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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 zaměřením 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. 
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Úvod a cíle práce 
 

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 těchto mladých lidí, 

jejichž životy byly ovlivněny tím, že vyrůstali v transnacionálním sociálním prostoru 

rozprostírajícím se mezi územím dvou států - Vietnamem a Českou republikou. Současně 

je ale nutné říci, že potomky Vietnamců nevnímám jako existující ve „vzduchoprázdnu“  

a jejich identity jako „deteritorializované“. Uvědomuji si, že zvýšená prostupnost hranic, 

neznamená, že praktické a emoční aspekty přináležení ke konkrétním místům přestaly 

být významné (Blunt 2007; Tuan 2001; Mitchell 1997). Transnacionální sociální prostor 

proto 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 řeší předkládaná práce, 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. 
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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. Ve druhé kapitole se věnuji metodologii a představuji důvody, 

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

primární výzkumnou metodu. Třetí kapitola se zaměřuje na historické rámování 

vietnamské migrace do České republiky. Čtvrtá kapitola uvozuje empirickou část 

práce a věnuji se v ní reflexi procesu vyrůstání a dospívání v transnacionálním sociálním 

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

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

zde snažím popsat, jakým způsobem životy a formování identit těchto mladých lidí 

ovlivňují diskurzivní pole a mocenské vztahy v konkrétních lokalitách. Sedmá kapitola 

se věnuje symbolickým a materiálním transnacionálním praktikám a vazbám potomků 

Vietnamců k Vietnamu.  

Teoretická a metodologická východiska  

Moje práce se snaží životy potomků Vietnamců interpretovat využitím teorie  

transnacionalismu a konceptu „transnacionálního sociálního prostoru“ (Pries 1999). 

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 není vymezen hranicemi dvou států nebo kultur, ale ve kterém se 

sociální, kulturní i geografické prostory prolínají a vzájemně ovlivňují. (Levitt a Glick 

Schiller 2004; Szaló 2007).  Teorie transnacionalismu své uplatnění nalézá zejména ve 

studiu migrace. Výzkumy, realizované na tomto poli, se zaměřují především na různé 

úrovně vazeb, které migranti udržují se svými zeměmi původu. Do studia identit přináší 

teorie transnacionalismu  nový úhel pohledu v tom, že ukazuje, že identity, které si 

potomci migrantů osvojují, překračují tradiční politické, sociální a kulturní hranice, 

protože nejsou utvářeny pouze v jednom místě, ale v procesu interakce mezi místem 

předků a místem, kde potomci migrantů žijí. 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 tak, že identity, které potomci 

Vietnamců v Česku na pozadí národních, 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 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, 
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že se musí popasovat s odlišnými „kódy, kulturami, ideologiemi a cíli, které cirkulují 

v jejich životech a myslích“ (Wolf 2002:257-8).  

Další pojem, se kterým operuje má práce, je pojem „etnicity a etnické identity“. Kategorii 

etnicity chápu v jejím strukturálním pojetí - nikoliv jako „věc“ nebo „vlastnictví skupiny“, 

ale jako aspekt vztahu (Jenkins 1997). A zaměřuji se na to, jak potomci Vietnamců 

vymezují 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 2007: 315).  

Záměrně se vyhýbám pojmům jedenapůltá a druhá generace migrantů, protože 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). A používám pojem „potomci migrantů“, nebo „potomci 

Vietnamců“, do kterého v tomto případě zahrnuji jak děti narozené v Česku, tak ty, které 

většinu svého života vyrůstaly mimo Vietnam. 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. 

Metodologicky se opírám o participativní přístupy v sociálních vědách, a proto se snažím 

nechat co největší prostor samotným participantům a ukázat, že nejsou 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 pro svou práci zvolila narativní přístup, který umožňuje prostřednictvím analýzy 

životních biografií odhalit, jak potomci Vietnamců konstruují a zvýznamňují své identity 

a sociální praktiky tím, že dává prostor pro prezentování témat a postav, které jsou pro 

jejich osobní „příběhy“, životy a identity důležité.   

Výsledky a diskuse  
 

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

v transnacionálním sociálním prostoru? 

