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Předmluva

Česká	společnost	je	obecně	považována	za	národnostně	i	kulturně	poměrně	homogen-
ní,	u	níž	se	projevují	sklony	k	mnohdy	až	xenofobnímu	vnímání	kulturních,	etnických	
a	národnostních	odlišností,	často	pramenící	z	neznalosti	a	nezřídka	 i	z	nezájmu.	Tato	
publikace	si	klade	za	cíl	přiblížit	čtenáři	některé	aspekty	života	východoasijských	menšin		
v	České	republice,	a	to	jak	z	pohledu	jejich	příslušníků,	tak	z	pohledu	majoritní	společ-
nosti.

Nejvíce	pozornosti	je	věnováno	vietnamské	menšině,	která	představuje	nejpočetnější	
východoasijskou	a	celkově	třetí	nejpočetnější	menšinu	v	ČR.	Příspěvky	objasňují	podmín-
ky	a	důvody	příchodu	Vietnamců	do	země,	charakterizují	jednotlivé	migrační	vlny,	spe-
cifika	jednotlivých	generací	a	 jejich	životní	podmínky,	zabývají	se	vztahem	Vietnamců		
k	jejich	tradičnímu	národnímu	umění	či	jazykovou	otázkou.		

Druhá	část	 se	zabývá	 třemi	početně	mnohem	menšími	komunitami,	a	 sice	 japon-
skou	a	korejskou,	které	z	hlediska	motivace	příchodu	do	ČR,	účelu	a	délky	pobytu	i	profes-
ního	zaměření	vykazují	řadu	společných	rysů,	a	dále	mongolskou,	jejíž	životní	podmínky	
i	jazyková	situace	jsou	naprosto	odlišné.	

Příspěvky	ve	třetí,	poslední	části	publikace	se	věnují	zejména	přístupu	majoritní	čes-
ké	společnosti	k	těmto	menšinám.	První	se	zabývá	problematikou	integrace	vietnamské	
populace	a	faktory,	které	ji	ovlivňují,	přičemž	vychází	z	průzkumů	informovanosti	a	po-
stojů	různých	skupin	majoritní	společnosti	ve	vztahu	k	této	populaci.	Následující	studie	
seznamuje	čtenáře	s	přístupem	k	vietnamským	občanům	v	oblasti	zdravotní	péče.	Další	
příspěvek	 v	 této	 části	 se	 zaměřuje	 na	 vztah	 českých	 pedagogů	 k	 dětem	 z	 východoasij-
ských	zemí,	konkrétně	z	Vietnamu,	Číny	a	Mongolska,	a	celou	problematiku	uzavírá	pří-
spěvek	objasňující	význam	a	potřebu	rozvoje	multikulturní	výchovy	na	českých	školách,	
která	v	současnosti	patří	mezi	nejproblematičtější	okruhy	nově	zaváděné	do	všech	oblastí	
vzdělávacího	procesu.

Věříme,	že	se	tato	publikace	stane	zdrojem	užitečných	informací	a	zajímavých	pod-
nětů	nejen	pro	studenty	a	odborníky	v	oblasti	kulturní	antropologie	a	asijských	studií,	
ale	i	pro	širokou	veřejnost.

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Editorka
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Počty příslušníků východoasijských menšin,   
kterým se věnuje tato publikace:

(údaje	ČSÚ	k	31.	5.	2010)

Čína		 	 5	349	osob	
Japonsko			 1	519	osob	
Korea	 	 1	313	osob	
Mongolsko	 5	636	osob	
Vietnam	 																	60	931	osob	



VIetnAmSká kOmUnItA



východiSka, podmínky a hiStorie příchodu 
vietnamců do čr (čSr)

Ján Ičo
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Migrace	obyvatel	Vietnamu	do	zemí	východního	bloku	probíhala	v	několika	vlnách.	Prv-
ní	státem	plánované	přesuny	se	odehrávaly	v	rámci	dohod	o	vzájemné	pomoci	mezi	člen-
skými	státy	RVHP,	skladba	migrantů,	podmínky	a	důvody	příchodu	se	však	v	průběhu	
času	měnily		v	závislosti	na	dramaticky	se	měnící	aktuální	situaci.	V	50.	letech	minulého	
století	byl	Vietnam	zemí	rozdělenou	na	dvě	části	 sužované	válkou	a	státem	plánované	
přesuny	studentů	a	učňů	měly	primárně	sloužit	k	 importu	 technologie	a	„know-how“	
použitelného	při	rekonstrukci	země.	Zároveň	se,	byť	v	menší	míře,	začaly	rozvíjet	první	
kulturní	kontakty,	v	rámci	mezinárodní	pomoci	bylo	v	československých	dětských	do-
movech	umístněno	i	několik	válečných	sirotků.	Po	skončení	studií	a	sjednaných	prací	se	
valná	část	Vietnamců	vracela	domů.

Společenské	změny	v	ČSSR	a	VSR	na	začátku	90.	let	se	odrazily	i	na	migraci	Vietnam-
ců.	Nové	podmínky	umožnily	příchod	z	jiných	(ekonomických)	důvodů.	Podíl	Vietnam-
ců,	kteří	se	rozhodli	v	ČR	zůstat,	se	výrazně	zvýšil,	takže	dnes	tvoří	jednu	z	nejpočetněj-
ších	národnostních	menšin.	Novou	dynamiku	migrace	přinesla	doba	před	hospodářskou	
krizí,	kdy	se	prostřednictvím	personálních	agentur	rozmohl	import	specifické	vietnam-
ské	pracovní	síly.

Tento	příspěvek	se	pokusí	nastínit	vývoj	a	průběh	vietnamské	migrace	do	ČR,	rozdíly	
v	její	intenzitě	a	motivaci	v	závislosti	na	situaci	ve	Vietnamu.

První kontakty

Dnes	 už	 asi	 nikdo	 přesně	 neurčí,	 jak	 se	 jmenoval	 první	 Vietnamec,	 který	 kdy	 stanul	
na	 české	 půdě.	 Je	 to	 pochopitelné,	 v	 dobách	 před	 etablováním	 národního	 povědomí	
nebylo	příliš	důvodů	uvažovat	v	národnostních	kategoriích.	A	i	pokud	se	v	evropských	
zemích	nějaký	Asiat	objevil,	 těžko	předpokládat,	že	by	se	zachovala	zpráva	o	přesném	
geografickém	 určení	 místa	 jeho	 původu.	 Pomineme-li	 sporadické	 aktivity	 misionářů		
a	dobrodruhů,1	společné	dějiny	národů	Evropy	a	Jihovýchodní	Asie	se	začaly	psát	zhruba	
od	poloviny	19.	století,	kdy	se	Vietnam	spolu	s	Kambodží	a	Laosem	stal	součástí	Fran-
couzské	Indočíny.	V	následujících	letech	se	v	Evropě	začaly	objevovat	skupinky	studentů	
a	expatriotů.	Pravděpodobně	první	větší	organizovanou	skupinou	byl	Indočínský	sbor,	
který	Francie	nasadila	i	na	evropské	fronty	první	světové	války.	(Tudda	2005:	437)

Československo	a	Vietnamská	demokratická	republika	navázaly	diplomatické	vztahy	
2.	2.	1950.	Vietnam	se	v	té	době	nacházel	uprostřed	konfliktu	s	Francií,	která	se	snažila	
opětovně	získat	moc	nad	kolonií	ztracenou	po	druhé	světové	válce.	Liga	Vietminh,	která	
sdružovala	komunisty	a	další	národní	síly,	vedla	převážně	partizánskou	válku	v	horách	
Severního	Vietnamu	a	mezinárodní	uznání	 legitimity	vietnamské	vlády	v	čele	 s	prezi-
dentem	Hočiminem	(ČSR	tak	učinila	v	pořadí	čtvrtá	po	Číně,	Sovětském	svazu	a	Korejské	

1	 Už	ve	13.	století	se	v	regionu	objevil	Odorico	(Oldřich)	Pordenone,	s	českými	kořeny	(srovnej:	Odoricus	Boemus	de	Foro	
Julii	1962).	K	známějším	patří	např.	i	Jan	Koffler,	pražský	jezuita	působící	v	Indočíně	v	18.	století.	(Koláček	1998)
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lidově	 demokratické	 republice	 (Martínková	 2010:	 9))	 bylo	 jejím	 výrazným	 úspěchem.	
Československo	k	tomuto	kroku	vedla	jednak	solidarita	k	partnerské	zemi	komunistic-
kého	 bloku,	 zároveň	 to	 však	 představovalo	 vzácnou	 příležitost	 k	 navázání	 speciálních	
vztahů	se	zajímavou	asijskou	zemí	a	určitý	odrazový	můstek	k	získání	exotického	zboží	
a	dalších	trhů	v	Asii.	(Martínková	2005:	8)2		Jedno	z	následujících	„přátelských	gest“	bylo	
i	udělení	stipendia	pro	tři	Vietnamce	k	studiu	na	elektrotechnické	fakultě	ČVUT.	Luong	
Van	Tich,	 jeden	z	 těchto	„tří	mušketýrů“	si	později	vzal	českou	manželku	a	stal	se	 tak	
pravděpodobně	prvním	vietnamským	starousedlíkem	v	ČSR.	(Martínková	2010:	9)

Pokračující	válečné	operace	v	Indočíně	však	komplikovaly	intenzivnější	spolupráci	
se	zahraničím.	Až	skoro	8	let	po	začátku	konfliktu	s	Francií	se	vietnamským	sílám	po-
dařilo	dosáhnout	zásadního	obratu.	Překvapivé	vítězství	v	horách	u	Dien	Bien	Phu,	ve	
kterém	bylo	zajato	na	10	000	francouzských	vojáků	zásadně	změnilo	vyjednávací	pozice	
vietnamské	delegace	na	Ženevské	mírové	konferenci	o	ukončení	války.	V	létě	1954	byly	
válečné	operace	 	zastaveny	a	na	17.	rovnoběžce	byla	vytyčena	prozatímní	demarkační	
linie,	která	rozdělila	Vietnam	na	severní	(kam	se	stáhl	Vietminh)	a	jižní	část.	Zároveň	byl	
stanoven	termín	celostátních	voleb,	které	měly	do	dvou	let	zemi	znovu	spojit.	

Pomoc ČSSR při obnově země

Až	ukončení	válečných	operací	znamenalo	pro	vývoj	československo-vietnamských	vzta-
hů	jejich	opravdové	nastartování.	Československý	velvyslanec	Vladimír	Knap	nastoupil	
do	úřadu	v	Hanoji	koncem	roku	1954	a	o	rok	později	bylo	zřízeno	i	zastupitelství	v	Praze.	
Válkou	zničená	země	potřebovala	(a	očekávala)	pomoc	svých	spojenců	zejména	v	hos-
podářské	oblasti.	Komunisty	ovládaný	sever	se	navíc	pokoušel	být	při	obnově	rychlejší		
a	lepší	než	jih,	aby	si	v	plánovaných	volbách	zajistil	lepší	pozice.	Jižní	část	Vietnamu,	kde	
se	soustředili	obyvatelé	nesouhlasící	s	komunistickým	směřováním	země,	totiž	sledovala	
dění	na	severu	se	znepokojením	a	za	vydatné	pomoci	západních	mocností	začala	reali-
zovat	vlastní	představy	o	hospodářství	a	uspořádání	společnosti.	Ambiciózní	politik	Ngo	
Dinh	 Diem	 se	 za	 podpory	 USA	 zmocnil	 vlády	 a	 v	 říjnu	 1956	 vyhlásil	 vznik	 Republiky	
Vietnam.	V	následujících	letech	měla	nově	vzniklá	a	moderně	vyzbrojená	jihovietnamská	
armáda	zlikvidovat	zbytky	komunistického	vlivu	a	zkonsolidovat	situaci	v	novém	státě.

Na	severu	se	mezitím	vláda	překotně	pokoušela	vybudovat	socialistické	hospodářství.	
To	se	neobešlo	bez	problémů.	Pozemkové	reformy,	znárodňování	a	další	složky	sociál-
ního	 inženýrství	nedopadly	vždy	podle	představ	autorů	a	země	se	 jen	pomalu	zvedala	
z	poválečných	potíží.	Významně	 jí	při	 tom	pomáhala	pomoc	ze	zahraničí.	 „ČSR	se	za-
měřila	zejména	na	oblast	tovární	výroby,	dopravy	a	zemědělství,	obnovení	těžby	nerost-
ných	surovin	a	zdravotnictví,	a	angažovala	se	zde	prostřednictvím	finanční	a	technické		

2	 Není	bez	zajímavosti,	že	od	čtyřicátých	let	až	do	roku	1954	v	severovietnamském	městě	Haifong	existovala	jedna	z	filiálek	
sítě	prodejen	Baťa.	(Kučera	2008:	262)
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podpory,	dodávek	 tovaru	a	 školením	vietnamských	odborníků.“	 (Martínková	2005:	9)	
Několik	výstav,3	které	československá	strana	zorganizovala	v	Severním	Vietnamu,	zazna-
menalo	veliký	ohlas	a	bylo	následováno	podpisy	prvních	dohod	o	hospodářské	a	technic-
ké	pomoci,	poskytnutí	zboží	a	materiálu	na	výhodný	úvěr	apod.	Československá	strana	
zároveň	darovala	další	potřebné	přístroje	(jeřáby,	frézy,	čerpadla,	dieselagregáty,	doprav-
ní	prostředky,	laboratorní	zařízení,	textil,	léky	atd.).	(Martínková	2005:	9)	Podle	zprávy	
kolegia	MZV	ČSR	ze	dne	1961	vzájemná	výměna	zboží	v	padesátých	letech	nepřetržitě	
rostla:	1955–100	%,	1956–486	%,	1957–624	%,	1958–624	%,	1959–731	%,	1960–920	%.	
(Kučera	2008:	268)	Zvláštní	zmínku	si	nepochybně	zaslouží	ještě	minimálně	dva	projevy	
pomoci.	V	letech	1957–1960	byla	na	náklady	ČSR	vybudována	a	plně	zařízena	nemocnice	
„Československo	–	vietnamského	přátelství“	v	Haifongu.	V	roce	1956	pak	dětský	domov	
v	Chrastavě	u	Liberce	přijal	skupinu	100	vietnamských	dětí,	především	válečných	sirotků.	

Není	 divu,	 že	 politika	 „bratrské	 pomoci“,	 velkorysých	 darů	 a	 speciálních	 stipendií	
položila	základy	bezprecedentního	vztahu	mezi	ČSR	a	touto	asijskou	zemí.	Obě	země	si	
vyměnily	několik	vysokých	vládních	návštěv.	Kvalitní	československé	výrobky	a	zkušení	
odborníci	 si	získali	dobré	 jméno.	Střípky	komfortního	života	v	mírové	střední	Evropě,	
které	měli	vybraní	jedinci	možnost	v	omezené	míře	zahlédnout4,	stály	v	příkrém	rozporu
s	poválečnou	realitou	ve	Vietnamu.	Kontakty	mezi	Vietnamci	dislokovanými	v	ČSR	a	mí-
stním	 obyvatelstvem	 navíc	 podléhaly	 zvláštním	 pravidlům.	 Studenti	 měli	 podle	 plánů	
zůstat	jen	nezbytně	nutnou	dobu	a	následně	se	vrátit	a	nabyté	znalosti	uplatnit	při	budo-
vání	země.	Ani	vyšší	úroveň	komunikace	mezi	národy	se	vždy	neobešla	bez	komplikací.

„Pracovní postup vietnamských soudruhů při jednání spočíval v tom, že si dali 
nejdříve předložit náš návrh. Tento návrh sami studovali, tvrdošíjně odmítajíce 
pomoc našich soudruhů při studiu. Po delší době pak přišli se svým stanoviskem, 
které svědčilo o tom, že plně nepochopili naše návrhy. Jelikož obvykle své stanovisko 
opírali o souhlas nejvyšších míst, nezbývalo, než trpělivou argumentací a dalším 
přepracováním návrhů klestit cestu k řešení vyhovujícímu oběma stranám.“	

Mimořádná	národohospodářská	zpráva	ZÚ	Hanoj	z	20.	11.	1956.

Spolupráce v letech války

Jihovietnamský	režim	se	koncem	desetiletí	potýkal	se	stále	většími	problémy.	Prezident	
Ngo	Dinh	Diem	si	protežováním	katolíků	a	dalších	vybraných	skupin	proti	sobě	popu-
dil	podstatnou	část	obyvatelstva.	Restrikce	vyvolaly	vlnu	násilí	a	 fotografie	buddhistic-
kých	mnichů,	kteří	se	na	protest	proti	politické	situaci	upálili,	 šokovali	světovou	veřej-
nost.	Pro	armádu	byl	zároveň	stále	větší	problém	vypořádat	se	s	partyzány	operujícími		
	
3	 Prezentace	techniky,	zboží	ale	např.	i	filmu	a	fotografie.
4	 Jen	několik	málo	jedinců	mělo		příležitost	vycestovat	do	dalších	zemí,	nebo	možnost	porovnat	své	zkušenosti	s	dalšími	

informacemi.
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s	neoficiální	podporou	ze	severu.		Boje	na	jihu	vedl	především	komunisty	organizovaný	
„Národní	 front	 osvobození	 Jižního	 Vietnamu“	 (NFO),	 zkráceně	 přezdívaný	 Viet	 Cong.	
Prezidenta	Ngo	Dinh	Diema	nakonec	v	roce	1963	zastřelili	nespokojení	příslušníci	jeho	
vlastní	jihovietnamské	armády.	Spojené	státy	americké,	které	už	do	Republiky	Vietnam	
vložily	 příliš	 mnoho	 prostředků	 a	 úsilí,	 usoudily,	 že	 situace	 si	 vyžaduje	 jejich	 dalšího	
aktivnějšího	zapojení.	V	srpnu	1964	senát	schválil	tzv.	„Rezoluci	o	Tonkinském	zálivu“,	
kterou	začaly	vlastní	vojenské	akce	proti	Severnímu	Vietnamu.

Šedesátá	léta	znamenala	novou	etapu	i	ve	vztazích	mezi	ČSSR	a	VDR.	I	přes	relativně	
úspěšné	nastartování	ekonomiky	se	totiž	kýžené	výsledky	nedostavovaly,	několik	plánů	
naopak	ztroskotalo.	Eskalující	vojenský	konflikt	navíc	znamenal	nové	výdaje.	Výměna	
zboží	zejména	z	vietnamské	strany	stagnovala	a	VDR	byla	stále	nucena	žádat	spojence		
o	další	materiální	a	finanční	pomoc.	V	čínsko-ruském	ideologickém	konfliktu	se	navíc	
VDR	na	rozdíl	od	ČSSR	stále	více	přikláněla	k	Číně.	Oficiálně	se	však	na	„bratrském	statu-
su“	obou	zemí	nic	nezměnilo.	Československo	dokonce	jako	vůbec	první	zahraniční	země	
otevřelo	v	Praze	zastupitelství	NFO	jakožto	reprezentativního	orgánu	vlády	v	Jižním	Viet-
namu.	ČSSR	a	VDR	dál	podporovali	budování	kontaktů	mezi	různými	organizacemi	(svaz	
spisovatelů,	architektů,	skladatelů	apod.)	(Martínková	2006:	10),	v	polovině	šedesátých	
let	se	uskutečnilo	několik	recipročních	státních	návštěv,	rozvíjely	se	i	kulturní	styky	(ve	
Vietnamu	úspěšně	působili	např.	českoslovenští	loutkoherci),	o	dění	v	zemích	vzájemně	
informoval	tisk.	V	roce	1967	bylo	v	Praze	v	Havelské	ulici	otevřeno	Informační	a	kultur-
ní	středisko	VDR.	(Martínková	2006:	10)	Do	Vietnamu	se	dokonce	bylo	možno	podívat	
	i	letecky:	cestovní	kancelář	Čedok	nabízela	zájezdy	do	vybraných	turistických	destinací.5	
Na	základě	starších	dohod	o	hospodářsko-kulturní	spolupráci	(z	roku	1955),	o	vědecko-
technické	(1956)	a	kulturní	(1957)	spolupráci	do	ČSSR	přijíždělo	stále	víc	studentů.6

Všichni noví stipendisté po příjezdu do naší republiky nejprve absolvovali roční 
jazykovou přípravu na některém z jazykových středisek a teprve potom byli zařaze-
ni na příslušné vysoké školy. Studijní obor vybírala studentům vietnamská strana: 
šlo zejména o školy technického směru, výjimečně o filosofickou fakultu UK (český 
jazyk a literatura), nebo AMU (loutkoherectví). Studenti bydleli společně s ostat-
ními posluchači VŠ na kolejích, ale nevyhnuli se přísnému dohledu vietnamské 
ambasády prostřednictvím vietnamských studijních referentů. Museli respektovat 
nejrůznější omezení, k nimž patřil zákaz styku studentů opačného pohlaví, oblé-
kání západních oděvů a mnoho dalších (za neplnění studijních povinností podle 
stanovených pravidel hrozil studentovi okamžitý návrat zpět do Vietnamu). Cílem 
takových restrikcí mělo být vedle zajištění patřičné reprezentace VDR rovněž odstra-
nění rušivých elementů, které by studenta odváděly od pilného studia.

(Martínková	2006:	12)
5	 Pohyb	jakýchkoliv	cizinců	ve	Vietnamu	byl	ovšem	možný	jen	ve	velmi	omezené	míře.
6	 Ministerstvo	školství	ČSSR	poskytovalo	každoročně	v	průměru	třicet	vysokoškolských	stipendií,	od	poloviny	šedesátých	

let	se	jejich	počet	zvyšoval.	(Martínková	2006:	12).



13/

Ve	druhé	polovině	šedesátých	a	začátkem	sedmdesátých	let	vojenský	konflikt	v	Indo-
číně	vrcholil.	VDR	trvala	na	tezi	o	sjednocení	země	tak,	jak	to	bylo	původně	plánováno,	
a	Republika	Vietnam,	v	jejímž		čele	se	střídalo	několik	prezidentů	pocházejících	vesměs	
z	řad	armády,	se	zmítala	v	nestabilitě.	Spojené	státy,	které	–	jak	si	stále	tíživěji	uvědomo-
valy	–	byly	 jediným	reálným	garantem	existence	 jihovietnamského	státu,	bez	valného	
úspěchu	 zkoušely	 různé	 strategie,	 jak	 situaci	 uspokojivě	 vyřešit.7	 Pozemní	 operace	 se	
odehrávaly	především		v	horách	a	džunglích	Jižního	Vietnamu.	Současné	bombardování	
Severního	Vietnamu	mělo	zničit	jeho	zásoby	a	infrastrukturu,	a	tak	znemožnit	podporu	
partyzánského	hnutí	na	jihu.	Bombardování	zasazovalo	strašlivé	rány	severovietnamské-
mu	hospodářství	a	zmařilo	desítky	tisíců	životů.	Přesto	nepřineslo	žádaný	efekt.	V	roce	
1968	o	svátcích	nového	 lunárního	roku	(Tet)	severovietnamská	armáda	ve	spolupráci	
s	NFO	rozpoutala	ofenzivu.	Ta	sice	byla	po	několika	týdnech	potlačena,	zároveň	však	de-
monstrovala	odhodlání	komunistů	pokračovat	v	boji.	Nespokojenost	americké	veřejnosti	
s	nekončícím	konfliktem	nepochybně	pomohla	k	volebnímu	vítězství	prezidenta	Nixona,	
který	sliboval	rychlé	ukončení	konfliktu.	Receptem	měla	být	tzv.	„vietnamizace“	války:	
tj.	přesunutí	co	největšího	podílu	bojů	na	 jihovietnamskou	armádu	(kterou	na	to	bylo	
ovšem	nutné	připravit)	za	současného	snižování	stavu	amerického	personálu	a	stupňu-
jícího	bombardování.	Ve	snaze	o	zničení	zázemí	a	zásobovacích	cest	se	válečné	operace	
přesunuly	i	do	Laosu	a	Kambodži.	

Těžko	zkoušená	VDR	byla	ve	stále	větší	míře	závislá	na	pomoci	spřízněných	států.	
V	 různé	 míře	 realizované,	 pravidelné	 dávky	 pomoci	 doprovázely	 další	 požadavky,	 kte-
ré	 měly	 řešit	 akutní	 potřeby	 (Kučera	 2008:	 272–275).	 S	 pokračujícími	 léty	 války	 stále	
důrazněji	 vyvstával	 i	 problém	 nedostatku	 odborníků	 zejména	 z	 technických	 oborů.	
Vietnamská	 strana	 proto	 také	 žádala	 spojence	 o	 vyškolení	 většího	 počtu	 kádrů,	 učňů		
a	kvalifikovaných	dělníků.8	

V	 roce	 1973	 vietnamská	 vládní	 delegace	 objela	 několik	 socialistických	 zemí	 s	 po-
žadavkem	o	pomoc	s	odbornou	přípravou	svých	občanů.	Na	ČSSR	žádala	vyškolení	až	
12	000	učňů,	 tato	žádost	ale	byla	zamítnuta	 jako	nereálná.	(Brouček	2009:	12)	O	rok	
později	však	ČSSR	souhlasila	s	vyškolením	cca.	5000	Vietnamců	ve	věku	17–25	let.	Doba	
jejich	pobytu	byla	stanovena	na	šest	 let	a	měla	se	skládat	z	 jazykové	přípravy,	vyškole-
ní	v	oboru	a	z	následující	tříleté	výrobní	praxe.	(Martínková	2007:	15)	Závěrečná	etapa	
jejich	pobytu	přitom	byla	považována	za	přínosnou	 i	pro	československé	hospodářství	
–	jednalo	se	totiž	především	o	práci	v	kovoprůmyslu,	stavebnictví,	energetice	a	dalších	
odvětvích,	které	se	potýkaly	s	nedostatkem	zaměstnanců.

7	 K	nejnešťastnějším	z	nich,	ještě	za	administrativy	prezidenta	Kennedyho,	patřilo	např.	zakládání	tzv.	„strategických	osad“	
–	ve	kterých	se	mělo	soustředit	obyvatelstvo	venkova	a	izolovat	tak,	aby	nedocházelo	k	infiltraci	partyzány.	

