, kterou chápu v jejím strukturálním pojetí - nikoliv jako „věc“ nebo 

„vlastnictví skupiny“, ale jako aspekt vztahu (Jenkins 1997). Uplatňuji zde 

instrumentální a konstruktivistické stanovisko, podle kterého jsou etnické (potažmo 

všechny ostatní) identity formovány v procesu interakce s druhými osobami (Erikson 

1974: 322) a ukazuji, že etnicita nesouvisí s „objektivními kulturními rozdíly“. A že 

symbolické hranice, které zpovídaní potomci Vietnamců  konstruují mezi „My“ a „Oni“ 

(Barth 1998), tyto „domnělé“ kulturní hranice překračují (Szaló 2007: 121).  

6.1. Příběh Tonyho (20): měl jsem výčitky, že se cítím víc jako Čech 

Tony (20) se narodil v roce 1993 v Ústí nad Labem a v době rozhovoru mu bylo 20 let  

a studoval na vysoké škole v Praze. Jeho rodiče v České republice žijí od roku 1989, 

kdy zde začali podnikat. Podobně jako někteří další úspěšní Vietnamci začali nejprve 

prodávat na tržnici, poté si otevřeli kamenný obchod a nakonec začali skupovat 

komerční objekty a zprostředkovávat práci příbuzným a známým z Vietnamu. Těchto 

příbuzných v České republice dle Tonyho slov žije celkem padesát s tím, že dalších 

padesát příbuzných žije ve Vietnamu. Ačkoliv jsou jeho rodiče na tom dnes 
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ekonomicky velmi dobře, jeho matka stále prodává v obchodu s textilem, i když by, jak 

říká Tony, vůbec nemusela. Oba, ale hlavně otec, teď také tráví více času doma  

a mohou se věnovat mladším sourozencům, sedmileté sestře a šestnáctiletému bratrovi. 

Tony vzpomíná, že když byl malý on, jeho rodiče na něho neměli téměř vůbec čas, čímž 

dosti trpěl, když téměř veškerou péči o něj zastala chůva, ke které docházel od svých  

4 let. K této ženě má dodnes vřelý vztah a vedle rodičů ji pokládá za jednu 

z nejdůležitějších osob ve svém životě. V Ústí nad Labem, kde Tony chodil na základní 

školu, žili i další Vietnamci. Tony se s nimi však stýkal jen v rámci rodinných sešlostí, 

nebo oslav. Navázat nějaké dlouhodobější vztahy ve škole bylo téměř nemožné, protože 

i když nějaké spolužáky vietnamského původu vždy měl, jednalo se o děti, které na 

škole byly většinou pouze dočasně. „Oni vždy byli jen na tři roky a pak někam zase 

zmizeli,“ vzpomíná Tony, jehož vyprávění koresponduje s výsledky výzkumu o mobilitě 

cizinců, dokládající velkou fluktuaci Vietnamců i s výpověďmi několika dalších 

respondentů, kteří uvedli, že se v dětství velmi často stěhovali (Janská et al. 2013). Mezi 

jeho kamarády tak patřili převážně Češi. Všechny tyto faktory (málo času tráveného 

s rodiči, více času tráveného s českou chůvou a českými kamarády) přispěly k tomu, že 

se cítil více jako Čech a méně jako Vietnamec nebo, jak sám říká, že se cítil jako 

„banánové dítě“, kdy si byl vědom toho, že „má asijský vzhled“, ale myšlení Čecha. 

Tento pocit ambivalentnosti mu způsoboval mnohé problémy jak v otázce uchopení 

vlastní identity, tak ve vztahu s rodiči, jejichž chování mu bylo v mnoha ohledech trnem 

v oku, a to nejen proto, že se po 25 letech života v Česku naučili jen základy češtiny.  

„S rodičema jsem se často hádal, často jsem jim říkal, že jsou prostě v Česku a že se 

tohle prostě nedělá, že se mi zdáli staromódní třeba,“ říká Tony a doplňuje, že jeho otec 

byl velmi autoritativní a že jeho výchovnými metodami, při kterých otec střídal 

psychické ponižování s fyzickými tresty, byly příčinou toho, že se mu ještě více 

vzdaloval. Přestože Tony rodiče kritizoval, choval k nim současně také velký respekt  

a byl vůči nim kvůli příklonu k české etnické identitě sužován špatnými pocity  

a výčitkami svědomí. U Tonyho proto problémem nebyla vykořeněnost nebo pocit, 

že nepatří ani k jedné z kultur, jak o tom hovoří Kibria (2002) nebo Espiritu 

(2002). Jeho problém spočíval v tom, že cítil příliš velkou identifikaci s českou 

kulturou a příliš malou s kulturou vietnamskou. Klasický koncept, na jehož pozadí 
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je možné jeho životní situaci interpretovat, je teorie segmentované asimilace, podle 

které k problémům v rodinách migrantů dochází ve chvíli, kdy se rodič a dítě 

integrují odlišným tempem (Portes, Rumbaut 1996). Je pravda, že konflikty, k nimž 

mezi Tonym a jeho rodiči docházelo, se často týkaly jejich neschopnosti a neochoty  

e kulturně a sociálně integrovat, kterou jim Tony vyčítal. Problémy, s nimiž se Tony  

ve svém dětství a dospívání potýkal, byly však niternějšího charakteru a týkaly  

se osobnější (identifikační) stránky integrace, kterou koncept segmentované asimilace 

není schopen plně postihnout. Jako vhodnější interpretační strategie se zde proto nabízí 

koncept „neúspěšné socializace“, rozvinutý Bergerem a Luckmannem v jejich vlivné 

knize Sociální konstrukce reality. Tato teorie upozorňuje na skutečnost, že k závažným 

problémům se začleněním, a tudíž k neúspěšné socializaci může dojít tehdy, když se na 

primární socializaci dítěte podílejí „významní druzí“, kteří patří k rozdílným 

etnicko/společenským skupinám a kteří hovoří rozdílnými jazyky. V případě potomků 

migrantů se může jednat o chůvu a rodiče, kteří dětem zprostředkovávají naprosto 

odlišné světy (Berger, Luckmann 1999). Berger a Luckmann se také domnívají, že to, 

zda se dítě identifikuje s rodiči nebo skupinou, do které patří chůva, není předem dané  

a že si dítě svou identitu může zvolit. Tato možnost volby ho ale zároveň vystavuje 

pocitům vnitřního konfliktu a viny a znamená to, že identifikace, v níž odlišné světy 

zprostředkovávají lidé, kteří jsou pro jedince významní, bude vždy doprovázena 

citovými krizemi. Jak dále oba autoři uvádí, potenciálním „zrádcem sebe sama“, se 

může stát každý, kdo prošel socializací. Vnitřní problém takové „zrady“ se však stává 

mnohem složitějším, pokud je spojen s ještě dalším problémem, který souvisí s tím, 

která osobnost je v tom či onom okamžiku zrovna zrazována (Berger, Lucmann 1999: 

167-8). Aplikujeme-li tento koncept na Tonyho životní příběh, najdeme zde mnoho 

podobností. Tony byl podobně jako mnoho dalších potomků Vietnamců vychováván jak 

rodiči, tak chůvou, přičemž s chůvou trávil více času než s rodiči a měl k ní zároveň  

i vřelejší citový vztah. To znamená, že i když jak rodiče, tak chůva pro něho 

představovali v rámci primární socializace ony „významné druhé“, vliv chůvy zde byl 

markantnější, protože k ní měl svým způsobem blíž. Tento vliv se dále posílil v průběhu 

sekundární socializace, kdy Tony začal chodit do školy a potkávat se s českými 

spolužáky a učiteli, jejichž pohled na svět souzněl s pohledem zprostředkovaný 
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v primární socializaci chůvou. Není proto překvapivé, že se Tony cítil více „Čechem“.  

I když Berger a Luckmann mluví o volbě, nezdá se, že by si Tony svou českou identitu 

volil vědomě, ale že šlo spíš o přirozený proces, vyplynuvší ze situace. Každopádně tato 

skutečnost nijak nezabránila tomu, že ve svém dospívání prožíval hluboké citové krize, 

způsobené právě tím, že mu odlišné světy zprostředkovávali lidé, kteří pro něho byli 

významní a že tyto krize byly o to hlubší, protože měl pocit, že svou „volbou“ identity 

tyto „významné druhé“, v tomto případě rodiče, svým způsobem vlastně zrazuje.  

Důležitým momentem pro prožívání etnické identity pro Tonyho nastal ve věku kolem 

sedmnácti let, kdy se začal aktivněji zajímat o svou vietnamskou kulturu a pociťovat 

větší hrdost na svůj původ. V té době došlo v místě jeho bydliště k založení sdružení 

Vietnamců, a tak měl možnost účastnit se různých kulturně společenských akcí  

a setkávat se s dalšími Vietnamci a jejich potomky. Období explorace vlastního původu 

vyvrcholilo, když odešel studovat do Prahy, kde se mu otevřely další možnosti pro 

setkávání se s mladými lidmi vietnamského původu. Tehdy si uvědomil, že trávení 

volného času s potomky Vietnamců mu vyhovuje lépe než trávení času s českými 

kamarády a začal tento okruh přátel upřednostňovat. Tato okolnost vedla k obratu 

v jeho identitě směrem k „vietnamství“ a jak uvádí „i když se dříve cítil být více 

Čechem“: „Postupem času jsem začal měnit názor a teď třeba, jako čím dál tím víc se 

cítím jako Vietnamec, jsem tam začal víc hlavně jako díky rodičům, dík výchově jsem 

začal pociťovat asi začal pociťovat ty rozdíly a hlavně jaká společnost mi vyhovuje víc“. 

Vývoj Tonyho identity ve vztahu k etnicitě lze tedy zejména v období dětství  

a dospívání popsat jako poměrně bouřlivý, plný napětí a emocionálních zvratů. 

Původcem těchto interních psychologických procesů nebyl ale pouze věk, jak 

zdůrazňují vývojoví psychologové (Cross 1978, Atkinson et. al 1983 cit. podle Phinney 

1990), ale také řada dalších významných faktorů. Důležitou roli zde mimo jiné sehrála 

různá místa, kde Tony pobýval (etnicky homogenní Ústí nad Labem, kde vyrůstal  

a Praha jako kosmopolitní město, kde žije a studuje v současnosti) nebo charakter 

vztahů s významnými druhými v jeho životě (intenzivní vztah s českou chůvou, 

problematický vztah s rodiči, kteří na něho byli velmi přísní a zároveň se mu díky 

pracovní vytíženosti příliš nevěnovali).  
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Změnou neprošel ale pouze jeho vztah k vietnamské kultuře a vlastní etnické identitě, 

ale také jeho vztah k Vietnamu. I když sám ve Vietnamu nikdy nežil, jednalo se  

o rodnou vlast jeho rodičů, která byla v jeho životě trvale přítomná. Mimo jiné 

například proto, že se k ní rodiče odkazovali ve své každodennosti, když odmítali 

věnovat čas na studium českého jazyka s tvrzením, že „se stejně vrátí do Vietnamu“. 

Jako dítě Vietnam několikrát navštívil a byl přesvědčený, že „na dovolenou to tam je 

pěkný, že to tam je pěkný, ale že žít bych tam nechtěl.“ V současné době Tony svůj 

postoj k této otázce ovšem přehodnotil a říká, že není vyloučené, že by své rodiče do 

Vietnamu následoval. To, že si dnes již dokáže představit, že by ve Vietnamu dokázal 

žít, je způsobeno nejen jeho celkovou proměnou ve vztahu k vietnamské kultuře, ale 

také proto, že, jak říká: „ve Vietnamu se toho hodně změnilo, prošel vývojem“.  

A v neposlední řadě i z toho důvodu, že ekonomická situace rodičů je v současnosti 

natolik příznivá, že si mohou ve Vietnamu dovolit žít na daleko vyšší úrovni než dříve. 

 I když se Tony dnes nazývá „víc Vietnamcem“ z analýzy jeho vyprávění vyplývá, že 

způsob, jakým pojímá vietnamskou etnicitu, je zcela odlišný od představy uzavřené 

etnické kategorie, do níž lze zahrnout všechny, kteří sdílí společnou kulturu a historické 

povědomí o vlastní odlišnosti. Tony se ve svém vyprávění nevymezuje pouze proti 

Čechům, ale také proti nově příchozím Vietnamcům, kteří se nechtějí integrovat nebo 

dokonce páchají trestné činy. A současně se staví na stranu Čechů, když zdůrazňuje své 

svobodomyslnější uvažování oproti tomu vietnamskému, které vnímá jako více 

konzervativní. Tento aspekt zvýznamňování identity je patrný například ve způsobu, 

jakým hovoří o tom, jak bude vychovávat děti, kdy říká, že je bude chtít naučit 

vietnamštinu a vštípit jim hodnoty, jako je úcta k rodičům a disciplína, a zároveň dbát 

na to, aby na své děti nebyl příliš tvrdý a vybudoval si k nim otevřenější a intimnější 

vztah. 

6.2. Příběh Hany (24): krizi identity neznám 

Hana se narodila ve Vietnamu, do České republiky se ale přistěhovala již ve věku dvou 

let. V té době, zde již žil její otec, který pro ni a pro její matku zajistil zázemí a potřebné 

dokumenty. Zpočátku se hodně stěhovali, a protože oba její rodiče pracovali, zůstávala 

malá Hana u různých chův. S jednou z nich si utvořila úzký vztah, hovoří o ní jako o 
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české babičce. Jak říká Hana: „Měla jsem spíš takový to český dětství, takže jako louky, 

chata, měla jsem strašně krásný dětství“. Rodina se nakonec usadila v Chebu, 

západočeském pohraničním městě, kde se tou dobou již etablovala poměrně početná 

Vietnamská komunita. Vietnamci do Chebu původně přišli před rokem 1989 na základě 

mezivládních dohod, aby pracovali v továrnách, učili se řemeslům nebo studovali. 

Většinou se jednalo o mladé muže, z nichž někteří, tak jako Hanin otec, po roce 1989 

dočasně odcestovali do Vietnamu, aby si zde našli životní partnerku, případně založili 

rodinu, se kterou se pak většinou natrvalo vrátili do České republiky. Vzhledem ke 

struktuře příležitostí, které se po roce 1989 Vietnamcům v tehdejším Československu 

nabízely (Nekorjak 2009), začala většina z nich podnikat ve stánkovém prodeji 

v pohraničí. Právě na Chebsku tak postupně vzniklo několik tržnic, z nichž největší  

a nejznámější je tržnice Dragoun v jižní části města, která je po pražské Sapě největším 

vietnamským obchodním komplexem v Česku. Vedle tržnic vznikala i řada dalších 

organizací a institucí sdružujících místní Vietnamce, jako například pobočka Sdružení 

Svazu Vietnamců nebo různé neformální spolky a kluby, včetně spolků ženských.  