 

Rodiče mých respondentů ve většině případů svůj pobyt v České republice pokládali za 

dočasný, a i když svůj postoj postupně z různých důvodů často přehodnotili, jejich sen  

o návratu ovlivnil jak jejich migrační a integrační strategie, tak jejich vztah k vlastním 

dětem. 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 



5 

 

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 ale 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. 

Vztah rodičů ke vzdělání a jejich způsoby výchovy byly respondenty prezentovány jako 

kulturně distinktivní praktiky a postoje 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.  

 

Vedle rodičů zaujímá ve zkoumaných  životních biografiích velmi významné místo 

postava chůvy. Zatímco rodiče ve vzpomínkách mých respondentů vystupují jako velmi 

obětaví i přísní zároveň, chůvy jsou hodnoceny téměř výhradně v kladných pojmech a ve 

vztahu k pozitivním zážitkům a aktivitám. Vzpomínky na dětství, které se v jednotlivých 

výpovědích objevují, se často vztahují k tomu, co potomci Vietnamců 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 na Velikonoce. Rodiče v jejich životech figurují více jako 

autority, které milují, protože je respektují, 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 moji respondenti 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 byli vychováváni v rodinách, kde je velký význam 
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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 partnerem 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 ve všech případech, často byli přesvědčeni, že tyto hodnoty snáze svým dětem 

předají pouze ve svazku s parterem, který byl vychováván stejným způsobem, tedy  

ve vietnamské rodině.  

Vietnam nebyl pro potomky Vietnamců 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 snažili se svými dětmi hovořit 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 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 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, nebo jako prostředek  
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k potlačování schopnosti rozvíjet vlastní individualitu. Přestoupení sociálních 

norem může navíc znamenat společenskou stigmatizaci a odloučení od rodiny a přátel 

(Crul, Thomson 2007; Crul, Vermeulen 2003; Portes 1998).  

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 vystaveni 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 něčeho 

nevyhnutelného, nepřekonatelného a kulturně podmíněného, je více než problematická 

a že 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. 

2) Jak se skutečnost, že vyrůstali v transnacionálním sociálním prostoru, odráží na 

způsobu, jakým potomci Vietnamců v Česku konstruují a zvýznamňují své identity?  

Většina potomků Vietnamců, se kterými jsem hovořila, o svých identitách 

nepřemýšlí v binacionálních rámcích a uzavřených etnopolitických kategoriích. 

Necítí se být pouze Čechy nebo Vietnamci. Ke kategorii etnicity přistupují aktivním 

způsobem, stejně jako k ostatním podobným kategoriím (jako například národnost nebo 

rasa) a redefinují ji tak, aby lépe zapadala do jejich vidění světa odrážející vlastní žité 

zkušenosti. Pro narace, ve kterých moji respondenti vyjadřují své způsoby přináležení, je 

charakteristické vytyčování hranic mezi „My“ a „Oni“. Hranice, které takto konstruují, 

přitom neprocházejí vždy mezi národními a etnickými kategoriemi, mezi 

„českým“ a „vietnamským“, ale také mezi lidmi s odlišným sociálním postavením 

nebo mezi lidmi z odlišných migračních kohort a generací. Je možné říci, že do své 

„imaginární etnické komunity“ zahrnují zejména ostatní potomky migrantů, kteří stejně 

jako oni prožívají svůj život v transnacionálním sociálním prostoru, i když ani společný 

původ a migrační generace nemusí vždy být tím, co spojuje a co vytváří kritérium pro 

vymezení své přináležitosti k určité skupině. 

Má práce ukázala nejen situační a relační charakter identity, ale také to, jak se 

chápání identity vyvíjí v čase. Někteří z mých respondentů 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 období „návratu ke 

kořenům“, charakteristické budováním vztahů s dalšími potomky Vietnamců a hlubším 

seznamováním se vietnamskou kulturou. Toto období pro mnohé z nich představovalo 
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transformativní zážitek, který jim umožnil přehodnotit jejich 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, díky čemuž jsou stále vystaveni vlivu strukturálních omezení 

a rasismu mající původ v jejich etnickém/migrantském původu. 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 o distancování 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.  