8	 Vietnamský	prezident	o	to	žádá	předsedu	vlády	ČSSR	už	v	dopisu	z	června	1966.



14/

Po skončení války

Americké	vojenské	angažmá	ve	Vietnamu	skončilo	podepsáním	mírových	dohod	v	Pa-
říži	v	lednu	1973.	Republika	Vietnam	existovala	ještě	dva	roky,	než	ji	severovietnamská	
armáda	 rychlou	 vojenskou	 akcí	 obsadila	 a	 zemi	 znovu	 spojila.	 V	 roce	 1976	 pak	 byla	
vyhlášena	 Vietnamská	 socialistická	 republika	 (VSR).	 Komunistickou	 stranu	 Vietnamu	
čekal	složitý	úkol	spojit	dvě	odlišné	ekonomiky,	vypořádat	se	s	dalšími	miliony	nových	
(staronových)	občanů,	znovu	se	přizpůsobovat,	měnit	a	reorganizovat.	Záhy	se	objevily		
i	problémy	v	dalších	oblastech.	Vlády	v	sousední	Kambodži	se	zmocnila	komunistická	
strana	Rudých	Khmérů	v	čele	s	diktátorem	Pol	Potem,	jehož	politika	byla	Vietnamu	ote-
vřeně	nepřátelská.9	 	Po	několika	pohraničních	potyčkách	a	dalších	nesrovnalostech	se	
VSR	rozhodla	pro	vojenskou	akci	a	na	přelomu	let	1978–1979	celou	Kambodžu	obsadila.	
To	však	vyvolalo	reakci	Číny,	jenž	považovala	Kambodžu	za	spojence,	a	vedlo	k	dalšímu	
ozbrojenému	konfliktu.	Po	několika	týdnech	bojů	se	však	čínské	jednotky	z	vietnamské-
ho	území	stáhly.	Obsazení	Kambodže	vyvolalo	nevoli	i	u	světové	veřejnosti,	která	se	obá-
vala	dalšího	rozhoření	nekončícího	konfliktu	(zprávy	o	masových	hrobech	a	hrůzostraš-
ných	zločinech	Pol	Potovy	vlády	byly	považovány	za	vietnamskou	propagandu).	V	roce	
1985	pak	VSR	oznámila	úmysl	své	jednotky	kompletně	stáhnout.	Vietnam	se	tak	poprvé	
od	konce	druhé	světové	války	ocitnul	ve	stavu	trvalého	míru.

Ve	druhé	polovině	sedmdesátých	let	dostaly	vzájemné	československo	–	vietnamské	
vztahy	nový	impulz.	V	roce	1978	byl	Vietnam	přijat	za	člena	RVHP	(i	když	je	zřejmé,	že	
spíš	v	pozici	příjemce	než	poskytovatele	pomoci),	mezi	Prahou	a	Hanojí	byla	zavedena	
stálá	přímá	letecká	linka.	Vedoucí	představitelé	států	se	ujistili	o	přetrvávající	vzájemné	
podpoře	a	přátelství,	změnila	se	skladba	i	povaha	československé	hospodářské	pomoci.10	
Vietnamci	pobývající	v	Československu	začali	být	postupně	povoláváni	domů,	kde	měli	
dostát	původnímu	plánu	a	pomoci	znovu	vybudovat	zemi	(počet	stážistů	a	praktikantů	
kumuloval	v	letech	1980–1983,	kdy	v	ČSSR	pobývalo	cca	30	tisíc	Vietnamců).	

(Brouček	2009:	15)

V	procesu	poválečné	přestavby	a	hospodářského	vývoje	Vietnamu	je	důležitým	mez-
níkem	rok	1986,	kdy	v	odpověď	na	nové	požadavky	a	jako	řešení	ekonomických	a	spo-
lečenských	potíži	komunistická	strana	zahájila	tzv.	„reformy	doi	moi.“	Ty	měly	v	zemi	
vybudovat	„tržní	ekonomiku	se	socialistickou	orientací.“	Mnohá	omezení	byla	zrušena	
a	vláda	zavedla	další	stimuly.	

9	 Pol	Pot	se	po	sérii	čistek	ve	straně	a	vládě,	ve	snaze	o	vybudování	utopické	budoucnosti,	rozhodl	„restartovat“	Kambodžu	–	
přivedením	civilizace	zpátky	„k	roku	0“,	zavedením	zemědělské	společnosti	a	zbavením	se	všech	cizinců	a	špatných	vlivů.

10	 Ustaly	dodávky	vojenského	materiálu,	které	do	té	doby	činily	v	některých	letech	až	2/3	nákladů	materiální		pomoci.
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Byl zrušen zákaz styku s cizinci, zavedeny pobídky pro zemědělce a soukromé 
osoby získaly povolení samostatně podnikat (...) zahraniční firmy získaly možnost 
podnikat na území Vietnamu. Vietnam se tak stal novým trhem lačnícím po západ-
ním zboží.“	

(Strašáková	2008:	249)

Zároveň	se	výrazně	zlepšily	legislativní	podmínky	pro	cesty	do	zahraničí	a	naopak	
i	pro	návrat	uprchlíků	do	Vietnamu	(od	kterého	si	vláda	slibovala	příliv	investic).

Starším	smlouvám	o	vzájemné	pomoci	postupně	vypršela	platnost	a	ke	konci	osm-
desátých	let	už	na	základě	mezistátních	dohod	v	ČSSR	pobývalo	jen	cca.	13	000	osob.

(Brouček	2009:	15)

Po roce 1989

Pro-demokratické	 společenské	 změny	 začátkem	 devadesátých	 let	 poznamenaly	 i	 viet-
namskou	 společnost,	 byť	 v	 oficiální	 rovině	 státní	 politiky	 VSR	 zůstala	 komunistickým	
státem.	Tradiční	partnerství	se	rozpadla,	mnohé	etablované	instituce	přestaly	fungovat	
a	otevřely	se	zas	nové	možnosti.	Přes	různé	potíže	se	Vietnamu	povedlo	dostat	z	nejhor-
ších	ekonomických	potíží	 i	z	mezinárodní	 izolace.	VSR	se	stala	členem	důležitých	me-
zinárodních	organizací	(WTO,	ASEAN,	APEC),	výrazně	se	zlepšily	vztahy	s	USA.	Země,	
která	před	několika	lety	čelila	nebezpečí	hladomorů,	se	stala	jedním	z	největších	světo-
vých	exportérů	rýže	a	kávy	a	koncem	milénia	se	už	o	Vietnamu	mluvilo	jako	o	dalším	
z	„asijských	tygrů“.	(Kolko	1997:	89–93)

Československo	a	následně	Česká	republika	po	několika	letech	pochopitelného	útlu-
mu	ve	vzájemných	vztazích,	který	nastal	bezprostředně	po	revoluci,	postupně	část	vztahů	
znovu	navázalo.	V	září	roku	1992	byla	dokončena	další	rekonstrukce	nemocnice	v	Hai-
fongu,	ČSR	zkonsolidovala	svou	politiku	rozvojové	pomoci.	V	roce	1996	byl	mezivládní	
dohodou	vietnamský	dluh	stanoven	na	11	mil.	USD	se	splátkovým	kalendářem	částeč-
ně	v	hotovosti	a	částečně	ve	zboží.	(Kučera	2008:	277)	V	oblasti	 integrace	vietnamské	
menšiny	nastalo	období,	které	Stanislav	Brouček	s	nadsázkou	nazývá	„věkem	volnosti“	
(Brouček	2009:	14).	Migraci	obyvatelstva	přestaly	určovat	mezivládní	dohody	a	někteří		
z	Vietnamců,	kteří	v	ČSSR	pobývali	dříve,	se	vrátili,	nebo	přesvědčili	k	migraci	své	známé.	
Změnila	se	i	skladba	příchozích;	ve	větší	míře	se	začali	objevovat	i	obyvatelé	z	jihu,	lidé	
z	chudších	oblastí,	projevil	se	i	vietnamský	disent	a	různě	motivované	nelegální	přistěho-
valectví.	Mnoho	lidí	v	Evropě	v	podstatě	uvízlo	a	zůstat	se	jevilo	rozumnější	než	se	vrátit	
domů	s	prázdnou.	Řada	Vietnamců	využila	populární	možnosti	získat	živnostenský	list	
a	na	jeho	základě	dlouhodobý	pobyt.	(Martínková	2010:	15)	Pro	značnou	část	Vietnam-
ců	 bylo	 logickou	 volbou	 podnikání	 ve	 službách,	 maloobchodu,	 stánkovém	 prodeji.11	

11	 Martínková	správně	upozorňuje,	že	tato	forma	obchodování	byla	nejen	relativně	nenáročná	na	náklady	a	tudíž	výhodná,	
ale	zároveň	je	ve	Vietnamu	nejvíce	rozšířená.	(Martínková	2010:	15).
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Vyplnili	 tak	mezeru	ve	zprostředkování	 levného	zboží	z	Asie,	ve	kterém	měli	oproti	 ji-
ným	skupinám	výhodu	kontaktů	a	orientace	v	prostředí.	Volnější	pohyb	osob	v	Evropě	
zároveň	umožnil	nové	kontakty	mezi	vietnamskými		komunitami	v	jednotlivých	zemích,	
které	do	té	doby	nebyly	možné.	Přísnější	migrační	politika	Německa	(ale	i	dalších	evrop-
ských	zemí),	které	po	roce	1993	ukončilo	pracovní	smlouvy	z	období	NDR,	způsobila,	že	
do	ČR	se	přesunuly	další	skupiny	Vietnamců.

Vietnamci v nové době

Realita	vietnamské	současnosti	se	nevyhýbá	specifikám	a	rozporům.	Vládě	se	podařilo	
vyvést	zemi	z	mezinárodní	 izolace,	aktivně	se	napojit	na	světovou	ekonomiku	a	skrze	
členství	v	důležitých	uskupeních	i	aktivně	určovat	politiku	širšího	regionu.	Velký	podíl	
na	ekonomickém	rozvoji	nese	nebývalý	nárůst	zahraničních	 investic	(dlouholetá	stra-
tegie	realizace	tzv.	„joint-venture“	–	podniků	se	zahraničním	kapitálem,	ve	kterém	však,	
alespoň	nominálně,	mají	vždy	podíl	kromě	cizinců	i	místní	obyvatelé),	tentokrát	už	na	
bázi	svobodného	podnikání,	i	rozvoj	turistiky.	Tempo	změn	ovšem	není	stejné	v	různých	
oblastech	ani	vrstvách	společnosti.	Přes	několik	náznaků	zásadních	změn12	zůstává	ko-
munistická	strana,	opírající	se	o	minulost	hrdinských	bojů	za	nezávislost	a	zásluhy	na	
vytrhnutí	obyvatelstva	z	největší	bídy,	hlavní	mocenskou	sílou	ve	společnosti.	Lze	konsta-
tovat,	že	přísnější	vládní	restrikce	jsou	omezeny	jen	na	některé	oblasti,	jsou	však	možná	
o	 to	 zásadnější.	 Strana	 netoleruje	 jakékoliv	 zpochybňování	 režimu,	 lokální	 volání	 po	
větší	autonomii	nebo	širších	pravomocích	místních	či	 sociálních	skupin	(národnostní	
menšiny,	příslušníci	méně	početných	náboženství	apod.).	Začátkem	roku	2010	byly	k	vy-
sokým	trestům	vězení	odsouzeni	„kyberteroristi“;	skupina	Vietnamců,	kteří	na	internetu	
volně	propagovali	své	protikomunistické	postoje.13	Proti	tomu	je	možné	(s	přihlédnutím	
k	asijské	realitě	a	zvyklostem)	relativně	svobodně	podnikat,	cestovat	a	vykonávat	další	
aktivity,	které	jedinec	ve	společnosti	dokáže,	má	k	nim	potřebné	prostředky	a	stát	je	nepo-
važuje	za	nebezpečné.	Pro	běžného	občana	VSR	se	tak	svět	výrazně	rozšířil	a	možnost	vy-
cestování	za	prací	do	zahraničí	–	zvláště	tam,	kde	existuje	reziduum	přátelských	vztahů	
z	minulosti	–	se	obecně	považuje	za	legitimní	a	schůdný	způsob	zlepšení	kvality	života.	
Na	mnoha	místech14	je	tato	vidina	tak	lákavá,	že	celé	rodiny	neváhají	zastavit	majetek,	
sáhnout	k	úsporám	a	pomocí	takto	získaných	prostředků	do	zahraničí	vyslat	příbuzného	
s	nadějí,	že	se	jednou	vrátí	a	svůj	dluh	i	s	úroky	splatí	celé	rodině.	Zhruba	od	roku	2005	se	
začaly	výrazněji	projevovat	aktivity	různých	personálních	agentur,	které	nabízely	zpro-
středkování	práce	v	ČR	a	jinde	v	zahraničí.	Podobně	jako	před	třiceti	lety,	mnoho	českých	
podniků	ocenilo	možnost	zaměstnat	Vietnamce	ochotné	pracovat	v	oborech,	o	které	není	

12	 Zahraniční	komentátoři	očekávali	výrazné	změny,	když	v	červnu	2006	nečekaně	podali	demisi	prezident,	předseda	vlády	
i	předseda	parlamentu.	V	důsledku	to	však,	zdá	se,	směřování	země	nijak	zásadnéji	neovlivnilo.

13	 Mezi	odsouzenými	byl	i	Le	Cong	Dinh,	právník	a	aktivista,	který	skupinu	obhajoval.
14	 Především	na	venkově,	v	horách,	v	chudších	a	zemědělských	provinciích.
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velký	zájem	(práce	ve	strojírenství,	montáže,	u	výrobních	pásů	apod.).	Podobně	velký,	až	
masový,	organizovaný	příchod	pracovníků	se	neobešel	bez	potíží.	Poptávka	po	práci	se	
po	nějaké	době	nasytila,	ne	všechny	agentury	dostály	svým	slibům	(na	místě	nabídly	ji-
nou,	než	sjednanou	práci,	případně	vůbec	žádnou,	nebyly	dodrženy	sjednané	podmínky	
apod.),	nedávná	světová	hospodářská	krize	navíc	znamenala	vlnu	propouštění	(obvykle	
nejdřív	brigádníků	a	agenturních	pracovníků).	Už	dříve	nastartována,	přesněji	a	přísněji	
nastavena	sjednocená	evropská	migrační	politika	některým	cizincům	možnosti	pobytu	
zkomplikovala.15

Velký	ohlas	veřejnosti	si	vysloužila	policejní	akce	na	největší	pražské	tržnici	Sapa	(lis-
topad	2008),16	krátce	před	ní	vláda	v	souvislosti	s	podezřením	na	korupci	na	ZÚ	v	Hanoji	
zastavila	vydávání	víz	pro	vietnamské	občany.

V	době	hospodářské	krize	se	několika	 jednotlivcům	povedlo	najít	 jiné	zaměstnání,	
než	bylo	to,	na	které	se	původně	sjednali.17	Mnozí	ale	takové	štěstí	neměli,	dostali	se	do	pa-
tové	situace	a	ani	vládní	nabídka	pomoci	s	návratem	domů	(program	dobrovolné	repatri-
ace),	kam	by	se	dlužník	vrátil	jen	s	prázdnýma	rukama,	pro	mnohé	neznamenala	řešení	
situace.	Velkou	míru	solidarity	projevily	krajanské	spolky	starousedlíků	(Svaz	buddhistů,	
Sbor	vietnamských	evangelíků,	Svaz	vietnamských	žen	a	další),	které	organizovaly	veřej-
né	sbírky	pro	nejhůře	postižené	skupiny.18(Krebs	2009:	12)

Přítomnost	početné	vietnamské	komunity	v	ČR	je	realitou,	se	kterou	je	potřeba	počí-
tat.	Přistupovat	k	ní	jako	k	jediné,	uzavřené	a	homogenní	skupině	přitom	nelze	považo-
vat	za	správné;	naopak	jedná	se	o	menšinu,	která	je	značně	různorodá,	zabývá	se	rozma-
nitou	činností	a	v	plné	šíři	se	i	uvnitř	ní	projevují	rozdíly	ve	společenském	a	majetkovém	
postavení,	regionu	původu,	době	migrace	a	dalšími	faktory,	které	působí	na	libovolnou	
větší	skupinu.	Pro	mnoho	etnických	Vietnamců,	kteří	pochází	z	druhé	nebo	třetí	genera-
ce	přistěhovalců,	už	je	navíc	Česká	republika	domovem	v	pravém	slova	smyslu.

15	 Před	aprobací	příslušných	zákonů	bylo	např.	možné,	aby	cizinec	požádal	o	mezinárodní	ochranu	(azyl)	v	jedné	evropské	
zemi	a	v	případě	zamítnutí	zkusil	štěstí	v	jiné.	V	roce	2009	už	o	azyl	požádalo	jen	63	Vietnamců	(v	počtu	je	předběhli	
např.	Ukrajinci,	Kazaši,	Mongolové...).	(Výroční	zpráva	o	situaci	v	oblasti	mezinárodní	ochrany	na	území	ČR	v	roce	2009:	
2009).	Nový	cizinecký	zákon	ČR	přesně	stanovuje	práva	a	povinnosti	cizinců,	podmínky	vstupu	a	pobytu.

16	 Jednalo	se	o	razii	za	účelem	odhalení	nelegálně	pobývajících	cizinců	a	zabavení	kontrabandu.	Výsledky	akce	však	nedo-
stály	očekáváním	a	objevilo	se	několik	petic	kritizujících	způsob	provedení	akce.

17	 Není	nic	neobvyklého,	že	Vietnamec,	který	do	ČR	přijel	pracovat	jako	svářeč,	dnes	provádí	manikúru	v	populárních	salo-
nech	krásy.

18	 V	zimě	2009–2010	se	např.	v	buddhistickém	chrámu	v	pražské	tržnici	Sapa	rozdávalo	jídlo	zdarma.	Tisíce	Vietnamců	se	
v	kruté	zimě	(mnoho	z	nich	nikdy	v	životě	nevidělo	sníh	a	netušilo,	co	je	čeká)	ocitlo	bez	prostředků	a	střechy	nad	hlavou	
a	není	jisté,	kam	až	mohla	situace	dospět.	
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Jistě	se	všichni	shodujeme	v	tom,	že	pro	začleňování	cizinců	do	české	společnosti	je	velmi	
důležité,	aby	lidé,	kteří	se	v	naší	zemi	hodlají	 trvale	usadit,	se	naučili	českému	jazyku.	
Rád	bych	podal	zprávu	o	tom,	 jak	 jsou	na	tom	z	tohoto	hlediska	Vietnamci,	kteří	 jsou	
v	naší	republice	po	Slovácích	a	Ukrajincích	třetím	nejpočetnějším	menšinovým	etnikem.	
Na	tuto	otázku	nelze	podat	jednoduchou	a	jednoznačnou	odpověď.	

Pokud	jde	o	rozsah	ovládání	češtiny,	setkáváme	se	dnes	u	nás	s	mnoha	Vietnamci,	
kteří	neumějí	česky	bezmála	ani	slovo.	Na	druhé	straně	víme	o	vietnamské	dívce,	která	
ovládá	češtinu	(a	navíc	má	literární	vlohy)	do	té	míry,	že	v	ní	může	tvořit	kvalitní	literár-
ní	díla,	i	když	dosud	celkem	nevelká	rozsahem.19	Rozsah	tu	však	nemůže	být	měřítkem	
kvality,	jak	o	tom	svědčí	třeba	Čapkovy	Bajky	a	podpovídky.	

V	těchto	dnech	jeden	přední	český	časopis	pro	kulturu	poprvé	v	historii	otiskl	česky	
psanou	povídku	od	vietnamské	autorky	(Hoa,	2010),	totožné	s	autorkou	minipovídek	na	
výše	citovaném	blogu.	Stalo	se	tak	několik	měsíců	poté,	co	prestižní	porota	Knižního	klu-
bu	vyhlásila	v	soutěži	o	nejlepší	původní	českou	prózu	vítěznou	knihou	roku	dílko	údajné	
vietnamské	autorky	Lan	Pham	Thi		Bílej	kůň,	žlutej	drak.	Ačkoli	se	brzy	ukázalo,	že	jde		
o	 mystifikaci	 a	 autorem	 knížky	 je	 ve	 skutečnosti	 český	 spisovatel	 Jan	 Cempírek	 (Lan	
Pham	Thi	2009),	 je	 tato	epizoda	velmi	příznačná.	Žádný	člen	poroty	ani	žádný	autor	
převážně	nadšených	recenzí	kromě	Zdenko	Pavelky	v	Právu	(Pavelka	2009)	totiž	neza-
pochyboval	o	pravosti	udaného	autorství.	Tato	skutečnost	svědčí	mj.	o	povědomí	české	
veřejnosti,	 že	 mladá	 generace	 Vietnamců,	 žijících	 v	 České	 republice	 od	 narození	 nebo	
od	raného	školního	věku,	opravdu	umí	česky	dobře	nejen	mluvit,	ale	i	psát.	S	vysokou	
úrovní	písemných	projevů	vietnamských	studentek	a	studentů	se	široký	okruh	překva-
pených	českých	čtenářů	poprvé	seznámil	počátkem	března	2008,	kdy	si	tři	vietnamské	
dívky	z	různých	krajů	v	České	republice	téměř	současně	založily	na	serveru	iDnes	česky	
psané	blogy.	První	příspěvek	na	blogu	středoškolské	studentky	Do	Thi	Phuong	Thuy20	
uveřejněný	6.	3.	2008	přečetl	rekordní	počet	23	859	čtenářů.	Na	první	články	těchto	tří	dí-
vek	zareagovala	13.	3.	2008	dokonce	redakce	blogů	na	serveru	iDnes	zvláštním	článkem	
nazvaným	Vietnamská	dívka	okouzlila	čtenáře	iDnes.21	Tento	redakční	článek	si	přečetlo	
přes	40	tisíc	čtenářů.

Toto	je	jeden	vrchol	širokého	spektra	jazykové	kompetence,	s	jakým	se	dnes	setká-
váme	ve	vietnamské	komunitě	v	České	republice.	Na	druhém	konci	tohoto	spektra	jsou	
tisíce	dospělých,	kteří	mluví	jen	vietnamsky	a	česky	vůbec	nerozumějí.	Tato	skutečnost	je	
dána	v	hrubých	rysech	třemi	okolnostmi:

Za	prvé	pramení	z	překotného	růstu	vietnamské	komunity	v	posledních	letech.	Podle	
oficiální	statistiky	o	počtu	cizinců	se	počet	Vietnamců	s	dlouhodobým	nebo	trvalým	po-
bytem	v	ČR	v	době	od	31.	12.	2004	do	31.	1.	2008,	tj.	zhruba	za	3	roky,		zvýšil	z	34	179	na	
52	522	osob.	Podle	posledních	dostupných	údajů	(k	30.	9.	2009)	činil	počet	Vietnamců	
19	 www.humanart.cz/portfolio/Opaline.	Povídky	Snídaně	(27.	1.	2010)	a	Zrkadlo	(9.	3.	2010).
20	 http://dothi.blog.idnes.cz/
21	 http://mfdnes.blog.idnes.cz	



22/

legálně	pobývajících	v	ČR	60	996	osob.	Za	4	roky	a	8	měsíců	tedy	počet	Vietnamců	v	České	
republice	vzrostl	o	78,5	%.	To	souviselo	se	zjištěním,	že	české	podniky	jsou	opět	ochotny		
řešit	 nedostatek	 pracovních	 sil	 najímáním	 zahraničních	 dělníků,	 včetně	 osvědčených	
dělníků	 vietnamských.	 Nejprve,	 od	 roku	 2006,	 se	 tito	 dělníci	 rekrutovali	 z	 řad	 méně	
úspěšných	 vietnamských	 živnostníků.	 Brzy	 však	 někteří	 jednotlivci,	 ba	 i	 čeští	 státníci	
začali	směrem	do	Vietnamu	propagovat	myšlenku,	že	český	průmysl	akutně	potřebuje	
desetitisíce	pracovníků,	což	ve	Vietnamu	vedlo	k	prudkému	vzrůstu	zájmu	o	zaměstnání	
v	České	republice.	Zmíněný	nárůst	počtu	Vietnamců	v	ČR	je	převážně	výsledkem	tohoto	
trendu.22	

Z	jazykového	hlediska	jsou	Vietnamci,	kteří	do	České	republiky	v	tomto	období	při-
cestovali,	 převážně	 monolingvní.	 Rozumějí	 a	 mluví	 pouze	 vietnamsky.	 Naprostá	 větši-
na	 z	 nich	 totiž	 neprošla	 žádným	 organizovaným	 kurzem	 češtiny.	 Ačkoli	 tito	 lidé	 mají		
v	mnoha	případech	zájem	na	tom,	aby	se	česky	naučili,	kurzů,	které	by	jim	to	umožnily,	
je	velmi	málo.		

Navíc	se	tito	monolingvní	mluvčí	prakticky	nemají	možnost	naučit	česky	ani	z	běž-
ného	každodenního	styku	s	českými	zákazníky	obchodů,	v	nichž	pracují.	Jde	totiž	z	vel-
ké	části	o	prodejny	s	volným	výběrem	zboží,	kde	se	zákazník	obslouží	sám.	Jiní	pracují		
v	zázemí	asijských	restaurací,	kde	se	zákazníky	nepřijdou	vůbec	do	styku.	I	tam,	kde	viet-
namský	personál	obchodů	se	zákazníky	komunikuje,	omezují	se	jazykové	prostředky	je-
jich	komunikace	na	pozdravy	a	poděkování,	na	základní	číslovky,	názvy	barev	a	velikostí	
(často	nahrazované	jen	kódovým	označením	jako	XXL)	a	podobně.	Mimo	tento	pojmový	
okruh	češtinu	vůbec	neovládají.	Tato	situace	se	týká	nejen	migrantů,	kteří	přijeli	v	posled-
ních	pěti	letech.	Podobně	jsou	na	tom	i	mnozí	z	těch,	kteří	k	nám	přijeli	mnohem	dříve.	
Prodávali	třeba	donedávna	na	některé	tržnici	při	hraničních	přechodech,	kde	nepřichá-
zeli	do	styku	s	českými	zákazníky	vůbec.	Tito	prodejci	ovládají	na	podobné	rudimentární	
úrovni	němčinu.	V	českém	prostředí	se	nedorozumějí	vůbec	anebo	jen	velmi	málo.

Existence	vietnamské	komunity	v	České	republice	by	ovšem	nebyla	možná,	kdyby	
v	ní	nebyl	značný	počet	dospělých	příslušníků	 tak	zvané	první	generace	migrantů,	 tj.	
Vietnamců,	kteří	do	České	republiky,	ale	především	už	za	existence	Československa,	při-
cestovali	 v	 mládí	 	 a	 česky	 se	 naučili	 na	 našich	 středních	 a	 vysokých	 školách.	 Celkový	
počet	těchto	Vietnamců	činí	jistě	několik	desítek	tisíc,	z	nichž	většina	však	žije	a	pracuje	
ve	Vietnamu.	Mezi	nimi	vždy	vynikalo	asi	sto	osob,	které	přijely	do	Československa	v	roce	
1956	jako	děti	a	pod	vedením	českých	a	vietnamských	učitelů	absolvovaly	česko-vietnam-
skou	 základní	 školu,	 jež	 tehdy	 byla	 pro	 ně	 zřízena	 v	 Chrastavě	 na	 Liberecku.	 Většina	
z	nich	pak	pokračovala	ve	studiu	na	českých	středních	a	později	na	vysokých	školách.	
Několik	z	nich	absolvovalo	v	Československu	 i	vědeckou	aspiranturu.	K	nim	patří	pře-
devším	autoři	nejednou	přetiskovaného	a	dodnes	nejužívanějšího	Česko-vietnamského	
	

22	 Je	třeba	přihlédnout	i	ke	skutečnosti,	že	za	uvedenou	dobu	se	na	území	ČR	jistě	narodilo	i	několik	set	vietnamských	dětí.
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slovníku	z	počátku	šedesátých	let	20.	stol..	Mnozí	příslušníci	této	skupiny	se	ve	Vietnamu	
uplatnili	ve	více	či	méně	významných	hospodářských	a	státních	funkcích.	Ing.	Nguyen	
Xuan	Chuan,	který	působil	jako	dlouholetý	předseda	Společnosti	vietnamsko-českého	přá-
telství,	delší	dobu	až	do	svého	odchodu	do	důchodu	v	roce	2005	působil	ve	funkci	náměst-
ka	ministra	průmyslu.	Vztah	příslušníků	této	skupiny	k	českému	jazyku	a	české	kultuře		
a	úroveň	jejich	jazykových	projevů	v	češtině	po	dlouhých	letech	strávených	ve	vlasti	za-
chytil	v	dokumentárním	filmu	Kdo	mě	naučí	půl	znaku	natočeném	v	roce	2005	režisér	
Martin	Ryšavý	(Ryšavý	2006).	Z	této	skupiny	se	po	roce	1989	trvale	usadil	v	České	repub-
lice,	pokud	je	nám	známo,	jediný	příslušník.	