V Chebu měla Hana proto spoustu příležitostí potkat další děti i vrstevníky, kteří měli 

vietnamské rodiče, a seznámit se s vietnamskou kulturou, ať už tomu bylo v rámci 

vyučování, kam pravidelně docházely všechny místní vietnamské děti, nebo na různých 

sešlostech kulturního nebo společenského charakteru. Také v  její rodině se pěstovala 

vietnamská kultura a rodiče dbali na to, aby si jejich děti svého původu byly vědomy  

a byly na něj hrdé. Její vztah k rodičům byl sice doprovázen neshodami a ona se jimi 

mnohdy cítila omezovaná, přesto však k nim vždy chovala obrovský respekt. To je 

patrné zejména z narací, ve kterých se Hana vyjadřuje o svém otci, jenž je v jejím 

podání prezentován jako hrdina, který přestál mnoho těžkostí a dokázal se vypracovat 

z ničeho k obrovskému společenskému úspěchu. Na chebské základní škole, kde tou 

dobou již studovalo několik dalších vietnamských dětí, Hana nastoupila do první třídy, 

kam společně s ní chodila ještě další dívka, jejíž rodiče byli migranty z Vietnamu. Se 

spolužáky ve škole neměla žádné problémy a nacházela mezi nimi přátele, i když si již 

od dětství byla vědoma toho, že je „jiná“ (nikoliv však v negativním slova smyslu).  
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Tématem, které dominuje Hančině životní biografii, není etnicita, ale především vztah 

k rodičům a její profesní kariéra. Hana se v první řadě prezentuje jako profesionálka, 

která má velmi ráda svou práci a je v ní úspěšná. Myšlenky, které jí zaměstnávají, se 

netýkají původu, ale kariéry, koníčků a osobnostního rozvoje. Svou identitu konstruuje 

na pozadí věku, genderu, profese a dalších faktorů a etnicita je jen jedním z nich. 

Z jejího vyprávění také vyplývá, že se se svou vietnamskou i českou identitou od dětství 

plně identifikovala a že, jak sama říká, nikdy neprožívala žádné konflikty identity ani si 

neměla potřebu klást otázku, kam vlastně patří a zda je víc Češkou, nebo Vietnamkou. 

Domnívám se, že právě semknutá etnická komunita, která Haně poskytovala oporu  

a vědomí toho, „kam patří“, pozitivní vztah s rodiči, pevné a přátelské vztahy s českými 

spolužáky a českou chůvou a nepochybně i osobnostní charakteristiky Hany, která se 

prezentuje jako diplomatický, nekonfliktní člověk, přispěly k tomu, že ve svém vztahu 

k etnicitě nezaznamenala významnější krizová období a že nikdy nepochybovala o tom, 

že její osobnost utváří jak vietnamské, tak české kulturní vlivy.  

6.3. Příběh Phuong (23): být mostem mezi kulturami 

Jinou podobu dětství a vyrůstání v městě Chebu představuje příběh Phuong se kterou 

jsme se seznámili již v „příběhu o zakázané lásce“ (Kapitola 5 Partnerská dilemata). 

Město Cheb, ve kterém se etablovala poměrně početná vietnamská komunita, je ve 

vyprávění Phuong popisováno nejen jako místo vzájemné podpory a pocitu 

sounáležitosti, ale také jako místo sociální kontroly. Jak říká, město bylo malé, 

konzervativní a všichni Vietnamci se v něm navzájem dobře znali. V reálném životě to 

znamenalo, že místní Vietnamci tvořili komunitu, jež prosazovala dodržování norem  

a pravidel, které se zejména jejím mladším členům mohly zdát velmi konzervativní  

a zkostnatělé.  Za jejich nedodržení následoval trest v podobě sociálního vyloučení  

a veřejného zostuzení, který pro mnohé byl natolik odstrašující, že raději předstírali, než 

by riskovali tento postih. Za nepřijatelný se například považoval sňatek s Češkou nebo 

Čechem, který, jak říká Phuong, je například v Praze, kde mezi Vietnamci panují 

otevřenější postoje, poměrně běžným jevem. Jako konzervativní popisuje Phuong i své 

rodiče zejména matku, která přísně dbala na to, aby z ní vyrostla poslušná a vzorná 

dcera, která bude jejich rodinu kladně reprezentovat na veřejnosti, což bylo možné 
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splnit pouze v případě, že by našla dobrou práci a provdala se za mladíka vietnamského 

původu. Matka se na jejím vnímání sebe sama podílela nejen zdůrazňováním kulturní 

odlišnosti Vietnamců a Čechů, ale také tím, že jí často připomínala její fyzickou 

odlišnost a zdůrazňovala při tom, že „Češkou nikdy být nemůže“. Tuto odlišnost Phuong 

připomínali i lidé na ulici a později i spolužáci na škole, kam nastoupila, a kteří o ní 

mluvili jako o „čarodějnici“. I když se Phuong o tomto incidentu vyjadřuje 

s pochopením a tvrdí, že její vztahy s českými spolužáky nakonec byly naprosto 

bezproblémové a přátelské, je možné se domnívat, že se i tyto události nějakým 

způsobem odrazily na jejím sebepojetí. Událost, která ve vyprávění Phuong vystupuje 

jako velmi zásadní pro formování její identity, bylo přestěhování do Prahy. Praha je 

v jejím vyprávění konstruována v protikladu ke konzervativnímu a maloměstskému 

Chebu jako místo otevřené, multikulturní a skýtající mnoho možností. Ilustruje to 

konkrétními příklady, jako například přítomností lidí různých kultur a národností  

a smíšených párů. Říká, že v Praze je vietnamská komunita daleko méně uzavřená, více 

integrovaná a ochotná akceptovat svobodnou volbu svých dětí, které navazují intimní 

vztahy s Češkami/Čechy a volí méně typické zaměření studia nebo povolání. V Praze 

měla Phuong možnost setkat se s potomky Vietnamců, kteří deklarovali různé typy 

identit, od čistě „vietnamských“ po ty, kdo se prohlašovali za typické Čechy,  

a uvědomila si, že může se svou identitou „pracovat“ a nakládat podle vlastního 

uvážení, že může být „mostem mezi oběma kulturami“, aniž by přišla o svou 

autenticitu. Setkání, které do jejího života zasáhlo nejvíc, bylo setkání s českým 

přítelem. Matčin silně negativní postoj k jejich vztahu (blíže popsaném v Kapitole  

5 Partnerské preference) u Phuong vzbudil pochybnosti o vietnamské kultuře, kterou 

začala kriticky reflektovat a kterou ve vztahu ke kultuře české začala vnímat jako 

pokryteckou. Phuong říká: 

„Jak mám teď vztah s tím Čechem, tak si uvědomuju, jak jsou ti Vietnamci pokrytečtí, já 

jsem hrdá na to, že jsem Vietnamka, hrdá na svoje kořeny, na druhou stranu si ale 

uvědomuju, že Vietnamci maj hodně co zlepšovat, hodně se jako otevírat, a co se týče tý 

mamky, tak její první slovo bylo, co na to řeknou ostatní, když jsem jí to řekla, co na to 

řeknou, ty seš ostuda celý rodiny, zahanbíš nás všechny.“ 
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Ačkoliv se stále cítí Vietnamkou, dá se říci, že její etnická identifikace s vietnamskou 

kulturou utrpěla své šrámy, zatímco identifikace s tou českou v určitém ohledu posílila.  

6.4. Příběh Linh (28) : nemusím být ani Češka, ani Vietnamka 

Příběh Linh (28) demonstruje především vývojový aspekt identity (Svobodová, Janská 

2016). Linh se narodila v České republice a poté se dočasně s rodinou odstěhovala do 

Vietnamu. V České republice nepřetržitě pobývá od věku 10 let. Z jejího vyprávění je 

patrné, že se otázkou etnicity ve svém životě zabývala poměrně intenzivně. Linh 

vyrůstala v místě, kde neexistovaly viditelné a soudržné komunity Vietnamců a kde 

neměla možnost se příliš potkávat s dětmi z vietnamských rodin. Ve škole měla 

převážně české spolužáky, přátelila se s Čechy a někdy trávila více času se svou českou 

chůvou než s vlastními  rodiči. Ve věku 13-15 let, kdy podle vlastních slov začala 

pociťovat svou odlišnost, se vědomě rozhodla, že se nechce odlišovat, že „chce 

zapadnout” a “být Češkou”, protože „pochopila, že to je výhodné“. Do určité míry bylo 

toto rozhodnutí být Češkou” doprovázeno odmítnutím kultury rodičů, které vnímala 

jako omezující její svobodu a v některých momentech i jako nekompatibilní s kulturou 

majority (Min 2001). Pro Linh to podobně jako pro řadu dalších zpovídaných potomků 

Vietnamců znamenalo, že jejich dětství bylo doprovázeno konflikty s rodiči týkající se 

chození na večírky, přespávání u kamarádů a navazování intimnějších vztahů  

s opačným pohlavím, což je běžně akceptovatelné v české společnosti, ale neobvyklé ve 

vietnamských rodinách. Toto období však netrvalo dlouho a Linh se začala o kulturu 

svých rodičů, ke které se doposud stavěla odmítavě, poměrně intenzivně zabývat, což 

vedlo k tomu, že se začala více stýkat s přáteli vietnamského původu.  

„Pak přejde tohle období a v těch šestnácti, sedmnácti, se zase vracíš k té kultuře, říkáš 

si, že nejsi úplně Češka, protože máš úplně jiné problémy, protože tví spolužáci by to 

nepochopili, jsi vychována trošku jinak. Tak se tedy chceš vrátit úplně k tomu jádru, 

proč je to takhle, proč tě vaši vychovávají takhle, proč mají tyhle názory. V těch třinácti 

si třeba řekneš, že jsou rodiče třeba blbí, ale v těch osmnácti už chceš vědět víc, proč 

dělají to, co dělají. Tak se zpětně vracíš k té vietnamské kultuře a pak si vybíráš, co ti 

sedí víc.“ 
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Vietnamská kultura ji oslovila, a protože tlak jejích rodičů, kteří se obávali jejího 

přílišného „počeštění“, a tlak, který pociťovala s ohledem na své fyziognomické rysy 

(rasová afirmace), byly silné, rozhodla se „být Vietnamkou“. „Tak jsem si tohle vybrala 

a myslela jsem si, že je to tak správně, že tak to musí být, vypadám jako Vietnamka, 

mám vietnamské rodiče, líbí se mi a sedí mi vietnamská kultura“. Další změna nastala 

v období odchodu z domu rodičů a nástupu na vysokou školu. V tomto období sehrály 

roli dva zásadní faktory. Se změnou prostředí se Linh jednak otevřely nové možnosti, 

začala poznávat nové lidi a nové názory, stejně důležité pro Linh ale bylo, že se dostala 

z područí rodičů a mohla se začít rozhodovat nezávisleji. Jak říká Phinney, „vydala se 

do širšího světa“ a otevřely se jí nové fyzické a sociální prostory pro redefinování 

vlastní etnické identity (Phinney 1996). Toto období ale nebylo obdobím zkoumání 

vlastního kulturního dědictví, kterým si prošla již v předešlé fázi, ale spíš hledáním 

nových, vlastních způsobů, jak uchopit a redefinovat svou identitu tváří v tvář situaci, 

kdy pociťovala silné pouto jak k české, tak k vietnamské kultuře.  

„Když jsem se dostala na vysokou školu, když jsem se odtrhla od rodiny, když jsem 

začala bydlet sama, poznávala jsem jiné lidi, tak jsem si řekla, aha, jsou i jiné možnosti, 

já vlastně nemusím být jen Češkou nebo Vietnamkou. Že si můžu vybrat to, co chci, ale 

zase s tím musím umět pracovat, že si to musím vybojovat. Takže jsem to začala více 

míchat, což vyvolává větší a větší konflikty v rodině, ale už nejsem tak malá, abych si to 

musela nechat líbit. Už nejsem závislá ani finančně, ani psychicky. Takže to bylo lepší, 

už jsem byla silnější psychicky a nezávislá, což mi tedy vyhovuje nejvíc.“  

Životní biografie Linh je plná zvratů a tápání, provázejících přemýšlení o tom, „kam 

patřím” a „kým chci být“. Otázka, která stála na začátku Linina příběhu: „Chci být 

Češkou, nebo Vietnamkou?“ se na konci proměňuje v otázku: „Chci si vybírat mezi tím 

být Češkou, nebo Vietnamkou?“. „Chci podlehnout vnějším tlakům a vybrat si mezi 

rodiči a spolužáky? Nebo se chci svobodně rozhodnout a vytvořit si svou vlastní 

identitu, která přesahuje etnické hranice?“ Odpověď, kterou Linh nachází, je odpovědí, 

k níž dospěla i řada dalších potomků Vietnamců, kteří o sobě tvrdí, že se snaží „vzít si 

to nejlepší z obou kultur“, a kteří svou identitu konstruují kolem myšlenky, že jsou 

výjimeční, protože se jim dostává privilegia nahlížet život z více různých úhlů. Tito 

mladí lidé nejsou ale pouhými kulturními zprostředkovateli mezi „dvěma světy“. 
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Prvek akce, který je v jejich životních biografiích velmi silně zastoupen, poukazuje 

na to, že nehledě na veškerá omezení a tlaky, jež na ně klade společnost, rodiče i 

diskurzy a v jejichž rámci se jejich přemýšlení o vlastní identitě odehrává, vytváří 

tito mladí lidé vlastní identity i kulturní formy, které ty klasické v mnohém 

přesahují. 