Význam lokální kontextu při procesu formování identit jsem dále popsala na 

příkladu několika vybraných životních 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 a 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 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 typicky „české“. 
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3) Jaký je jejich vztah (praktický i emoční) k Vietnamu, jaké jsou jeho aspekty, co ho 

ovlivňuje a jak se proměňuje v čase? 

Můj výzkum ukázal, že, 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 pro každého „běžného“ 

turistu.  

ZÁVĚR 

Potomci Vietnamců v Česku zatím nebyli předmětem hlubšího bádání. Většina studií, 

která se na tuto skupinu zaměřují, je vedena z pohledu integračního diskurzu a zabývá 

se jejich integrací do vzdělávacího systému.  Ve spojitosti s identitou se o potomcích 

Vietnamců často hovoří jako o „banánových dětech“. Tento pojem odkazuje  

k specifickému postavení potomků 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 tvrdit, že Vietnam a vietnamská kultura v životech těchto 

dětí a mladých lidí nehrají žádnou roli? Moje práce, která potomky Vietnamců zkoumá 

z pohledu transnacionalismu a s využitím konceptu „transnacionálního sociálního 

prostoru“, tyto předpoklady zpochybňuje. Ukázala jsem v ní, že potomci Vietnamců 

„vyrůstají v transnacionalizovaných kontextech, které jsou silně prostoupeny sociálními 

remitencemi, hodnotami a kulturními elementy rodné země“ (Levitt, Waters 2002:22). To 

ovlivňuje způsob, jakým artikulují své pocity přináležení k vietnamskému dědictví i to, 

jakým způsobem konstruují své identity. Doložila jsem také, že potomci vietnamských 

migrantů v Česku se ve svých životech musí vypořádávat s událostmi a praktickými 

problémy plynoucími ze skutečnosti, že jsou součástí rodin, jejichž sociální vazby, jsou 



10 

 

silně propojené s Vietnamem a zároveň i to, že jejich identity nelze popsat v termínech 

„bud“ a „nebo“ (buď Vietnamec, nebo Čech).  Naopak jejich identity jsou komplexní, 

mnohoznačné a proměnlivé s ohledem na čas, místo a situaci a oni je tváří v tvář 

společenským tlakům a omezením aktivně vyjednávají.  Současně jsem ale ukázala i to, 

že přes všechny tyto odlišnosti, existuje celá řada věcí, které mají potomci 

Vietnamců s ostatními vrstevníky společné a že to co tyto mladé lidi nejvíce 

zaměstnává, často nejsou původ a etnicita, ale jiné otázky spojené s gendrem, 

věkem, sociálním postavením, nebo fází životního cyklu. Zkrátka některé potomky 

Vietnamců v Česku lze možná v některých ohledech vnímat jako do jisté míry „odlišné“, 

v žádném případě to ale neznamená, že bychom je měli považovat za cizince, nebo je 

z této perspektivy nahlížet a posuzovat. 

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, který spatřuji v tom, že jsem neuskutečnila 

rozhovory také s rodiči mých respondentů, jejichž pohled na řadu problémů, které 

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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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 identity, place 

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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Introduction and main goals  
 

In the past migrants were perceived as those who left their country to settle down in 

another one, because of which they have lost their „roots“. It was assumed that migrants 

won’t keep ties to their country of origin or that they will do so only in a limited way and 

therefore not much attention has been paid to this issue. With the rise of globalization, 

and the spread of travel and distance communication, these relationships have grown 

quantitatively, and the representatives of anthropology, sociology and social geography, 

who in the 1990s began to engage more intensively on the question of cross-border 

networks and the links of individuals to multiple geographic locations, pointed out, that 

the lives of migrants and their descendants take place in a transnational social space 

connecting the sites of the new and old "home" (Glick Schiller et al. 1992; Voigt-Graf 