Mnohem	početnější	je	skupina	absolventů	českých	a	slovenských	vysokých	škol,	kte-
ří	v	Československu	studovali	na	základě	mezistátních	dohod	od	50.	let	minulého	století.	
Ti	přijížděli	na	studie	po	absolvování	vietnamských	středních	škol.	Veškeré	studium	v	čes-
kých	zemích	nebo	na	Slovensku	absolvovali	v	češtině	nebo	ve	slovenštině.	Před	nástupem	
na	vysokou	školu	absolvovali	jednoroční	přípravné	kurzy	českého	jazyka.	

Od	60.	let	až	do	konce	80.	let	minulého	století	u	nás	na	základě	mezivládních	dohod	
studovali	 též	mladí	 lidé	na	učňovských	učilištích.	Na	studia	byli	vybíráni	po	maturitní	
zkoušce	na	vietnamských	všeobecně	vzdělávacích	středních	školách	(gymnáziích).	Po	
příjezdu	 do	 Československa	 absolvovaly	 první	 turnusy	 půlroční,	 pozdější	 však	 jen	 tří-
měsíční	přípravné	kurzy	českého	jazyka	a	pak	učňové	pokračovali	ve	studiu	na	českých	
učilištích	ve	třídách	s	českými	spolužáky.	Po	absolvování	čtyřletých	učňovských	oborů	
nastupovali	k	tříleté	výrobní	praxi	v	českých	nebo	slovenských	podnicích,	kde	pracovali	
spolu	s	českými	dělníky.	Většina	z	nich	se	naučila	dobře	česky	komunikovat	v	prostře-
dí,	v	němž	žili	a	pracovali.	Právě	z	jejich	řad	byli	nejčastěji	vybíráni	vedoucí	a	současně	
tlumočníci	dělnických	skupin,	které	začaly	do	Československa	ve	velkém	počtu	přijíždět	
podle	jiné	mezivládní	dohody	od	počátku	80.	let.	Někteří	z	těchto	tlumočníků	přijížděli	
do	Československa	opětovně	s	několika	turnusy.	Získali	tak	značnou	tlumočnickou	praxi	
a	také	široké	kontakty	na	závodech	a	úřadech.	

Po	 příjezdu	 hostujících	 dělníků	 dosahoval	 průměrný	 počet	 vietnamských	 občanů	
na	území	Československa	po	dobu	zhruba	dvaceti	 let	asi	30	tisíc	osob.	Právě	v	té	době	
přítomnost	Vietnamců	vstoupila	do	povědomí	široké	veřejnosti.	Příslušníci	těchto	skupin	
procházeli	zpravidla	asi	měsíčními	kurzy	češtiny,	během	nichž	se	naučili	nevelký	počet	
základních	výrazů,	a	 jinak	byli	při	komunikaci	s	Čechy	závislí	na	svých	vietnamských	
tlumočnících	a	na	tom,	co	pochytili	od	českých	dělníků,	s	nimiž	pracovali	na	dílnách.	
Ve	své	většině	 tito	dělníci	nebyli	 schopni	samostatně	česky	komunikovat.	 I	v	kategorii	
hostujících	dělníků	se	však	našli	jednotlivci,	kteří	se	postupně	docela	dobře	naučili	česky,	
buď	díky	tomu,	že	byli	mimořádně	mladí	a	komunikativní	nebo	díky	tomu,	že	se	ocitli	na	
pracovišti,	kde	bylo	více	příležitostí	k	sblížení	s	českými	spoluzaměstnanci,	než	je	tomu	
běžně	ve	výrobě.
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Hostující	dělníci	k	nám	tehdy	přijížděli	pracovat	na	dobu	čtyř	let.	Jejich	pobyt	v	Čes-
koslovensku	 tedy	 byl	 o	 tři	 roky	 kratší	 oproti	 pobytům	 učňů.	 Vysokoškoláci	 po	 ročním	
přípravném	kursu	českého	jazyka	studovali	u	nás	pět	let.	U	vědeckých	aspirantů	(dok-
torandů)	pokud	nevystudovali	na	některé	naší	vysoké	škole,	se	nepředpokládala	znalost	
češtiny,	ale		ruštiny	nebo	angličtiny.	Vedle	toho	v	Praze	působilo	velvyslanectví	Vietnam-
ské	socialistické	republiky	(původně	Vietnamské	demokratické	republiky),	jež	mělo	svá	
oddělení	pro	řízení	studentů,	učňů	a	hostujících	dělníků	a	obchodní	oddělení,	dále	Viet-
namské	kulturní	středisko	v	Praze.	

Před	rokem	1989	nikdo	nepočítal	s	trvalým	usazováním	vietnamských	občanů	v	naší	
zemi	a	z	vietnamské	strany	byly	i	sňatky	s	občany	jiných	zemí	povolovány	jen	výjimeč-
ně.	Můžeme	říci,	že	na	území	naší	země	neexistovala	žádná	trvale	usazená	vietnamská	
komunita.

Existovala	však	zpola	pomyslná,	 zpola	 reálná	historicky	vzniklá	 teritoriálně	difúz-
ní	 komunita	 statisíců	 vietnamských	 občanů	 a	 jejich	 rodinných	 příslušníků,	 spojených	
společnou	zkušeností	z	pobytu	v	naší	zemi	a	částečně	i	znalostí	českého	jazyka,	prostřed-
nictvím	nejaktivnějších	jednotlivců	napojená	na	ústřední	úřady	ve	Vietnamu	i	v	Česko-
slovensku	 i	na	množství	průmyslových	závodů	a	 jiných	 institucí	ve	všech	krajích	naší	
republiky	 a	 převážně	 v	 severní	 části	 Vietnamu,	 s	 vazbami	 na	 známé	 s	 podobným	 po-
stavením	 a	 možnostmi	 i	 ve	 východním	 Německu,	 Polsku,	 Rusku,	 na	 Ukrajině	 a	 jinde	
ve	východní	Evropě	a	spojená	společnými	ekonomickými	zájmy.	Po	uvolnění	hospodář-
ského	a	politického	života	u	nás	po	roce	1989	(a	v	jiné	formě	i	ve	Vietnamu	už	od	roku	
1986)	nic	nebránilo	tomu,	aby	vietnamští	občané,	kteří	měli	u	nás	i	ve	Vietnamu	nejlepší	
kontakty,	 domluvili	 se	 česky,	 měli	 obchodního	 ducha	 a	 určitý	 základní	 kapitál,	 začali	
v	polistopadovém	Československu	a	brzy	na	to	v	České	a	Slovenské	republice	dlouhodobě	
soukromě	podnikat.

Počet	vietnamských	občanů,	kteří	u	nás	zůstali	na	počátku	90.	let	(převážně	z	řad	
studentů,	 vědeckých	 aspirantů,	 učňů,	 vedoucích	 (tlumočníků)	 dělnických	 skupin,	 tlu-
močníků	velvyslanectví	a	některých	praktikantů	a	hostujících	dělníků)	a	začali	se	živit	
podnikáním,	nám	není	přesně	znám.	Většina	hostujících	dělníků	odjela	do	vlasti,	někteří	
však	byli	u	nás	i	nadále,	a	to	ještě	dva	nebo	tři	roky	zaměstnáni,	přičemž	si	obchodem	jen	
přivydělávali	a	teprve	později	se	podnikání	začali	věnovat	plně.	

Často	se	mluví	o	 tom,	že	k	nám	po	sjednocení	Německa	přišlo	mnoho	Vietnamců	
z	bývalého	území	NDR,	jimž	německá	vláda	přispěla	na	návrat	do	vlasti.	Podle	některých	
informací	od	jednotlivých	vietnamských	živnostníků,	s	nimiž	jsme	měli	příležitost	mlu-
vit,	se	však	zdá,	že	pohyb	byl	na	začátku	90.	let	obousměrný.	

Kolem	poloviny	90.	let	u	nás	vietnamských	občanů	postupně	začalo	přibývat	vlivem	
příjezdu	rodinných	příslušníků	(manželek	a	dětí)	v	rámci	slučování	rodin.	Tehdy	se	za-
čaly	rodit	 i	vietnamské	děti	na	území	České	republiky	a	byly	tak	položeny	základy	tzv.	
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druhé	generace	migrantů,	která	postupně	začala	zvládat	češtinu	 jako	svůj	první	 jazyk	
(Kocourek	a	Pechová,	2006).	Postupně	se	zvyšoval	počet	vietnamských	dětí	na	českých	
mateřských	a	základních	školách.

Ve	školním	roce	2003/2004	již	navštěvovalo	české	základní	školy	celkem	4	036	viet-
namských	žáků.	Největší	počet	vietnamských	žáků	napočítali	v	Pardubickém	kraji	(844	
žáci,	 tj.	 20,9	 %	 z	 celkového	 počtu	 vietnamských	 žáků),	 a	 v	 hlavním	 městě	 Praze	 (611	
žáků,	tj.	15,1	%).	V	těsném	závěsu	za	Prahou	následoval	kraj	Karlovarský	(596	žáků,	tj.	
14,8	%),	dále	pak	Ústecký	(495	žáků,	tj.	12,3	%)	a	Plzeňský	(322	žáci,	tj.	8,0	%).	Méně	
vietnamských	žáků	vykázali	v	 Jihomoravském	(264	žáci,	 tj.	6,5%),	Moravskoslezském	
(229	 žáků,	 tj.	 5,7	 %),	 Středočeském	 (152	 žáci,	 3,8	 %)	 a	 Jihočeském	 kraji	 (151	 žák,		
tj.	3,7	%).	O	zbylých	372,	tj.	9,2	%	žáků	se	dělily	kraje	Olomoucký	(91),	Liberecký	(90),	
Královéhradecký	 (86),	 Vysočina	 (55)	 a	 Zlínský	 (50).23	 Děti	 z	 Vietnamu	 tvořily	 39	 %	
všech	cizinců	v	mateřských	školách	a	32	%	na	školách	základních	(Kocourek	a	Pechová	
2006:	172;	Vasiljev,	rkp).	

Tyto	údaje	svědčí	též	o	velikém	územním	rozptylu	vietnamské	komunity	po	celé	Čes-
ké	republice,	což	je	okolnost	příznivá	pro	postupnou	integraci	jejích	příslušníků	do	české		
společnosti.	Nejpříznivější,	avšak	s	hlediska	cílevědomé	integrační	politiky	spíše	vnější		
okolností,	je	demokratický	přístup	českého	školství	k	cizincům,	kteří	jsou	u	nás	povinni	
posílat	školou	povinné	děti	do	školy	i	v	případě,	že	sami	nemají	povolení	k	trvalému	pobytu.	
	 Mezi	našimi	občany,	kteří	přicházejí	do	styku	s	Vietnamci	jen	v	jejich	obchodech	a	ve	
stáncích	na	tržištích,	převládá	často	opakované	mínění,	že	Vietnamci	u	nás	tvoří	uzavře-
nou	komunitu,	která	nemá	zájem	na	integraci	do	české	společnosti.	Lidé	se	podivují	nad	
tím,	jak	je	možné,	že	Vietnamci	se	nenaučí	česky	„když	už	jsou	tady	tak	dlouho“,	často	se	
jim	posmívají	pro	jejich	komolení	českých	slov	a	jsou	přesvědčeni,	že	Vietnamci	nezna-
lost	češtiny	úmyslně	předstírají,	když	se	chtějí	vyhnout	nepříjemným	otázkám	například	
celníků	či	inspektorů.

Vysvětlili	jsme	si	už,	jak	složitá	je	struktura	vietnamské	komunity	z	hlediska	jejího	
utváření	v	čase	a	z	hlediska	přístupu	jejích	příslušníků	ke	komunikačním	situacím,	které	
by	jim	umožnily	lépe	se	česky	naučit,	především	však	k	organizované	výuce	češtiny.

Zde	se	 ještě	musíme	zmínit	o	strukturní,	 lexikální	a	fonetické	rozdílnosti	vietnam-
štiny	a	češtiny,	která	dospělým	rodilým	mluvčím	jednoho	jazyka	prakticky	znemožňuje	
dokonalé	ovládnutí	druhého	 jazyka,	ať	už	mluvíme	o	Vietnamcích,	kteří	přicházejí	do	
styku	s	češtinou,	nebo	o	Češích,	kteří	se	pokoušejí	učit	se	vietnamsky.	Toto	téma	je	příliš	
obšírné,	 než	 abychom	 je	 mohli	 rozvinout	 v	 tomto	 příspěvku,	 a	 proto	 jen	 odkazujeme	
na	příslušnou	literaturu	(Vasiljev	2010a;	Vasiljev	2010b).	Přičteme-li	k	tomu	nedostatek	
jazykové	výuky	a	nedostatek	komunikačních	příležitostí,	pak	je	jasné,	že	mezi	Čechem		
a	Vietnamcem	je	téměř	nepřekročitelná	komunikační	bariéra.	
23	 Data	Ústavu	pro	informace	ve	vzdělávání.	Citováno	dle	Černík	J.	Vietnamští	žáci	na	základních	školách.	Náčrt	problémů	

a	přístupů.	In:	Kocourek	J,	Pechová	E.	(ed.)	(2006).	S	vietnamskými	dětmi	na	českých	školách.		Výpočet	v	procentech	
patří	autorovi.
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Zatím	jsme	se	pohybovali	prakticky	mezi	dvěma	polárními	případy:	ovládáním	jazy-
ka	na	úrovni	rodilého	mluvčího	a	téměř	úplnou	jeho	neznalostí.	Ve	vietnamské	komuni-
tě	jsou	však	i	tisíce	lidí,	kteří	se	česky	učili	na	českých	školách	a	češtinu	používají	dvě	tři	
desítky	let	nebo	i	déle.	Protože	u	nás	pobývají	dlouho	a	česky	se	domluví,	mají	též	české	
přátele,	s	nimiž	se	více	či	méně	pravidelně	stýkají.	Někteří	z	nich	vykonávají	práce,	při	
nichž	neustále	komunikují	s	českými	zákazníky.	V	navyklých	komunikačních	situacích	
se	dorozumí	bez	 jakýchkoli	potíží	a	 jejich	konverzace	 je	plynulá	a	repliky	na	přání	zá-
kazníků	a	zákaznic	jsou	pohotové.	Za	příklad	uvedeme	čtyřicetiletou	vietnamskou	ženu,	
paní	T.,	která	k	nám	přijela	před	rokem	1989	jako	dělnice.	Je	velmi	komunikativní	a	ni-
kdy	se	nerozpakovala	dorozumívat	se	s	pomocí	posuňků	a	napodobování.	Dnes	už	čtvrtý	
rok	prodává	ve	stánku	ve	středu	krajského	města	asijská	jídla,	která	na	místě	připravuje	
spolu	se	svým	manželem,	absolventem	českého	učňovského	oboru	s	maturitou.	Paní	po-
hotově	reaguje	na	přání	zákazníků	často	formulovaná	nepřesně,	jak	je	právě	napadne.	
Zákazník	si	třeba	přeje	závitky,	ale	nazve	je	„rolky“	nebo	„hůlky“.	Ani	tyto	variace	paní	T.	
nezmátnou	a	bez	váhání	a	plynně	klade	zákazníkovi	doplňující	otázky:	„Tady?	S	sebou?	
Zabalit?“	a	podobně.	Komunikace	na	jiná	témata	a	v	jiném	prostředí	jí	však	dělá	velké	po-
tíže.	Například	u	lékaře	rozumí	běžným	sdělením	jen	přibližně	a	odbornějším	termínům	
jako	chirurgie,	injekce,	očkování	apod.	nerozumí.	Často	není	schopna	ani	je	vyslovit	nebo	
si	 z	 nich	 zapamatuje	 jen	 první	 slabiku.	 Úředním	 přípisům	 buď	 nerozumí	 vůbec	 nebo	
jen	přibližně	porozumí,	čeho	se	přípis	týká,	a	pro	zbytek	potřebuje	pomoc	překladatele.	
Mezi	ostatními	česky	hovořícími	Vietnamci	není	paní	T.	žádnou	výjimkou.	Proto	jsou	ve	
vietnamské	komunitě	velmi	rozvinuté	jazykové	služby,	obvykle	spojené	se	zprostředkova-
telskými	službami	různého	druhu	(nejčastěji	finančním	nebo	právním	poradenstvím).	
V	seznamech	soudních	znalců	je	zapsáno	něco	přes	sto	vietnamských	tlumočníků.	

Osoby	s	podobnou	úrovní	kompetence	v	češtině	nejsou	schopny	číst	prakticky	žádné	
české	texty,	ať	už	informační	nebo	umělecké,	nechodí	do	divadla	ani	do	kina.	Jazyková	
bariéra	je	z	těchto	společenských	činností	vyřazuje.	Společensky	se	mohou	vyžívat	pouze	
v	rámci	vietnamské	komunity.		

Tím	důležitější	je	skutečnost,	že	v	předškolním	i	raném	školním	věku	dítě	může	dru-
hý	 jazyk	 ovládnout	 prakticky	 jako	 rodilý	 mluvčí.	 Takové	 dokonalé	 ovládnutí	 jazyka	 je	
ovšem	 proces	 trvající	 několik	 roků.	 Avšak	 i	 po	 relativně	 krátké	 době	 několika	 měsíců	
jsou	vietnamští	školáci		či	školačky	již	schopni	úspěšně	komunikovat	se	svými	vrstevníky	
ve	škole	 i	mimo	školu	a	navazovat	vzájemná	přátelství.	Nejlepší	příležitost	k	ovládnutí	
češtiny	a	socializaci	vietnamského	dítěte	v	rámci	české	společnosti	je	zařazení	mezi	vrs-
tevníky	ve	školním	kolektivu.	Toho	se	bohužel	v	našem	školství	téměř	nevyužívá,	neboť	
v	odborných	kruzích	převládá	přesvědčení,	že	žák	či	žákyně,	kteří	se	do	ČR	přistěhují	
ve	školním	věku,	mohou	nastoupit	do	třídy	odpovídající	jejich	věku	teprve	po	ovládnutí	
základů	češtiny	jinými	formami	výuky.	(Vasiljev,	2010).	Vietnamských	dětí	narozených	
v	České	republice	se	tento	problém	ovšem	netýká.
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Díky	této	radikální	proměně	jazyka	u	příslušníků	druhé	generace	je	perspektiva	sží-
vání	příslušníků	vietnamské	komunity	s	českou	majoritní	společností	a	integrace	do	této	
společnosti	velmi	reálná	a	slibná.	Vietnamští	žáci	a	studenti	jsou	na	školách	všeobecně	
považováni	za	velmi	úspěšné.	To	je	dáno	několika	faktory:	především	vysokou	motiva-
cí	 rodičů	 děti	 v	 učení	 a	 studiu	 podporovat,	 dále	 motivací	 samotných	 dětí,	 které	 chtějí	
dosáhnout	více,	než	 jejich	rodiče,	 tj.	nechtějí	se	živit	 jen	maloobchodem	za	svízelných	
podmínek,	ale	chtějí	na	základě	získaného	vzdělání	mít	přístup	ke	všem	profesím,	včet-
ně	 těch	 nejprestižnějších.	 Důležitým	 faktorem	 jsou	 i	 některé	 tradiční	 rysy	 vietnamské	
(ale	možno	říci	obecně	dálnovýchodní)	kultury,	především	úcta	ke	vzdělání	a	k	učitelům		
a	závazek	vůči	rodičům	a	předkům,	snaha	nezpronevěřit	se	jejich	odkazu	a	uctít	je	tím,	
že	je	potomci	předčí.	Toto	přesvědčení	vyjadřuje	vietnamské	přísloví:	„Je-li	syn	lepší	otce,	
je	rodina	požehnaná“.	

Tyto	 výkony	 a	 postoje	 vietnamských	 dětí	 a	 studentů	 jsou	 pravděpodobně	 jedním	
z	důvodů,	proč	v	zasvěcenějších	kruzích	české	společnosti	včetně	kruhů	politických	pa-
nuje	přesvědčení,	že	vietnamská	komunita	je	přes	všechny	obtíže	a	mediálně	zdůrazňo-
vané	problémy	komunitou,	která	se	do	naší	společnosti	integruje	lépe,	než	jiné	skupiny	
migrantů.	Dalším	důležitým	faktorem	podmiňujícím	takové	kladné	hodnocení	je	zřejmě	
skutečnost,	že	vietnamská	komunita	je	vysoce	organizovaná	a	udržuje	styky	s	českými	
úřady	na	všech	úrovních	a	má	v	tomto	smyslu	i	podporu	vietnamské	vlády.	Od	počátku	
90.	let	minulého	století	existuje	Svaz	vietnamských	podnikatelů	v	ČR,	od	listopadu	1999	
pak	Svaz	Vietnamců	v	ČR,	který	dnes	má	své	regionální	pobočky	ve	většině	našich	krajů.	
Vedle	toho	se	Vietnamci	organizují	podle	společenských	vrstev	(Svaz	mládeže,	Svaz	žen),	
na	základě	duchovních	potřeb	(Sdružení	vietnamských	buddhistů	v	ČR),	na	základě	kra-
jových	vazeb	(v	současné	době	existuje	už	sedm	Sdružení	krajanů	pocházejících	ze	stejné	
provincie	ve	Vietnamu).	Na	jaře	2010	bylo	založeno	Sdružení	českých	občanů	vietnam-
ské	národnosti.	Příležitostně	se	scházejí	absolventi	 jednotlivých	českých	vysokých	škol		
a	 učňovských	 učilišť.	 Všechny	 tyto	 organizace	 jsou	 aktivní.	 Podílejí	 se	 na	 organizová-
ní	společných	oslav	lunárního	Nového	roku	a	podzimního	svátku	dětí	 jak	v	Praze,	tak		
i	v	jiných	místech,	organizují	humanitární	akce	na	pomoc	lidem,	kteří	se	ocitli	v	obtížné	
životní	situaci	jak	v	ČR	tak	ve	Vietnamu	(pomoc	obyvatelům	postiženým	tajfuny	a	zápla-
vami),	organizují	koncerty	vietnamských	zpěváků	a	zpěvaček,	kteří	přijíždějí	z	Vietna-
mu	i	z	USA	a	odjinud.	Vietnamské	firmy	jako	Vietmedia	vydávají	několik	vietnamských	
týdeníků	a	od	prosince	2009	jeden	měsíčník	v	češtině	(Vietmagazín).	V	Praze	organizují	
vietnamské	soukromé	školy	a	kurzy,	které	se	soustřeďují	na	výuku	češtiny,	na	přípravu		
k	přijímacím	zkouškám	na	gymnázia,	na	výuku	vietnamštiny.	Vietnamci	v	ostatních	kra-
jích	však	většinou	takové	možnosti	nemají.	

Naproti	 tomu	 aktivní	 prointegrační	 opatření	 ze	 strany	 českých	 státních	 orgánů	
jsou	velmi	 slabá.	Zavedení	povinné	zkoušky	z	češtiny	na	úrovni	A1	 jako	podmínky	ke	
schválení	žádosti	cizince	o	udělení	trvalého	pobytu,	která	platí	od	1.	ledna	2009,	bez	ja-
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kékoliv	finanční	či	organizační	podpory	výuky	češtiny,	 je	 toho	výmluvným	dokladem.	
Možno	také	říci,	že	potenciál,	který	představuje	vietnamská	komunita	s	jejími	vazbami	
na	vietnamský	průmysl	a	hospodářství	jako	celek,	není	z	české	strany	téměř	využíván.	
Kolem	udělení	statusu	národnostní	menšiny	Vietnamcům	se	rozpačitě	přešlapuje.	Tím	se	
nedostává	státní	podpory	ani	vietnamským	kulturním	a	hlavně	vzdělávacím	aktivitám,	
důležitým	nejen	pro	zdravé	ovzduší	uvnitř	komunity,	ale	i	pro	využívání	výše	zmíněného	
hospodářského	potenciálu	ve	prospěch	rozvoje	českého	zahraničního	obchodu	a	vzájem-
ných	hospodářských	vztahů.	V	tomto	směru	by	bylo	zapotřebí	jasné	koncepce	a	mnohem	
aktivnějšího	úsilí.	
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Na	Vietnamce	je	česká	majoritní,	respektive	bývalá	československá,	společnost	zvyklá	již	
řadu	desetiletí.	Ve	stručnosti	připomeňme	alespoň	hlavní	data,	kdy	v	období	po	skončení	
druhé	světové	války	Vietnamci	přicházeli	do	naší	republiky.	V	druhé	polovině	padesátých	
let,	tedy	hned	po	podepsání	bilaterální	dohody	o	vzájemné	hospodářské	a	vědeckotech-
nické	spolupráci,	přišli	do	tehdejšího	Československa	první	Vietnamci,	kteří	posléze	stu-
dovali	na	zdejších	vysokých	školách.	Od	počátku	šedesátých	let	přijížděli	jejich	krajané	
nejen	 proto,	 aby	 studovali	 na	 vysokých	 školách	 či	 v	 postgraduálních	 vysokoškolských	
oborech,	ale	aby	se	vzdělávali	především	ve	vybraných	učňovských	oborech,	na	středních	
školách	technického	a	ekonomického	rázu	a	především,	aby	získávali	dlouhodobé	zkuše-
nosti	s	organizací	a	řízením	hospodářství.24	

Ve	 druhé	 polovině	 padesátých	 let	 20.	 století	 se	 tehdejší	 československá	 společnost	
poprvé	seznámila	prostřednictvím	prvních	výstav	s	vietnamským	uměním.	V	roce	1958	
český	grafik	Václav	Sivko	(1923–1974)	uspořádal	v	Obecním	domě	v	Praze	výstavu	no-
voročních	 obrázků,	 které	 přivezl	 krátce	 předtím	 z	 tehdejší	 Vietnamské	 demokratické	
republiky	(Müllerová	2009:	120).		Bohužel	záznamy	o	tom,	jaké	byly	reakce	tehdejší		ši-
roké	i	odborné	československé	veřejnosti	na	výstavu,	se	nedochovaly,	nenašla	jsem	ani	
dobovou	odezvu	vietnamské	strany.	Vietnamské	novoroční	obrázky	jsou	po	řadu	staletí	
chápány	 jako	artefakt	úzce	spojený	s	národní	kulturou	a	společenskými	zvyky.	 Jistěže	
si	můžeme	položit	otázku,	zda	tyto	obrázky,	tedy	klasická	místní	grafika,	jsou	chápany	
v	rámci	národní	kultury	jako	vysoké	či	tzv.	lidové	umění.25	Na	základě	dosavadních	zna-
lostí	 vietnamské	 kultury	 a	 umění	 se	 nedomnívám,	 že	 ve	 Vietnamu	 někdy	 v	 minulosti	
došlo	z	diverzifikaci	národního	umění	na	tzv.	vysoké	a	nízké,	jako	tomu	bylo	např.	v	Číně	
či	v	 Japonsku.	Podle	mého	názoru	nelze	objektivně	pohlížet	na	 	vietnamské	umění	ze	
stejného	úhlu	jako	na	bohaté	umění	čínské,	protože	bychom	svým	způsobem	srovnávali	
nesouměřitelné	celky:
-	 čínská	kultura	byla	a	je	nepopiratelnou	inspirací	vietnamské	kultury;
-	 čínská	kultura	zasáhla	ve	srovnání	s	vietnamskou	obrovské	geografické	území	s	mno-	
honásobně	vyšším	počtem	obyvatelstva,	než	které	kdy	žilo	na	území	dnešního	Vietnamu;
-	 koncentrace	městského	obyvatelstva	v	Číně	byla	vždy	podstatně	vyšší	než	městského	
obyvatelstva	ve	Vietnamu;26

-	 dochovaných	písemných	a	uměleckých	památek	vztahujících	se	k	národní	kultuře	
a	umění	Vietnamu	je	v	samotné	zemi	i	v	zahraničí	podstatně	méně	než	obdobných	arte-
faktů	vztahujících	se	k	čínské	kultuře	a	umění;
-	 o	čínské	kultuře	bylo	 jak	v	rámci	Číny,	 tak	v	zahraničí	publikováno	nesrovnatelně	
vyší	 množství	 obecných	 a	 samozřejmě	 i	 odborných	 materiálů	 než	 o	 kultuře	 a	 umění			
vietnamském.