6.5. Příběh Lindy (24) : Češka hrdá na svůj vietnamský původ  

Linda se narodila ve Vietnamu v roce 1988 a s rodiči a o dva roky starší sestrou se do 

České republiky přestěhovala ve věku čtyř let. Z počátku žili v malém městě  

u Chomutova, kde si rodiče po několika letech usilovné práce našetřili na dům. Na 

základní škole chodila do třídy s několika dalšími Vietnamci, ale když se dostala na 

reálné gymnázium, tak byla jediným dítětem vietnamského původu. Poté, co byla 

přijata na vysokou školu v Praze, její rodiče prodali dům a celá rodina se do Prahy 

přestěhovala. V Praze Linda také poznala svého přítele, Čecha, kterého její rodiče 

celkem bez problémů akceptovali. Linda ve svém vyprávění klade velký důraz na 

přináležitost k České republice a říká, že se vždy považovala spíše za Češku, a to jak ve 

svých kulturních praktikách, tak ve svém světonázoru a pojetí sebe sama.  Na podporu 

svého tvrzení uvedla, že má české občanství, češtinu ovládá lépe než její český přítel, 

má více českých než vietnamských přátel, necítí se dobře na Sapě, protože se tam 

koncentruje mnoho Vietnamců a svým dětem chce v budoucnu dát česká jména. Svou 

identitu konstruuje v kontrastu s identitou starší sestry, která je dle jejích slov daleko 

více ovlivněna svým vietnamským původem a která jí často vytýká, že by neměla 

zapomínat na svou kulturu a své kořeny. „Prostě já jsem taková, že jdu ven a že máma 

zůstane sama doma, tak O.K., jeden dva dny v pohodě, jako že to nejde. A ségra vždycky 

že máma je chudák sama doma a já jsem furt někdy venku s kamarádama a že mi 

nezáleží na rodině. Říkám záleží, ale tak dávám to jinak najevo nebo prostě. No to je 

typický pro konfuciánství, pro rodinu. Rodina je na prvním místě“. Přestože o sobě 

Linda hovoří jako o Češce, je zřejmé, že si je vědoma i svého vietnamského původu, 

což je patrné zejména v okamžicích, kdy říká, že nejhorší je, když můj přítel nechápe 

„naši kulturu“. Je to dáno tím, že vyrůstala v rodině, kde se dodržovaly některé kulturní 

tradice a její rodiče vždy dbali na to, aby jejich děti nezapomněly na své kořeny 
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(například dbali na to, aby se učila vietnamsky), a i když necítí potřebu svůj vietnamský 

původ, který bere jako samozřejmost, zdůrazňovat, je zřejmé, že se na něj cítí být hrdá. 

V životní biografii Lindy se podobně jako v příběhu Hanky neobjevují žádné momenty, 

které by se daly nazvat jako krizové či problematické v oblasti  formování vlastní 

identity a ve spojitosti s otázkou etnicity. Pozitivní roli v tomto směru sehráli 

pravděpodobně především její rodiče, kteří sice byli velmi přísní, ale zároveň i poměrně 

flexibilní a vstřícní. Při výchově dbali na to, aby svým dcerám dostatečně předali 

vietnamské kulturní hodnoty, zároveň však projevili otevřenost v tom, že se stavěli 

tolerantně k tomu, že si zvolila českého partnera.  

6.6. Nesvázaní migranti a dobrovolná etnicita? 

Od devadesátých let, kdy Ganz (1979) vyslovil názor, že etnicita pro potomky migrantů 

časem získává spíše instrumentální funkci a stává se volitelnou složkou identity, se 

vedou diskuze, zda tomu tak je, či nikoliv (viz např. Waters 1999; Alba 2010, Alba 

2014). Otázka ale nezní pouze, jakou etnicitu člověk zvolí, jestli například „bude“ Čech, 

nebo Vietnamec, ale zda jeho volba bude akceptována okolím, i to, zda si člověk může 

dobrovolně vybrat etnicitu “nemít”. Respektive, zda se může vymanit z všeobecně 

rozšířené představy, že právě etnicita a migrantský původ jsou tou částí identity, která 

více podmiňuje jeho chování a konstrukci identit než například jiné sociální identity 

založené na příslušnosti k pohlaví nebo sociální a věkové skupině (Crul 2009; Szaló 

2007). Ganz, který své výroky směřoval k potomkům evropských migrantů ve 

Spojených státech, se domníval, že etnický původ člověka nijak nesvazuje a že nemá 

žádnou  relevanci ke způsobu vydělávání peněz nebo regulaci rodinného života (Ganz 

1979:9). Také teorie transnacionalismu operuje s představou „nesvázanosti“ migrantů 

(Bash et al. 1994). Tato nesvázanost se ovšem nijak netýká praktických omezení, se 

kterými se migranti a jejich potomci během svého života setkávají, ale skutečnosti, že 

identity, které konstruují, se vymykají klasickým etnopolitických kategoriím, jako jsou 

národnost, rasa nebo etnicita, a to i přesto, že si toho sami mnohdy nejsou vědomi (viz 

výše). Jak ale upozorňuje tzv.“transnacionalismus zdola“ i řada sociálních geografů, 

identity migrantů a jejich potomků se formují na pozadí diskurzivních polí  

a mocenských vztahů v konkrétních lokalitách (Tolia-Kelly 2008; Faist 2004; Guarnizo, 
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Smith 1998), kde mohou být vystaveni vlivu strukturálních omezení, rasismu, 

předsudkům apod. (Kasinitz et al. 2008:93). Tato omezení se týkají všech potomků 

migrantů, nejčastěji se s nimi ovšem setkávají příslušníci „viditelných“ menšin 

definovaných jako rasově nebo jinak viditelně odlišné (například praktikující 

muslimové v Evropě) a „Černí Američané“ (Black Americans) nebo potomci Asiatů 

(včetně Vietnamců) v USA (Min 2002; Kibria 2002; 1993; Waters 1990). Jak uvádí 

Min, „pro představitele rasových menšin v USA, bez ohledu na to jak dobře jsou 

integrovaní, platí, že etnicita je jim vnucena prostřednictvím sociálního očekávání“ 

(Min 2002:9). Dá se tedy předpokládat, že i v životech potomků Vietnamců v Česku 

bude etnicita a migrantský původ zaujímat důležitou roli. 

6.6.1.  Etnicita, jako určující kategorie identity 

Zjistit, zda je pro potomky Vietnamců etnicita důležitou identitní kategorií, nebylo 

jednoduché. Ačkoliv jsem se snažila tématu etnicity vyhýbat a rozhovory jsem začínala 

otázkami obecnějšího charakteru, nebyla jsem vždy schopná identifikovat, zda moji 

respondenti o svém vztahu k Vietnamu a vietnamské kultuře hovoří proto, že to 

pokládají za důležité, nebo proto, že se domnívají, že to od nich očekávám.  

Za podstatné každopádně považuji zjištění, že ve většině životních vyprávění 

nebyla etnicita ústřední kategorií. V případě že byla tematizována častěji, se tak dělo 

nejen ve vztahu k vlastnímu sebepojetí, ale také ve vztahu k výchovným praktikám 

rodičů, volbě partnera, nebo různým životním situacím, které byly poznamenány, nejen 

jejich etnickou příslušností, ale také skutečností, že vyrůstali v transnacionálním 

sociálním prostoru. Moji respondenti naopak často své vyprávění odvíjeli od vlastních 

školních a pracovních úspěchů a zaměřovali se v nich na události jako například studijní 

pobyt v zahraničí, fyzické úrazy a postižení, nebo první velké lásky. To vyplývá 

například z toho, co o formování „svého já“, řekl David (25): 

Co se týče vlastně toho vytváření toho svého já, tak tehdy jsem po asi půl roce, se 

zabouchl do jedné spolužačky, o kterou jsem se ucházel tehdy v devíti, deseti letech asi 

tři roky, s tim že jsem byl schopen velice efektivně sebe přemlouvat a nalhávat si, že asi 

nejsem dostatečně dobrej, asi nejsem dostatečně sportovní atd., atd., a to mě jakoby 

živilo v té naději a v motivaci, co se týče sebezdokonalování. No a vzhledem k tomu, že 
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těch odmítnutí bylo zhruba třicet pět. A dostal jsem se z jejího vlivu až tehdy, když jsem 

potom odcházel na gympl, víceméně jakoby v osmé třídě, tak méně jsme se stýkali, tak 

mě to přešlo. Před tím jsem si myslel, že pokud člověk dá hodně úsilí, že na všechno 

dosáhne. Díky ní jsem si uvědomil, že tomu tak není. No a z takového cholerického, 

ambiciózního jsem se stal takovým flegmoušem, s tím že jsem se snažil dívat, jo  

v pohodě, někdy se to povede, někdy ne a když se to nepovede tentokrát, povede se to 

jinde, pokud neuspějeme tady, tak uspějeme jinde. 

Téma neopětované lásky, zde David prezentuje jako hlavní motivační faktor, určující 

veškeré jeho chování i způsob, jakým přemýšlel o své identitě. Z jeho vyprávění, 

podobně jako z mnoha dalších zkoumaných životních biografií vyplývá, že etnicita 

nemusí být vždy relevantní sociální kategorií (Crul and Schneider 2010; Eriksen 2002) 

a že ve snaze po vlastní sebe identifikaci, mohou potomci Vietnamců, v závislosti na 

situaci, volit z různých sociálních identit (Huang 1994). Myšlenka, že potomci 

Vietnamců (migrantů) jsou jiní, než jejich vrstevníci českého původu, se z této 

perspektivy stává irelevantní. 

6.6.2. Dobrovolná etnicita 

Z mé analýzy také vyplynulo, že navzdory předpokladu, že etnicita je pro rasově 

viditelné menšiny imperativem (Eriksen 2007; Min 2002), několik potomků Vietnamců, 

se kterými jsem hovořila, s kategorií etnicity nakládalo jako s kategorií volitelnou v tom 

smyslu, že byli přesvědčeni, že mohou být Češi, nebo Vietnamci, nic z toho, nebo obojí 

zároveň. Netýkalo se to však všech. Ti, kteří o této „dobrovolné volitelnosti“ 

pochybovali, své pochybnosti vyjádřili ve třech typech narací.  

Za prvé se jednalo se o narace, ve kterých je etnická kategorie “češství” 

prezentována jako něco co vyžaduje jisté úsilí a co lze získat v podstatě za odměnu. 

Tento typ narací se objevuje zejména u těch, kteří se nenarodili v Česku. To se týká 

například Dana (23), který se narodil ve Vietnamu a do České republiky přišel ve věku 

8 let. Dan rozlišuje mezi etnicitou připsanou (askribovanou) a volitelnou. Narace o tom, 

co pro něho znamená být Čechem, v sobě zahrnují jak akční, tak pasivní prvky. 

Domnívá se, že chce-li člověk být Čechem, musí se o to na jedné straně aktivně snažit, 

chovat se slušně, být přátelský a hovořit českým jazykem a na straně druhé příliš 
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nevyčnívat a ničím se neodlišovat. To, jestli se stanete Čechem, není otázka osobní 

volby, ale záleží na tom, pokud budete společností jako Čech akceptován.  K podpoře 

své argumentace Dan několikrát uvádí příklad svého bratra, který se v dospívání potýkal 

s pocity nepřijetí ze strany české společnosti, což je podle něj dáno nejen skutečností, že 

se do České republiky přestěhoval v pozdějším věku (ve třinácti letech), ale především 

jeho vzdorovitým a nepřizpůsobivým charakterem. Sám o sobě pak říká, že ho mnozí 

přátelé vůbec jako Vietnamce nevnímají, a ilustruje to anekdotou o tom, jak ho 

kamarádka požádala, jestli nezná nějakého Vietnamce, aniž by si uvědomila, že je jím 

on sám. Dan se domnívá, že je to dané právě tím, jak se chová. Jeho narace je možné 

označit za „defenzivní“ v tom smyslu, že se v celém jeho průběhu, ať již vědomě, či 

nevědomě, vymezuje vůči panujícím stereotypům a diskurzům. Snaží se nejen ukázat, 

že on je „jiný“ než ostatní, ale také že si svou identitu „zaslouží“.  

Také Tony (20), který se narodil v České republice, poukazuje na to, že stát se Čechem 

není možné pouze na základně vlastního rozhodnutí, ale že je k tomu třeba akceptace 

širšího okolí.  K dosažení tohoto cíle ovšem podle něho nestačí již pouze ochota se 

integrovat, ale svým způsobem je k tomu potřeba i to, aby byl člověk (v tomto 

případě potomek Vietnamců) v něčem výjimečný, například tím, že vystuduje 

vysokou školu nebo bude mít úspěch v zaměstnání. V naší společné diskuzi o tom, zda 

lidé v České republice Vietnamce někdy přestanou vnímat, jako cizince Tony říká: 

„Například dřív, když jsem dělal brigády v potravinách u známých, tak jsem slýchával 

třeba denně, že se ty divili, že Vietnamec umí česky, ale dnes je to už to běžnější, že 

Vietnamec umí česky. Já to prostě ňák neberu zvláště, buď jsem si zvykl, nebo prostě já 

to neberu a hlavně si říkám, že ta naše generace se adaptuje, že to není jenom 

podnikání. Vem si, já budu policista, mám kamarády lékaře, právníky, že po týhle fázi si 

říkám, že to bude lepší.“ 

Druhý typ narací objevující se v analyzovaných biografických vyprávěních, které 

odkazují k nedobrovolnému charakteru etnicity, se vztahuje k veřejné percepci 

potomků Vietnamců, kteří jsou (a podle některých vždy budou) vnímáni jako 

exotičtí cizinci. Mým respondentům se například často stávalo, že jim lidé skládali 

komplimenty týkající se jejich perfektní znalosti českého jazyka, případně se podivovali 
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nad tím, že nemluví plynně vietnamsky. I když s tímto typem reakcí většina z nich 

neměla problém, našli se tací, ve kterých tento druh dobře míněných pochval vzbuzoval 

nepříjemné pocity, protože jim připomínal jejich „odlišnost“. Přesněji řečeno 

připomínal jim, že je jako „odlišné“ vnímají ostatní lidé. Jak například uvádí jedna 

z nich: „ I kdybych chtěla zapomenout, že jsem Vietnamka, lidé by mě nenechali. 

Všechny ty překvapené obličeje, když začneš mluvit plynně Česky „Ó ty mluvíš tak 

dobře Česky a tak…. „. (Mai 25 let) 

Také dotaz zda se víc cítí Češi nebo Vietnamci, případně „banánové děti“ mnohé 

potomky Vietnamců uvádí do rozpaků. I když většina tento zájem ze strany Čechů bere 

s nadhledem, ne vždy zcela rozumí tomu, proč je pro ostatní tak důležité, aby se zařadili 

do nějaké národnostní nebo etnické kategorie. Tento dotaz v nich vyvolává 

ambivalentní pocity nejen proto, že svou identitu vnímají jako mnohoznačnou, situační 

a proměnlivou, ale také proto, že se jedná o typ dotazu, který klade přílišný důraz na 

etnicitu a národnost, čímž zastiňuje všechny ostatní identitní kategorie, které jsou pro 

tyto mladé lidi často daleko významnější a více vyjadřují to, kým jsou. Tyto příklady 

ilustrují, jakou moc má na definování sociálních identit kategorie rasy (Tsuda 

2015). Přesto, že potomci Vietnamců hovoří česky bez přízvuku a chovají se jako 

jejich vrstevníci, jsou díky svému odlišnému vzhledu nahlíženi jako Vietnamci a to 

i v případech, kdy se narodili v Česku a mají české občanství. Skutečnost, že jsou 

potomky Vietnamců, zároveň způsobuje, že se etnicita (díky kategorii rasy) v očích 

druhých lidí stává hlavním určujícím znakem jejich identity, ačkoliv oni sami to 

tak většinou vůbec nevnímají.  