2004, Szaló 2007: 8). And at the same time, they pointed out that their identities can no 

longer be described by using classical ethno-politic categories such as nationality, race 

or ethnicity, because they are formed through material and symbolic cross-border flows 

between two (or more) national states and geographic spaces (Bash et al., 1994; Levitt 

and Glick-Schiller, 2004).  My dissertation is based on a narrative analysis of eighteen 

life biographies and its aim was to describe life practices and identity formation among 

children of Vietnamese descent in Czech Republic from the transnational perspective. 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. All this of course doesn’t mean that descendant of Vietnamese are perceived as 

"existing in the vacuum" (Pries 1999, 2009) and their identities as "deterritorialized" 

(Szaló 2007). I realize that the increased permeability of borders (in many places and for 

many people) and the emotional aspects of being attached to specific sites have not 

become less significant (Blunt 2007; Tuan 2001; Mitchell 1997). The transnational social 

space does not represent a "spatial metaphor" in my work,  but I define it as "a system of 

social relations composed of networks that are formed on the background of discourse 

fields and power relations in particular locations" (Glick Schiller, Caglar, 2009: 180, 

Collyer, King 2015). 

 

The main questions that I pose in my work are: 

 

1) How did the fact that they grew up in a transnational social space influenced the lives 

of these young people. 

2) What kind of impact has this fact on their identity formation. 

3) What relationship do they have with Vietnam, what are the aspect of this relationship 

and how does it develop and change in time and according to situation. 
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The structure of the work 
 

This dissertation thesis is subdivided into introduction, conclusion and seven chapters. 

In the first chapter main theoretical concepts and definitions are introduced. The 

second chapter is a methodological chapter and I describe her why I choose to use 

narrative method and biographical interviews as a primary research method. The third 

chapter is devoted to the history of Vietnamese migration to Czech Republic. The forth 

chapter introduces the empirical part of the work and it reflects the process of growing 

up in transnational social space. Fifth chapter describes and analysis attitudes towards 

partner choice. Chapter six reflects on questions of identity formation. Among others  

I try to describe, in what way the formation of identities of these children and young 

people is influenced by discursive fields and power relationships in particular localities. 

Chapter seven is devoted to symbolic and material transnational practices and 

connections of children of Vietnamese descent to Vietnam.  

Theoretical and methodological framing  
 

My work seeks to interpret the lives of children of Vietnamese migrants by employing 

the theory of transnationalism that does perceive them, as those who grow up in the 

"transnational social space" (Pries1999). I derive the term transnational space from 

the term "transnational social field" introduced by Levitt and Glick Schiller (1992) into 

the migration study and I understand it as social space that is not defined by the 

boundaries of two states or cultures but in which “social, cultural and geographical 

spaces intertwine and interact with each other” (Levitt and Glick Schiller 2004; Szaló 

2007). The theory of transnationalism finds its application especially in migration 

studies. Research carried out in this field focuses primarily on the different aspect of ties 

that migrants maintain with their countries of origin. In the study of identities, the 

theory of transnationalism brings a new perspective by showing that identities that 

migrants and their offspring adopt go beyond traditional political, social and cultural 

boundaries. In my work I don’t primarily focus on the question whether migrant 

offspring themselves or their identities are transnational or not. I argue that the 

identities migrant children construct are situational, fluid and can’t be easily captured 

through either through national or transnational categories. And I use the transnational 

perspective as a conceptual framework for describing the "diversity of the social worlds 

inhabited by the descendants of migrants who cross the borders of the nation states" 

(Klvaňová 2009: 91) and to show how the lives of these people affect the fact that they 

have to cope with different "codes , cultures, ideologies, and goals circulating in their lives 

and minds "(Wolf 2002: 257-8). My primarily focus is on how the offspring of the 

Vietnamese operate in transnational social spaces, and I pay attention not only to 

transnational institutions of an economic nature, but above all to the "cognitive and 

imaginative elements of transnational life" (Levitt, Waters 2002). 
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Another important concept which I use to interpret my findings is the concept 

"ethnicity and ethnic identity". I understand the category of ethnicity as a structural 

concept - not as a "thing" or "ownership of a group", but as an aspect of a relationship 

(Jenkins 1997). And I focus on how the descendants of Vietnamese define the 

boundaries between "Us" and "Them" (Barth 1998), which, I think, go beyond the 

"supposed" boundaries according to which ethnicity is related to "objective cultural 

differences" (Szaló 2002: 121 Eriksen 2007: 315).  