24	 Podrobnější		informace	o	vývoji	československo-vietnamských	vztahů	viz	Müllerová,	Vietnam,	2004:		83–89.
25	 Techniku	výroby	dřevořezů,	současný	stav	jejich	produkce	a	zobrazované	motivy	jsem	podrobně	popsala	v	monografii	

Příběh	tonkinského	dřevořezu.	
26	 Podrobněji	viz	například	Palát,	Průšek:	Středověká		Čína,	Praha	2001,	str.	84–112,	163–179.	
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Vietnamská	komunita	dlouhodobě	žijící	v	zahraničí,	ať	už	v	Asii,	Evropě,	Americe	či	
Austrálii,	pokud	prezentuje	své	národní	umění,	se	musí	potýkat	především	s	faktem,	že	
její	národní	kultura	a	umění	jsou	mimo	hranice	země	všeobecně	relativně	málo	známé,	
a	to	jak	mezi	odbornou,	natož	širokou	veřejností.	Poměrně	dlouho,	až	do	počátku	20.	sto-
letí,	který	je	ve	Vietnamu,	Laosu	a	Kambodži	spojen	s	přítomností	francouzské	kultury,	
byla	tato	oblast	z	evropského	pohledu	chápána	jako	oblast	čerpající	inspiraci	především	
v	bohatých	a	geograficky	blízkých	kulturách:	v	čínské	a	indické.	A	snad	právě	proto	se	
v	zahraničí	více	či	méně	pohlíželo	na	danou	oblast	jako	na	jeden	kulturní	celek.	Bezpo-
chyby	tomu	vnímání	nahrával	i	fakt,	že	se	ve	Vietnamu	tehdy	hojně	používalo	znakové	
písmo.	Z	uvedených	skutečností	plyne,	že	při	prezentaci	a	především	propagaci	jakékoli	
kulturně-umělecké	akce	v	zahraničí	je	třeba	poměrně	dlouho	a		především	velmi	obratně	
představovat	důvody,	proč	by	lidé	měli	konkrétní	kulturní	akci	navštívit,	a	 	především,	
čím	je	taková	akce	obohatí.	A	právě	v	tomto	bodě	bývá	leckdy	kámen	úrazu:	propagaci	
určité	kulturně-umělecké	akce	bývá	věnováno	relativně	málo	prostoru	ve	všech	sdělova-
cích	médiích.	

Dalším,	podle	mne	neméně	důležitým	faktem	je,	že	po	valnou	část	dvacátého	století	
zuřily	na	vietnamském	území	války,27	a	proto	mohlo	dojít	k	posunu	vnímání	národního	
umění	ze	strany	jak	odborné,	tak	široké	veřejnosti	v	rámci	samotného	Vietnamu	a	pocho-
pitelně	i	v	zahraničí.	Vleklé	války	měly	zásadní	dopad	na	kontinuitu	vnímání	tradičních	
kulturních	hodnot	a	v	souvislosti	s	tím	i	národního	umění,		a	zároveň	po	nich	byly	do	
země	přineseny	i	 inspirace	novými	kulturními	vlivy.	Především	se	 jednalo	o	hlubší	se-
znamování	se	s	evropskými	a	americkými	kulturními	trendy	konce	20.	století.	Zmíněná	
fakta	se	svým	způsobem	logicky	odrazila	i	na	tom,	jak		Vietnamci	dlouhodobě	žijící	v	za-
hraničí	vnímají	své	národní	umění.

Řada	 vietnamských	 historiků	 i	 uměnovědných	 historiků	 náležejících	 ke	 starší	
generaci	 nerada	 píše	 a	 hovoří	 o	 různých	 zahraničních	 kulturních	 vlivech	 na	 území	
dnešního	 Vietnamu.	 Jedním	 ze	 znalců	 místního	 umění,	 který	 poměrně	 objektivně	
hodnotí	 východní	 i	 západní	 umělecké	 vlivy	 v	 zemi,	 	 je	 očividně	 Nguyen	 Khac	 Kham	
().	Ve	své	práci	ze	šedesátých	let	20.	století		přehledně	uvádí	do-
pad	následujících	kultur	na	místní	prostředí:	čínské,	indické,	indonéské	či	austroasijské	
a	západní.	Ovšem	na	druhé	straně	Kham	jasně	uznává	vietnamská	umělecká	specifika.	
(Müllerová	2009:	123)

27	 Kromě	první	a	druhé	světové	války	mám	na	mysli	tzv.	První	indočínskou	válku	(1946–1954),	vietnamsko-americký	kon-
flikt	(1963–1975),	vietnamsko-kambodžský	a	vietnamsko-čínský	konflikt	(1979).



33/

Odpověď	na		otázku	„Co	si	Vietnamci	představují	pod	pojmem	tradiční	národní	umě-
ní?“	není	nijak	jednoduchá	a	především	jednoznačná,	tedy	alespoň	z	evropského	úhlu	
pohledu	na	umění	v	obecném	slova	smyslu.	Pojmem	tradičního	národního	umění	se	ve	
20.	století	více	méně	poprvé	a	především	uceleně	v	dějinách	vietnamského	umění	zabý-
val	historik	umění	doktor	Nguyen	Phi	Hoanh	().28	Ve	své	mono-
grafii	Přehled	vietnamského	umění	podává	nástin	vývoje	umění	v	zemi,	včetně	odkazů	
na	 inspirace	 zahraničními	 kulturami.	 Pohled	 vietnamských	 historiků	 umění	 na	 vývoj	
národní	kultury	je	značně	ovlivněn	i	tím,	že	většinou	nemohli	dlouhodobě	vycestovat	do	
zahraničí	a	neměli	tedy	srovnání	s	jinými	kulturami	zažité	tzv.	z	terénu,	ale	„jen“	z	odbor-
ných	publikací.	A	z	této	skutečnosti	pak	logicky	vyplyne	chápání	pojmu	„národní“	a	„tra-
diční“	užívané	v	oblasti	umění.	Domnívám	se,	že	je	tomu	tak	proto,	že	i	vysoce	vzdělaní	
lidé	humanitních	oborů	prezentovali	vietnamské	národní	umění	z	jiného	úhlu	pohledu	
než	například	jejich	evropští	kolegové	představující	umění	řady	států	jihovýchodní	Asie.29		

Valná	většina	Vietnamců	si	pod	pojmem	tradiční	národní	umění	představí	 trojroz-
měrné	artefakty	spojené	s	bývalým	císařským	(královským)	dvorem.30

Uveďme	si	konkrétní	příklad:		Císařský	(dračí)	trůn	z	trvalé	expozice	Muzea	v	Hue.31	
Trůn	byl	zhotoven	pro	posledního	panovníka	dynastie	Nguyen	(1802–1945)	Bao	Daie	
()	a	do	roku	1945	na	něj	panovník	skutečně	pravidelně	usedal.	Do	křesla,	re-
spektive	do	řemeslně-umělecké	výzdoby	díla,	je	zakomponována	následující,	po	řadu	sta-
letí	zavedená	symbolika:	drak	–	atribut	panovníka,	symbol	kosmické	síly,	tygr	–	symbol	
pozemské	síly,	odvracení	neštěstí,	želva	–	symbol	dlouhověkosti,	moudrosti.	Na	opěradle	
jsou	 zachyceny	 stylizované	 znaky	 štěstí	 a	 dlouhověkosti,	 tmavě	 červená	 a	 zlatá	 barva	
symbolizují	štěstí	a	vysoce	postavenou	osobu.

28	 Nguyen	Phi	Hoanh	(1904–2001)	
	 http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=47	(wen	k	13.	4.	2010)
29	 Mám	na	mysli	prezentaci	asijského	umění	Philipem	Rawsonem.	
30	 Pokud	hovoříme	o	vztahu	mezi	panovníkem	a	národem	v	rámci	dějin	Vietnamu,	hovoříme	o	císaři	a	jeho	lidu,	pokud	o	

vztahu	mezi	dvěma	státy,	tedy	mezi	Vietnamem	a	Čínou,	pak	hovoříme	o	vietnamském	králi,	který	je	podřízen	čínskému	
císaři.	

31	 Fotografie	autorky	z	léta	roku	1999.
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Dále	si	většina	Vietnamců	pod	pojmem	tradiční	národní	umění	představí	artefakty		
v	uplynulých	staletích	více	či	méně	dávané	do	souvislosti	s	vlivem	asijských	kultur	v	zemi	
spíše	než	s	vlivem	evropským.	Jedná	se	především	o	buddhistické	stavby,	obecní	svatyně	
dinh	()	a	výzdobu	svatyní	a	chrámů.

Evropský	vliv	v	oblasti	umění	byl	dříve,	zhruba	do	šedesátých	let	20.	století,	chápán	
především	jako	nový	zdroj	technického	zdokonalení	umění:	nové	druhy	barev	(anilino-
vé),	nové	malířské	techniky	–	olejomalba,	moderní	typy	nástrojů	při	výrobě	tiskařských	
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desek,	 linorytu,	atd.	Proudy	světového	výtvarného	umění,	 jakými	byly	např.	kubismus		
a	 abstraktní	 umění,	 se	 v	 místním	 umění	 projevovaly	 se	 značným	 časovým	 zpoždění		
a	dosti	okrajově.	

Příkladem	 typické,	 výhradně	 vietnamské	 umělecké	 techniky	 je	 inkrustace	 obrazů	
a	předmětů	vaječnými	skořápkami.	Přestože	 jsem	viděla	v	prestižních	hanojských,	 jak	
státních	tak	soukromých,	 	galeriích	řadu	velmi	zajímavých	obrazů	provedených	touto	
technikou,	 nenašla	 jsem	 žádný	 obraz	 	 zařazený	 do	 knižních	 monografií	 hanojského	
uměleckého	muzea,	který	by	byl	zpracovaný	uvedenou	technikou.	Otázkou	 je,	proč	se		
o	této	náročné	a	atraktivní	umělecké	zajímavosti	jen	velmi	sporadicky	hovoří	mezi	znalci	
umění.	

V	devadesátých	letech	20.	století	jsem	se	v	Čechách	běžně	setkávala	s	Vietnamci,	kteří	
při	pohledu	na	tradiční	umění	své	vlasti	chápali	výtvarnou	symboliku	a	dokázali	ji	Če-
chům	vysvětlit.	Konkrétně	mám	na	mysli	symboliku	spojenou	se	stěžejním	lunárně-solár-
ním	svátkem	Tet	nguyen	dan	():	vepř	symbolizuje	blahobyt,		rozkvetlá	
broskvoň	je	symbolem	jara,	chlapec	představuje	četné	potomstvo,	kachna	pak	manželský	
svazek.	V	21.		století	se	však	stále	více	setkávám	s	Vietnamci,	především	s	mladší	generací,	
kteří	mají	bližší	vztah	k	českému	a	evropskému	umění	než	k	umění	Dálného	východu		
a	zmíněnou	symboliku	dokáží	vysvětlit	 již	 s	určitými	potížemi.	Respektive	velmi	často	
se	setkávám	s	názorem:	„to	je	symbol	vietnamského	nového	roku“	a	bližší	informace	již	
respondenti	nedokáží	poskytnout.	

Za	další	vhodný	příklad	symboliky	velmi	úzce	spjaté	s	tradičním	uměním	považuji	
mytická	zvířata	a	interpretaci	jejich	symboliky.	Nejprve	je	však	třeba	vysvětlit,	která	zví-
řata		vlastně	chápeme	pod	označením	svatá	a	mytická.	Čtyři	svatá	zvířata	()jsou	
drak,	jednorožec	(ten	bývá	především	ve	výtvarném	umění	leckdy	nahrazen	dračím	ko-
něm	nebo-li	čchi-linem),	želva	a	fénix.	Rozšířenou	variantu	svatých	zvířat	pak	tvoří	Osm	
mytických	zvířat	 (),	kam	patří	 již	 zmíněná	svatá	zvířata	a	dále	 ryba,	netopýr,	
jeřáb	a	tygr.	Uvedená	zvířata	byla	doslova	po	tisíciletí	hojně	oblíbeným	motivem	dekora-
tivního	umění	nejen	ve	Vietnamu,	ale	ve	všech	zemích	Dálného	východu.	

Základní	symbolika	osmi	mytických	zvířat	je	tedy	následující:
1.	 drak	 () –	 panovník;	 kosmická	 síla,	 mužský	 prvek	 jang.	 2.	 jednoro-

žec	 () –	 mír;	 prosperita.	 3.	 želva	 ()	 –	 moudrost;	 dlouhověkost.	 4.	 fé-
nix	 	 ()	–	panovnice;	mír;	prosperita;	ženský	prvek	 jin.	5.	 ryba	()	
–	úspěch	v	kariéře;	houževnatost;	materiální	dostatek.	6.	netopýr	–	()	–	štěstí.	
7.	jeřáb	()	–	dlouhověkost;	prosperita.	8.	tygr	()	–	pozemská	síla;	odvracení	neštěs-
tí.	(Müllerová	2009:	193)

Zhruba	 před	 15	 lety	 dokázali	 Vietnamci	 žijící	 v	 Česku,	 a	 to	 bez	 ohledu	 na	 stupeň	
dosaženého	 vzdělání,	 	 téměř	 bez	 problémů	 vysvětlit	 výše	 uvedenou	 symboliku,	 s	 níž	
se	 od	 dětství	 setkávali	 v	 národním	 umění.	 Pokud	 nedokázali	 symbolický	 význam	
některého	 zvířete	 okamžitě	 vysvětlit,	 byli	 schopni	 relevantní	 odpověď	 získat	 vel-



36/

mi	 rychle	 v	 rámci	 vlastní	 tzv.	 širší	 rodiny.	 Dnes	 se	 stále	 častěji	 setkávám	 s	 odpovědí:		
„to	je	zvíře	spojené	se	starou	vietnamskou	kulturou,	to	už	nikdo	z	nás	nezná“,	„to	nevím,	
budu	se	muset	zeptat	příbuzných	ve	Vietnamu“,	„to	jsou	zvířata	spojená	s	oslavami	No-
vého	roku	ve	Vietnamu“.32

Ještě	 v	 první	 polovině	 dvacátého	 století	 patřila	 mytická	 zvířata	 k	 nejrozšířenějším	
motivům	výtvarného	i	užitého	umění	ve	Vietnamu.	Ovšem	v	souvislosti	s	tzv.	globalizací,	
se	stále	se	zvyšujícím	počtem	Vietnamců	narozených	a	trvale	žijících	za	hranicemi	své	
vlasti,		s	možností	krátkodobého	turistického	vycestování	z	Vietnamu	a	díky	již	kontinu-
álnímu	seznamování	se	s	geograficky	odlišnými	kulturami		poměrně	rychle	klesá	znalost	
kdysi	základních	a	všeobecně	jasných	symbolů	užívaných	v	umění.	

Za	„staré“	umění	bývá	všeobecně	pokládána	grafika	s	místními	motivy.	Za	příklad	
může	posloužit	kolorovaný	dřevořez	s	názvem	Duch	černého	tygra	z	hanojských	dílen	
Hang	Trong.33	Tygr	na	grafice	symbolizuje	odvracení	neštěstí	a	pozemskou	sílu.	(Mülle-
rová	2009:	131,	138–140)

32	 Odpovědi	vietnamských	dětí	ze	ZŠ	Mendíků,	Praha	4	a	vietnamských	studentů	Klasického	gymnázia	Modřany,	Praha	4.	
Odpovědi	jsem	získala	v	průběhu	vietnamských	tvůrčích	dílen,	které	jsem	v	uvedených	institucích	realizovala	v	letech	
2003	až	2008.	

33	 Fotografie	autorky	z	roku	2000,	soukromá	sbírka.
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Za	tradiční	stavby	včetně	výzdoby	jsou	pokládány	obecní	svatyně	dinh.	Velmi	pravdě-
podobně	se	vyvinuly	ze	staveb,	které	byly	původně	určené	k	odpočinku	či	přenocování	cí-
sařského	dvora,	jenž	v	pravidelných	intervalech	vyjížděl	na	inspekční	cesty	po	zemi.	Ony	
stavby	vyžadovaly	samozřejmě	vysokou	úroveň	jak	z	hlediska	architektury,	zpracování	
materiálů,	tak	samotné	umělecké	výzdoby.	Stavby	se	k	účelu		přenocování	významných	
osobností	využívaly	poměrně	málo,	a	přitom	každá	větší	vesnice	musela	na	své	vlastní	
náklady	obecní	svatyni	nejen	postavit,	ale	samozřejmě	i	udržovat.	Proto	se	během	sta-
letí	ze	svatyní	stala	místa,	kde	se	v	rámci	každé	vesnice	prolínaly	tři	funkce:	religiózní,	
kulturní	a	administrativní.	Z	náboženského	hlediska	se	zde	uctívala	především	místní	
ochranná	božstva,	a	dále	některá	buddhistická	božstva.	Ve	svatyni	se	odehrávaly	veške-
ré	svátky,	oslavy	a	 leckdy	i	divadelní	představení.	V	neposlední	řadě	se	zde	odehrávaly	
veškeré	administrativní	úkony	spojené	s	chodem	vesnické	komunity,	soudní	pře,	vedení	
kroniky,	atd.	Faktem	je,	že	otázka	přesné	funkce	obecních	svatyní	je	neustále	předmětem	
odborných	diskusí	a	nových	studií.34	

Obecní	 svatyně	 Dinh	 Bang	 ()	 v	 provincii	 Bac	 Ninh	 ()	 byla	
postavena	počátkem	18.	století	a	téměř	okamžitě	bylo	započato	s	náročnou	dřevořezbář-
skou	výzdobou.	Zpracování	oltáře,	mimořádně	velkého	panelu	a	párových	soch	mytic-
kých	ptáků	v	této	obecní	svatyni	patří	k	uměleckým	skvostům	řezby	do	dřeva	v	severním	
Vietnamu.35	Prolínají	se	zde	motivy	posvátných	zvířat,	realistické	výjevy	ze	života	místní	
komunity	a	bohaté	přírodní	motivy.	Jeřábi,	párové	sochy,	symbolizují	dlouhověkost,	žel-
vy	tvořící	podstavce	párových	ptáků,	pak	představují	moudrost	a	dlouhověkost.

34	 Údaje	o	vývoji	obecních	svatyní,	jejich	výzdobě,	odlišném	charakteru	dekoru	staveb	v	jednotlivých	provinciích,	celkový	
přehled		svatyní	včetně	základní	fotodokumentace	viz	Ha	Van	Tan,	Nguyen	Van	Ku:	Dinh	Viet	Nam,	TP	Ho	Chi	Minh	1998.

35	 Fotografie	autorky	z	roku	1998,	terénní	výzkum.
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Základní	faktory	ovlivňující	vnímání	vietnamského	národního	umění	vietnamskou	
komunitou	žijící	v	Česku:	

Za	 prvé	 je	 to	 sociální	 rozdělení	 Vietnamců.	 Mám	 na	 mysli	 skupiny	 vysokoškolsky	
vzdělaných	Vietnamců,	kteří	přišli	do	České	republiky	před	rokem	1989,	dále	kolektivy	
dělníků,		kteří	přišli	do	země	rovněž	před	rokem	1989	a	již	zde	zůstali.	V	neposlední	řadě	
nově	příchozí	vietnamské	podnikatele	z	poloviny	devadesátých	let	20.	století	a		poslední	
vlnu	vietnamských,	velmi	mladých	podnikatelů-zaměstnanců	z	počátku	tohoto	století.	

Za	druhé	 je	 to	věk	 jednotlivých	osob,	který	výrazně	ovlivňuje	vnímání	národního	
umění.	Odlišně	cítí	umění	děti,	teenageři,	lidé	ve	věku	kolem	25	let,	osoby	středního	věku	
a	samozřejmě	lidé	ve	věku	důchodovém.	

Za	 třetí:	 Vietnamci	 narození	 v	 České	 republice	 v	 čistě	 vietnamských	 manželstvích	
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mohou	nazírat	na	své	národní	umění	z	úhlu	pohledu	cizinců.	Podstatnou	roli	zde	hraje	
vlastní	rodina	a	její	schopnosti	přiblížit	tradiční	umění	mladé	generaci.	

Za	 čtvrté:	 Snaha	 přizpůsobit	 se	 českému,	 respektive	 evropskému	 prostředí.	 Tento	
trend	považuji	v	posledních	letech	za	skutečně	velmi	výrazný.	Domnívám	se,	že	souvisí	se	
stále	výraznější	rolí	tzv.	světové	globalizace.

Za	páté:	regionální	prostředí,	v	němž	dlouhodobě	žije	poměrně	početná	vietnamská	
komunita	(Cheb-Karlovy	Vary;	Ostravsko;	Brno,	Praha	4,	Praha	10)	značně	ovlivňuje	i	to,	
jak	ona	komunita	vnímá	a	především	vůči	české	společnosti	prezentuje	vlastní	národní	
umění.	Především	ona	prezentace	se	v	uvedených	regionech	výrazně	liší.	A	s	prezentací	
velmi	úzce	souvisí	role	českých	masových	médií.	

V	souvislosti	s	prezentací	tradičního	umění	vyvstávají	otázky,	které	kladou	Vietnamci	
žijící	v	ČR:	„Proč	se	Češi	v	21.	století	zajímají	o	vietnamskou	kulturu?	Co	konkrétně	mají	
Češi	z	toho,	že	se	zajímají	o	uvedenou	kulturu?	Jakou	roli	hrají	při	představování	vietnam-
ské	kultury	místní	(tj.	česká)	média?“	

Závěrem	lze	konstatovat:	

-	 Obecné	znalosti	vlastního	(tj.	národního)	vietnamského	umění	značně	klesly,	a	to	
bez	ohledu	na	dosažený	stupeň	vzdělání;

-	 U	střední	a	mladší	vietnamské	generace	je	patrná	snaha	maximálně	se	přizpůsobit	
českému,	respektive	evropskému	prostředí;

-	 Nejmladší	 vietnamská	 generace	 (tj.narozená	 v	 České	 republice)	 chápe	 tradiční	
umění	jako	cosi	velmi	vzdáleného	a	cizího,	zvláště	pak	v	situaci,	kdy	nežije	společně		
s	prarodiči;

-	 Česká	média	se	obecně	příliš	nezajímají	o	cokoli	vietnamského	v	pozitivním	slova	
smyslu;

-	 Zajímat	se,	 respektive	umět	vysvětlit	zajímavosti	a	odlišnosti	národního	umění	na	
druhém	konci	světa,	tedy	ve	střední	Evropě,	je	chápáno	jako	skutečný	životní	luxus;

-	 Všechny	generace	jsou	doslova	pohlceny	rychlým	životním	stylem	a	na	zájem	o	umě-
ní	(jakéhokoli	typu)	zbývá	minimum	času	a	energie;

-	 Vietnamci	si	velmi	váží	lidí	(bez	ohledu	na	věk		a	státní	příslušnost),	kteří	znají	viet-
namskou	kulturu	a	umění;

-	 Veškeré	výše	uvedené	závěrečné	faktory	se	vzájemně	prolínají	a	bez	dlouhodobého	
terénního	výzkumu	nelze	konstatovat,	který	z	nich	je	více	či	méně	významný.	Pře-
vážná	většina	Vietnamců	dlouhodobě	žijících	v	České	republice	nyní	chápe	vlastní	
národní	umění,	a	především	jeho	interpretaci,	jako	vysoký	nadstandard	aktuálního	
běžného	životního	rytmu.
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Úvod

Každá	národnostní	menšina	či	komunita	žijící	v	České	republice	má	svá	sociokulturní	
specifika:	liší	se	společenským	postavením,	profesním	zaměřením,	způsobem	života,	pří-
stupem	k	české	společnosti	i	tím,	jak	ji	česká	společnost	vnímá.	

V	současnosti	žije	v	České	republice	zhruba	1	500	japonských	občanů36,	přičemž	za	
posledních	15	let	vzrostl	jejich	počet	bezmála	desetkrát.	Tento	nárůst	souvisí	s	masivním	
přílivem	japonských	investic	do	ČR37.	Většinu	Japonců	zde	pobývajících	tvoří	zaměstnan-
ci	japonských	firem,	kteří	sem	byli	vysláni	na	určitou	dobu,	v	řádu	několika	let,	a	jejich	
rodinní	příslušníci.	

Zatímco	 česká	 veřejnost	 je	 prostřednictvím	 médií	 poměrně	 dobře	 informována		
o	každé	nové	japonské	investici,	o	tom,	jak	u	nás	Japonci	žijí,	mají	mnozí	jen	minimální	
povědomí.	Jejich	každodenní	přítomnost	je	vně	firmy	velmi	nenápadná.	Tento	příspěvek	
si	klade	za	cíl	přiblížit	čtenáři	japonskou	komunitu	v	ČR,	zejména	tuto	specifickou	skupi-
nu	japonských	manažerů	a	jejich	rodin,	jejich	způsob	života	a	faktory,	které	jej	ovlivňují.	