Jejich „odlišnost” byla „mým“ potomkům Vietnamců připomínána ale i méně 

příjemnými způsoby týkajícími se jejich původu. Tímto se dostávám k třetímu typu 

narací, které se vztahují k otázce nedobrovolné etnicity a které vypovídají  

o předsudcích a rasismu, s nímž se musela ve svém životě vypořádat většina 

respondentů. V těchto naracích například hovořili o situacích, kdy byly nějakým 

(většinou cizím) člověkem obviňováni ze všech „zločinů a špatností“ páchanými 

Vietnamci nebo o tom, jak na ně děti, sousedé nebo lidé na ulici hanlivě pokřikovali či 

je případně vybízeli k odchodu „zpět domů“ do Vietnamu. Mai (25) mi například 
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vylíčila svůj zážitek z cesty autobusem směřujícím na libušské sídliště, který nečekaně 

ukončil jízdu na zastávce v blízkosti areálu Sapa. Mai v tomto autobuse seděla naproti 

staré paní, která odmítla z autobusu vystoupit, protože se bála těch nebezpečných 

Vietnamců. Ve chvíli, kdy začala slovně útočit na Mai a vykřikovat, proč přijeli do 

Česka a co tu chtějí, začala ji Mai plynnou češtinou a s úsměvem uklidňovat  

a vysvětlovat, že se nemá čeho bát, a překvapenou paní dovedla na další zastávku 

autobusu, ze které mohla pokračovat ve své cestě. Mai o této události hovořila  

s úsměvem a komentovala ji způsobem, že se takové věci dějí celkem běžně. 

S podobným nadhledem o střetech s rasismem a předsudky vyprávěla většina potomků 

Vietnamců. Strategie, které při tom v reakci na tento typ chování volí, jsou jak pasivní, 

tak aktivní a patří mezi ně především humor, přehlížení a věcná argumentace.  

Podle některých autorů si potomci migrantů tváří v tvář diskriminaci, rasismu  

a perzekuci vytváří tzv. reaktivní etnicity (Rumbaut 2008), jejichž hlavním projevem je 

vědomí společného osudu a participace v hnutích a akcích podporujících solidaritu  

s (marginalizovanou) etnickou skupinou, za jejíž představitele se považují (Rumbaut 

2008). V případě mých respondentů byl jejich zájem o vietnamskou kulturu  

a etnicitu vyvolán spíše než negativními zkušenostmi s diskriminací nebo rasismem 

potřebou společného sdílení a touhou po ukotvení vlastní identity ve vztahu 

k Vietnamu. Pokud jde o aktivity, které směřují k podpoře českých Vietnamců, tam je 

již situace poněkud složitější. Mnozí respondenti výzkumu se nějakým způsobem 

aktivně angažují v pomoci Vietnamcům v Česku. Zaměřují se přitom jak na nově 

příchozí, jako například David (25), který pořádá informační schůzky pro studenty 

vietnamského původu, tak na dlouhodoběji usazené Vietnamce. Pořádají osvětové akce, 

jako například Hao (23), která je propagátorkou projektu zdravotní osvěty na Sapě, 

nebo akce, při nichž se snaží bourat předsudky a seznamovat většinu s vietnamskou 

komunitou tím, že například pořádají zábavně naučné procházky po Sapě. Hlavní 

důvody, které je k realizaci těchto aktivit vedou, ve většině případů pramení jak z touhy 

po vlastním uznání, tak z touhy po eliminaci případných nedorozumění a problémů a po 

životě v harmonické společnosti, ve které vedle sebou budou moci bez problémů žít jak 

Češi, tak Vietnamci. Inspirací jsou jim přitom vlastní zkušenosti jak s příklady 
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„nepovedené“ integrace, tak zkušenosti s předsudky a negativními postoji představitelů 

majoritní společnosti. 

6.6.3. Konstruování identit v procesu dezidentifikace  

Vietnamci jsou v České republice často vnímáni jako homogenní skupina (Kušniráková 

et al. 2013). Společenský diskurz, jehož prostřednictvím jsou mnohdy zobrazováni, jako 

uzavření, problematičtí jedinci, proto hraje v konstruování identit potomků Vietnamců 

významnou roli (Klvačová, Bitrich 2003). Ti tváří v tvář negativním reakcím ze strany 

většinové společnosti ve svých výpovědích často aplikovali strategii 

tzv.“dezidentifikace“, popisované Goffmanem v knize Stigma (1963). Tato strategie se 

vyznačuje tím, že se lidé ve snaze prezentovat sami sebe distancují (dezidentifikují) od 

stigmatizujících identit. Z jednotlivých rozhovorů ale vyplynulo, že tato strategie přitom 

nemusí být aplikována v přímém kontaktu s člověkem, který vykazuje agresivní nebo 

nepatřičné chování, ale může být trvale přítomna v myslích těch, kteří se dennodenně 

setkávají s předsudky a pomluvami týkajícími se skupiny lidí, ke které jsou automaticky 

řazeni pouze na základě vnějších (fyziognomických) znaků. 

Potomci Vietnamců se tak ve svých naracích často distancovali například od skupiny 

migrantů, kteří do České republiky migrovali v posledním desetiletí (Pechová 2007; 

Kušniráková, Plačková, Tran Vu 2013) a kterou označovali jako „nová vlna nebo nově 

příchozí migranti“. Kdy současně často stavěli na stereotypech šířených médii, která 

tuto skupinu Vietnamců popisují jako trhovce, drogové dealery a kriminálníky 

(Hejhalová 2013) 
51

. Toto chování je možné interpretovat stejným způsobem jako 

chování „asijských Američanů“, které popsali Zhou a Lee. Ty tvrdí, že ti, kteří se 

narodili v USA, mají potřebu se aktivně a neustále odlišovat od značně početné skupiny 

nově příchozích migrantů, díky nimž jsou opakovaně konfrontováni s obnoveným 

zobrazováním Asiatů jakožto cizinců. Formování identit potomků migrantů tak podle 

těchto autorek ovlivňuje „stín imigranta”, který se „nepřetržitě a významně tyčí nad 

jejich hlavami“ (Zhou, Lee 2004: 13). Další paralelu z prostředí USA můžeme najít také 

                                                                 

51
 Newton Media: http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/analyzy/medialni-stereotypy-nejcasteji-pripisovane-

narodnostnim/detail 
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mezi potomky migrantů z Vietnamu a potomky „černých Američanů“ (Black 

Americans), které studovala Mary Waters. Ta uvádí, že tito mladí lidé také nechtěli být 

spojováni s negativním zobrazováním chudých černochů a ve snaze se od nich 

distancovat stavěli na stereotypech o nižší třídě černých Američanů, které černochy 

vyobrazují jako nedisciplinované a postrádající pracovní morálku (Waters 1994). Také 

nově příchozí migranti z Vietnamu pochází pravděpodobně z nižších ekonomických 

vrstev (Kušniráková 2013; Krebs, Pechová 2008). Důvodem, proč se od této skupiny 

chtějí moji respondenti distancovat, může tedy být, jak uvádí Kibria, nejen snaha 

distancovat se od nově příchozích migrantů, kteří jsou vnímáni v negativním světle, ale 

také „snaha o vlastní třídní identifikaci“ (Kibria 2001: 91) a vymezení sebe sama jako 

„našince“ („ne-cizince“). 

Další stereotyp, na kterém moji respondenti stavěli při svém vymezování se vůči 

„odlišným druhým“, je stereotyp, který zobrazuje Vietnamce a vietnamskou 

společnost jako velmi konzervativní a tradičně založenou. Tento způsob přemýšlení 

se nejvíce projevil v naracích týkajících se výběru životního partnera. Jak ženy, tak 

muži (i když ti méně často) hovořili o tom, že jim nevyhovuje tradiční nahlížení 

partnerských rolí v manželství, kdy žena je podřízena muži, (případně nejstaršímu 

mužskému potomkovi), který je společensky uznávanou hlavou rodiny a žena ho musí 

ve všem poslouchat. Dívky, se kterými jsem hovořila a které preferovaly sňatek  

s „Vietnamcem“, zároveň uváděly, že se musí jednat o Vietnamce, který vyrůstal 

v České republice nebo v Evropě. Česká/evropská výchova a mentalita pro ně byla při 

výběru partnera natolik zásadní, že zároveň zdůraznily, že raději než Vietnamce, který 

vyrůstal pouze ve Vietnamu, by za partnera volily Čecha. Svou volbu vysvětlovaly tím, 

že pro typického Vietnamce by byla jejich poevropštěná mentalita nepřijatelná (více 

k tomuto tématu v Kapitole 5 Manželská dilemata). Způsob, jakým potomci 

Vietnamců vymezovali svou identitu, jako odlišnou od Vietnamců žijících ve Vietnamu 

byl patrný také v  naracích, ve kterých reflektovali své návštěvy této země. Lidé žijící 

ve Vietnamu jsou v nich zobrazováni jako odlišní a život v této zemi jako vzdálený 

jejich životu v České republice. Typické výpovědi, ve kterých je život ve Vietnamu 

dáván do kontrastu s životem v Česku, se týkají velkého hluku, nečistoty ovzduší  

a přemíry korupce. Někteří se ale dotýkali i jiných témat, jako například Linda (24), 
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která se ve Vietnamu narodila a do České republiky se přestěhovala ve věku 4 let, 

vysvětluje, proč je vděčná, že žije v České republice, a ne ve Vietnamu: 

„Já jsem teda ráda, že jsem vyrůstala tady v Čechách než ve Vietnamu, protože co vidím 

u bratránků. Třeba strejda vydělává hodně peníze ve Vietnamu a tam je to, buď že je 

chudej, nebo úplně bohatej. No a strejda, teď všichni mají peníze, nějaký business 

udělali a ty jejich děti v mým věku teď prostě jsou na drogách a takovýhle věci jako ve 

Vietnamu, protože tam je teď strašně moderní něco evropskýho, takže diskotéky, 

chlastání a takovýhle věci.“  

Lindina výpověď je velmi zajímavá také proto, že upozorňuje na určitý paradox života 

migrantů a jejich potomků. Zatímco jejich rodiče často čelí obavám z toho, že prostředí 

Evropy/Západu není pro jejich děti morálně vhodným zázemím a můžou se zde lehce 

„zkazit“, jejich děti se domnívají, že představy, které jejich rodiče o zemi původu mají, 

jsou často příliš idealizované a „zaseknuté“ v čase a že naopak v zemi původu můžou 

lákadla k tomu, aby mladý člověk tzv. „sešel z cesty“, být stejná, ne-li větší než 

v Evropě.  Jedna z  respondentek tento názor dokonce ilustrovala příhodou o známém, 

kterého rodiče poslali do Vietnamu „na převýchovu“ a který tam místo toho, aby se 

polepšil, propadl hře na automatech.  

Jak jsem uvedla výše, potomci Vietnamců, se kterými jsem hovořila, se v procesu 

konstruování vlastních identit nedistancují pouze od Vietnamců žijících ve Vietnamu, 

ale také od některých skupin Vietnamců žijících v Česku, respektive od stereotypů, 

prostřednictvím kterých jsou Vietnamci v Česku často zobrazováni. Jedním z nich je 

představa, že Vietnamci jsou uzavřenou, nekomunikující a segregovanou 

komunitou (Brouček 2003: 4, 26). Takovým typem narace, ve které se respondenti 

výzkumu distancují od tohoto stereotypu, je narace, ve které Viet Van (25) na několika 

místech ve své výpovědi zdůrazňuje, že jeho rodina není „typicky vietnamskou 

rodinou“ a že jeho rodiče jsou velmi komunikativní a otevření, což ilustruje tím, že říká, 

že jeho otec často chodí s českými přáteli do hospody, která se nachází v místě jejich 

bydliště. 



137 

 

6.6.4.  Stereotyp modelové menšiny 

Identity, od kterých se potomci Vietnamců ve svých naracích distancují, protože je 

omezují v jejich snaze o vyjádření, kým se cítí být, nemusí být ale vždy vnímány jako 

stigmatizující. Takovým příkladem jsou v mém výzkumu narace, ve kterých se moji 

respondenti distancují od stereotypu vzorové/modelové menšiny, tzv. „model minority 

stereotype“ (Kibria 2002; Lee 1996). Jedná se o výraz užívaný širokou veřejností  

i vědci v USA ve vztahu k potomkům některých skupin asijských migrantů, zejména ale 

Číňanů, Japonců a Korejců, který odkazuje k nadprůměrným školním výsledkům, jichž 

tito mladí lidé často dosahují. Tento druh pozitivního zevšeobecňování je na jednu 

stranu hnacím motorem snahy o sebezdokonalování, na druhou stranu může mít ale  

i řadu negativních dopadů jak na jednotlivce, tak na společnost. Dokladem této 

skutečnosti je existence poraden při řadě amerických univerzit, kde se specializují na 

„model minority stereotype syndrom“. Ten se projevuje tím, že mladí lidé neunesou 

tlak, který je na ně ze strany rodičů společnosti vyvíjen, což může přerůst v psychické 

potíže. Někteří autoři jsou toho názoru, že šíření tohoto stereotypu má negativní dopad 

nejen na ty, kterých se to týká, ale i na ostatní migranty. Na jedné straně totiž posiluje 

představu, že aby potomek migrantů mohl být přijat společností, musí být 

nadprůměrný, a na té druhé vrhá špatné světlo na ty skupiny migrantů, kteří 

takových výsledků, ať už z jakýchkoliv důvodů, nedosahují ( Zhou, Lee 2004) 

V případě potomků Vietnamců, se kterými jsem hovořila, tento druh tlaku pociťovala 

jen menšina. Jak říká Jana (22), která se narodila v České republice a v současné době 

studuje lékařskou fakultu: „O Vietnamcích si všichni myslí, že jsou to takoví ty nerdi 

s brejličkama, co doma sedí u počítače a pořád se jenom učí, ..to u mě tak vůbec není, 

já musela jeden ročník dokonce opakovat, protože jsem na to prostě  kašlala  tak 

trochu..“.  Výpověď Evy nevypovídá o tlaku pociťovaném z přehnaných požadavků na 

její výkon, ale o pocitu nedobrovolného zařazování do kategorie „šprt“, která její 

hodnotu degraduje na „ta, kdo se skvěle učí a vzorně chová“.  Podobným způsobem lze 

interpretovat i způsob, jakým se ve svých naracích opakovaně od „modelu 

vzorné/vzorové  menšiny“ distancuje Karel (21). Ten na několika místech své výpovědi 

zdůrazňuje nejen, že on sám je spíše umělecky založen a škole moc nedá, ale také to, že 

jeho rodiče zdaleka nejsou tak přísní jako „typičtí Vietnamci“, a ilustruje to tím, že jeho 
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matka ani nepřišla na jeho promoci. I když tedy, jak se zdá, „stereotyp modelové 

menšiny“ mým respondentů zatím nezpůsobuje vážnější psychické potíže nebo 

traumata, pro některé z nich představuje překážku pro to, aby mohli projevit svou 

osobnost, aniž byli předem zaškatulkováni do určité kategorie. Většina z nich ale 

„stereotyp modelové menšiny“ za stigmatizující nepokládá a někteří ho naopak 

využívají ve snaze odlišit se od skupiny nově příchozích/ekonomických migrantů, kteří 

jsou někdy vyobrazováni jako ti, kteří ve škole neprospívají, předčasně studia ukončují 

a kterým se, dle jejich zkušeností, ze strany rodičů dostává jen velmi malá, nebo 

dokonce žádná podpora.   