 

I am deliberately avoiding the terms one and half and second-generation migrants 

because it implies  the idea that migrant descendants are themselves migrants, although 

many have spent most of their lives in only one country, and they have no migration 

experience at all (Eriksen 2007: 46). Instead of that  I use the term "Vietnamese 

offspring" or "descendants of (Vietnamese) migrants in the Czech Republic", in 

which case I include both children born in the Czech Republic and those who grew most 

of their lives outside Vietnam. Overall, I spoke with 25 respondents but only 18 of 

them were included in the research sample, with two of them I spoke twice. Six 

respondents were born in the Czech Republic, ten respondents migrated to CR at the age 

of 2-6 and three respondents came to CR at the age of 7-10 years. 

 

Methodologically my work is based on participatory approaches in social science, 

therefore I tried to leave as much room as possible to the participants themselves and 

show that they are not passive recipients of categories subjected to social structures and 

processes but active players in the creation of their lives and identities (Prout, James 

1990). Because of this, I have chosen a narrative approach for my work, which allows, 

through an analysis of life biographies, to reveal how Vietnamese descendants construct 

and enhance their identities and social practices from their own point of view. A number 

of more specific questions and problems addressed by the work were therefore 

formulated on the basis of the initial analysis of life biographies, depending on the main 

themes and characters of the stories and forms of self-presentation of their narrators. 
 

Results and discussion 

1) How did the fact that they grew up in a transnational social space influenced the 

lives of these young people? 

The parents of my respondents in most cases considered their stay in the Czech Republic 

to be temporary, and although their attitudes have often been re-evaluated for various 

reasons, their “dream of return” has influenced both their migration and integration 

strategies and their relationship to their own children. Their lives were focused on the 

accumulation and reproduction of economic, social and cultural capital, whether 

through their own commitment (especially hard work) or by providing care and support 
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to the offspring. This was reflected in the way my respondents talked about their 

feelings of loneliness stemming from the fact that their parents, thanks to their 

duties towards their families in the Czech Republic as well as in Vietnam, did not 

have much free time to spend with their children. The difficulties encountered in 

childhood were often also related to the structural constraints their families have been 

exposed to. Above all, these were strictly set migration rules, which in many cases led to 

temporary family fragmentation or the dependency of their parents on business 

activities and the impossibility of moving into employment. 

Migration and integration strategies of the parents manifested themselves also in 

the ways how they approached upbringing and education. In reflecting on their own 

lives my respondents often spoke about the relationships with their parents, their raring 

strategies, and “Vietnamese” values they passed on them. Their parents approach to 

education and their raring strategies were often presented as culturally distinctive 

practices and attitudes which differed from those practiced in the majority society. 

These practices were reflected on in two ways. On one side they were perceived as non-

adequate compared with the practices dominating in the Czech society (too much 

strictness, hypocrisy and neglecting individual needs and dreams were mentioned the 

most). By criticizing them the respondents were showing their belonging to the “Czech 

mentality”. And on the other side they were described as purposeful a leading to the 

formation of desirable attitudes and values, such as politeness, industriousness, respect 

towards parents and elders and focus on education. And respondents used them to 

accent their Vietnamese identity. 

Beside the parents another very important person in the analysed biographies is the 

nanny. While the parents stand out for their devotion as for their strictness, the nannies 

are appraised mostly in positive terms and in connection to positive activities and 

experiences. The memories about childhood that are revealed in individual stories, are 

often connected to activities that children of Vietnamese migrants view as typically 

Czech activities, such us “first camping in the garden”, “first pig –slaughter feast”, kite 

flying, mushroom picking or baking of Christmas cookies.  In my respondents lives, the 

parents figure more as authorities , who they respect, while nannies are presented as 

„buddies“ which whom they can  experience intimacy and  emotional closeness  which 

they lacked (and often still are lacking) during their childhood in the relationship with 

their parents. This intimate relationship that my respondents formed with their nannies 

also played an important role in the development of their feelings of belonging to Czech 

society and in the construction of their “Czech identity”. 