O	Japoncích	žijících	v	ČR	nebyl	doposud	proveden	žádný	významnější	výzkum,	není	
tedy	k	dispozici	odborná	literatura,	která	by	se	touto	problematikou	zabývala.	Tento	pří-
spěvek	je	založen	na	výsledcích	získaných	z	výzkumného	šetření	provedeného	v	období	
listopad	 2009–únor	 2010,	 které	 zahrnovalo	 korespondenci	 a	 rozhovory	 s	 česko-japon-
skými	páry,	s	českými	zaměstnanci	japonských	firem,	kteří	pracují	jako	tlumočníci	nebo	
osobní	asistenti	Japonců,	a	zejména	z	dotazníkové	sondy,	které	se	zúčastnilo	75	japon-
ských	respondentů	(50	manažerů	a	inženýrů	z	poboček	japonských	firem	po	celé	České	
republice	a	25	manželek).

Příliv Japonců do ČR

Japonci	začali	ve	větší	míře	přijíždět	do	ČR	zhruba	před	15	 lety.	V	devadesátých	 letech	
nejprve	investovali	především	v	Maďarsku,	zejména	v	automobilovém	průmyslu.	Po	vy-
čerpání	volných	lokalit	v	okolí	Budapešti	se	začali	přesouvat	do	České	republiky.	V	roce	
1996	přišel	první	významný	investor,	japonský	koncern	Matsushita,	a	další	firmy	jej	ná-
sledovaly.	Japonské	investory	přilákala	mimo	jiné	výhodná	geografická	poloha	v	centru	
Evropy	a	blížící	se	vstup	České	republiky	do	Evropské	unie,	protože	většina	produkce	je	
určena	pro	export	do	evropských	zemí.	Významnou	roli	hrály	i	relativně	nižší	náklady		

36	 Podle	ČSÚ	pobývalo	na	území	ČR	k	31.05.2010	1519	Japonců.
37	 Japonsko	je	hned	po	Německu	druhým	největším	investorem	do	výroby,	výzkumu	a	vývoje	v	ČR,	přičemž	ČR	zaujímá	

mezi	evropskými	státy	čtvrtou	příčku	v	počtu	japonských	výrobních	firem	(viz	tiskové	zprávy	Czech	Investu,	např.	Czech	
Invest.	 Přehled všech tiskových zpráv	 [online].	 30.11.2008.	 Japonské	 investice:	 Česko	 drží	 náskok	 před	 konkurencí.	
Dostupné	 z:	 <http://www.czechinvest.org/japonske-investice-cesko-drzi-naskok-pred-konkurenci>	 nebo	 Czech	 Invest.	
Přehled všech tiskových zpráv	[online].	25.5.2010.	Přes	160	japonských	firem	na	dnešních	Česko-japonských	techno-
logických	 dnech.	 Dostupné	 z:	 <http://www.czechinvest.org/pres-160-japonskych-firem-na-dnesnich-cesko-japonskych-
technologickych-dnech>.	
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a	přitom	kvalifikovaná	pracovní	síla	a	taktéž	systém	nových	investičních	pobídek	zavede-
ný	v	roce	2000.	Na	konci	roku	2001	ohlásila	investici	Toyota	a	v	letech	2002–2003	inves-
tice	dramaticky	vzrostly	díky	navázaným	subdodavatelům,	které	Toyotu	do	Česka	násle-
dovaly.	Zatímco	v	roce	1996	působilo	v	ČR	zhruba	20	japonských	firem,	v	roce	2009	už	
to	bylo	25238.	Změnil	se	jen	cíl	investic.	Zpočátku	Japonci	investovali	především	do	výroby,
v	 současnosti	 přibývá	 investic	 do	 výzkumu	 a	 vývoje.	 Z	 průzkumu	 organizace	 JETRO39

vyplynulo,	že	japonští	podnikatelé,	kteří	jsou	členy	této	organizace,	považují	Českou	re-
publiku	v	horizontu	pěti	až	deseti	let	za	třetí	nejlepší	lokalitu	pro	další	rozvoj.40	

S	narůstajícím	počtem	japonských	firem	vzrostl	počet	Japonců	zde	žijících.	Začaly	se	
objevovat	obchody	s	japonským	zbožím,	japonské	restaurace	a	další	služby	provozované	
jak	Čechy,	tak	Japonci.	Potřeba	lidí	hovořících	japonsky	se	odrazila	mimo	jiné	i	v	zájmu	
o	studium	japonštiny41.	

Oblasti	s	nejvyšším	počtem	Japonců	logicky	korespondují	s	oblastmi	s	největšími	ja-
ponskými	investicemi.	Téměř	dvě	třetiny	Japonců	žijí	v	Praze	(žijí	tam	se	svými	rodinami	
mimo	 jiné	 i	mnozí	 japonští	zaměstnanci	z	kolínské	TPCA	a	dalších	firem	situovaných	
v	okolí	Prahy).	Z	ostatních	oblastí	jich	nejvíce	žije	v	Plzeňském	kraji	(Plzeň),	dále	v	Ústec-
kém	(Louny,	Chomutov),	Jihomoravském	(Brno)	a	Pardubickém	(Pardubice).

Japonci trvale žijící v ČR

Japonce	žijící	v	ČR	můžeme	rozdělit	do	dvou	skupin,	které	se	od	sebe	zásadně	liší	ve	způ-
sobu	života	a	míře	kontaktu	s	českou	společností.	První	skupinu	tvoří	osoby,	které	přices-
tovaly	do	ČR	na	přechodnou	dobu.	Jedná	se	převážně	o	zaměstnance	japonských	firem	
a	jejich	rodiny,	v	daleko	menší	míře	pak	například	o	pedagogy,	studenty42,	zaměstnance	
velvyslanectví	apod.	

Druhou,	podstatně	menší	 skupinu	 tvoří	 Japonci,	kteří	 se	v	Česku	usadili	natrvalo.	
Jejich	počet	lze	určit	jen	obtížně.	Statistiky	uvádějí,	že	k	31.	5.	2010	žilo	v	ČR	200	Japonců	
s	 trvalým	 pobytem,	 ale	 někteří,	 přestože	 zde	 žijí	 již	 řadu	 let	 a	 prakticky	 se	 zde	 usadili	
natrvalo,	 trvalý	pobyt	dosud	nezískali.	Do	této	druhé	skupiny	patří	 lidé,	kteří	si	zvolili		
	

38	 BusinessInfo.cz	 [online].[cit.	 2010-05-25].	 Japonsko:	 Obchodní	 a	 ekonomická	 spolupráce	 s	 ČR.	 Dostupný	 z:	 <http://
www.businessinfo.cz/cz/sti/japonsko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/7/1000424/>.

39	 Japan	External	TRade	Organization	-	japonská	vládní	agentura	na	podporu	obchodu	a	investic.
40	 Czech	Invest.	Přehled všech tiskových zpráv [online].	Přes	160	japonských	firem	na	dnešních	Česko-japonských	techno-

logických	 dnech.	 Dostupné	 z	 <http://www.czechinvest.org/pres-160-japonskych-firem-na-dnesnich-cesko-japonskych-
technologickych-dnech>.

41	 V	současnosti	lze	japonštinu	jakožto	obor	studovat	na	třech	českých	VŠ:	na	Univerzitě	Karlově	v	Praze,	Univerzitě	Palac-
kého	v	Olomouci	a	nově	také	na	Masarykově	univerzitě	v	Brně.		V	reakci	na	zvýšenou	poptávku	absolventů	VŠ	s	dobrou	
znalostí	japonštiny,		japonských	reálií	a	zároveň	se	znalostmi	z	oboru	ekonomie	vznikl	na	UP	v	Olomouci	vedle	filologic-
kého	oboru	i	obor	Japonština	pro	hospodářskou	praxi.	Japonštinu	lze	studovat	i	na	některých	středních	školách	a	v	celé	
řadě	jazykových	škol	v	každém	větším	městě.

42	 Ve	školním	roce	2008/2009	studovalo	na	českých	vysokých	školách	23	japonských	studentů	a	na	konzervatořích	6	japon-
ských	studentů	(informace	Ústavu	pro	informace	ve	vzdělávání	(ÚIV)).



45/

Českou	republiku	za	svůj	nový	domov	dobrovolně,	často	je	přivedl	zájem	o	umění	(např.	
zde	studovali	hudbu	a	po	studiích	se	zde	již	usídlili	natrvalo),	zájem	o	zemi	jako	takovou	
nebo	sem	přijeli	kvůli	českému	partnerovi.	Mezi	mediálně	známé	umělce,	kteří	se	trvale	
usadili	v	ČR,	patří	například	členka	Kubelíkova	tria,	houslistka	Shizuka	Ishikawa43,	lout-
kář	Noriyuki	Sawa	či	mistr	suši	Tadayoshi	Ebina.	

Někteří	jako	důvod,	proč	se	usadili	v	České	republice,	uvádějí	nespokojenost	se	svým	
životem	v	Japonsku,	v	japonské	společnosti.	A	jako	důvod,	proč	si	zvolili	právě	Českou	re-
publiku,	často	uvádějí	něco	velmi	specifického,	jako	například	zájem	o	českou	literaturu.

Mezi	Japonci	s	trvalým	pobytem	jednoznačně	převládají	ženy:	141	žen	oproti	59	mu-
žům44.	Většinou	se	jedná	o	Japonky,	které	se	provdaly	za	české	muže	a	usadily	se	s	nimi	
v	Česku.	V	 řadě	 těchto	 smíšených	manželství	 je	 český	partner	 japanolog,	 japanoložka	
nebo	má	nějaký	vztah	k	Japonsku.	Většinou	se	seznámili	na	studiích,	obvykle	v	Japon-
sku.	Mezi	důvody,	proč	si	zvolili	za	svůj	společný	domov	Českou	republiku,	se	objevují	
zejména	finanční	důvody.	Jak	uvedl	 jeden	česko-japonský	manželský	pár	respondentů:	
„pro udržení podobného životního standardu zde není třeba trávit tolik času v prá-
ci“.45		Určitou	roli	hraje	i	fakt,	že	česká	společnost	je	ve	srovnání	s	japonskou	pociťována	
jako	méně	svázaná	konvencemi.	Jiná	dvojice	respondentů	uvedla:	„Rozhodli jsme se pro 
život v Čechách. Protože profesní život v Japonsku neumožňuje respektovat hodnoty, 
na kterých nám oběma záleží: úcta k individualitě, originalitě, otevřenému hlubo-
kému citovému prožívání v mezilidských vztazích a časovým dispozicím umožňu-
jícím vše zmíněné.“46	

Japonci dočasně žijící v ČR

Vedle	těchto	Japonců,	kteří	se	v	České	republice	usadili,	v	podstatě	se	integrovali	do	české	
společnosti	a	v	řadě	případů	se	s	ostatními	Japonci	ani	příliš	nestýkají,	tu	dlouhodoběji	
žije	mnohem	početnější	skupina	japonských	manažerů	a	jejich	rodin.	Do	Česka	přijíždějí	
na	základě	firemního	rozhodnutí.	Většina	je	ve	věku	35–50	let	a	má	rodinu.	Nejčastěji	při-
jíždějí	na	3	až	5	let,	přičemž	pobyt	jim	může	být	prodloužen,	takže	zůstávají	i	7	let	a	déle.	
Zastávají	pozice	ve	středním	a	top	managementu	nebo	se	starají	o	technickou	podporu.	
Jsou	dobře	finančně	zajištěni,	což	jim	umožňuje	velmi	pohodlně	žít	ve	svém	vlastním	svě-
tě,	bez	potřeby	přicházet	mimo	prostředí	firmy	do	přímého	styku	s	českou	společností.

Japonci	pracující	ve	firmách	jsou	zvyklí	žít	odloučeně	od	rodin.	V	Japonsku	je	běžnou	
praktikou	velkých	firem	vysílat	své	zaměstnance	na	několik	let	do	pobočky	v	jiné	části	
Japonska.	Tento	„život	bez	rodiny“	se	označuje	 jako	tzv.	 tanšin funin	a	 jeho	podstatu	

43	 Pro	přepis	japonských	slov	v	článku	je	použita	česká	transkripce,	jména	těchto	umělců	jsou	však	běžně	používána	v	ang-
lické	transkripci.

44	 Údaj	k	31.	12.	2009
45	 Osobní	komunikace	ze	7.	2.	2010	
46	 Osobní	komunikace	z	30.	1.	2010
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dobře	vystihuje	anglický	překlad,	tzv.	„business	bachelor“.	Pokud	je	však	zaměstnanec	
vyslán	 do	 zahraničí,	 přistěhuje	 se	 za	 ním	 často	 i	 jeho	 rodina.	 Rozhodujícím	 faktorem	
ve	 většině	 případů	 nejsou	 finanční	 důvody	 ani	 manželčina	 pracovní	 kariéra,	 ale	 děti.		
Zatímco	někteří	Japonci	chápou	pobyt	v	zahraničí	jako	možnost,	jak	se	jejich	děti	mohou	
naučit	 cizí	 jazyk	 a	 získat	 cenné	 zkušenosti	 života	 v	 jiné	 kultuře,	 mnozí	 se	 obávají,	 že	
pokud	 dítě	 zamešká	 několik	 let	 na	 základní	 či	 střední	 škole,	 nebude	 schopno	 toto	 za-
meškání	dohnat,	což	se	odrazí	na	jeho	budoucím	vzdělání	a	potažmo	pracovní	kariéře.	
Dokud	jsou	děti	malé,	přistěhují	se	obvykle	s	rodinami,	pokud	jsou	děti	již	školou	povin-
né,	rozhodují	se	podle	své	konkrétní	situace	doma	v	Japonsku	a	vzdělávacích	možností	
v	zemi,	do	které	 jsou	vysláni.	Ve	skupině	respondentů	dotazníku	převládali	 ti,	kteří	se	
přistěhovali	 i	s	dětmi.	V	Japonsku	nechali	své	rodiny	zejména	v	případech,	kdy	se	děti	
právě	připravovaly	na	přijímací	zkoušky	na	vyšší	střední	školu	nebo	na	univerzitu.

Péče firmy

Ačkoli	 se	 firemní	 politika	 jednotlivých	 společností	 liší,	 o	 své	 japonské	 zaměstnance	 se	
velmi	 dobře	 starají	 a	 pomáhají	 jim	 se	 v	 Česku	 zabydlet.	 Firma	 pomůže	 najít	 vhodné	
ubytování,	často	je	i	financuje	či	na	ně	částečně	přispívá.	Pokud	si	Japonec	bere	s	sebou		
i	rodinu,	přicestuje	nejprve	sám,	a	až	najde	vhodné	ubytování,	dorazí	za	ním	i	žena	s	dět-
mi.	Jejich	cestovní	náklady	také	v	některých	případech	hradí	firma.	

Asistence	tlumočníků	a	japonsky	hovořících	českých	zaměstnanců	běžně	přesahuje	
pracovní	náplň	a	tlumočníci	jsou	Japoncům	k	dispozici	i	pro	vyřizování	soukromých	zá-
ležitostí	jako	je	zařizování	školy,	školky,	mimoškolních	aktivit	pro	děti,	zájmových	aktivit	
pro	manželky,	návštěvy	lékaře	apod.	

V	TPCA	v	Kolíně	dokonce	zřídili	pro	své	japonské	zaměstnance	a	jejich	rodinné	pří-
slušníky	24-hodinovou	 telefonní	 linku,	financovanou	společností	Toyota	Motor	Corpo-
ration,	na	kterou	si	mohou	volat	o	radu	či	pomoc.	Využívají	ji	intenzívně,	v	závažných	
případech,	kdy	se	třeba	ocitli	v	dopravní	nehodě,	ale	také	jako	jakousi	jazykovou	berličku,	
například	při	nakupování	v	obchodě,	když	potřebují	zjistit,	jak	se	dané	zboží	řekne	česky.

Firma	obvykle	zajišťuje	i	základní	zdravotní	péči.	V	případě	nemoci	Japonec	navštíví	
firemního	nebo	smluvního	lékaře,	a	to	za	doprovodu	tlumočníka.	Na	specializované	vy-
šetření	ho	doprovodí	případně	ještě	firemní	zdravotní	sestra.	Mnozí	však	nemají	důvěru	
nechat	se	vyšetřit	běžnými	lékaři	a	dojíždějí	raději	do	Prahy	do	zdravotnického	zařízení	
Unicare	Medical	Center47,	které	nabízí	komplexní	a	nadstandardní	zdravotní	služby	pro	
celé	rodiny	a	kde	se	dohovoří	buď	anglicky	nebo	opět	prostřednictvím	tlumočníka.	Ně-
které	firmy	zajišťují	i	pravidelné	preventivní	prohlídky	a	mnozí	Japonci	se	nechávají	pra-
videlně	vyšetřit	při	návštěvě	Japonska.	Se	závažnějšími	zdravotními	problémy	se	raději	
vracejí	zpět	domů.

47	 viz	www.unicare.cz
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manželky

Zatímco	muži	tráví	většinu	času	ve	firmě	a	jejich	každodenní	pracovní	režim	se	příliš	ne-
liší	od	toho	v	Japonsku,	ženy	se	potýkají	s	obtížemi	spojenými	s	jazykovou	bariérou,	kul-
turními	odlišnostmi	a	výchovou	dětí	v	cizím	prostředí.	Jejich	adaptabilita	obvykle	závisí	
na	tom,	zda	pobývají	v	zahraničí	poprvé	nebo	již	předtím	absolvovaly	se	svým	manželem	
pobyt	v	nějaké	jiné	zemi.	Některé	trpí	pocitem	izolovanosti	a	osamělosti,	jiné	si	svůj	do-
časný	pobyt	užívají.	Pokud	nepečují	o	malé	děti,	které	ještě	nenavštěvují	předškolní	zaří-
zení,	zbývá	jim	poměrně	dost	času,	který	využívají	nejrůznějším	způsobem.	Většina	tráví	
čas	v	domácnosti	a	ve	společnosti	ostatních	manželek	žijících	dočasně	ve	stejné	lokalitě.	
Navzájem	se	navštěvují	a	chodí	po	nákupech.	Japonky	se	rády	věnují	organizované	zá-
jmové	činnosti	a	scházejí	se	v	nejrůznějších	ženských	spolcích.	I	při	svém	pobytu	v	České	
republice	některé	navštěvují	zájmové	kurzy,	jako	například	výtvarný	kurz,	paličkování,	
kurz	české	kuchyně,	tenis	či	jógu.		Při	zařizování	těchto	aktivit	jim	opět	často	vypomáhají	
firemní	tlumočníci.	

Některé	 Japonky	se	pokoušejí	zvládnout	základy	češtiny,	které	by	 jim	umožnily	se	
lépe	orientovat	zejména	při	nákupech	a	jiných	každodenních	činnostech.	Hodiny	češtiny	
pak	 často	 využívají	 spíše	 jako	 zdroj	 nejrůznějších	 informací,	 jak	 zařídit	 to	 či	 ono,	 než	
k	systematickému	studiu	jazyka.	

Česky	se	však	zdaleka	všechny	neučí.	Buď	po	nějaké	době	skončí,	protože	považují	
češtinu	za	příliš	složitou,	nebo	mají	pocit,	že	by	se	měly	v	první	řadě	zdokonalit	v	anglič-
tině.	Několik	Japonek	uvedlo,	že	na	tak	krátkou	dobu,	jako	jsou	tři	roky,	nestojí	za	to	se	
učit	nový	jazyk.	

Soukromý	učitel	češtiny	přitom	často	představuje	jediný	intenzivnější	kontakt	s	čes-
kou	společností.	Většina	respondentů	uvedla,	že	se	s	Čechy	prakticky	nestýká,	malá	část	
pouze	občas.	Pokud	mají	české	sousedy,	kontakt	s	nimi	se	omezuje	na	pozdrav.	

Vzdělávání dětí

Děti	v	předškolním	věku	obvykle	navštěvují	mezinárodní	mateřskou	školku,	aby	se	od-
malička	seznamovaly	s	angličtinou,	na	jejíž	studium	je	v	Japonsku	kladen	velký	důraz.	Je	
to	jednodušší	i	pro	rodiče,	protože	mohou	snadněji	komunikovat	s	učitelkami.	Rodičům	
není	líto	zaplatit	i	30	tisíc	Kč	měsíčně	za	školku,	která	zajišťuje	rozvoz	dětí	školním	au-
tobusem.	V	případě	dětí,	které	navštěvují	základní	nebo	nižší	střední	školu,	Japonci	volí	
mezi	Japonskou	školou	v	Praze	a	mezinárodními	školami	s	výukou	v	angličtině.	

Japonská	škola	v	Praze48	je	jednou	z	86	japonských	škol,	tzv.	Nihondžin gakkó,	kte-
ré	jsou	určeny	pro	vzdělávání	dětí	japonských	diplomatů,	pedagogů	a	pracovníků	firem	
žijících	 v	 zahraničí,	 kteří	 se	 po	 skončení	 pracovního	 úkolu	 plánují	 natrvalo	 vrátit	 do		

48	 プラハ日本人学校 viz	http://www.jschool.cz/
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Japonska.	Tyto	školy	jsou	akreditovány	japonským	Ministerstvem	školství49	a	jsou	finan-
covány	japonskou	vládou.	Do	škol	jsou	na	2–3	roky	posíláni	japonští	učitelé.

V	Praze	funguje	tato	škola	od	roku	1980.	Výuka	probíhá	v	japonštině,	podle	japon-
ských	osnov,	a	 i	školní	rok	začíná	stejně	 jako	v	 Japonsku,	 tedy	1.	dubna.	 Jinými	slovy,	
vše	je	přizpůsobeno	tomu,	aby	japonské	děti	mohly	pokračovat	ve	školní	docházce	bez	
vážnějšího	 narušení	 i	 po	 přestěhování	 do	 České	 republiky	 a	 zejména	 po	 návratu	 zpět	
do	Japonska.	Škola	má	dva	stupně:	šógakubu	(základní	školu),	která	má	šest	ročníků,	
a	čúgakubu	(nižší	střední)	se	třemi	ročníky,	což	odpovídá	délce	japonské	povinné	školní	
docházky.

V	 roce	 2009	 navštěvovalo	 japonskou	 školu	 135	 žáků	 (pro	 srovnání:	 v	 témže	 roce	
studovalo	na	českých	ZŠ	celkem	10	a	na	SŠ	9	japonských	žáků50).	Počet	dětí	v	japonské	
škole	během	roku	kolísá,	jak	se	rodiny	vracejí	zpět	do	Japonska	a	naopak	přijíždějí	nové.	
Školné	a	další	náklady	jsou	poměrně	vysoké,	nicméně	pro	některé	japonské	rodiny	před-
stavuje	tato	škola	jedinou	volbu,	a	to	i	v	případě,	že	firma,	do	které	byl	Japonec	vyslán,	
není	v	okolí	Prahy,	ale	třeba	až	v	Brně	či	Karviné.	V	takovém	případě	zůstane	manželka	
s	dětmi	v	Praze	a	manžel	za	nimi	dojíždí	na	víkendy.

Obecně,	 v	 souvislosti	 s	 globalizací,	 se	 hovoří	 o	 rostoucí	 tendenci	 Japonců	 upřed-
nostňovat	 před	 japonskou	 školou	 místní	 školu	 nebo	 mezinárodní	 školu	 s	 výukou	
v	 angličtině,	 aby	 děti	 měly	 možnost	 seznámit	 se	 s	 místní	 kulturou	 a	 komunikovat		
i	s	jinými	než	japonskými	vrstevníky.	V	případě	České	republiky	Japonci	své	děti	do	míst-
ních	škol	až	na	několik	málo	výjimek	neposílají,	protože	zastávají	názor,	že	pokud	dítě	
nechodí	do	japonské	školy,	mělo	by	se	vrátit	do	Japonska	alespoň	s	dobrou	znalostí	an-
gličtiny.	Proto	rodiny	žijící	v	oblastech	vzdálených	od	Prahy,	ale	 i	mnohé	rodiny	žijící	
v	Praze,	upřednostňují	mezinárodní	školu.	Kontakt	s	českou	společností	si	kompenzují	
mimoškolními	aktivitami,	například	zájmovými	kroužky.

Kromě	vzdálenosti	od	Prahy,	snahy	dopřát	dětem	multikulturní	zkušenost	a	vzdělá-
ní,	existuje	ještě	jeden	důvod,	proč	někteří	rodiče	upřednostňují	mezinárodní	školu	před	
japonskou.	Kvůli	poměrně	velkému	počtu	dětí,	které	se	vracejí	každoročně	do	Japonska	
po	letech	strávených	v	zahraničí,	 je	i	 japonské	ministerstvo	školství	nuceno	zabývat	se	
problematikou	integrace	těchto	dětí	zpět	do	 japonského	školského	systému51.	Aby	tyto	
děti	nebyly	diskriminovány	při	přijímacích	zkouškách,	nabízejí	pro	ně	některé	školy	spe-
ciální	přijímací	zkoušky.	Někteří	rodiče	proto	úmyslně	upřednostňují	mezinárodní	ško-
lu,	aby	jejich	děti	nemusely	při	přijímacích	zkouškách	čelit	obrovské	konkurenci	svých	
vrstevníků.

49	 Mombukagakušó	(MEXT),	tj.	Ministerstvo	školství,	kultury,	sportu,	vědy	a	techniky.
50	 údaj	Ústavu	pro	informace	ve	vzdělávání	(ÚIV).
51	 V	dubnu	2008	pobývalo	v	zahraničí	cca	61	tisíc	japonských	dětí	s	povinnou	školní	docházkou.	
	 (MEXT.	Cultivating Japanese Citizens Living in the International Community [online].	2008	[cit.	2010-05-20].	Edu-

cation	for	Japanese	Children	Living	Overseas	and	Returnee	Children.	Dostupné	z:	<http://www.mext.go.jp/english/org/
struct/045.htm	-	6k	-	2008-12-04>).
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Volnočasové aktivity

Japonci	jsou	zvyklí	trávit	ve	firmě	mnohem	více	času	než	Češi.	Japonská	společnost	je	ve	
srovnání	s	českou	poměrně	silně	kolektivistická	a	zájmy	skupiny	nadřazuje	nad	zájmy	
jednotlivce.	Japonci	utužují	kolektiv	nejrůznějšími	způsoby:	po	práci	s	kolegy	u	skleničky,	
při	nejrůznějších,	méně	čí	více	formálních	firemních	večírcích	či	občasných	víkendových	
aktivitách	pro	zaměstnance	a	jejich	rodinné	příslušníky.	