Jak jsme mohli vidět výše, v české společnosti existuje několik společenských problémů 

a nedobrovolných askribcí (připsaných identit), které jsou spojovány s vietnamskými 

migranty, a které byly mými respondenty pociťovány. Zároveň je ale také důležité říci, 

že „přestože není snadné v některých situacích etnicitu zcela přehlédnout, může být 

vyjednávána, manipulována, i když ne definitivně“ (Eriksen 2007). Členové 

menšinových skupin pouze „pasivně nepřijímají etnické nálepky, které jim přisuzují 

(nejen: moje poznámka) členové dominantní skupiny, ale jako sociální aktéři se aktivně 

snaží vyjednávat o těchto identitách v sociálních interakcích s ostatními“ (Min 2002: 

11), což platí také o respondentech předkládaného výzkumu. To dělají různými 

způsoby, nejčastěji ale tím, že se ztotožňují s určitými pohledy, stereotypy a identitami 

nebo že se od nich naopak distancují. Otázka „kdo jsem“ je pro ně často úzce svázaná  

s otázkou „kdo nejsem“. A své identity podobně jako ostatní lidé konstruují v interakci  

s „odlišnými“ nebo „stejnými“ druhými (Jenkins 1994) a umisťováním sebe sama  

v protikladu k nim nebo vedle nich (Waters 1994, Barth 1998). Proces konstruování 

identity je pro ně jak procesem (pozitivní) identifikace, tak procesem dezidentifikace,  

o kterém hovoří Jenkins (1994). 
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KAPITOLA 7 

 

Vietnam vzdálený i blízký. Proměny  

a podoby transnacionalismu. 

  

  

  

 Všichni potomci Vietnamců, se kterými jsem hovořila, za svůj domov považují Českou 

republiku, kde vyrůstali, a i když si většina z nich nedokáže představit, že by se natrvalo 

usadili ve Vietnamu, často k této zemi, odkud pochází jejich rodiče (a někdy i oni 

samotní), pociťují blízký vztah. Tento vztah se proměňuje v závislosti na životním 

cyklu a má různé podoby, stěžejní roli zde ovšem hrají sociální sítě a kontakty, které 

udržují se svými příbuznými a známými, kteří ve Vietnamu žijí. Tyto kontakty se 

uskutečňují zejména prostřednictvím internetu, telefonu a digitálních médií. Jak uvedla 

Hue (27), dříve si s příbuznými přibližně jednou měsíčně vyměňovali dopisy, dnes si ale 

díky internetu a bezplatnému komunikačnímu programu Skype mohou dovolit daleko 

častější kontakt, čehož mnozí z nich využívají. Kromě toho jim sociální síť Facebook 

umožnuje sledovat každodenní život nejen vlastní rodiny, ale také mnohých dalších lidí, 

kteří tvoří okruh přátel jejich příbuzných. Díky tomu mají daleko větší přehled o tom, 

co se v jejich rodinách i ve Vietnamu děje a čím tyto lidé „žijí“. Velmi významné jsou 

také osobní návštěvy Vietnamu, které většina z nich uskutečnila alespoň dvakrát  

v životě, najdou se ovšem i tací, kteří do Vietnamu cestují daleko pravidelněji, 

výjimečně i každý rok. Podstatnou roli ve frekvenci cestování hrají zejména 

ekonomické důvody a pouze okrajově důvody politické (jako příklad lze uvést výhody 

plynoucí ze získání trvalého pobytu či státního občanství). V tomto ohledu je situace 

Vietnamců žijících v Česku velmi odlišná od potomků vietnamských migrantů žijících  
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v USA, z nichž velká část patří k tzv. „boat people”, lidem, kteří do USA uprchli v době 

války a pro které se fyzické cestování do země původu stalo daleko složitější a méně 

dostupné (Espiritu, Tran 2002). Všechny první cesty do Vietnamu, o kterých potomci 

Vietnamců hovořili, byly iniciovány rodiči a jejich účelem byla návštěva blízkých  

i vzdálenějších příbuzných, a bylo proto běžné, že se odehrávaly na jednom místě.  

V některých případech sice podnikali poznávací a rekreační výlety v doprovodu rodičů 

(například k moři), bylo ale celkem nepřípustné, aby děti po Vietnamu cestovaly samy. 

Mnozí proto vyjádřili přání, že by jednou rádi Vietnam procestovali samostatně 

způsobem, který praktikovali jejich čeští kamarádi. Dalším typickým znakem těchto 

cest byl fakt, že se jen velmi výjimečně uskutečnil v doprovodu obou rodičů. 

Respektive nebylo běžné, že by do Vietnamu vycestovala celá rodina, a naopak se velmi 

často stávalo, že spolu cestovali pouze sourozenci, nebo děti/jedno dítě a jeden rodič. 

Tato skutečnost opět souvisela s ekonomickou situací rodin a typem vykonávané práce 

(například jako drobní živnostníci si nemohli dovolit na delší dobu opustit nebo 

delegovat podnikání). Samotné vyprávění o těchto prvních cestách do Vietnamu, 

absolvovaných většinou ve věku 5-17 let, obsahuje několik shodných prvků. Vietnam je 

zde líčen jako země s nevyhovujícími hygienickými standardy, znečištěným ovzduším, 

hlukem a nezvyklým počasím. A jejich pocity a dojmy jako nepříjemné hraničí  

s „kulturním šokem“ a příliš se neliší od pocitů klasického evropského turisty, který 

poprvé navštívil Vietnam nebo jinou asijskou zemi. Výstižně své první dojmy  

z Vietnamu popisuje Hana (24): 

„Cítila jsem se hrozně divně, přišlo mi to všechno takový nehygienický, no a co jsem 

taky měla, byl hroznej problém se zažíváním, všechno co jsem snědla, tak mi z toho bylo 

špatně a ty místní záchody třeba v restauracích, tak já jsem u toho fakt vždycky hrozně 

trpěla a vždycky když jsem viděla ten záchod, tak jsem měla jako šok, tak jsem řešila 

jestli to mám jako vydržet a oni vždycky jako takový ty díry tam jsou v tý zemi a musíš 

tam sedět na bobku, nebo třeba že tam musíš všude smlouvat, to mi ani tak nevadilo, ale 

třeba ty trhy s čerstvým masem a všude viselo to maso nebo všude to bylo takový, všude 

bylo strašně rušno, ty motorky a furt provoz, no pro mě to bylo jako šok.“ 

Konfrontační bylo pro mnohé i setkání s rodinou, s jejímiž členy si neměli co říct, nebo 
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s Vietnamci, kteří je pokládali za cizince. V některých případech to bylo dáno jejich 

nedostatečnou znalostí vietnamského jazyka nebo specifickým přízvukem. Jako (místní) 

„Nevietnamce“ je však lidé dokázali identifikovat i například podle způsobu oblékání, 

nebo barvy údajně světlejší pleti. Zkrátka někteří potomci Vietnamců se na svých 

prvních, ale mnohdy i na všech dalších návštěvách Vietnamu cítili jako cizinci, kteří  

s touto zemí nemají společného nic víc než biologické předky. Tyto pocity 

nepřináležení a rozdílnosti se současně dostávaly do kontrastu s pocity blízkosti  

a přináležení vyvolanými tím, jak byli s otevřenou náručí a samozřejmostí přijímání do 

rodinného kruhu. Vzpomínky „mých” potomků Vietnamců na návštěvy Vietnamu proto 

často obsahují dvě roviny. Zatímco v jedné rovině se objevuje vyjádření pocitů blízkosti 

pramenící z existence pevných biologických pout, odkazující k primordiálnímu chápání 

otázky přináležení (Souralová 2014). V té druhé se můžeme setkat s líčením Vietnamců 

a životního stylu ve Vietnamu jako velmi odlišného a vzdáleného od toho, jak sebe 

sama a svůj život vnímají oni samotní. Například Hao (23), narozená v České republice, 

která do Vietnamu odjela navštívit rodinu svého manžela, se ve svém vyprávění  

o Vietnamu dotýká různých odlišností mezi životem v České republice a Vietnamu, 

které se netýkají pouze výše uvedených „klasických“ témat, ale jmenuje i některá 

specifika, která pokládá důležité pro ni samotnou (například nezdravý životní styl) nebo 

které se týkají její pozice jako ženy (odlišné módní standardy, tlak vyvíjený na ženu, 

aby upřednostnila rodinu před kariérou apod.). Svou výpověď v podobném duchu jako 

mnozí ostatní potomci Vietnamců uzavírá tvrzením, že přestože má k Vietnamu dobrý 

vztah a má jeho přírodu, kulturní památky i lidi ráda, nechce, aby její děti v této zemi 

vyrůstaly.  

Zde se dostáváme k otázce budoucí životní perspektivy ve vztahu k Vietnamu.  

Na otázku, zda by si dokázali představit trvalý nebo dlouhodobější pobyt ve Vietnamu, 

většina „mých“ potomků Vietnamců odpověděla jednoznačně negativně. Přesto se ale 

našli i tací, kteří o této variantě uvažovali, jejich úvahy se při tom evidentně odvíjely od 

existence partikulárních sociálních (ale i ekonomických a politických) sítí v konkrétních 

lokalitách. Jednalo se o mladé lidi, které spojovalo několik věcí, jejich rodiny patřily  

k těm lépe situovaným, ve Vietnamu měli širokou rodinu, dobré postavení, výhodné 

konexe, vlastnili movitý majetek, nebo v zemi podnikali. Oni samotní ovládali velmi 
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dobře vietnamský jazyk, studovali obory, ve kterých se mohli uplatnit i ve Vietnamu  

a byli méně kritičtí k tamní politické situaci, i když i jim byla trnem v oku míra 

byrokracie a korupce.  

Na následujících příbězích několika vybraných respondentů bych ráda ukázala, jak 

potomci Vietnamců, se kterými jsem hovořila, na pozadí svých životních biografiích 

zvýznamňují svůj vztah k Vietnamu a jakou podobu mohou mít transnacionální aktivity 

v mladé generaci. Zaměřuji se přitom na tři aspekty tohoto vztahu. Jedním z nich je 

proměnlivost a vývoj v čase. I když není možné tvrdit, že to platí pro všechny 

zpovídané potomky Vietnamců, u řady z nich prošel jejich vztah k vietnamské kultuře  

a k Vietnamu různými změnami, které často souvisely s věkem a jinými vývojovými 

aspekty jejich osobnosti. Roli v těchto proměnách sehrály ale i vlastní návštěvy 

Vietnamu a přímá zkušenost s tamním prostředím, kulturou, lidmi a životním stylem. 

Další aspekt transnacionálních vazeb a chování, které jsem v několika výpovědích 

identifikovala, se týká charakteru sociálních sítí a z toho plynoucích pocitů 

„translokálního přináležení“. Mnozí potomci Vietnamců ve svých naracích  

o Vietnamu zmiňovali konkrétní rodinné příbuzné, ke kterým pociťovali silné citové 

pouto a konkrétní lokality, místa, odkud pocházeli jejich prarodiče a kde se proto cítili 

dobře. Jejich vazby měly tudíž spíš lokální charakter v tom smyslu, že se k Vietnamu 

vztahovali skrze své příbuzné a konkrétní lokality. Poslední aspekt, který bych ráda 

zmínila, se týká je cirkulace norem, praktik, identit a sociálního kapitálu mezi migranty 

a zemí původu, který bývá označován pojmem „sociální remitence“ (Levitt 1998:26). 

Na rozdíl od zasílání peněz a cirkulace ekonomických statků je tento druh remitencí ve 

výzkumu často opomíjen. Je to pravděpodobně dáno i tím, že jeho projevy a zejména 

dopady nelze jednoduše kvantifikovat a jsou proto obtížně uchopitelné. Přesto se jedná 

o aspekt významný a není možné ho přehlížet. Otázkou ale zůstává, do jaké míry 

sociální remitence mohou ovlivnit kulturní a politický vývoj v obou zemích nebo zda se 

jedná o fenomén soukromého charakteru, který se týká spíše jednotlivých rodin. 
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Fotografie č. 3 Multifunkční areál Sapa v městské části Praha - Libuš (2017). Z archivu autorky. 

 

Fotografie č. 4 Horská vesnice Sapa v severním Vietnamu (2013). Z archivu autorky. 

 



144 

 

7.1. Příběh Hue (27) : význam sociálních remitencí 

Rodina Hue do České republiky přišla na začátku devadesátých let a postupně se jim 

podařilo vybudovat ekonomický kapitál, který pomohl zajistit nejen je, ale také širší 

příbuzenstvo ve Vietnamu. Podpora přitom nebyla pouze formou peněžních darů  

a půjček. Huin otec například svému bratrovi zajistil čtyřletý pobyt a pracovní místo 

v České republice s tím, že po celou tu dobu mohl pobývat v jejich rodinném domě. 

Peníze, které si Huin strýc v České republice našetřil, pak mohl po návratu do Vietnamu 

použít na založení čajové plantáže. Zatímco finanční podporu příbuzných obstarává 

v jejich rodině zejména otec, udržování osobních kontaktů má na starosti matka, která 

s nimi denně komunikuje přes internet. Nejde ale pouze o to, že si s nimi vyměňuje 

informace o událostech každodenního života, ale také o to, že do průběhu těchto 

událostí zasahuje, a to přesto, že fyzicky bývá ve Vietnamu přítomná jen zřídkakdy. 

Hue mi například vyprávěla o tom, jak se (tentokrát oba) její rodiče aktivně zapojili do 

řešení „krize“, k níž došlo v rodině její blízké přítelkyně a jejíž rodina pokládala za 

nepřijatelné, aby se provdala za buddhistu, protože sami byli křesťanského vyznání.  