The fact that they grew up in transnational social space was also reflected in the 

ways how they approached the question of choosing a life partner .Mine 

respondents have been raised in families were family cohesion and solidarity were seen 

us very important. The choice of a partner and marital life in these families doesn’t 

concern only the person him or herself but it concerns the whole family. Therefore most 

of them wanted to please their parents and establish a family with a partner of 
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Vietnamese descent. They behaviour however shouldn’t be interpreted only as a „blind 

following” of the parents’ wishes. My respondents were strongly influenced by the 

values that their parents passed on them during the process of primary socialization and 

wished to establish families in which they could transfer values that they perceived as 

important to their own children. Most of all they wished that they children will be 

respectful to elder people, that family will be their primary concern, that they would 

educate themselves and behave politely and humble. And in many cases they felt that 

they could pass these values on their children only in a relationship with a partner that 

has been raised in same way as they have been.  

Vietnam wasn’t presented to my respondents only as a place where their parents would 

like to return to, or as a place of memories and dreams and a place toward which their 

parents oriented themselves regularly in their daily practices and lives. But also as a 

place of tradition, suitable for adopting important values. Some of them warned their 

children that if they will not behave well, they will have to spend some time abroad in 

Vietnam, to enhance their behaviour. And sometimes this really took place. In most 

cases however the transmission of values and Vietnamese culture happened in the space 

of their private homes which they established in Czech Republic and within the Czech-

Vietnamese community. The parents of my respondents tried to evoke their home in 

Vietnam, by example through material objects, which became a part of their Czech 

apartments and houses, by abiding to different kind of traditions, such as eating and 

dining habits, or by participating at cultural and social community activities, or by trying 

to talk Vietnamese with their children. Opportunities to get in touch with other 

Vietnamese migrants, Vietnamese culture and gastronomy, are plenty in Czech Republic. 

The most important in this case are several very good equipped markets and 

multifunctional zones, like by example Sapa in Prague’s district Libuše, which is not only 

a great resource of goods and services, but also a place where many activities and 

festivals take place, and were people can easily meet each other. Vickermann who 

studied West Indians in New York, came to a conclusion, that the replication of Indian 

culture in New York is in many aspect so perfect, that to keep in touch with authentic 

Indian culture, people don’t have to be in touch with India at all (Vickerman 2002: 344). 

I suppose that the same thing can be said also about the Czech Vietnamese. 

Talking about close knit ethnic community my analysis confirmed what Freidingerová 

stated, that Czech Vietnamese form strong ethnic social networks, which have a big 

impact on behaviour patterns on families and individuals (Freidingerová 2014). 

On the other side, an interesting finding of my research is, that close knit 

community doesn’t stand only for strong social capital, which support high 

productivity of children at school (Zhou, Bankston 1994), but can also be 

perceived negatively by example as a constraint to personal freedom and as 

means of suppressing ones individuality (individual social capital). Surpassing of 

social norms can above all lead to societal stigmatization and isolation from family and 

friends (Crul, Thomson 2007; Crul, Vermeulen 2003; Portes 1998).  
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My analysis further also showed that during secondary socialization my respondents 

have been exposed to influences from the majority society (mostly through school, 

television and peers) as by their parents and had therefore „to negotiate differences 

between their parents’ cultural preferences and their own”. (Crul et al. 2012). But at the 

same time it also evolved that parents and children don’t live in detached worlds but 

construct their own transnational social spaces in which they negotiate new forms 

of cultural values  and practices by linking together influences from „here“ and 

„there“ (Espiritu, Tran 2002:391). My conclusion here is that the conceptualization of 

problems that occur between parent and child as caused by different type of 

acculturation and at the same time insurmountable is very problematic and insufficient, 

mostly due to the fact that opinions about what is culturally acceptable ad what isn’t 

changes and evolves over time and don’t have to be of a permanent nature. 

2) How does the fact that they grew up in a transnational social space reflects in the 

ways how these young people construct and give meaning to their identities? 