Skupinově	orientovaná	mentalita	Japonců	se	projevuje	i	tendencí	sdružovat	se	v	nej-
různějších	 organizacích	 a	 spolcích.	 Polovina	 dotázaných	 Japonců	 je	 členem	 nějakého	
spolku,	nejčastěji	Sdružení	Japonců	v	ČR52.	Toto	sdružení	vzniklo	již	v	roce	1973	a	jeho	
hlavním	cílem	je	pomáhat	japonským	občanům	žijícím	v	České	republice.	Má	přes	tisíc	
členů	a	 jeho	činnost	 je	podporována	japonskými	firmami.	Svým	členům	poskytuje	zá-
kladní	informace	o	zdejším	životě,	pořádá	nejrůznější	sportovní	akce,	výlety,	exkurze	ve	
firmách,	vánoční	večírky	či	tradiční		podzimní	festival	„akimacuri“.	Nabízí	tak	poměrně	
komplexní	služby	a	pohodlný	způsob,	jak	trávit	volný	čas	a	podívat	se	na	zajímavá	místa	
i	bez	znalosti	češtiny.

Volný	čas	tráví	Japonci	podle	toho,	zda	jsou	tu	sami	či	s	rodinami,	a	samozřejmě	pod-
le	svých	zájmů.	Typickou	aktivitou	a	téměř	společenskou	povinností	japonských	mana-
žerů	je	golf,	a	tomu	se	aktivně	věnují	i	při	svém	pobytu	v	ČR.	Baseball,	jeden	z	japonských	
nejoblíbenějších	sportů,	jezdí	někteří	hrát	do	Vídně.	V	oblibě	mají	taktéž	lyžování	a	tenis.

Život	v	cizí	zemi	jim	přináší	více	volného	času,	protože	v	průměru	tráví	v	zaměstnání	
méně	času	než	doma	v	Japonsku,	mohou	častěji	čerpat	dovolenou,	a	navíc	nejsou	v	pří-
mém	kontaktu	s	širší	rodinou,	příbuznými	a	přáteli.	Velká	část	Japonců,	zejména	ti,	kteří	
zde	pobývají	s	manželkou	nebo	celou	rodinou,	využívá	takto	nabytého	času	k	cestování	
po	 celé	 Evropě.	 U	 nás	 se	 zajímají	 zejména	 o	 památky	 zapsané	 do	 seznamu	 světového	
dědictví	UNESCO,	hrady,	zámky	a	lázně.	

Ti,	kteří	jsou	zde	bez	rodin,	tráví	svůj	čas	způsobem	typickým	pro	„tanšin	funin“.	Přes	
týden	tráví	většinu	času	ve	firmě,	častěji	chodí	do	restaurací	a	někdy	se	scházejí	u	někte-
rého	kolegy	doma	na	společné	jídlo.	O	víkendech	se	věnují	sportu	nebo	jen	tak	relaxují.

Pozitiva a negativa života v ČR

Když	 měli	 japonští	 respondenti	 srovnat,	 kde	 se	 jim	 žije	 pohodlněji,	 zda	 v	 Japonsku	 či	
v	Česku,	tak	jim	vedle	jazykové	bariéry	na	životě	v	ČR	nejčastěji	vadilo	odlišné	jídlo,	tj.	
obecně	odlišná	chuť	pokrmů	a	suroviny,	které	často	považují	za	nekvalitní,	a	nedostup-
nost	potravin,	na	které	jsou	zvyklí	v	Japonsku.	Našinec	by	očekával	zásadnější	problémy,	
ale	pro	Japonce	je	kultura	stravování	velmi	důležitá.	Při	cestování	sice	rádi	ochutnávají	
cizí	kuchyně,	ve	svém	každodenním	jídelníčku	však	lpí	na	japonské	kuchyni.	Zejména	

52	 チェコ日本人会	viz	http://cznihonjinkai.web.fc2.com/
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Japonci,	kteří	zde	pobývají	bez	rodin,	si	často	nechávají	posílat	 instantní	pokrmy	z	 Ja-
ponska,	objednávají	 si	 je	přes	 internet	nebo	nakupují	ve	specializovaných	prodejnách.	
Nemají	problém	zajet	na	nákup	do	Prahy	nebo	třeba	i	do	Vídně.

Japonci	nemají	přílišnou	důvěru	v	českou	zdravotní	péči,	ale	domnívám	se,	že	to	pra-
mení	spíše	z	frustrující	komunikace	a	obav	vyvolaných	nedostatečným	porozuměním,	
než	ze	špatných	zkušeností.	 	Dále	Česko	podle	 jejich	názoru	silně	pokulhává	v	kvalitě	
služeb	a	ochotě	personálu.	Upozorňovali	taktéž	na	nízkou	kvalitu	zboží	obecně.

Na	druhou	stranu	na	životě	v	ČR	oceňují	vedle	příznivějších	klimatických	podmínek	
zejména	 lepší,	 prostornější	 bydlení,	 v	 zimních	 měsících	 teplo	 v	 budovách,	 nebo	 např.	
dobrý	MHD	systém.	Dále	zmiňovali	pomalejší	životní	tempo,	méně	lidí	a	aut,	menší	kon-
kurenci	a	méně	stresu.

Jejich	vztah	k	České	republice	a	českým	občanům	je	vesměs	pozitivní.	Řada	možnost	
zde	dočasně	pracovat	uvítala,	několik	dotázaných	bylo	do	ČR	vysláno	na	 jejich	vlastní	
žádost	a	hodlají	se	zde	dokonce	usadit	natrvalo.	Ostatní	svůj	pobyt	zde	přijali	jako	menší	
zlo	ve	srovnání	s	vysláním	do	jiné	země.	To,	že	však	k	této	zemi	nezískali	žádný	hlubší	
vztah	a	pobyt	zde	považují	za	jednu	uzavřenou	životní	kapitolu,	dobře	dokládá	odpověď	
respondentky,	která	na	dotaz,	zda	se	po	návratu	do	Japonska	přijede	do	České	republiky	
ještě	někdy	podívat,	uvedla:	„Raději už ne. Trvá to letadlem příliš dlouho.“

Závěr

Většina	Japonců	pobývajících	v	České	republice	chápe	svůj	pobyt	v	této	zemi	jako	dočas-
ný.		Tudíž	nemá	zájem	ani	potřebu	se,	na	rozdíl	od	těch,	kteří	se	zde	usídlili	natrvalo,	něja-
kým	způsobem	do	české	společnosti	integrovat.	Japonci	přinesli	do	ČR	obrovské	finanční	
investice	a	výrazně	ovlivnili	českou	ekonomiku.	Vyvolali	zvýšený	zájem	o	Japonsko	a	stu-
dium	japonštiny,	dali	vznik	japonským	restauracím,	obchodům,	službám.	Stručně	řeče-
no,	jejich	přínos	pro	českou	společnost	je	více	než	zjevný.	Naproti	tomu	jejich	každodenní	
přítomnost	je	nenápadná:	Češi,	kteří	s	nimi	nejsou	v	přímém	pracovním	kontaktu,	jejich	
přítomnost	příliš	nevnímají.	Většina	Japonců,	kteří	zde	žijí	přechodně,	nemá	problémy	
s	českou	společností,	protože	žije	paralelně	vedle	ní,	ve	své	vlastní,	potažmo	mezinárodní	
komunitě,	aniž	by	se	s	tou	českou	musela	v	denním	životě	příliš	střetávat	a	vyrovnávat.	
Finanční	možnosti	a	nadstandardní	péče	ze	strany	firmy	jim	umožňují	zde	žít	bez	hlubší	
znalosti	místních	poměrů	a	jazyka.	
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Úvod

Tento	rok	si	připomínáme	dvacáté	výročí	navázání	diplomatických	vztahů	mezi	Českou	
republikou	a	Korejskou	republikou.	Během	uplynulých	let	prošel	proces	korejské	imigra-
ce	postupným	rozvojem,	který	i	nadále	pokračuje,	a	proto	bychom	se	v	tomto	příspěvku	
chtěli	věnovat	otázkám	bezprostředně	se	dotýkajícím	korejské	menšiny	v	České	republi-
ce.

Následující	části	jsou	zaměřeny	především	na	otázky	charakteru	a	formování	korej-
ských	imigrantů53	v	Česku,	a	to	zejména:
1)	 Kdy	a	jak	vznikla	korejská	imigrace	a	jaká	je	její	motivace;	
2)	 jaký	je	demografický	profil	korejských	imigrantů;	dochází	ke	změně	v	jejich	složení?	
	 Pokud	ano,	čím	je	to	způsobeno;
3)	 integrační	snaha	uvnitř	korejských	imigrantů:		Jak	se	snaží	uchovat	korejskou	identitu	
	 a	jaké	akce	pořádají	pro	posílení	sebeidentifikace;	
4)	 korejská	menšina	vs.	majoritní	česká	společnost:	Jakou	pozici	má	korejská	menšina	
	 v	majoritní	české	společnosti.	Snaží	se	korejští	imigranti	o	začlenění	se	do	majoritní		
	 české	společnosti	jako	rovnocenní	členové	společnosti	a	o	respektování		jejích	pravi	
	 del	a	norem?		Jaké	jsou	vyhlídky	korejské	imigrace	v	české	společnosti?

Vznik a vývoj korejské komunity v České republice 

Podle	údajů	Českého	statistického	úřadu	žije	v	České	republice	1	282	Korejců	(82	s	trva-
lým	pobytem,	1	200	s	ostatními	typy	pobytů)54,	oficiální	statistika	ministerstva	zahraničí	
Korejské	republiky	uvádí	1	850	Korejců	registrovaných	v	České	republice.	Ovšem	tento	
počet	není	konečný,	protože	zde	žije	velký	počet	neregistrovaných	Korejců.	Vesměs	jde	
o	 lidi,	 jejichž	 jednorázové	 pobyty	 nepřevyšují	 tři	 měsíce.	 Tito	 lidé	 svými	 opakovanými	
služebními	 cestami	 do	 Koreje	 raději	 využívají	 výhody	 vzájemné	 dohody	 o	 bezvízovém	
styku	mezi	Korejskou	republikou	a	Českou	republikou	umožňující	pobyty	bez	vízového	
povolení	do	90	dnů.			

V	současné	době	se	počet	Korejců	žijicích	v	České	republice	odhaduje	na	2000–2500.	
Tento	počet	v	posledních	letech	výrazně	narostl,	zejména	po	masovém	přílivu	velkých	
investic	korejských	firem	zhruba	kolem	roku	2005.	

Vývoj	korejské	imigrace	do	roku	2005	byl	velmi	pomalý.	Na	počátku	90.	let	20.	století	
zde	žilo	pouze	několik	rodin.	Vůbec	prvními	Korejci55,	kteří	přišli	do	České	republiky,	byli	

53	 Pro	vymezení	pojmu	imigrant	používám	mezinárodní	definici,	kdy	se		držitel	povolení	k	pobytu	delšího		nežli	jeden	rok	
považuje	za	imigranta.

54	 	Údaj	Českého	statistického	úřadu	ke	dni	30.	3.	2010.
55	 Zde	se	jedná	jen	o	Jihokorejce.		Do	pádu	komunistického	režimu		byla	česká	diplomacie	zaměřena	jen	na	Severní	Koreu	

vzhledem	ke	své	příslušnosti	ke	komunistickému	bloku.	Od	konce	40.	let	minulého	století	se	uskutečňovaly	různé	bila-
terální	kulturní	výměny	mezi	KLDR	a	Českou		(Československou)	republikou.		Zde	se	však	omezíme	jen	na	vznik	a	vývoj	
korejské	komunity	z	jižní	části	Koreje.		
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pracovníci	elektronického	gigantu	Samsung	electronics	a	společnosti	LG.	Tehdy	z		každé	
firmy	přišla	do	ČR	jedna	rodina	a	také	členové	zastupitelských	úřadů	–	vzniklo	korejské	
velvyslanectví	a	KOTRA56,		celkem	šlo	tedy	zhruba	o	sedm	rodin.	V	té	době	počet	Korejců,	
včetně	několika	studentů	a	evangelických	misionářů,	nepřevyšoval	deset	rodin.

Korejská	imigrace	se	vyznačuje	tím,	že	 je	 její	růst	stimulován	vždy	velkou	investicí	
korejských	firem.	První	významnou	investicí	byl	vstup	společnosti	Daewoo	Motor	do	vý-
roby	nákladních	automobilů	Avia	Letňany.	S	 investicí	přišlo	zhruba	dvacet	korejských	
rodin.	V	roce	2001	přichází	LG-Philips	Displays.	Tato	firma	se	soustředila	na	výrobu	obra-
zovek	v	Hranicích	na	Přerovsku	s	1	300	pracovníky.	Přibylo	tím	dalších	deset	rodin.	Obě	
tyto	investice	navýšily	počet	Korejských	imigrantů	na	zhruba	200.

Zásadní	zlom	v	historii	korejské	 imigrace	přišel	v	polovině	roku	2005,	kdy	asijské	
firmy	začaly	hledat	základnu	na	 trhu	v	EU.	Automobilka	Hyundai	Motor	v	Nošovicích	
s	30	miliardami	korun	a	s	dalšími	subdodavatelskými	společnostmi	přinesla	nebývalou	
vitalitu	do	korejské	komunity	(Podle	údajů	korejského	zastupitelstva	je	navíc	v	Česku	re-
gistrováno	přibližně	patnáct	dalších	dodavatelů	pro	firmu	Hyundai.).	Počet	Korejců	v	té	
době	dosáhl	téměř	2	tisíc.

Motivace	k	imigraci	Korejců	se	od	té	doby	začíná	měnit.	Do	roku	2005	byla	u	napro-
sté	většiny	korejských	imigrantů	stimulována	vysláním	firmou	do	ČR	na	dobu	3–5	let.	
V	poslední	době	do	České	republiky	míří	hlavně	podnikatelé	a	živnostníci,	nacházející	
uplatnění	zejména	v	oblasti	cestovního	ruchu,	pohostinství,	ubytování	atd.	V	současnosti	
se	v	Praze	nachází	pět	obchodů	s	korejskými	potravinami,	osm	restaurací,	dvě	kadeřnic-
tví,	24	ubytovacích	zařízení	(výčet	pouze	zapsaných)	atd.	V	Ostravě	existuje	šest	restau-
rací	a	dvě	ubytovací	zařízení.

Imigrace	 studentů	 je	 rovněž	 na	 vzestupu,	 čímž	 	 dochází	 k	 podstatným	 změnám		
v	demografickém	profilu	korejských	imigrantů.	Dříve	byli	imigranti	v	ekonomicky	pro-
duktivním	věku,	mezi	30–50	lety,	zatímco	v	poslední	době	jsou	jejich	řady	rozšířeny	také	
o	mladší	i	starší	imigranty.	Počet	Korejců	se	tak	od	roku	1990	do	roku	2009	znásobil	více	
než	dvacetkrát.		

V	oblasti	cestovního	ruchu	přispělo	k	rozvoji	zavedení	přimé	linky	Korean	air	v	roce	
2005.	Tyto	aerolinky	provozují	 lety	z	Prahy	do	Soulu/Inčchonu	 	čtyřikrát	 týdně.	Velký	
provozní	úspěch	těch	aerolinek	názorně	ukazuje	na	rozvoj	bilaterálních	styků.	

O	Prahu	začíná	být	také	větší	zajem	po	odvysílání	seriálu	Milenci	z	Prahy	natáčeného	
v	 českém	 hlavním	 městě.	 	 Záběry	 prvních	 dílů	 seriálu,	 jejichž	 hlavní	 děj	 se	 odehrává	
v	Praze,	vzbudily	velkou	pozornost	u	Korejců.	Země	dosud	neznámá,	vyvolávající	spíše	
pocit	nebezpečí,	se	najednou	stala	zemí,	kterou	by	chtěl	každý	Korejec	jednou	v	životě	
navštívit.	

Korejští	imigranti	jsou	soustředěni	v	Praze	a	v	Ostravě.	Vládní	organizace	a	obchodní	
zastupitelství	sídlí	v	Praze,	kdežto	výrobní	továrny	se	nacházejí	v	okolí	Ostravy.

56	 Korea	Trade	Investment	Promotion	Agency.
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Složení a charakteristika korejských imigrantů   
v České republice

Podle	 motivace	 k	 imigraci	 se	 dají	 Korejci	 rozdělit	 do	 sedmi	 skupin:	 1)	 pracovníci	 stát-
ních	zastupitelských	úřadů;	2)	pracovníci	korejských	firem;	3)	podnikatelé	a	živnostníci;		
4)	studenti;	5)	multikulturní	rodiny;	6)	stážisté;	7)	ostatní.	

Nejpočetnější	 skupinu	 korejských	 imigrantů	 představuje	 pracovní	 imigrace	 s	 pře-
chodným	 pobytem	 na	 dobu	 tří	 až	 pěti	 let.	 Tato	 skupina	 většinou	 přijela	 kvůli	 práci		
v	 korejských	 firmách,	 jsou	 to	 kvalifikovaní	 administrativní	 pracovníci	 nebo	 inženýři	
v	technických	oborech.	Největší	výhodou	této	skupiny	je	jejich	dostatečné	finanční	zabez-
pečení.	Ubytování	i	převážnou	část	nákladů	na	vzdělání	jejich	dětí	(70–80	%	školného)	
zaplatí	firmy.	Využívají	tedy	pobyt	v	ČR	k	příležitosti	vybavit	své	děti	znalostí	anglického	
jazyka.	V	nepříznivé	situaci	bývají	pracovníci	s	dětmi	ve	školním	věku.	Ti,	kteří	mají	pra-
coviště	mimo	Prahu,	nemají	takovou	šanci	získat	kvalitní	vzdělání	(myšleno	z	hlediska	
vzdělávání	v	angličtině).	Úroveň	místních	vzdělávacích	institucí	je	nízká,	a	proto	jsou	děti	
s	matkami	posílány	do	Prahy.	Rodinám	nezbývá	nic	jiného	než	žít	odděleně	a	otcové	pak	
jezdí	do	Prahy	každý	týden	o	víkendech.

Druhou	největší	a	z	hlediska	korejské	komunity	i	nejpodstatnější	skupinou	jsou	imig-
ranti	s	trvalým	pobytem.	Tato	skupina	nejenže	je	početně	významná,	ale	tvoří	také	hlavní	
proud	korejské	imigrace.	Zabývá	se	podnikáním	v	zahraničním	obchodu,	cestovním	ru-
chu,	v	pohostinství,	provozováním	obchodů	s	korejským	zbožím,	kosmetikou	atd.		Oproti	
první	skupině,	která	je	finančně	dostatečně	zabezpečena		všemožnou	podporou	ze	strany	
vlády	či	podniků,	 	musí	tato	skupina	řešit	finanční	problémy	sama.	 	Z	finančního	hle-
diska	neposkytuje	zatím	Česká	republika	 	 ideální	podmínky	pro	cizí	 státní	příslušníky		
z	 některých	 rozvojových	 i	 vyspělých	 zemích.	 	 K	 udržení	 životního	 standardu	 z	 rodné	
země	je	potřeba	další	finanční	injekce	z	domova,	poněvadž	mnohdy	výše	nákladů	na	byd-
lení	a	živobytí	převyšuje	možné	výdělky	v	Čechách.		Korejští		imigranti	nejsou	výjimkou.	
Kromě	několika	úspěšných	podnikatelů	čelí	většina	korejských	imigrantů	této	skupiny	
značnému	finančnímu	zatížení.	 	Rovněž	má	složitější	přístup	ke	zdravotnímu	pojštění,	
sociálnímu	zabezpeční	a	lékařské	péči.	V	případě	nouze	či	nemoci	nemají	imigranti	za-
jištěnu	žádnou	podporu.	Mnohdy	tento	problém	řeší	založením	vlastního	podniku,	což	
představuje	ovšem	další	náklady.

Prvními	usídlenými	jsou	většinou	lidé,	kteří	byli	vysláni	do	podniků	a	po	absolvování	
své	mise	zůstali	v	České	republice.		Od	konce	90.	let	minulého	století	nově	příchozí	tvoří	
lidé,	kteří	chtějí	vydělávat	na	přílivu	korejských	investic.

Volba	školy,	kde	jejich	děti	budou	studovat	–	tedy	v	české	nebo	mezinárodní	škole	–	
zcela	záleží	na	finančních	možnostech	rodičů.	Pokud	je	situace	v	domácnosti	příznivá,	
posílají	Korejci	své	děti	do	mezinárodních	škol.	
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Studenti	se	podílejí	na	utváření	korejské	imigrace	nemalou	částí.	Zájem	mají	o	umě-
lecké	směry,	DAMU,	FAMU	ad.	Vzhledem	k	tomu,	že		Korea	na	vládní	úrovni	neposkytuje	
téměř	 žádná	 stipendia,	 většina	 studentů	 musí	 proto	 sama	 platit	 náklady	 související	 se	
studiem.		Vzhledem	k	jazykové		nepřipravenosti	ale	korejští	studenti	mnohdy	nemohou	
využívat	bezplatný	český	vzdělávací	systém.

Integrace uvnitř korejské komunity v České republice

Korejská	komunita	v	České	republice	je	velmi	dobře	organizovaná.	Korejští	imigranti	se	
sdružují	do	různých	spolků	a	tím	vytvářejí	vlastní	sociální	síť.	Stěžejní	roli	při	integraci	
uvnitř	korejské	komunity	hrají	církevní	sbory.	Poskytují	zázemí	nejen	náboženské,	ale		
i	etnokulturní,	ba	dokonce	hospodářské.	Je	obvyklé,	že	prostřednictvím	těchto	sociálních	
sítí	si	korejští	imigranti	utvářejí	své	postavení		v	rámci	menšiny.	Aktivity	těchto	organi-
zací	přesahují		náboženský	rámec	a	přispívají	mnohdy	k	integraci	korejských	imigrantů	
s	českými	občany.	Příkladem	je	pořádání	různých	dobročinných	akcí	nebo	poskytování	
obecných	informací	o	životě	v	ČR	prostřednictvím	internetových	stránek.	Také	zprostřed-
kovávají	 podnikatelské	 styky	 českým	 občanům	 s	 Koreou	 atd.	 Členství	 v	 organizacích	
není	povinné,	ale	výrazně	usnadňuje	život	v	ČR.

Oficiální	organizací	Korejců	v	České	republice	je	Sdružení	Korejců,	dále	tu	však	půso-
bí	různé	profesionální	i	volné	zájmové	skupiny.

Aktivně působí:

1) Sdružení korejců v České republice  (FeDeRAtIOn OF 
kOReAn ASSOCIAtIOnS In CZeCH http://www.korean.cz/

Bylo	 založeno	 v	 roce	 1990.	 Skládá	 se	 z	 oddělení	 mládeže,	 oddělení	 kultury,	 oddělení	
žen,	oddělení	financí	a	oddělení	vnějších	vztahů.	 Jde	o	oficiální	organizaci	korejských	
imigrantů.	Pořádá	nejrůznější	aktivity	pro	podporu	členů	sdružení	a	vylepšuje	vztahy	
s	 majoritní	 společností.	 Pravidelně	 se	 na	 konci	 roku	 pořádá	 valné	 shromáždění.	 Pro-
paguje	korejskou	kulturu	prostřednictvím	tzv.	Korejských	dnů.	Na	svých	internetových	
stránkách	poskytuje	různé	informace	týkající	se	České	republiky	či	Korejské	republiky.		
Zprostředkovává	také	styky	mezi	oběma	zeměmi.	
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Struktura	Sdružení		Korejců:

2) náboženské organizace

V	ČR	existuje	pět	náboženských	organizací	(tři	v	Praze,	dvě	v	Ostravě	).	Kromě	jednoho	
katolického	kostela	jsou	ostatní	čtyři	evangelické	sbory.	Jak	již	jsme	zmínili,	tyto	nábo-
ženské	organizace	hrají	velmi	důležitou	roli	v	životě	Korejců	v	České	republice;	fungují	to-
tiž	jako	základna	pro	vytvoření	sociálních	vazeb	mezi	korejskými	imigranty	v	hostitelské	
zemi.	Zvláště	v	České	republice,	kde	se	život	korejských	imigrantů	opírá	o	kapitál	inves-
tovaný	ze	strany	Korejské	republiky,	je	třeba	mezi	imigranty	udržet	těsné	vazby	a	právě	
korejské	náboženské	organizace	nabízejí	uspokojení	potřeb	nově	příchozích.	Především	
pomáhají	 integraci	do	majoritní	společnosti	poskytováním	různých	informací	o	životě		
v	 České	 republice,	 ale	 také	 zprostředkovávají	 služby	 potřebné	 pro	 usazení	 v	 Čechách.	
Nově	příchozí	se	časem	naopak	zapojují	do	náboženských	organizací,	vzájemně	se	obo-
hacují.		

Z	existujících	zmiňme	zvláště:

Korejský	evangelický	sbor	v	Praze	(Praha	Korean	Church):	www.chpraha.com	 	
Korejský	evangelický	sbor	Kobylisy	Praha:	www.praguechurch.net	 	
Pražský	katolický	kostel:	http://cafe.naver.com/prahacatholic.cafe
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3) korejská škola

Korejští	 imigranti	 kladou	 obzvláště	 důraz	 na	 vzdělání.	 Znalost	 angličtiny	 nebo	 jiného	
cizího	 jazyka	v	dnešním	globálním	světě	považují	za	nezbytně	nutnou	věc,	ale	rovněž	
si	 velmi	 dobře	 uvědomují,	 že	 nutným	 předpokladem	 uplatnění	 globálního	 vzdělaní	 je	
korejské	zázemí.57	

Proto	korejská	škola	byla	jednou	z	prvních	organizací,	která	byla	založena	v	rámci	
korejské	komunity.	Jejím	cílem	je	zvýšit	národní	sebevědomí	a	posílit	 identitu	Korejců.	
Pro	imigranty,	kteří	přijeli	na	přechodnou	dobu,	je	tato	škola	velmi	užitečná,	protože	zde	
vyučují	podle	osnov	korejského	školského	vzdělávacího	programu.	Po	návratu	do	Koreje	
se	pak	mohou	děti	bez	problémů	zapojit	do	řádné	školní	výuky.	Rovněž	dětem	trvale	usa-
zených	rodin	poskytuje	škola	příležitost	udržovat	si	znalost	korejského	jazyka,	zachovat	
a	vytvářet	si	pevnou	vazbu	k	vlasti.
-	 rok	založení:	1997		
-	 počet	žáků:	okolo	120
-	 počet	tříd:	mateřská	škola	–	2	třídy,	základní	škola	–	6	tříd,	střední	škola	–	5	tříd	
-	 počet	pedagoů:	13	(+	5	pomocných	učitelů)
-	 	výuka:	každý	týden	v	pátek	od	16:30–19:30

Mimo	jiné	pořádá	korejská	škola	pravidelné	akce	pro	studenty	podle	osnov	školského	
vzdělávacího	programu.	Na	jaře	se	koná	jarní	soutěž	výtvarná	a	literární,	v	létě	sportovní	
den,	v	zimě	besídka	žáků.		

Korejská	škola	je	rovněž	místem,	kde	si	matky	navzájem	vyměňují	informace	a	své	
zkušenosti	života	v	České	republice	nebo	zde	navazují	kontakty.	 	Pro	ně	jsou	připrave-
né	různé	kurzy,	aby	mohly	i	ony	během	výuky	svých	potomků	využívat	efektivně	svého	
času.