Tento fenomén, při kterém dochází k cirkulaci norem, praktik, identit a sociálního 

kapitálu mezi migranty a zemí původu, bývá označován pojmem „sociální remitence“ 

(Levitt 1998:26), a jak můžeme vidět na uvedeném příkladu, dochází k němu nejen při 

návratu migrantů do země původu, ale i prostřednictvím telekomunikace (Levitt 2001a). 

Kolem vztahů se točí také mnoho rozhovorů, které se svou sestřenicí a bratrancem 

žijícím ve Vietnamu řeší samotná Hue, která je s nimi v pravidelném kontaktu.  

Tématem jednoho z posledních rozhovorů, které vedla se svým bratrancem, byl 

například jeho rozchod s přítelkyní. Hue, která svému bratrancovi radila, že se nemá 

dívky doprošovat, narazila na odlišné zvyklosti ve Vietnamu a České republice, když jí 

bratranec odvětil, že: „Ty jsi vyrůstala v Evropě, ty nevíš, že tady ve Vietnamu to chodí 

jinak“ (v tom smyslu, že se od muže očekává, že bude ženě více dvořit).  Kromě vztahů 

se hovory s příbuznými odvíjí kolem každodenních událostí, studia, rodičů apod. Jediné, 

co spolu neřeší, jsou politická témata, protože, jak říká Hue: „Já před nima nechci 

nadávat na Vietnam, tak se držím a o politice se s nima nebavím“. Hue také uvedla, že 

kontakt mezi ní a sestřenicí zintenzivněl po té, co u nich sestřenice čtyři měsíce bydlela 

v době, kdy v Praze studovala angličtinu na jazykové škole. Právě v tomto období se 
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zdokonalila v psané vietnamštině, protože díky sestřenici objevila chatování a začala 

tímto způsobem přes internet komunikovat s vrstevníky žijícími ve Vietnamu. I přes 

tento poměrně intenzivní vztah, který Hue s Vietnamem prostřednictvím svých 

příbuzenských vztahů udržuje, je nutné říci, že se proti Vietnamu a Vietnamcům na řadě 

míst své životní biografie vymezuje, zejména poukazováním na jejich odlišný životní 

styl i mentalitu. Konkrétně na otázku, jaký má vztah k Vietnamu říká: „Tak čím jsem 

starší, tak se o Vietnam víc zajímám, ale vztah mám spíš takovej, že jako v současný 

situaci, co teď jsem, tak bych tam nechtěla žít, nemohla bych tam žít a budu se tam 

vracet spíš na dovolenou, protože vím, že tam mám rodinu, že tam mám kořeny, a když 

budu mít dítě, tak budu chtít, aby vietnamsky umělo dobře, ale jako chtěla bych žít  

v Evropě“. Svůj podíl na tomto způsobu uvažování mají pravděpodobně i její rodiče, 

kteří se životu v České republice velmi přizpůsobili a do Vietnamu se již vrátit nechtějí. 

7.2. Příběh Hany (24): význam translokality 

 „Přáním mého otce je, abych se odstěhovala do Vietnamu a převzala po něm 

management hotelu, který tam vybudoval za peníze vydělané v Česku,“ vypráví Hana, 

která se do České republiky přestěhovala ve věku dvou let. Jak se znatelnou hrdostí 

říká, její otec, který se „neskutečně vypracoval úplně z ničeho“, je uznávaným 

podnikatelem, který kromě obchodu a restaurace v České republice vlastní také 

zmíněný hotel ve Vietnamu. A který představuje typický příklad tzv. transmigranta, 

který svůj život rovnoměrně dělí mezi dva státy, Vietnam a Českou republiku. Zatímco 

její otec do Vietnamu jezdí pravidelně několikrát do roka, Hana ve Vietnamu zatím byla 

pouze dvakrát. Svou první návštěvu, na které byla za odměnu tím, že se dostala na 

gymnázium, absolvovala v doprovodu svého otce a potýkala se na ní s „typickými“ 

problémy Evropana, který se poprvé vydá na cesty do Asie. Přesto si však z této cesty 

odnesla i některé pozitivní dojmy, které kromě jiného přispěly k tomu, že se do 

Vietnamu vydala i podruhé, tentokrát ovšem bez doprovodu rodičů a z vlastní 

iniciativy. Vedla ji k tomu především její touha prozkoumat a poznat Vietnam a život 

tamních lidí v jeho autentičnosti a dozvědět se co nejvíce o kultuře a zemi, ze které 

pochází jejich rodiče a kde má své kořeny. Jak sama říká: „Podruhé, když jsem tam jela, 

tak to jsem se rozhodla z vlastní vůle, že chci, že prostě fakt chci, jako na vlastní pěst, už 
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jsem, že už víc vnímám tu kulturu, co se kolem děje, dřív jsem to tak nevnímala, takže 

jsem to chtěla jako opravdu zažít, jela jsem lépe poznat zemi, kde leží kosti nebo jako 

hroby mých předků“. Ve snaze dostát tomuto záměru, si Hana například každý den 

neváhala přivstat a po vzoru místních Vietnamců chodila snídat na trh nebo se naučila, 

jak skutečně smlouvat a nenechat se ošidit pouze proto, že lidé poznali, že není 

„místní“. Další příhoda, kterou podrobně vylíčila, se týkala zkušeností s místními 

úředníky a korupcí. Hana, která má české i vietnamské občanství, se rozhodla, že by 

ráda vlastnila vietnamskou obdobu občanského průkazu. Přestože ji jak otec, tak místní 

příbuzní varovali, že to nebude možné bez uplácení, rozhodla se, že nepoleví a prosadí 

si svou. „Táta mi říkal, tam se jako podplácí, a já ne, já nepodplácím, v Čechách se taky 

nepodplácí, máš nějaký zákon, nějaký pravidla a tak to musí bejt“, říká Hana.  

Po dlouhém snažení a šikaně ze strany úředníka se Hana vzdala a na tamní pravidla 

přistoupila, i když lze říct, že pouze částečně. Dosáhla totiž toho, že jí byl průkaz 

vystaven za daleko menší částku, než je obvykle za podobnou službu požadováno. 

Tento typ aktivity, při kterém jednotlivci prosazují „nové“ způsoby občanské 

participace, ať již vědomě, či nevědomě, Levitt řadí mezi tzv. „systémy praxe“  

a pokládá je za jeden ze tří typů sociálních remitencí, vedle „normativních struktur“  

a „sociálního kapitálu“. Levitt o systémech praxe hovoří v souvislosti s migranty, kteří 

migrovali z Dominikánské republiky (Miraflorenos) do USA (Boston) a později se do 

své země vrátili. Ukazuje, že tento způsob remitencí měl velký dopad na vzorce 

politické participace a organizace sociální interakce, například v tom, že navrátivší 

političtí aktivisté po vzoru USA zavedli nové způsoby vedení politických kampaní 

(Levitt 1998:934). Je vysoce nepravděpodobné, že by Hanina individuální aktivita měla 

výraznější dopad na chování úředníků a zmírnění korupce, mohla ale zasít zrnko 

pochybností zejména u svých příbuzných a známých, se kterými své kroky 

konzultovala, a proto ji současně není možné podceňovat.  

Hanoj Haně příliš nepřirostla k srdci ani tentokrát, co ji však uchvátilo, byla 

severovietnamská Sapa, obklopená vysokými štíty hor a obývaná rozmanitými etniky, 

která zdaleka nebyla tak přelidněná a hlučná, jako Hanoj. Pomyslela jsem si, že v tom 

se shodneme, protože i já se na své cestě po Vietnamu v Sapě cítila daleko lépe, a to ze 

stejných důvodů jako ona. V Sapě se také zrodila její touha vrátit se a tuto zemi plnou 
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přírodních krás procestovat, tak, jak to dělají její přátelé – Češi, respektive jako klasický 

turista. Na výlet do Sapy se mohla totiž vydat jen proto, že ji na něm doprovázel její 

bratranec, kterému celý pobyt zaplatila. Hančino vyprávění, podobně jako vyprávění 

ostatních potomků Vietnamců, v sobě obsahuje dvě roviny. Zatímco první rovinu lze 

popsat jako klasický cestopis, ve kterém se Hana zmiňuje o přírodních krásách země  

a způsobu života tamních lidí, ke kterému se vyjadřuje kriticky a shovívavě zároveň. 

Druhá rovina jejího vyprávění se vyznačuje daleko osobnějším tónem a vyjadřuje v něm 

hluboký a upřímný zájem o problémy země, ve které žije část její rodiny a kde má své 

„kořeny“. Hana se například zmiňuje o některých negativních sociálních a zdravotních 

aspektech života ve Vietnamu, jako je nedostatečná sexuální výchova a s tím spojený 

vysoký počet lidí trpících onemocněním HIV a říká, že by v budoucnu ráda nějakým 

způsobem přispěla k jejich řešení. I přes tento aspekt jejího vyprávění je ale zřejmé, že 

pocity přináležení a blízkosti jsou omezeny na vlastní (biologické) příbuzné, a nikoliv 

na celý národ a současně také na, jak říká „naší“ vesnici, tj. vesnici, ze které pochází její 

otec a kde žije její dědeček. Dalo by se říci, že emocionální pouto, které Hana 

k Vietnamu pociťuje, má lokální, a nikoliv národní charakter vztahující se ke 

konkrétním lidem a konkrétním geografickým lokalitám. Někteří autoři tvrdí, že tímto 

způsobem se k zemi původu vztahuje většina migrantů, a navrhují proto nehovořit  

o transnacionalismu, ale o „translokalismu“. Konexe, které transmigranti vytváří skrze 

každodenní praktiky, se podle nich neodehrávají na úrovni národní versus národní, ale 

na úrovni lokální versus lokální (Brickell, Data 2011), což je, pomineme-li některé 

ekonomické transnacionální aktivity i případ většiny zkoumaných potomků Vietnamců 

a jejich rodin. O tom, že by převzala vedení hotelu a usadila se ve Vietnamu natrvalo, 

Hana v současné době vůbec neuvažuje. Život ve Vietnamu ji neláká a už vůbec ne 

poté, co ho mohla poznat lépe. Podobné důvody, které vedly její rodiče k tomu, aby se 

odstěhovali z Vietnamu do České republiky (kromě těch ekonomických) a které hrají 

svou roli i v tom, že se dnes do Vietnamu natrvalo vrátit rozhodně nechtějí, tvoří  

i rámec, ve kterém o možnostech svého života ve Vietnamu přemýšlí ona: „No a já jsem 

si řekla, v tomhle prostředí nehodlám žít, tak jestli to tady takhle chodí (naráží na 

problémy s vyřizováním občanského průkazu, kdy byla nucena podplatit tamního 

úředníka, moje poznámka) tak to tu fakt nehodlám žít. Chtěla jsem si to zkusit, jako 
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jestli bych se třeba někdy v budoucnu nechtěla vrátit do Vietnamu, ale zkusila jsem si to 

měsíc s tím, že jsem chodila na tržnice, používala jsem jejich služby, ze státníma 

úředníkama jsem se dostala do styku, takhle jsem zjistila, že to tam funguje a fakt 

nechci, já jsem po tom měsíci byla hrozně unavená jako by, jako prostředí, to dusno, to 

vedro, ty monzunový deště, jak ty lidi s tebou jednali, jak jsem furt musela být v pozoru, 

jak člověk furt musel přemýšlet, jak jsem jela taxíkem tak jsem musela hlídat taxikáře, 

aby mě prostě neoškubal.“ I když Hana o životě ve Vietnamu v současné době 

neuvažuje, není možné s jistotou tvrdit, že tuto možnost, která se jí nabízí, někdy 

v budoucnosti nevyužije. Hana pracuje pro restaurační řetězec, mající své kořeny přímo 

ve Vietnam a v práci využívá znalosti vietnamštiny (kromě češtiny a angličtiny), 

sociálních kontaktů na vietnamskou komunitu i znalostí vietnamských zvyklostí. Není 

tedy vyloučené, že tato kulturní blízkost v budoucnosti přeroste v blízkost fyzickou. Její 

možnosti a pole možného působení se neodehrávají pouze v prostoru České republiky  

a nejsou vymezené pouze národními hranicemi tohoto státu, ale přesahují je. A i když se 

nerozhodne pro trvalý život ve Vietnamu, není vyloučené, že se její práce a život 

nebudou odehrávat na intenzivnější transnacionální úrovni, než tomu bylo doposud.  

7.3. Příběh Karla (21) : proměny transnacionalismu v čase 

Jedním z aspektu transnacionalismu je jeho proměnlivý charakter (Vickermann 2002; 

Levitt, Waters 2002 a další). To, že někdo v určitém životním období neprojevuje  

o svou zemi původu zájem, neznamená, že tomu v budoucnosti nebude jinak. Podle 

řady autorů podléhá vztah k zemi původu životnímu cyklu. A je proto důležité nejen 

v jakém věku se člověk nachází, ale také jaké se mu zrovna naskytují příležitosti 

(Vickermann 2002). Tento aspekt transnacionalismu ilustruje příběh Karla. Karel se 

narodil v České V dětství trávil hodě času u české chůvy, kterou nazývá babičkou a se 

kterou má dodnes výborný vztah. V minulosti měl českou přítelkyni, jeho rodným 

jazykem byla čeština (vietnamštinu téměř neovládal) a mezi jeho kamarády figurovali 

téměř výhradně Češi. S Karlem (21) jsem se setkala dvakrát, při našem prvním setkání 

Karel o své kulturní dědictví příliš velký zájem neprojevoval, i když měl k vietnamské 

kultuře pozitivní vztah. Po druhé jsme se setkali o tři roky později, v době, kdy se Karel 

zrovna vrátil ze svého půlročního pobytu ve Vietnamu, kam odcestoval s cílem naučit 
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se plynně vietnamsky. Karel mi vyprávěl o tom, že k velké nevoli rodičů zanechal 

studia ekonomie, která ho již delší dobu neuspokojovala, a rozhodl se prozkoumat jiné 

možnosti a oblasti, které by více vyhovovaly jeho povaze a kde by mohl využít svých 

dovedností. Karel procestoval Vietnam a dostal se i na odlehlejší místa na severu země, 

která jsou turisticky téměř nedotčená. Tuto oblast Vietnamu si tak zamiloval, že se tam 

toužil nejen vrátit, ale také ukázat tuto část Vietnamu dalším lidem. Po návratu do 

České republiky si proto založil menší cestovní kancelář specializovanou na 

individuální zájezdy a v současné době je na své první cestě jako průvodce. Zkrátka 

návštěva Vietnamu mu otevřela nové horizonty, nové příležitosti, na jejichž využití 

v současné době aktivitě pracuje. Přestože se Karel při našem prvním setkání jevil jako 

někdo, kdo o Vietnam jeví pramalý zájem, již o tři roky později se tato situace poměrně 

radikálně změnila. Jeho příběh nám ale neukazuje pouze, jak se vztah k zemi 

původu a transnacionalismu může proměnit v čase, ale potvrzuje i to, co říká 

Kibria, že cesty podnikané potomky migrantů do země původu mohou posílit 

vědomí strategické výhody plynoucí z jejich dvojího „členství“ 

v národních/etnických skupinách (Kibria 2002:310). 
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V minulosti byli migranti nahlíženi jako ti, kdo opustili svou zemi, aby se usídlili 

v zemi nové, důsledkem čehož ztratili své „kořeny“. Předpokládalo se, že vztahy  

se zeměmi původu migranti udržovat nebudou, nebo jen v omezené míře, a proto  

se tomuto tématu nevěnovala příliš velká pozornost. S nástupem globalizace, kdy se 

rozšířily možnosti cestování a komunikace na dálku, tyto vztahy kvantitativně narostly  

a představitelé antropologie, sociologie a sociální geografie, kteří se v 90. letech začali 

intenzivněji zabývat otázkou přeshraničních sítí a vazeb jednotlivců k vícečetným 

geografickým lokalitám, poukázali na to, že životy a identity migrantů a jejich potomků, 

se odehrávají v transnacionálním sociálním prostoru, propojujícím místa nového  

a starého „domova“ (Glick Schiller et. al 1992; Voigt-Graf 2004; Szaló 2007: 8). 