 

Most of the young people of Vietnamese descent to whom I spoke to, don’t think about 

their identities in binational frames and closed ethno-political categories. They 

don’t feel as being only Czech or only Vietnamese and they approach the category of 

ethnicity in an active way by redefining it so it would better suit their world view and 

reflect their lived experiences.  

Most of the narrations in which my respondents expressed their feelings of 

belonging are characterized by defining borders between „Us“and „Them“. However 

borders which they construct are not always passing through national and ethnic 

categories, between  the „Czech“ and the „Vietnamese“, but also between people with 

different social status, or between people of different migration cohorts. It could be also 

said that „their imaginary ethnic community“ is formed most of all by other children of 

Vietnamese, who like them experience their lives in a transnational social space, 

although even common origin and migration generation aren’t the most important 

aspect which is shaping their  feelings of belonging to a specific group.   

My work further showed not only the situational and relational character of 

identity but also how identity develops in time. Some of my respondents told me that 

they experienced a period in their life’s  which they sometimes described as  “going 

back to their roots”, when they started to be more interested in their cultural heritage 

and started to be more proud of their Vietnamese background, which some of them in 

the past tried to repress in order to fit in. In this period of their life they also started 

creating new and strengthening old friendships with their friends of Vietnamese 

descent. For most of them it was an important transformative experience, that helped 

them to sort out who they were. 

The fact that my respondents define and perceive their identities (and belonging) in  

a way that doesn’t fit in common ethno-political categories doesn’t mean that their 
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identities aren’t formed within particular localities that are defined through national and 

ethnic boundaries. In contrary, My work showed that Vietnamese offspring lives are 

embedded in particular places and discursive fields in which they have to face structural 

constraints, racism and stereotyping that are connected to their ethnic/migration 

background.  

In Czech society several social problems and involuntary ascriptions exists which are 

linked to Vietnamese migrants and which were felt by my respondents as something 

they should distance theme self from. To describe this process I applied the concept of 

so-called “disidentification” which is described by Goffman in Stigma (1963) and  

I showed that this strategy does not have to be applied only in connection with negative 

stereotypes such as those picturing Vietnamese migrants as uneducated farmers, 

criminals, drug dealers, black marketers’ or closed community and people who don’t 

want to learn Czech and integrate themselves, but also by distancing themselves  from 

positive stereotypes portraying the children of Vietnamese as boring nerds who spent 

all the time learning and who are unable to make fun. 

The importance of the local context in the identity formation process I further 

described  by using an example of several selected biographies, were the role of  

attachment to the place were descendants of the Vietnamese grew up and where some 

of them are still living (local context) is described. As a significant factor in identity 

formation, I have identified, in particular, the ethnic composition of the place and the 

presence of a cohesive ethnic community (Kibria 2002). It turned out that for a number 

of respondents who grew up in smaller cities with a large and established Vietnamese 

minority, the close-knit ethnic community and the opportunity to meet Vietnamese 

peers, played an important role in their feelings of knowing were the belonged. 

If they had a positive attitude to their parents at the same time, they did not usually 

experience significant crisis periods in their relationship with ethnicity, and they never 

doubted that their personality was shaped both by Vietnamese as well as Czech cultural 

influences. Their situation was often different from the situation of those Vietnamese 

descendants who grew up in places where they had little or no possibility to associate 

with other Vietnamese and whose identity development has often gone through more 

turbulent changes. As has also been shown in my research, the close-knit ethnic 

community can be perceived not only as a place of mutual support and sense of 

belonging, but also as a place of social control. In the case of a small town, the norms and 

rules that the community seeks to promote in the eyes of their younger members may be 

considered conservative and stiff in contrast to the norms and rules prevailing in the 

cosmopolitan Prague, which in their biographies is described as an open, multicultural 

city of many opportunities. Prague, in some biographies, has a crucial role in the 

formation of the identities of some Vietnamese descendants, in particular, by providing 

an opportunity to meet the descendants of Vietnamese declaring different types of 

authentic identities, from purely "Vietnamese" to typically "Czech." 
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3) What is the relationship (practical and emotional) to Vietnam, what are its main 

aspects? And how does it change in time? 