Ne	všichni	učitelé	jsou	profesionály,	ale	dosavadní	zkušenosti	školy	ukazují	na	pozi-
tivní	výsledky.

	Škola	se	provozuje	částečně	z	peněz	korejské	vlády,	ovšem	za	přispění	samotných	
rodičů.

		

57	 Vzali	si	poučení	z	případu	imigrace	do	USA.	Jedním	z	největších	problémů	ve	více	než		stoleté	historii	americké	imigrace	
byla	paradoxně	jazyková	bariéra	mezi	rodiči	a	dětmi.	Kvůli	živobytí	se	imigranti	nemohli	věnovat	vzdělání	svých	děti,	
čímž	byly	vytvořeny	a	prohloubeny	propasti	mezi	generacemi.
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4) Odborná a volná zájmová sdružení

Korejci	v	České	republice	se	sdružují	v	různých	spolcích.	Podle	odbornosti	a	zájmu	se	tak	
děje	za	účelem	výměny	zkušenosti	a	znalosti	ve	svém	oboru.		
Zejména	fungují	následující:	
-	 Svaz	korejských	firem		
-	 Svaz	studentů
-	 Sdružení	soukromých	ubytovacích	zařízení
-	 Sdružení	korejských	restaurací
-	 Sportovní	a	jiné	kluby:	golf,	fotbal,	baseball,	kuželky,	ping-pong,	tenis,	paduk,		 	
	 pěvecký	sbor
-	 Turistické	sdružení
-	 Svaz	turistických	průvodců

5) korejský deník: v provozu je zatím on-line   
(http://www.koreanincz.cz)

Tato	iniciativa	je	nedávného	data,	ovšem	s	velkou	odezvou.	Deník	poskytuje	různé	infor-
mace,	vyměňují	se	zde	zkušenosti,	funguje	též	jako	informační	centrum.

6) Ostatní

Nelze	přehlédnout	snahu	na	podporu	života	korejských	imigrantu	ze	strany	korejské	vlá-
dy.			Pro	různé	kategorie,	např.	podnikatele,	ženy,	mladé	výzkumníky,	mládež	ad.	pořádá	
každý	rok	různé	akce	v	Koreji	za	účelem	jejich	integrace	a	vytvoření	sociální	sítě	v	celém	
světě.		Pro	korejské	imigranty	pořádá	každý	rok	různé	sportovní	aktivity	také	korejské	
velvyslanectví.

korejská menšina vs. majoritní česká společnosti 

Vztah	Čechů	ke	Korejcům	je	jiný	než	vztah	k	těm	cizincům,	kteří	pocházejí	z	ekonomicky	
hůře	postavených	zemí.	Většina	korejských	imigrantů	má	v	Čechách	vedoucí	postavení	
a	je	na	majoritní	společnosti	ekonomicky	nezávislá.	Specifická	charakteristika	korejské	
imigrace	v	ČR	spočívá	právě	v	tom,	že	jako	menšinový	člen	majoritní	společnosti	nemusí	
čelit	asimilačním	tlakům.	Je	to	spíše	naopak,	Korejci	o	začlenění	nemají	zájem.	Důvodem	
je	i	skutečnost,	že	velká	část	imigrantů	pobývá	v	ČR	na	dobu	určitou	(3–5	let)	a	považují	
život	v	ČR	za	přechodný.	
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Situace	u	imigrantů	trvale	usazených	v	ČR	není	o	mnoho	jiná.	Posílají	své	děti	pokud	
možno	do	mezinárodních	škol.	Děti,	které	chodí	do	českých	škol,	jsou	často	po	absolvo-
vání	gymnázia	posílány	na	vysokou	školu	do	Koreje.	Důvodů	je	mnoho.	Korejci	jsou	si	vě-
domi	toho,	že	imigranti	nebo	jejich	děti	nebudou	mít	rovnocennou	příležitost	v	majoritní	
české	společnosti	(jazyková	bariéra,	kontakty,	rozdíl	v	mentalitě	atd.).	V	povaze	Korejců	
je	rovněž	hluboce	zakořeněná	představa,	že	se	na	stáří	musejí	vrátit	do	své	rodné	země.

Navíc	 u	 korejských	 soukromých	 podnikatelů	 a	 živnostníků	 je	 vazba	 na	 korejskou	
komunitu	důležitější	než	na	majoritní	českou	společnost,	protože	ten,	kdo	jim	poskytuje	
ekonomické	zázemí	v	ČR,	není	nikdo	 jiný	než	korejské	firmy.	Tyto	příčiny	 jsou	hlavní	
překážkou	zabraňující	korejským	imigrantům	aktivnímu	začleňování	se	do	české	spo-
lečnosti.

Dnešní	technické	vymoženosti		rovněž	nepřispívají	k	integraci	korejských	imigrantů	
do	české	společnosti.		Rozvinutá	technika	umožňuje	lidem	získávat	informace	o	dění	ve	
světě	i	v	Koreji	a	mít	pocit,	že	se	ho	účastní,	ovšem	od	počítače.	

Z	perspektivy	korejských	imigrantů	je	to	velmi	nebezpečná	situace.	Jejich	ekonomic-
ká	činnost	v	ČR	 je	většinou	odvislá	od	ekonomiky	Koreje,	a	 tak	nestabilita	korejského	
hospodářství		může	mít	potom	neblahý	dopad	na	život	korejských	imigrantů	v	ČR.

Na	druhou	stranu	jistá	snaha	je	patrná	u	některých	jedinců,	kteří	si	tuto	skutečnost	
velmi	 dobře	 uvědomují.	 Snaží	 se	 především	 získat	 	 jazykové	 vybavení	 pro	 usnadnění	
komunikace	s	 	majoritní	českou	společnosti.	V	současnosti	se	vedou	dva	kurzy	češtiny		
v	rámci	organizace	korejské	komunity:	jeden	v	korejské	škole	a	druhým	je	kurz	vedený	
z	iniciativy	internetových	korejských	novin	v	České	republice.	Kromě	toho	ovšem	větši-
na	ze	zájemců	dostává	soukromé	hodiny	češtiny.	Kvůli	jazykové	odlišnosti	v	gramatické	
stavbě	mezi	češtinou	a	korejštinou	a	nedostatečným	jazykovým	příručkám	však	většinou	
znalost	 jazyka	zůstává	na	úrovni	 jednoduchých	obratů	pro	běžný	hovor.	Tento	stav	se	
jistě	bude	pomalu	měnit	díky	změně	českého	zákona,	který	požaduje	prokázání	znalosti	
českého	jazyka	pro	získání	trvalého	pobytu.		

V	 podnikatelské	 sféře	 usilují	 korejské	 firmy	 o	 maximální	 koordinaci	 s	 orgány	 čes-
ké	státní	správy	a	snaží	se	o	dodržování	příslušných	zákonů,	ale	přesto	nelze	vyhnout	
určitým	problémům	vznikajícím	z	odlišného	postoje	vůči	práci	a	mentality	obou	stran.	
Vyhrocení	situace	na	začátku	prosince	minulého	roku	v	továrně	HYUNDAI	v	Nošovicích	
názorně	prezentuje	tyto	problémy	při	střetu	obou	kultur	a	jejich	postojů	k	věci.58		Příliš	
přísné	české	pracovní	zákony	překážejí	korejským	podnikům	v	 tom,	aby	reagovaly	na	
trh	flexibilně.	Tím	ztrácejí	akceschopnost	v	konkurenci	na	světovém	trhu.	Samotní	čeští	
zaměstnanci	si	více	váží	hodnot	jako	je	rodina	a	rozvoj	podniku	pro	ně	není	prvořadý.		
Pro	podnik	 to	není	vůbec	příznivá	situace,	poněvadž	se	nemusí	 těšit	vysoké	poptávce.	
Paradoxní	 však	 je,	 že	 v	 případě	 neúspěchu	 podniku	 se	 postihy	 dotknou	 nejvíce	 právě	
samotných	českých	zaměstnanců.	
58	 Pro	vysokou	poptávku	továrna	nařídila	přesčasy	déle	než	na	měsíc.	Proti	těmto	přesčasům	zaměstnanci	nakonec	protes-

tovali	přerušením	práce.		
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Závěr 

Jak	 jsme	 dosud	 viděli,	 situace	 korejských	 imigrantů	 je	 jiná	 než	 u	 těch,	 kteří	 přišli		
z	horších	podmínek.	Život	většiny	imigrantů	vychází	z	toho,	že	jsou	zaměstnanci	velkých	
firem,	které	v	Česku	investují.	Rovněž	povaha	korejských	imigrantů,	tedy	fakt,		že	většinu	
z	nich	tvoří		pracovníci,	kteří	se	do	vlasti	vrátí	za	3–5	let,	určuje	jejich	postoj	k	majoritní	
české	společnosti,	a	tudíž	nezájem	o	integraci.	

Ovšem	nezájem	korejských	imigrantů	o	začleňování	se	do	české	společnosti	nezna-
mená	nerespektování	jejích	pravidel	a	norem,	avšak	bez	vzájemné	komunikace	nebudou	
schopni	vytvořit	podmínky	vhodné	pro	spolupráci.	

Pro	zahraniční	investory	je	Česká	republika	atraktivním	místem	pro	investice	vzhle-
dem	k	 její	poloze	uprostřed	Evropy.	Očekává	se,	že	budou	následovat	další	 investice	ze	
strany	Koreje	a	tím	i	příliv	dalších	korejských	imigrantů.	Zájem	pobývat	v	České	republice	
projevuje	stále	více	Korejců	a	za	poslední	několik	 let	se	počet	těch,	kteří	chtějí	v	České	
republice	dlouhodobě	podnikat	nebo	trvale	žít,	výrazně	zvýšil.		

Historie	korejské	imigrace	do	České	republiky	se	shoduje	s	historií	polistopadové	de-
mokratizace	české	společnosti.	Tehdy	učinily	oba	státy	první	kroky	k	vzájemnému	rozvo-
ji	vztahů.	Pro	úspěšnou	spolupráci	bude	i	nadále	potřeba	ze	strany	korejských	imigrantů	
snaha	integrovat	se	do	majoritní	společnosti,	naproti	tomu	ze	strany	české	společnosti	by	
žádoucí	byla	větší	otevřenost	vůči	menšinám.		Integrace	by	neměla	přitom	znamenat	sle-
pé	dodržování		menšinových	či	většinových	hodnot,	nýbrž	spoluvytváření	nové	hodnoty	
a	společné	řeči,	která	by	byla	oběma	stranám	ku	prospěchu.

Internetové zdoje

http://www.korean.cz/:	Sdružení	Korejců	v	České	republice

http://www.koreanincz.cz:	Korejský	deník

http://www.czso.cz/:	Český	statistický	úřad

http://www.chpraha.com:	Korejský	evangelický	sbor	v	Praze

http://www.praguechurch.net:	Korejský	evangelický	sbor	Kobylisy

http://cafe.naver.com/prahacatholic.cafe:	Pražský	katolický	kostel



jazyková Situace mongolSkých migrantů  
v čeSké republice

Veronika Kapišovská



63/

Úvod

Studií	 mapujících	 situaci	 mongolských	 migrantů	 v	 České	 republice	 je	 zatím	 jen	 velmi	
málo.	Za	zmínku	proto	určitě	stojí	zpráva	Mezinárodní	organizace	pro	migraci	IOM	Pra-
ha	nazvaná	Mongolská	pracovní	migrace	do	České	republiky,	v	níž	autoři	na	základě	roz-
hovorů	s	mongolskými	respondenty	tuto	skupinu	migrantů	charakterizují,	sumarizují	
důvody,	které	je	vedly	k	odjezdu	z	vlasti	a	přehledně	popisují	různé	další	aspekty	jejich	
života	v	ČR,	jako	jsou	např.	práce	a	problematika	pracovního	vykořisťování,	přístup	ke	
zdravotní	péči,	zkušenosti	s	úřady,	atd.	Zajímavý	a	užitečný	článek	o	myšlení	a	někte-
rých	tradičních	představách	Mongolů,	fungování	mongolské	rodiny	a	vztahu	Mongolů	
ke	vzdělání	a	zejména	o	jejich	komunikačních	zvyklostech,	to	vše	zasazeno	do	kontextu	
života	migrantů	v	České	republice,	přináší	publikace	Interkulturní	komunikace	ve	škole	
(Zikmundová	2009:	73–86).59			

Tento	článek	byl	 inspirován	konkrétními	situacemi,	s	nimiž	se	autorka	setkala	při	
komunikaci	 s	 mongolskou	 komunitou,	 a	 klade	 si	 za	 cíl	 shrnout	 dosavadní	 poznatky		
o	jazykové	situaci	Mongolů	žijících	v	České	republice	zejména	s	ohledem	na	problema-
tiku	zachování	jazyka	v	jazykově	i	kulturně	odlišném	prostředí.	Článek	čerpá	materiál	
ze	 spontánních	 rozhovorů	 autorky	 s	 mongolskými	 migranty	 a	 jejího	 nezúčastněného	
pozorování	Mongolů	v	určitých	komunikačních	situacích.		

mongolští migranti v České republice

Většina	 mongolských	 migrantů	 v	 ČR	 patří	 k	 poměrně	 nové	 migrační	 vlně.	 U	 mnoha	
z	nich	byla	hlavním	důvodem	pro	odjezd	z	vlasti	a	hledání	práce	v	zahraničí	neuspo-
kojivá	 ekonomická	 situace	 v	 zemi	 (Zpráva	 IOMu	 2008:	 2–3),	 nezaměstnanost	 a	 nízké	
mzdy60.	K	nejoblíbenějším	cílovým	zemím	pracovních	migrantů	patří	vedle	České	repub-
liky	 Jižní	 Korea,	 USA,	 Německo,	 Švýcarsko,	 Holandsko	 či	 Velká	 Británie,	 kde	 stále	 žijí	
početné	mongolské	komunity.	Přestože	Česká	republika	nabízela	ve	srovnání	například	
s	Jižní	Koreou	výdělky	nesrovnatelně	nižší,	lákala	především	mnohem	nižší	částkou	za	
vyřízení	pracovního	víza	a	nižšími	cestovními	náklady	(možnost	přicestovat	do	ČR	vla-
kem).	Velkou	roli	nepochybně	sehrálo	také	rozšířené	povědomí	o	České	republice,	resp.	
Československu,	které	mají	Mongolové	ještě	z	dob	socialismu.61	IOM	dále	ve	své	zprávě	

59	 	Články,	které	se	čas	od	času	objevují	v	tisku,	zpravidla	reagují	na	aktuální	problémy,	které	se	nějakým	způsobem	Mon-
golů	dotýkají	(např.	problémy	se	získáním	víza,	finanční	krize	a	propouštění,	program	dobrovolných	návratů,	apod.),	
ale	v	tomto	případě	nejde	o	studie	v	pravém	slova	smyslu,	proto	je	zde	jednotlivě	neuvádím.	Lze	předpokládat,	že	vlastní	
studie	si	zpracovávají	také	neziskové	organizace,	tyto	jsou	však	součástí	příslušných	projektů	a	nebývají	zveřejňovány.			

60	 	Někteří	lidé	byli	v	90.	letech	nuceni	pracovat	v	několika	zaměstnáních	současně	anebo	se	vedle	zaměstnání	příležitostně	
věnovali	ještě	drobnému	obchodování.	

61	 	V	době	socialismu	působili	v	Mongolsku	českoslovenští	specialisté	z	různých	oborů,	např.	geologové	či	odborníci	v	kože-
dělném	průmyslu.	Českoslovenští	odborníci	a	studenti	(v	rámci	studentských	brigád)	se	v	60.	letech	podíleli	také	na	stav-
bě	1.	klinické	nemocnice	s	poliklinikou	v	Ulánbátaru.	V	oblasti	dopravy	se	Mongolové	při	sestavování	pravidel	silničního	
provozu	inspirovali	pravidly	platnými	v	ČR	(S.	Toman)	a	v	ulicích	hlavního	města	dosud	jezdí	české	autobusy	zn.	Karosa.	
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uvádí,	že	Mongolové	se	v	mnoha	případech	rozhodli	pro	Českou	republiku	také	proto,	že	
byli	přesvědčeni,	že	jsou	zde	oproti	jiným	cílovým	zemím	více	dodržována	lidská	práva		
a	pracovní	práva.	(Zpráva	IOMu	2008:	2).	

Mnozí	Mongolové	měli	před	odjezdem	pouze	velmi	slabé	informace	o	České	repub-
lice	a	 informace,	které	měli	od	zprostředkovatelů	nebo	z	 inzerce	či	reklamy	a	které	se	
týkaly	např.	nabízené	práce,	výše	mzdy,	apod.,	zpravidla	neodpovídaly	skutečnosti.	V	dů-
sledku	toho	se	zejména	pro	mladší	migranty	stala	Česká	republika	nakonec	zemí	tran-
zitní,	neboť	se	rozhodli	i	přes	platné	pracovní	povolení	a	vízum	Českou	republiku	opustit		
a	zkusit	si	najít	práci	v	některé	jiné	evropské	zemi	(nejčastěji	ve	Velké	Británii,	Holand-
sku,	Švédsku	či	Švýcarsku).

Přestože	má	většina	Mongolů,	kteří	do	ČR	přicházejí,	ukončené	střední	a	velká	část	
z	nich	i	vysokoškolské	vzdělání	(Zpráva	IOMu	2008:	1),	jsou	zaměstnáváni	jako	nekvali-
fikovaná	pracovní	síla	nejčastěji	ve	výrobě	oděvů,	ve	firmách	zabývajících	se	technickým	
šitím	automobilových	dílů	(volantů,	potahů),	v	potravinářství	(při	výrobě	jogurtů,	salátů	
a	mražených	výrobků),	při	výrobě	dílů	pro	spotřební	elektroniku.		S	nástupem	finanční	
krize,	kdy	bylo	mnoho	migrantů	ze	zaměstnání	propuštěno,	si	museli	mnozí,	pokud	se	
nechtěli	vrátit	do	Mongolska,		hledat	práci	i	v	jiných	oblastech,	jako	jsou	pekárny	nebo	
sklady	a	u	mužů	nejčastěji	stavebnictví.	Získání	práce	v	původním	oboru	anebo	odpoví-
dající	úrovni	vzdělání	je	pro	mongolské	migranty	téměř	nemožné	–	především	z	důvodu	
jazykové	bariéry	a	nedostatku	informací	o	existujících	možnostech,	ale	také	proto,	že	se	
v	českém	prostředí	neorientují	a	nemají	příslušné	kontakty.	V	neposlední	řadě	je	pro	ně	
často	velmi	složité	vymanit	se	z	područí	zprostředkovatelských	agentur	nebo	klientů62.	

Někteří	migranti,	nejčastěji	z	řad	těch,	kteří	v	ČR	studovali	nebo	pobývali	před	rokem	
1989	a	ovládají	 jazyk,	 se	uplatňují	 i	v	 jiných	oblastech,	např.	v	asijských	restauracích,	
kadeřnictvích,	sklárnách,	ale	také	v	lékárnictví	a	ve	zdravotnictví.			

Podle	informací	z	mongolského	velvyslanectví	je	v	ČR	evidováno	jen	velmi	málo	pod-
nikatelů.63	Většina	mongolských	občanů	je	v	ČR	v	postavení	zaměstnance	a	celkový	počet	
mongolských	migrantů	je	odhadován	na	5	600.64		Nejpočetnější	mongolské	komunity	žijí	
na	jižní	Moravě	(v	Blansku,	Brně,	Znojmě,	Třebíči),	dále	v	Havlíčkově	Brodě65,	Rumbur-
ku	a	v	Praze	a	jejím	okolí.				

Od	roku	1955	získalo	v	někdejším	Československu	vzdělání	celkem	asi	25	000	mongolských	studentů,	část	z	nichž	se	dnes	
sdružuje	v	Asociaci	absolventů	českých	a	slovenských	škol.

62	 Klienty	jsou	nazývány	osoby,	které	zprostředkovávají	migrantům	zaměstnání	a	vyřizují	pro	ně	příslušné	doklady	a	po-
volení.		Cizinci	jsou	často	nuceni	klientům	vyplácet	část	ze	mzdy	(Zpráva	IOM-u:	4),	v	mnoha	případech	zaměstnavatelé	
vyplácejí	mzdu	cizince	přímo	klientovi,	který	cizinci	pak	vyplatí	jen	její	část.	I	mezi	Mongoly	byly	zaznamenány	případy,	
kdy	klient	 cizinci	několik	měsíců	zadržoval	plat	anebo	nevyřídil	příslušné	 formality,	kvůli	 čemuž	se	následně	cizinec	
dostal	do	velkých	problémů	s	úřady.	Klienti	jsou	nejčastěji	Ukrajinci,	avšak	pro	komunikaci	s	Mongoly	mají	nezřídka	své	
prostředníky	z	řad	Mongolů.	

63	 Tedy	osob,	které	se	 skutečně	věnují	podnikání	v	určité	oblasti.	V	některých	firmách	 totiž	požadují	na	zaměstnancích	
vyřízení	živnostenského	oprávnění,	ačkoliv	tyto	osoby	podnikateli	v	pravém	slova	smyslu	nejsou.	

64	 N.	Ňamdžav,	rada	velvyslanectví	Mongolska	v	ČR	(únor	2010,	Praha).	Jde	o	údaj	po	skončení	programu	dobrovolných	
návratů	a	nezahrnuje	ani	studenty,	kteří	studují	v	ČR	na	vládní	stipendia.	

65	 Podle	M.	Dobrovolné	z	Krajské	knihovny	Vysočiny	žije	v	Havlíčkově	Brodě	asi	400	mongolských	občanů	(únor	2010).	
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Mongolové	si	velmi	váží	vzdělání	a	pro	většinu	z	nich	je	vzdělání,	zejména	pak	vzdě-
lání	jejich	dětí,	tím	nejdůležitějším	(Zikmundová	2009:	85).	Jsou	přesvědčeni,	že	české	
školství	je	kvalitnější	a	že	poskytne	jejich	dětem	lepší	vzdělání	a	více	možnosti	než	škol-
ství	mongolské.	Vedle	skutečnosti,	že	je	české	školství	bezplatné	a	že	jednoduše	chtějí	žít	
společně	se	svými	dětmi,	je	i	toto	jedním	z	důvodů,	proč	mongolští	rodiče	usilují	o	to,	aby	
za	nimi	z	Mongolska	mohly	jejich	děti	přicestovat	a	aby	v	České	republice	nastoupily	do	
školy.	Stále	více	dětí	už	navštěvuje	také	mateřské	školy.	

Rodiny	všemožně	podporují	své	děti	v	tom,	aby	studovaly,	a	v	některých	případech	na	
zajištění	studia	pro	své	blízké	vynakládají	nemalé	finanční	prostředky.	

Paní M., která je sama absolventkou československé vysoké školy a nyní žije  
a pracuje v Praze, hradila své sestře S. jazykovou přípravu UK a poté několik roč-
níků studia na lékařské fakultě, než se jim podařilo vyřídit, aby mohla S. studovat 
zdarma, a to i přesto, že přijímací zkoušky i celé studium absolvovala v češtině.  

Jazyková situace mongolských migrantů v ČR
Znalost češtiny nebo jiných cizích jazyků

Mongolové	si	velmi	dobře	uvědomují,	jak	je	pro	ně	znalost	češtiny	důležitá.	Znalost	češti-
ny	je	pro	ně	bránou	k	informacím	a	nezávislosti,	její	neznalost	je	naopak	činí	závislými	
na	agentuře,	klientovi,	zaměstnavateli	či	jeho	prostředníkovi	(tlumočníkovi)	a	odkáza-
nými	na	informace,	které	od	nich	dostanou	či	které	kolují	uvnitř	komunity,	ačkoliv	tyto	
informace	bývají	nezřídka	neúplné	či	záměrně	pozměněné.66		

Možnost	naučit	se	česky	na	pracovišti,	je	pro	Mongoly	takřka	nulová,	neboť	zpravi-
dla	pracují	společně	s	migranty	z	jiných	zemí	(často	s	Ukrajinci67	nebo	Rumuny)	a	ko-
munikace	s	mistry,	mistrovými	nebo	vedoucími	se	omezuje	na	několik	frází	či	termínů.		
Navštěvovat	kurzy	češtiny,	i	takové,	které	pořádají	neziskové	organizace,	je	však	pro	ně	
zpravidla	finančně	a	hlavně	časové	velmi	náročné	(většina	z	nich	pracuje	6	dní	v	týdnu	
od	časného	rána	do	pozdního	večera).	Navíc	ne	všude,	kde	žijí	a	pracují	mongolští	mig-
ranti,	jsou	takové	kurzy	k	dispozici.			

Rodiče	se	všemožně	snaží,	aby	 jazykovou	bariéru	co	nejrychleji	překonaly	alespoň	
jejich	děti,	proto	se	pro	ně	v	případě,	že	dítě	nastoupilo	do	školy	bez	znalosti	češtiny,	snaží	
sehnat		mimoškolní	doučování	a	vítají,	má-li	škola	nebo	jiná	instituce	k	dispozici	nějaký	
program,	v	rámci	kterého	by	mohlo	dítě	absolvovat	hodiny	češtiny	navíc	(např.	progra-
my	Středisek	 integrace	menšin68).	Tato	snaha	rodičů	však	může	přerůst	 i	do	extrému,	
kdy	někteří	rodiče,	kteří	sami	češtinu	ovládají	jen	špatně,	se	snaží	dítěti	pomoci	tak,	že	
na	něj	mluví	pouze	česky.						
66	 Zpráva	 IOM	uvádí,	že	 informační	a	 jazyková	bariéra	 je	hlavní	příčinou	 toho,	že	se	mongolští	migranti	 stávají	oběťmi	

pracovního	vykořisťování	ze	strany	zprostředkovatelských	agentur	a	klientů.	(Zpráva	IOM:4).
67	 E.	Otgon-Erdene	(2008).	
68	 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/sp-strediska-integrace-mensin.
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Úroveň	skutečné	znalosti	cizích	jazyků	u	Mongolů	nebyla,	pokud	je	mi	známo,	de-
tailně	 zkoumána.	 Ve	 školních	 osnovách	 je	 zahrnuta	 výuka	 angličtiny,	 někde	 i	 ruštiny	
jako	druhého	cizího	jazyka.	Na	vysokých	a	 jazykových	školách	lze	studovat	i	němčinu		
a	další	jazyky,	přičemž	zájem	je	o	čínštinu,	korejštinu	a	japonštinu.	Na	mnoha	pracov-
ních	pozicích	v	Mongolsku	je	požadována	aktivní	znalost	angličtiny.	Před	rokem	1990	
byla	na	všech	školách	povinně	vyučována	ruština	a	 její	aktivní	znalost	byla	v	podstatě	
klíčem	k	jakémukoliv	dalšími	kariérnímu	postupu.	