Přičemž zároveň upozornili, že jejich identity již nelze popsat pomocí klasických 

etnopolitických kategorií, jako jsou národnost, rasa nebo etnicita právě proto, že se na 

jejich formování podílí materiální a symbolické přeshraniční toky, proudící mezi dvěma 

(nebo více) národními státy a geografickými prostory (Bash et al. 1994; Levitt a Glick-

Schiller, 2004).  

V předkládané práci, bylo mým cílem prostřednictvím analýzy životních biografií 

osmnácti potomků Vietnamců popsat kulturní praktiky, zkušenosti a formování identit 

těch, kteří se narodili nebo vyrůstali v České republice a jejichž životy jsou zasazeny 

v transnacionálním sociálním prostoru rozprostírajícím se mezi územím dvou států - 

Vietnamem a Českou republikou. Potomci migrantů jsou „vystaveni řadě sociálních 

očekávání, kulturních hodnot a vzorců lidské interakce, které jsou utvářeny více než 

jedním politickým, ekonomickým a sociálním systémem“ (Levitt, Waters 2002:9).  

To ovšem neznamená pouze to, že se pohybují na pomezí dvou kultur, jak je jejich 

situace interpretována z pozice kulturního esencialismu nacházejícího uplatnění 
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v integračním/akulturačním diskurzu (Berry 2005). Ale také to, že se musí vypořádávat 

s událostmi a praktickými problémy plynoucími ze skutečnosti, že jsou součástí rodin, 

jejichž sociální vazby jsou silně propojené s Vietnamem.  

Rodiče mých respondentů ve většině případů svůj pobyt v České republice pokládají za 

dočasný, a i když svůj postoj postupně z různých důvodů často přehodnocují, jejich sen 

o návratu ovlivňuje jak jejich migrační a integrační strategie, tak jejich vztah k vlastním 

dětem (viz také Souralová 2014). Moji respondenti od nich často slýchávali, že se do 

Vietnamu jednou vrátí, což se odráželo i v jejich postoji ke studiu českého jazyka nebo 

v hlubší integraci do české společnosti, který byl v kontrastu s postojem jejich dětí,  

a mohl proto působit mezigenerační rozepře. Jejich životy byly zaměřeny na kumulaci  

a reprodukci ekonomického, sociálního a kulturního kapitálu, ať již prostřednictvím 

vlastního přičinění (zejména tvrdou prací) nebo skrze poskytování péče a podpory 

potomkům. Tato skutečnost se odrážela ve způsobech, jakým moji respondenti hovořili 

o svých pocitech osamělosti pramenící z faktu, že jejich rodiče díky svým povinnostem 

zabezpečit vlastní rodinu nejen v České republice, ale částečně i ve Vietnamu 

nedisponovali téměř žádným volným časem, který by mohli svým dětem věnovat. 

Těžkosti zakoušené v dětství mnohdy souvisely také se strukturálním omezením, 

kterým byly jejich rodiny vystaveny. Především se jednalo o přísně nastavená migrační 

pravidla, která v mnohých případech vedla k dočasné fragmentaci rodin nebo závislosti 

rodičů na podnikatelských aktivitách a nemožnosti přejít do pracovně právního poměru. 

Migrační a integrační strategie rodičů se projevovaly i ve způsobu, jakým 

přistupovali k výchově a vzdělávání. V procesu reflexe vlastních životů moji 

respondenti často hovořili o svém vztahu s rodiči, o způsobech výchovy, které jejich 

rodiče praktikovali a o „vietnamských“ hodnotách, které jim v rámci výchovy předali. 

Přes velkou rozmanitost těchto výpovědí své rodiče až na pár výjimek popisovali jako 

přísné, autoritářské, přehnaně ochranářské, příliš zaměřené na studium, konzervativní, 

obětavé a v některých případech jako emocionálně odtažité. Ve svých vzpomínkách 

reflektovali situace, kdy se rodiče víc než o jejich problémy a osobnost zajímali o jejich 

školní výsledky a budoucí kariéru. Vztah rodičů ke vzdělání a jejich způsoby výchovy 

byly v jednotlivých příbězích prezentovány jako kulturně distinktivní praktiky a postoje 
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odlišné od praktik a postojů v majoritní společnosti. Tyto praktiky byly reflektovány 

dvojím způsobem. Na jedné straně je vnímali jako neadekvátní ve srovnání s praktikami 

panujícími v české společnosti (zmiňována byla především přílišná striktnost, 

pokrytectví a nezohledňování individuálních potřeb a snů) a na svém kritickém vztahu 

k nim ilustrovali své přináležení k „české mentalitě“ a české etnické identitě. Na straně 

druhé je popisovali jako mající smysl a vedoucí k formování žádoucích hodnotových 

postojů, jakými jsou slušnost, pracovitost, úcta k rodičům a starším a zaměření na 

vzdělání, a používali je ke konstrukci a definici identity vietnamské.  

Má analýza dále také potvrdila, že rodiče a děti nežijí v zcela oddělených světech, ale 

vytváří si své vlastní transnacionální prostory, ve kterých vyjednávají nové podoby 

kulturních hodnot a praktik, propojující vlivy z „tady“ a „tam“ (Espiritu, Tran 

2002:391). Je pravda, že moji respondenti byli v průběhu sekundární socializace 

(zejména prostřednictvím školy, vrstevníků a televize) vedle kulturních vlivů 

zprostředkovaných rodiči vystaveny také kulturním vlivům v majoritní společnosti  

a museli tak „vyjednávat rozdílnosti mezi svými kulturními preferencemi a preferencemi 

svých rodičů“. (Crul et al. 2012). Současně se ale ukázalo i to, že konceptualizace sporů, 

ke kterým dochází mezi dětmi a rodiči v rodinách migrantů, jako kulturně podmíněných, 

nevyhnutelných a nepřekonatelných, je více než problematická a že názory na to, co je 

kulturně přijatelné a co ne, se zkrátka vyvíjí a spory mezi dítětem a rodičem, ke kterým 

může v této oblasti docházet, nemusí zdaleka mít trvalý charakter. 

Vedle rodičů zaujímá v životních biografiích potomků Vietnamců velmi významné 

místo postava chůvy. Najímání chův představuje mezi Vietnamci v České republice 

běžnou praxi (Souralová 2012).  Tyto chůvy suplují babičky nebo jiné rodinné 

příslušníky, kteří tradičně o děti pečují a pomáhají vyřešit situaci rodinám, které 

v důsledku migrace, přestaly sdílet stejný fyzický prostor a jejichž rodinné vztahy 

vzájemné péče a podpory prošly významnou transformací. Chůva nejen, že nahrazuje 

příbuzenské sítě, ale „předává také jazykové kompetence a zprostředkovává české 

tradice a zvyky“ (Souralová 2012). Nejde ale pouze o to, že jsou děti o tradicích  

a zvyklostech informovány, ale o to, že je mohou zažít v jejich autentičnosti a na 

„vlastní kůži“. Zatímco rodiče v jejich vzpomínkách vystupují jako velmi obětaví  
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i přísní zároveň, chůvy jsou hodnoceny téměř výhradně v kladných pojmech a ve vztahu 

k pozitivním zážitkům a aktivitám. Vzpomínky na dětství strávené s chůvou, které se 

v jejich výpovědích objevují, se často vztahují k tomu, co vnímají jako typicky české 

aktivity, jako je například „první stanování na zahradě“, „první zabíjačkové hody“, 

pouštění draků, sbírání hub a lesních plodů, chataření nebo pečení cukroví o vánocích  

a malování vajec o Velikonocích. Rodiče v životech dětí figurují více jako autority, 

zatímco chůvy jsou prezentovány jako „přítelkyně“, se kterým je možné prožívat 

vztahovou intimitu a zakoušet emoční blízkost, kterou v dětství a dospívání ve vztahu 

k rodičům mnohdy postrádali (nebo stále postrádají). Tento intimní vztah, který si mezi 

sebou potomci Vietnamců se svými chůvami vytvořili, sehrál také důležitou roli 

v otázce jejich přináležení a formování identity, respektive se podílel na formování 

jejich „českého“ já i na tom, do jaké míry, se identifikovali se svým češstvím.  

Skutečnost, že zpovídaní potomci Vietnamců vyrůstali v transnacionálním sociálním 

prostoru, se promítla i do způsobu jakým uvažovali o výběru životního partnera. Moji 

respondenti sice měli blízko ke svým českým spolužákům a spolužačkám, přesto často 

preferovali vietnamské partnery. Jejich vyprávění o motivech vedoucích k rozhodnutí 

„koho si vzít“ bylo protknuto dvojím typem argumentů: individuálními touhami  

a přáním rodičů. Moji respondenti byli vychováváni v rodinách, kde je velký význam 

přikládaný rodinné soudržnosti a solidaritě a kde výběr partnera a manželský život 

nejsou pokládány za záležitost jednotlivce, ale celé rodiny. Většina z nich si z tohoto 

důvodu přála vyhovět rodičům a založit rodinu s parterem nebo partnerkou 

vietnamského původu. Jejich chování ale nelze interpretovat pouze jako „slepé 

následování“ přání rodičů. Moji respondenti byli silně ovlivněni hodnotami, které jim 

rodiče předali v procesu primární socializace, a toužili proto zakládat rodiny, ve kterých 

by mohli svým dětem tyto hodnoty, které pokládají za důležité, předat. Především si 

přáli, aby jejich děti měly úctu ke starším osobám, aby pro ně rodina byla na prvním 

místě, aby se vzdělávaly a aby se vždy chovaly slušně a skromně. A i když tomu tak 

nebylo vždy, domnívali se, že tyto hodnoty snáze svým dětem předají ve svazku 

s partnerem, který byl vychováván stejným způsobem. 
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Jak již bylo řečeno, řada rodičů se touží jednoho dne do Vietnamu vrátit a často o tom 

hovoří (nebo hovořili v minulosti). Vietnam nebyl pro potomky Vietnamců, se kterými 

jsem hovořila, zpřítomňován pouze jako „místo možného návratu rodičů“, nebo jako 

„místo vzpomínek a snění“, ke kterému se jejich rodiče ve svém každodenním životě 

v České republice pravidelně odkazovali, ale také jako „místo tradice“, vhodné pro 

osvojení si důležitých hodnot. Někteří své děti nabádali, že pokud se nebudou chovat 

slušně, budou muset na čas odjet do Vietnamu, aby své chování vylepšily. I když 

několik z nich tento plán uskutečnilo, ve většině případů k předávání hodnot  

a zprostředkování vietnamské kultury docházelo v prostředí soukromých domácností 

vybudovaných v České republice a v rámci místní vietnamské komunity. Rodiče mých 

respondentů si svůj domov ve Vietnamu připomínali materiálními předměty, které se 

staly součástí jejich českých domů a bytů, dodržováním různých tradic, svátků  

a zvyklostí (například během stolování) a účastí na komunitních kulturních  

a společenských akcích i tím, že se svými dětmi mluvili vietnamsky. Možnost přicházet 

do kontaktu s dalšími krajany, vietnamskou kulturou, i gastronomií jim v České 

republice poskytovaly zejména skvěle vybavené tržnice a multifunkční areály, jako 

například Sapa v pražské Libuši, která poskytuje českým Vietnamcům nejen příležitost 

k účasti na různých akcích, bližšímu vzájemnému poznávání a využívání služeb, ale 

také možnost k zakoupení různých druhů potravin a zboží dovezeného z Vietnamu. 

Podobně jako Západní Indové v New Yorku, které zkoumal Vickermann ve vztahu 

k Indii, se tak i o Vietnamcích v Česku částečně dá říci, že replikace vietnamské kultury 

je v místní komunitě v mnoha ohledech natolik dostačující, že migranti ani jejich 

potomci pro její prožívání být v přímém kontaktu s Vietnamem nepotřebují (Vickerman 

2002: 344).  

V souvislosti s přítomností semknuté etnické komunity má analýza životních příběhů 

potomků Vietnamců potvrdila se i to, o čem hovoří Freidingerová, že Vietnamci 

v České republice vytváří silné etnické sociální sítě, které mají velký vliv na vzorce 

chování rodin i jednotlivců (Freidingerová 2014). Jak se ale ukázalo, soudržná 

vietnamská (etnická) komunita nepředstavuje ale pouze silný sociální kapitál, 

podporující vysoce produktivní chování dětí ve školách (Zhou, Bankston 1994), ale 

může být vnímána i negativně, například jako zdroj omezení osobní svobody i jako 
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prostředek k potlačování schopnosti rozvíjet vlastní individualitu (individuální lidský 

kapitál). Přestoupení sociálních norem může navíc znamenat společenskou stigmatizaci 

a odloučení od rodiny a přátel (Crul, Thomson 2007; Crul, Vermeulen 2003; Portes 

1998).  

Skutečnost, že byli zpovídaní potomci Vietnamců vychováváni v transnacionálním 

sociálním prostoru, ovlivnila také jejich pocity přináležení k vietnamskému dědictví 

(emocionální transnacionalismus) i to, jakým způsobem konstruují své identity a jak 

artikulují své způsoby přináležení (ways of belonging). Většina z nich o svých 

identitách nepřemýšlí v binacionálních rámcích a uzavřených etnopolitických 

kategoriích. Necítí se být pouze Čechy nebo Vietnamci. Svou identitu často 

konstruují kolem myšlenky, že jsou výjimeční, protože se jim dostává privilegia 

nahlížet život z více různých úhlů a tvrdí o sobě, že se snaží „vzít si to nejlepší 

z obou kultur“. Nejsou ale pouhými kulturními zprostředkovateli mezi „dvěma světy“. 