 

My research showed that the relationship to Vietnam isn’t taking place only on  

a symbolical or emotional level, but that most of the families maintain regular 

connection, based mainly on stable family relationships in which  their children(the 

research participants), who write, phone or visit their family in Vietnam  are in most 

cases also involved. An important role in the maintenance of these relationships pays the 

fact that most of the participants have at least a basic knowledge of Vietnamese 

language. It can be said that even though most of them consider Czech republic, 

were they grew up as their home country, they still experience a close connection 

to the country were they parents (sometimes also themselves) are from and  

where their ancestor live. Their feelings of connectedness are nevertheless based 

mainly on the existence of firm biological ties and their affinities therefore have rather a 

local character. This means that they connect to Vietnam through concrete persons 

(friend of family) who live in concrete localities and Vietnam as such speaks to them 

mainly because of its natural beauty, tourist attractions and friendly people, just like it 

does to any other “ordinary tourist”. 

CONCLUSION 

Children of Vietnamese descent in the Czech Republic have not yet been the subject of 

extended research. Most of the studies that focus on this group are guided by the 

integration discourse and are concerned with their integration into the education 

system. In connection with identity, the children of Vietnamese are often referred to as 

"banana children". This term refers to their specific position in Czech society but its use 

is debatable mainly because it implies the idea that the descendants of Vietnamese in the 

Czech Republic have nothing more in common with their Vietnamese identity than skin 

color. In other words, even though these children and young people look Vietnamese, 

their mentality is Czech. But is that really the case? Can the experiences and feelings of 

such a diverse group really be captured by one single category? Are their identities not 

flexible, dynamic, situational, and constructed, as understood by contemporary 

postmodern sociological discourse? Can we say that Vietnam and Vietnamese culture do 

not play any role in the lives of these children and young people? My work, which 

analysis the descendants of Vietnamese from the transnationalist perspective, disputes 

these premises. It shows that during their lives children of Vietnamese migrants living in 

Czech Republic, have to face many practical problems and difficult situations caused by 

the fact that they grow up in families that are closely connected with Vietnam and also 

that their identities cannot be described in “either - or “ terms or by using one ethnic 

category over the other. On the contrary, their identities are complex and flexible 

according to time, place and situation, and they are actively negotiating them while 

facing societal pressures and restrictions. On the other hand, however, it has also been 

showed that, despite all these differences, there are many things that the descendants of 
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the Vietnamese have in common with their peers. The questions that these young people 

are bothered with most often are usually not their origin and ethnicity but more likely 

other issues connected to their age, gender, social status, or life cycle phases. In some 

cases, some of the Vietnamese descendants in the Czech Republic may, in some respects, 

be perceived as somewhat "different," but in no way does it mean that we should treat 

them as foreigners or view and judged from this perspective. 

 

Suggestions for further research 

 

During my research, I came across a number of questions which were beyond my work, 

but which, in any case, deserve attention. That is why, in conclusion, I would like to 

formulate several recommendations for further research on the topic of descendants of 

Vietnamese migrants in the Czech Republic. My work has shown that Vietnamese 

families in the Czech Republic maintain relatively intense connections with their country 

of origin, and that not only economic remittances but also social remittances flow 

between the two countries. In my qualitative work, I tried to describe their character 

from the perspective of migrants, but I think it would be very helpful to research this 

topic by using quantitative or mixed methods and to examine how this phenomenon is 

widespread, which groups are actively involved in this type of transnational processes, 

whether they have inter-local or international character, and what impact they have on 

life in Vietnam. Another question that I came across and which could not be reliably 

tested through qualitative methods is the question of Vietnamese offspring and their 

position in the labor market. In the case of my respondents, most of them succeeded in 

this area and did not meet any problems. But as other research shows (Freidingerová 

2014), this may not be the case for all the descendants of the Vietnamese migrants, so it 

would be very interesting and useful to explore this area more closely. The last 

recommendation touches on of the short – fallings of my work, which I see in the fact 

that I didn’t interview my respondent’s parents, whose views on a number of issues 

which were raised during the research would certainly bring a new and enriching 

perspective. In my future research, therefore, I want to focus on the relationships 

between parents and their children, and to involve the perspective of both of them. 
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