Prvek akce, který je v jejich životních biografiích velmi silně zastoupen, poukazuje na 

to, že nehledě na veškerá omezení a tlaky, jež na ně klade společnost, rodiče i diskurzy 

a v jejichž rámci se jejich přemýšlení o vlastní identitě odehrává, vytváří tito mladí 

lidé vlastní identity i kulturní formy, které ty klasické v mnohém přesahují. 

V analyzovaných naracích jsem identifikovala dva způsoby zobrazování a chápání 

etnické identity jako biologicky dané a jako kulturně konstruované. Moji 

respondenti své „vietnamství“ často zdůrazňovali ve vztahu k výchovným metodám  

a způsobům, jakým byli vychováváni svými vietnamskými rodiči. Být Vietnamcem pro 

ně tedy kromě jiného nejčastěji znamená mít černé vlasy a šikmé oči, být narozený 

ve Vietnamu, ale také být vychovaný ve „vietnamském“ stylu a být člověkem, který 

uznává „vietnamské“ hodnoty. Své „češství“ prezentovali bez výjimky jako získané 

v průběhu socializace a života v České republice. Jako o „Češích“ o sobě sice hovořili 

méně často, své české vlastnosti ale zdůrazňovali pravidelně, nejčastěji ve vztahu 

k odlišnému, více individualistickému způsobu myšlení a odlišnému vnímání 

genderových rolí. Pro tyto narace, vyjadřují způsoby přináležení, je charakteristické 

vytyčování hranic mezi „My“ a „Oni“. Takto konstruované hranice, přitom 

neprocházejí vždy mezi národními a etnickými kategoriemi, mezi „českým“  
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a „vietnamským“, ale jsou mnohdy založeny na jiných principech a prochází například 

mezi lidmi s odlišným sociálním postavením nebo mezi lidmi z odlišných migračních 

kohort a generací. V očích většiny potomků Vietnamců je jejich vietnamská identita,  

o které hovoří jako o svém „vietnamství”, odlišná od „vietnamství“ jejich rodičů, 

migrantů, kteří přišli do České republiky v poslední době a jejichž ekonomická je 

nepříznivá, nebo od vietnamství těch, kdo žijí ve Vietnamu. To poslední je patrné 

zejména z výpovědí některých dívek, které se vyjádřily v tom smyslu, že raději než 

Vietnamce, který vyrůstal pouze ve Vietnamu, by za partnera volili Čecha. Obecně byl 

způsob, kterým vymezovali svou identitu, jako odlišnou od Vietnamců žijících ve 

Vietnamu patrný také v  naracích, reflektující návštěvy této země, ve kterých jsou lidé 

žijící ve Vietnamu zobrazováni jako jinak smýšlející a život v této zemi, jako vzdálený 

jejich životu v České republice. Dalo by se tedy říci, že do své „imaginární etnické 

komunity“ zahrnují zejména ostatní potomky Vietnamců, kteří stejně jako oni 

prožívají svůj život v transnacionálním sociálním prostoru.  

Má práce ukázala nejen situační a relační charakter identity, ale také to, jak se chápání 

identity vyvíjí v čase. Někteří potomci Vietnamců například vypověděli, že se postupem 

času začali více zajímat o své kulturní dědictví a naučili se více oceňovat a vážit si 

svého vietnamského původu, který doposud ve snaze zapadnout mezi ostatní české děti 

vědomě popírali. Velkou roli v tomto vývoji sehrálo právě období „návratu ke 

kořenům“, charakteristické budováním vztahů s dalšími potomky Vietnamců a hlubším 

seznamováním se vietnamskou kulturou. Toto období pro mnohé z nich představovalo 

transformativní zážitek, který jim umožnil přehodnotit svůj vztah nejen k české 

a vietnamské kultuře, ale i k vlastní etnické identitě.  

Přestože potomci Vietnamců mnohdy definují a vnímají vlastní identity (přináležení) 

způsobem, který se vymyká klasickým etnopolitickým kategoriím, neznamená to, že 

tyto identity nejsou formovány v rámci konkrétních lokalit vymezených národními nebo 

etnickými hranicemi. Naopak, životy potomků Vietnamců se odehrávají v konkrétních 

místech (v České republice, městech, kde žijí a chodí do školy apod.), ve kterých jsou 

stále vystaveni vlivu strukturálních omezení a rasismu mající původ v jejich 

etnickém/migrantském původu. Vietnamci jsou v České republice často vnímáni jako 
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homogenní skupina. Společenský diskurz, jehož prostřednictvím jsou zobrazováni, jako 

uzavření a částečně problematičtí jedinci, proto hraje v konstruování identit potomků 

Vietnamců významnou roli. V české společnosti existuje několik společenských 

problémů a nedobrovolných askribcí (připsaných identit), které jsou spojovány  

s Vietnamskými migranty a které byly mými respondenty pociťovány a proti kterým 

měli potřebu se vymezovat. K popsání tohoto procesu jsem ve své práci aplikovala 

koncept „dezidentifikace” a ukázala jsem, že strategie „dezidentifikace“ své uplatnění 

nachází nejen při snaze distancovat se od negativních stereotypů popisujících 

Vietnamce jako nevzdělané rolníky, kriminálníky, šmelináře, a uzavřené osoby, které 

neumějí česky a nechtějí se integrovat, ale také při vymezování sebe sama oproti 

stereotypům pozitivním, popisujícím potomky Vietnamců jako nudné šprty, kteří se 

věnují pouze škole a neumí se bavit. Zejména ženy se pak ve svých naracích častěji 

vymezovaly také proti stereotypu, který Vietnamce a vietnamskou společnost zobrazuje 

jako velmi konzervativní a tradičně založenou, když hovořili o tom, že jim nevyhovuje 

tradiční nahlížení partnerských rolí v manželství, kdy žena je podřízena muži.  

Význam lokální kontextu při procesu formování identit jsem dále popsala na 

příkladu několika vybraných biografií, ve snaze ukázat, jakou roli v procesu 

konstruování identity zaujímá vztah k místu, kde potomci Vietnamců vyrůstali a kde 

v současnosti někteří stále žijí. Jako významný faktor pro formování identit jsem při 

tom identifikovala zejména etnické složení místa, přítomnost soudržné etnické 

komunity (Kibria 2002).  Ukázalo se, že pro řadu respondentů, kteří vyrůstali v menších 

městech s početnou a etablovanou vietnamskou menšinou, představovala semknutá 

etnická komunita a možnost potkávat se s vrstevníky vietnamského původu oporu  

a vědomí toho, „kam patří“. V případě, že měli současně i pozitivní vztah s rodiči, 

neprožívali ve svém vztahu k etnicitě obvykle významnější krizová období a nikdy 

nepochybovali o tom, že jejich osobnost utváří jak vietnamské, tak české kulturní vlivy. 

Jejich situace byla v tomto ohledu často odlišná od situace těch potomků Vietnamců, 

kteří vyrůstali v místech, kde neměli téměř žádnou možnost stýkat se s dalšími 

Vietnamci, a jejichž identitní vývoj mnohdy prošel většími a bouřlivějšími změnami.  

Jak se dále také ukázalo z mého výzkumu, semknutá etnická komunita, může být 

vnímána nejen jako místo vzájemné podpory a pocitu sounáležitosti, ale také jako místo 
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sociální kontroly. V případě, že se jedná o malé město, mohou být normy a pravidla, 

která se komunita snaží prosazovat v očích jejich mladších členů pokládána za 

konzervativní a zkostnatělé v kontrastu s normami a pravidly, které panují 

v kosmopolitní Praze, která je v analyzovaných biografiích vykreslována, jako místo 

otevřené, multikulturní a skýtající mnoho možností. Praha proto v některých biografiích 

zaujímá ve formování identit některých potomků Vietnamců velmi zásadní roli zejména 

v tom, že se poskytuje příležitost pro setkání s potomky Vietnamců, deklarujících různé 

typy autentických identit, od čistě „vietnamských“ po ty typicky „české“. 

Jak dále ukázal můj výzkum, vztah k Vietnamu se nedohrává pouze v symbolické nebo 

emocionální rovině. Většina rodin se svou zemí původu udržuje pravidelné styky, 

založené především na pevných rodinných vazbách, na kterých se ve velké míře podílejí 

i jejich děti, které si se svými příbuznými píšou, telefonují nebo je i navštěvují. Intenzitě 

těchto vztahů napomáhá i fakt, že většina respondentů ovládá vietnamský jazyk alespoň 

na základní úrovni. Lze říci, že přestože většina z nich, za svůj domov považuje Českou 

republiku, kde vyrůstali, stále pociťují blízký vztah k zemi, ze které pochází jejich 

rodiče (případně i oni sami) a kde žijí jejich příbuzní (k podobným závěrům dospěla 

také Souralová 2014). Jejich pocity blízkosti jsou přitom téměř výhradně založeny na 

existenci pevných biologických pout a jejich vazby proto mají spíš lokální charakter. To 

znamená, že se k Vietnamu vztahují skrze konkrétní (blízké) osoby žijící 

v konkrétních lokalitách a Vietnam jako takový je oslovuje spíš svými přírodními 

krásami, turistickými atrakcemi a milými lidmi, podobně jako „běžného“ turistu. To, co 

jim na Vietnamu nejvíce vadí a proč většinou neuvažují o tom, že by se do této země 

trvale přestěhovali, je znečištěné životní prostředí, politická situace a všudypřítomná 

korupce. Podobné důvody, které kdysi vedly jejich rodiče k tomu, že Vietnam opustili, 

tak mnohdy tvoří i rámce, ve kterých o svém možném přestěhování do této země 

uvažují i oni samotní. 

Na závěr bych ráda uvedla, že cílem mé práce nebylo zdůraznit, v čem jsou potomci 

Vietnamců „jiní“ než jejich vrstevníci. Má práce potvrdila, že tito mladí lidé, kteří 

vyrůstali v transnacionálním sociálním prostoru, se ve svých životech museli (a musí) 

potýkat s problémy a situacemi, které jejich vrstevníci řešit nemusí. Na druhou stranu se 
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ale také ukázalo, že přes všechny tyto odlišnosti existuje celá řada věcí, které mají 

potomci Vietnamců s ostatními vrstevníky společné. V biografických vyprávěních 

řady respondentů dominují témata jako první lásky, významná přátelství, zdravotní 

úrazy a omezení, cesty a pobyty v zahraničí, pracovní a školní úspěchy apod. To, co 

tyto mladé lidi nejvíce zaměstnává, zkrátka často nejsou původ a etnicita, ale jiné 

otázky spojené s gendrem, věkem, sociálním postavením nebo fází životního cyklu. 

A přestože jsou hrdí na svůj vietnamský původ, nechtějí pouze prizmatem této etnické 

kategorie.  Jak řekla jedna dívka vietnamského původu pro televizní dokument na ČT 

„Já nemusím být vůbec jako víc Vietnamka nebo víc Češka. Já jsem prostě já. Jsem 

výjimečná, jsem jedinečná.“  

Návrhy pro další výzkum 

V průběhu svého výzkumu jsem narazila na řadu otázek, jejichž zkoumání by bylo nad 

rámec mé práce, ale které by si v každém případě zasloužily, aby jim byla věnována 

pozornost. Proto si na závěr dovoluji formulovat několik doporučení pro další výzkum 

v oblasti potomků Vietnamců v Česku. Z mé práce vyplynulo, že vietnamské rodiny 

v Česku udržují poměrně intenzivní vztahy se svou zemí původu, a že mezi oběma 

zeměmi díky nim proudí nejen ekonomické remitence, ale také remitence sociální. Ve 

své kvalitativně zaměřená práci, jsem se pokusila hlouběji popsat jejich charakter 

z perspektivy migrantů, domnívám se ale, že by bylo velmi přínosné zpracovat toto 

téma využitím kvantitativních nebo smíšených metod a vyzkoumat, jak je tento jev 

rozšířený, jaké skupiny se aktivně do tohoto typu transnacionálních procesů zapojují, 

zda se jedná o aktivity zaměřené trans-lokálně, nebo na celý národ a jaký mají případně 

dopad na život ve Vietnamu.  Další otázka, na kterou jsem narazila a kterou nebylo 

možné spolehlivě vyzkoumat prostřednictvím kvalitativních metod, je otázka uplatnění 

potomků Vietnamců na trhu práce. V případě mých respondentů se většině z nich v této 

oblasti dařilo a neznamenali žádné problémy. Jak ale ukazují jiné výzkumy 

(Freidingerová 2014), toto nemusí být případ zdaleka všech potomků Vietnamců, proto 

by bylo velmi zajímavé a užitečné i tuto oblast lépe prozkoumat. Poslední doporučení se 

zároveň dotýká nedostatku mé práce, kterou spatřuji v tom, že jsem neuskutečnila 

rozhovory také s rodiči mých respondentů, jejichž pohled na řadu problémů, které 
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v průběhu výzkumu vyvstaly, by jistě přinesl novou a obohacující perspektivu. Ve svém 

budoucím zkoumání se proto chci zaměřit na vztahy mezi rodiči a jejich dětmi a zapojit 

při tom perspektivu všech zúčastněných. 
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Linh žena 1986 28 Zaměstnankyně 

v ICP Praha, 
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mezinárodní 

studia  

Narozena v ČR, 

v roce zpět do 

Vietnamu, v ČR od 
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Liberec, 

Praha 

Tony muž 1993 20 Student policejní 

akademie (VŠ) 
Narozen v CŘ Ústí nad 

Labem Praha 
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vysoké školy 

ekonomických 

studií  

V ČR od 8 let, 

celkem 15 let 
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Karel muž 1993 21 Student VŠE, 

podnikatel, učitel 
Narozen v CŘ Velké 

Popovice,  
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Huong Lan žena 1987 26 Zaměstnankyně 

OAMP 

V ČR od 5,5. Celkem 
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Hana žena 1992 24 Managerka 

jídelního řetězce 

 

V ČR od 2 let, 

celkem 22 let 

Cheb, Praha 
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Linda 
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Jirkov, 

Chomutov 

Praha 

Eva žena 1997 18 Studentka 
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v Německu, v CŘ od 

4 let, 14 let 

Praha 

Mai 
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NNO 
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celkem 18 let 

Jablone
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Nisou, 
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Jana žena 1989 22 Studentka 
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nad 

Labem, 
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Narozen ve 

Vietnamu, v ČR od 
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