Mongolové,	a	to	i	starší	ročníky,	však	většinou		(zejména	před	státními	orgány)	uvá-
dějí,	že	žádný	jiný	jazyk	kromě	mongolštiny	neovládají,	což	nemusí	úplně	odpovídat	sku-
tečnosti,	ale	jde	spíše	o	vyjádření	toho,	že	pro	cizince	představuje	komunikace	v	rodném	
jazyce,	byť	přes	tlumočníka,	určitý,	zcela	pochopitelný,	komfort.69

kompetence v mateřském jazyce a péče o něj

Početnější	skupiny	Mongolů,	zaměstnané	u	stejného	zaměstnavatele,	případně	sdílející	
stejnou	ubytovnu	či	žijící	ve	stejné	lokalitě,	spolu	komunikují	mongolsky.	Komunikaci	se	
zaměstnavatelem	a	v	případě	potřeby	i	s	úřady	jim	zprostředkovává	„tlumočník“,	což	je	
zpravidla	osoba	z	jejich	středu,	která	dobře	ovládá	češtinu	a	sama	se	aktivně	prosazuje	
v	roli	prostředníka.	Tuto	funkci	někdy	zastává	také	kontaktní	osoba	agentury,	která	Mon-
golům	práci	zprostředkovala.	Postavení	a	chování	 těchto	prostředníků	může	být	velmi	
různorodé,	od	skutečné	snahy	pomoci	až	po	vybírání	poplatků	za	jakoukoliv	službu,	a	do	
velké	míry	ovlivňuje	životní	i	pracovní	podmínky	té	které	mongolské	komunity	(Zpráva	
IOMu	2008:	8).	Prostředníci	bývají	často	 také	kanálem,	přes	které	se	do	komunity	do-
stávají	informace	(Zpráva	IOMu	2008:	8)	a	nezřídka	se	dodatečně	zjistí,	že	s	nimi	někdy	
účelově	manipulují.		

V	poslední	době	si	větší	podniky	a	firmy	stále	častěji	nechávají	pro	své	zaměstnance	
překládat	do	mongolštiny	interní	dokumenty,	jako	jsou	např.	různé	typy	nápisů,	hygie-
nické	a	jiné	pokyny,	provozní	řády,	atd..		

Děti	mongolských	migrantů	navštěvují	české	školky	a	školy	a	po	čase	se	stávají	bilin-
gvními.	Tyto	děti	doma	s	rodiči,	případně	s	dalšími	krajany	hovoří	mongolsky,	ve	škole		
a	ve	styku	s	majoritní	společností	česky.	První	problémy	s	mongolštinou	začínají	mít	děti	
zhruba	po	několikaletém	nepřetržitém	pobytu	v	ČR.	Projevují	se	tím,	že	jim	„vypadne“	
slovo,	 zapomenou	 nějaké	 slovní	 spojení,	 rčení	 anebo	 do	 mateřského	 jazyka	 doslovně	
překládají	slovní	spojení	z	češtiny.	Stejně	jako	je	tomu	například	v	komunitě	vietnamské,	
i	u	mongolských	dětí	lze	pozorovat,	že	školou	povinné	děti	preferují	v	komunikaci	s	ostat-
ními	vrstevníky,	včetně	kamarádů	mongolské	národnosti,	češtinu.

69	 Autoři	zprávy	IOM-u	uvádějí,	že	rozhovory,	z	nichž	zpráva	vychází,	byly	provedeny	se	30	respondenty.	Přitom	zhruba	
polovina	rozhovorů	proběhla	v	mongolštině	prostřednictvím	tlumočníka,	jen	jeden	rozhovor	proběhl	v	ruštině	a	jeden	
v	angličtině.	(Zprava	IOM-u:	1).
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V jedné rodině mají dvě školou povinné děti, které se mezi sebou i doma běžně 
baví česky. Rodiče je často napomínají a chtějí, aby hovořily mongolsky. Děti však 
již v mongolštině dělají chyby. Například, slovo „urt“ (dlouhý) používají také ve 
smyslu „vysoký“, pro které používá mongolština výrazu „öndör“. (E. Otgon-Erdene).  

Větší	problémy	mají	mladí	Mongolové	s	psanou	mongolštinou,	zejména	pokud	jde		
o	pravopis	a	stylistiku,	a	s	porozuměním	psanému	textu.	Charakter	těchto	potíží	je	zpra-
vidla	dán	tím,	ve	které	fázi	školní	docházky	to	či	ono	dítě	z	vlasti	vycestovalo.	Některé	
psané	 texty	 mladých	 Mongolů	 jsou	 doslova	 fonetickým	 přepisem	 hovorového	 jazyka,	
včetně	takových	jevů,	jako	jsou	např.	nedokončené	věty.		

13letá Bujakaa přijela do ČR za svými rodiči zhruba před rokem. Jarní prázd-
niny strávila u své kamarádky, která zde žije asi 5 let, a spolu se bavily mimo jiné  
tím, že si četly pohádky. Pobavilo ji, že kamarádka sice rozuměla jednotlivým slo-
vům pohádky, ale už nebyla s to pochopit smysl a často jí žádala, aby jí tu či onu 
pasáž přeložila do češtiny.

Obecně	platí,	že	rychlost,	s	jakou	dochází	ke	ztrátě	komunikační	kompetence	v	mon-
golštině,	se	u	jednotlivých	migrantů	liší	a	velmi	záleží	na	rodinném	zázemí,	na	vztahu	
k	vlastní	kultuře	a	tradicím,	na	čtecích	návycích	a	dalších	faktorech.	

Významnou	ztrátu	komunikační	kompetence	hraničící	s	úplnou	ztrátou	jazyka	a	jen	
základní	znalost	tradiční	kultury	lze	pozorovat	u	dětí	těch	migrantů,	kteří	ovládají	češti-
nu	a	žijí	odděleně	od	početnějších	komunit.	Jejich	osudy,	pokud	jde	o	to,	jak	přicestovali	
do	ČR	nebo	jak	se	zde	snažili	prosadit,	se	liší.	Většinou	jde	ale	o	lidi,	kteří		zde	v	minulosti	
studovali,	buď	oni	 sami	nebo	 jejich	partneři.	 Jsou	mezi	nimi	ale	 tací,	kteří	 stejně	 jako	
ostatní	migranti	přicestovali	na	pracovní	víza,	ale	podařilo	se	jim	sehnat	jiné,	lepší	za-
městnání	a	od	většinové	komunity	se	oddělili.	Tito	lidé	kontakt	se	svými	krajany	nadále	
udržují,	byť	kvůli	pracovní	vytíženosti	není	tolik	intenzivní.

Do	 této	 kategorie	 patří	 dále	 děti	 z	 neúplných	 rodin,	 kde	 je	 matka	 samoživitelka.	
Většina	dětí	z	pozorovaných	smíšených	manželství,	včetně	těch,	do	nichž	si	mongolský	
partner	přinesl	dítě	z	předchozího	vztahu	s	mongolským	partnerem,	mongolsky	téměř	
nehovoří,	přičemž	tento	jev	lze	pozorovat	i	u	některých	smíšených	rodin	v	zahraničí	(ve	
Francii	a	v	Německu).		V	těchto	případech	rodič	nebo	rodiče	zpravidla	přestávají	odolávat	
tlaku	jazyka	majoritní	většiny,	na	nějž	je	dítě	zvyklé	ze	školy	a	v	němž	se	možná	cítí	jistěji,	
a	v	komunikaci	s	dítětem	na	tento	jazyk	postupně	také	přecházejí.	

Undraa pracuje v ČR asi 17 let a vychovává dvě děti. Odděleně, ale ve stejném 
městě žijí také její dvě mladší sestry. Obě děti mongolsky téměř nemluvily, nebyla 
totiž dost důsledná a často s nimi mluvila spíše česky. Trochu se to zlepšilo před 2 
lety, kdy s nimi odjela na prázdniny do Mongolska. Tam jí příbuzní hodně vyčítali, 
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že děti nehovoří svou rodnou řečí. Uvítala by, kdyby její děti mohly zde v ČR  navště-
vovat nějaký kurz mongolštiny. S Undřinou dcerou Ujangou se kamarádí Bujakaa, 
která popisuje, že Ujanga míchá mongolštinu s češtinou a co neumí říct mongolsky, 
to nahradí českým slovem nebo výrazem. 

	Víkendovou	školu	nebo	kurz	mateřštiny	podobný	nedělnímu	kurzu	vietnamštiny,	který	
je	organizován	pro	vietnamské	děti	v	areálu	 tržnice	SAPA	v	Praze,	Mongolové	nemají.		
Koncem	90.	let	v	Praze	z	iniciativy	několika	rodin	do	těchto	rodin	docházela	o	víkendu	
manželka	mongolského	lektora,	působícího	na	FF	UK	v	Praze,	která	je	původním	povo-
láním	učitelka	základní	 školy	a	děti	z	 těchto	rodin	doučovala	hlavně	mongolštinu.	Po	
odjezdu	těchto	rodin	zpět	do	Mongolska	již	nikdo	další	s	podobným	nápadem	nepřišel.	
Mongolské	školy	nebo	kurzy	mongolského	jazyka	ale	fungují	v	jiných	zemích,	zejména	
tam,	kde	žijí	početnější	a	podnikavější	mongolské	komunity,	např.	v	USA,	v	Německu	či	
Jižní	Koreji.				

Mongolští	migranti	mohou	dnes	bez	větších	obtíží	komunikovat	s	příbuznými	nejen	
v	Mongolsku,	ale	i	v	jiných	zemích,	a	využívají	k	tomu	jak	např.	speciálních	telefonních	
karet	se	sníženými	tarify	pro	volání	do	zahraničí	či	tzv.	call-center,	tak	internetu.	S	ro-
dinou	a	jejich	prostřednictvím	také	s	budhistickými	mnichy	a	astrology	se	radí	i	v	otáz-
kách	duchovního	života,	např.	stanovení	dne	vhodného	pro	svatbu		nebo	jména	pro	dítě		
(D.	Bjambaa).	

Pokud	jim	to	časové	možnosti	dovolí,	sledují	Mongolové	na	internetu	on-line	nebo	
archivní	vysílání	různých	mongolských	médií.	Nejčastěji	sledují	zprávy	a	během	svátků	
také	tradiční	mongolský	zápas	(Gerelmaa).	Na	internetu	lze	sledovat	rovněž	filmy	a	se-
riály,	stahovat	hudbu	a	dokonce	literaturu	(poezii,	beletrii	mongolskou	i	mezi	Mongoly	
oblíbené	překlady	světových	autorů	a	dají	se	dohledat	také	nejnověji	vydávané	povídky).	
Žádná	mongolská	televize	neprovozuje	satelitní	vysílání,	které	by	bylo	možné	přijímat	
v	ČR.	

Mnozí	mongolští	migranti	uvádějí,	že	postrádají	knížky	a	tisk	v	mongolštině.	Zpravi-
dla	si	mezi	sebou	půjčují	to,	co	kdo	dovezl	nebo	dostal	od	příbuzných.	Krajská	knihovna	
Vysočiny	 v	 Havlíčkově	 Brodě,	 v	 němž	 žije	 druhá	 největší	 mongolská	 komunita,	 se	 po-
kusila	 tuto	mezeru	v	roce	2008	vyplnit	nákupem	dětské	 literatury	a	současné	beletrie	
přímo	z	Mongolska,	což	se	ale	kvůli	vysokým	nákladům	nepodařilo70.	Celkem	má	tato	
knihovna	 nyní	 k	 dispozici	 asi	 20	 titulů	 v	 mongolském	 jazyce,	 které	 dostala	 darem	 od	
Společnosti	přátel	Mongolska,	která	se	angažuje	v	česko-mongolských	vztazích	zejména	
na	úrovni	propagace	Mongolska	českým	občanům.	Jde	ale	hlavně	o	starší	knížky	a	podle	
slov	zástupkyně	ředitele	M.	Dobrovolné	o	tyto	knihy	příliš	velký	zájem	není.	Zhruba	třeti-
na	Mongolů,	kteří	ve	městě	žijí,	podle	ní	navštěvuje	knihovnu	hlavně	kvůli	bezplatnému	
internetu.	

70	 M.	Dobrovolná,	Krajská	knihovna	Vysočiny,	Havlíčkův	Brod.	



69/

V	 srpnu	 loňského	 roku	 byla	 spuštěna	 mongolská	 internetová	 knihovna	 na	 strán-
kách	www.mglcz.com,	která	však	prozatím	nabízí	jen	málo	titulů,	mezi	nimiž	převažuje	
odborná	a	populárně	naučná	literatura	a	zcela	chybí	knihy	pro	děti.	„Knihovna“	nemá	
vlastní	prostory.	Výpůjčný	systém	je	založen	na	doručování	objednané	knihy	na	určité	
místo	a	zahrnuje	také	povinnost	úhrady	jistiny	za	půjčenou	knížku.	Iniciátor	této	inter-
netové	knihovny	S.	Tamir	přesto	uvádí,	 že	o	nabízené	knížky	zájem	 je,	převážně	však	
z	řad	mladých	lidí.		

Závěr 

Předkládaný	článek	představuje	zatím	první	shrnutí	poznatků	o	jazykové	situaci	mon-
golských	migrantů	v	České	republice	a	mohl	by	se	stát	základem	další,	důkladnější	a	pro-
pracovanější	studie,	která	by	čerpala	také	ze	zkušeností	s	podobnými	výzkumy	v	České	
republice	(např.	ve	vietnamské	komunitě)	i	ve	světě.	

Není	 nijak	 jednoduché	 pečovat	 o	 jazyk	 v	 cizím	 kulturním	 a	 jazykovém	 prostředí.	
Mnoho	cizinců	si	neuvědomuje,	že	i	mateřský	jazyk	lze	zapomenout.	Zvláště	u	mladší	ge-
nerace,	která	žije	v	mnohem	užším	kontaktu	s	majoritní	společností,	je	nutné	mateřský	
jazyk	vědomě	podporovat	a	rozvíjet.	Podle	neoficiálních	odhadů	žije	totiž	trvale	v	zahra-
ničí	přes	120	00071	Mongolů,	což	sice	v	kontextu	Mongolska	s	celkovým	počtem	obyvatel	
2,7	mil.	(z	toho	1,1	mil.	žije	v	hlavním	městě)	není	přímo	jazyk	ohrožující,	ale	může	to	
mít	významný	vliv	na	jeho	další	vývoj.				

71	 Jde	o	odhad	obvykle	uváděný	v	tisku,	přesný	údaj	zatím	neexistuje.			
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Zkratky

Zpráva IOmu	 -	Mongolská	pracovní	migrace	do	České	republiky		 	
	 (viz.	Literatura)
Informanti
Bjambaa D.	 -	asi	30letá	žena	žijící	v	Praze,	její	sestra	žije	na	Slovensku	ve		
	 		smíšeném	manželství	se	Slovákem	
Bujanňam B. (Bujakaa) -	13letá	dcera	mongolských	migrantů	žijících	v	Praze
Dobrovolná m. -	zástupkyně	ředitele,	Krajská	knihovna	Vysočiny,	Havlíčkův		
	 		Brod
gerelmaa -	žena	ve	věku	kolem	40	let	žijící	i	s	rodinou	v	Praze
Otgon-erdene e. -	žena	ve	věku	mezi	25–30	lety,	studující	v	ČR,	spolupracuje		
	 		s	neziskovými	organizacemi	na	projektech	zaměřených	na		
	 		mongolské	migranty
Ňamdžav n.	 -	rada	velvyslanectví	Mongolska	v	ČR
tamir S.  -	student	VŠ	v	ČR,	provozovatel	webových	stránek		 	
	 		www.mglcz.com
toman S.	 -	architekt	a	umělecký	fotograf,	v	důchodu.	V	60.	letech	se		
	 		zúčastnil	několika	mládežnických	brigád	v	Mongolsku.	
Undarmaa D. -	asi	40letá	žena,	rozvedená,	žije	v	Praze	a	vychovává	2	děti
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Úvod

V	 následujícím	 textu	 se	 nebudu	 podrobně	 zabývat	 ani	 historií	 vietnamské	 komunity	
v	ČR,	která	 je	poměrně	dlouhá	(od	roku	1950),	a	pohnutá	(imigrace	z	Vietnamu	pro-
bíhala	od	roku	1956	až	do	roku	1989	v	několika	vlnách,	 její	důvody	byly	různé,	stejně	
jako	její	organizace,	a	také	reakce	české	společnosti	na	příliv	Vietnamců),	ani	detailním	
popisem	života	Vietnamců	v	současné	české	společnosti.	Uvedu	zde	jen	z		mého	pohledu	
nejdůležitější	informace	o	životě	vietnamské	komunity	v	ČR,	a	to	ty,	které	se	bezprostřed-
ně	vztahují	k	tématu.

K	28.	2.	2010	pobývalo	v	ČR	podle	oficiálních	statistik	(Českého	statistického	úřadu)	
61	166	Vietnamců,	tj.	14	%	všech	cizinců,	kteří	byli	k	tomuto	datu	na	území	ČR	evidováni	
(jako	cizinci	s	trvalým	pobytem	nebo	jako	cizinci	s	povolením	k	dlouhodobému	pobytu).	
Podle	seriózních	odhadů	jich	zde	žije	podstatně	více,	až	kolem	90	000.	

Vietnamské	lokální	komunity	se	v	 	ČR	formovaly	během	90.	let	minulého	století	ze	tří	
migračních	skupin:
1.	 Vietnamci,	kteří	byli	na	místě	již	před	rokem	1989,	a	pak	ve	stejném	městě			 	
	 pokračovali	v	obchodních	aktivitách	(5–10	%);
2.	 Vietnamci,	kteří	se	do	konkrétního	místa	sestěhovali	z		různých	míst	ČR	nebo		 	
	 Slovenska	(20–30	%);
3.	 Vietnamci,	kteří	přišli		po		roce	1990		přímo	z	Vietnamu,	popř.	z		jiných	evropských		
	 zemí	(75	%).	(Brouček,	2003:	32–33).

Je	 zřejmé,	 že	 Vietnamci	 do	 ČR	 nemigrují	 proto,	 aby	 změnili	 kulturní	 prostředí,	 či	
poznali	 něco	 nového.	 Přicházejí	 obětovat	 dny	 svého	 života	 za	 materiální	 zisk	 v	 blízké	
budoucnosti.	Smysl	svých	ekonomických	aktivit	formulují	do	tří	zásad:	uživit	na	dobré	
úrovni	rodinu,	finančně	zabezpečit	děti	a	postarat	se	o	rodiče,	kteří	jsou	ve	Vietnamu.

Výrazným	rysem	vietnamské	komunity	v	ČR	je	její	izolovanost	a	uzavřenost.	Je	způ-
sobena	velkou	kulturní	odlišností,	jazykovou	neznalostí	a	téměř	permanentním	pracov-
ním	nasazením.	Pro	zdejší	život	Vietnamců	je	charakteristický	stav	provizoria	v	oblasti	
bydlení,	volného	času	atd.	Fenomén	provizoria	výrazně	ovlivňuje	jejich	chování	a	všech-
ny	oblasti	života	i	přesto,	že	se	rozhodli	pro	trvalý	pobyt	v	ČR.	

Vietnamci	v	ČR	„obývají“	velkoobchodní	nebo	maloobchodní	tržnice,	kde	jsou	mož-
nosti	integrace	minimální.	Tyto	velkoobchody	se	stávají	úředními,	kulturními	i	vzdělá-
vacími	centry	 jejich	komunity.	Pro	Vietnamce	 je	 tak	prakticky	nemožné	asimilovat	do	
naší	společnosti,	ale	také	zařídit	si	život	podle	svých	vlastních	zvyků.	O	povolení	k	pobytu	
musí	žádat	každým	rokem	znovu,	jejich	budoucnost	je	proto	nejistá.	Někteří	vietnamští	
podnikatelé	už	začali	zaměstnávat	české	zaměstnance	a	spolupracovat	s	českými	podni-
kateli.	Mnoho	vietnamských	občanů	létá	zpět	do	Vietnamu	za	svou	rodinou,	převážně	



74/

v	období	tradičních	oslav	Nového	roku	(leden	–	březen),	a	také	během	roku	intenzivně	
se	svou	vlastí	komunikuje	elektronickou	poštou.	O	situaci	ve	Vietnamu	se	Vietnamci		in-
formují	prostřednictvím	vietnamských	médií.	

Rodina,	i	když	dochází	k	její	transformaci,	stále	plní	své	velmi	důležité	funkce	a	dá	se	
říci,	že	je	nejdůležitějším	stabilizátorem	vietnamských	komunit	v	dosud	neujasněné	situ-
aci	po	přesídlení	z	Vietnamu.	Vietnamci	dávají	najevo,	že	respektují	rodinu	i	manželský	
svazek	a	že		smyslem	jejich	ekonomických	aktivit	je	zabezpečit	svoji	rodinu.

Někteří	 Vietnamci	 zakládají	 „nové“	 partnerské	 vztahy	 v	 relativně	 krátké	 době	 po	
přesídlení	k	nám,	což	by	se	za	normálních	okolností	ve	Vietnamu	nestalo.	Pod	vidinou	
ekonomických	a	dalších	životních	výhod	někdy	dochází	k	formálnímu	stvrzení	nového	
manželství,	dokonce	aniž	by	byl	původní	svazek	ve	Vietnamu	zrušen.	Vietnamci	se	tak	
ve	výjimečných	případech	sice	dopouštějí	trestně	právních	prohřešků	proti	platným	zá-
konným	normám,	ale	ani	v	těchto	extrémních	případech	význam	rodiny	a	manželství	
nezpochybňují.	Na	jedné	straně	se	soudržnost	rodiny	v		tradičním	smyslu	právě	těmito	
synchronními	párovými	svazky	u	vietnamských	imigrantů	rozkládá,	na	straně	druhé	ale	
přetrvávají	částečně	tradiční	impulsy	působící	prostřednictvím	sociálních	vztahů	rodiny.	
Projevuje	se	to	především	v	intenzivní	snaze	zabezpečit	potomky,	rodiče,	prarodiče,	včet-
ně	kultu	předků.	Přesídlení	do	tak	kulturně	a	společensky	odlišného	prostředí	je	většinou	
imigrantů	chápáno	jako	jakýsi	start	do	nové	etapy	života,	nebo	alespoň	přestávka	v	živo-
tě	původním.	Zajímavou	skutečností	je	výskyt	změny	jména	v	případech	získání	nelegál-
ní	dokumentace	usnadňující	vstup	na	území	ČR.	Je	to	spíše	vynucený	manévr	k	získání	
možnosti	života	v	lepších	ekonomických	podmínkách,	než	potřeba	změny	identity.	

Sami	Vietnamci,	kteří	utvářejí	nové	lokální	komunity,	ve	svých	výpovědích	naznaču-
jí,	že	mají	odlišné	sociální	vazby	proti	okolní	majoritě.	Není	zde	těsnější	vazba	jednotlivce	
a	společnosti.	Naopak	zde	 jsou	silné	 lokální	vazby	 jednotlivce,	úzký	vztah	k	místní	ko-
munitě,	v	sousedském	okolí,	ve	městě.	S	větší	vzdáleností	se	vazba	jakoby	„rozvolňuje“.	
Někteří	Vietnamci	však	začínají	vnímat	uzavřenost	komunity	nejen	jako	„ochranu“,	ale	
i	jako	omezení.	

V		ČR	už	vyrůstá	druhá	generace	vietnamských	občanů	po	roce	1989.	Dnes	jsou	to	
především	žáci,	kteří	se	zde	narodili	nebo	byli	odmalička	vychováváni	v	českém	prostře-
dí.	Tyto	děti	si	český	jazyk	osvojují	velmi	dobře.	Je	škoda,	že	se	tomu	často	děje	na	úkor	
vietnamského	jazyka,	kterým	řada	dětí	už	nemluví.	Zato	u	dospělých	je	tomu	často	na-
opak,	neboť	ti	věnují	veškerý	čas	svým	podnikatelským	aktivitám	a	pro	zdokonalování	
své	češtiny	jim	čas	už	nezbývá.	Z	důvodu	jazykových	bariér	nenavštěvují	divadla	ani	kina.	
Volný	čas,	kterého	mají	velmi	málo,	věnují	 tradičním	zvykům	a	každodenním	modlit-
bám	za	předky,	rodiče	a	úspěchy	v	podnikání.	(Cichá,	Čadová,	2006:	53–68)

V	 následujícím	 textu	 budu	 prezentovat	 úroveň	 informovanosti	 dětí	 základních		
a	středních	škol,	dále	úroveň	postojů	a	vědomostí	studentů	pedagogických	fakult	v	ČR,	
tedy	budoucích	učitelů,	ve	vztahu	k	vietnamské	populaci.	Je	nepochybné,	že	je	důležité	
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ovlivňovat	veřejné	mínění	příslušníků	majoritní	 společnosti	ve	vztahu	k	příslušníkům	
minorit	od	útlého	věku,	že	multikulturní	výchova	by	měla	být	nedílnou	součástí	výchov-
ně-vzdělávacího	působení	na	všech	základních	a	středních	školách,	a	že	na	ni	budoucí	
učitelé,	všech	aprobací,	musí	být	systematicky	a	kvalitně	připravováni.	

Edukační	 proces	 je	 místem,	 kde	 se	 setkávají	 společenské	 hodnoty,	 tradice,	 nábo-
ženské	 představy,	 morálka,	 ale	 také	 předsudky	 napříč	 generacemi.	 Výchova	 reflektuje	
morálku	společnosti.	Předpokladem	moderní	výchovy	zaměřené	na	orientaci	v	multikul-
turní	společnosti	je	multikulturní	výchova.	Česká	společnost	je	příliš	homogenní,	proto	
její	etický	diskurs	není	dosud	multikulturní,	tedy	ani	multikulturní	výchova	netvoří	při-
rozenou	součást	výchovy	a	vzdělávání.	(Preissová	Krejčí,	2010)	Důkazem	tohoto	tvrzení	
jsou	i	výsledky	zmíněných	výzkumných	studií.	

Hlavním	 cílem	 výzkumu,	 orientovaného	 na	 žáky	 základních	 škol	 a	 středních	 škol		
(dále	uváděno	už	 jen	„výzkum	I.“)	bylo	zjistit,	 jaké	mají	 informace	o	 lidech	odlišných	
„ras“,	národnostních	a	etnických	menšin.	

Hlavní	cílem	výzkumu,	orientovaného	na	studenty	pedagogických	fakult	(dále	uvá-
děno	už	jen	„výzkum	II.“)		bylo	zjistit	míru	jejich	připravenosti	na	výchovu	proti	rasismu,	
to	znamená	zjistit,	jaké	mají	postoje	k		lidem	odlišných	„ras“,	národnostních	a	etnických	
menšin,	a	jak	jsou	o	nich	informováni.	

Ve	výzkumu	I.	i	II.	jsem	se	tedy	nezabývala	jen	vietnamskou	komunitou,	ale	i	přísluš-
níky	ostatních	menšin,	které	jsem	ve	vztahu	k		ČR	považovala	za	významné.	Pro	účely	
tohoto	sdělení	se	však	dále	budu	zabývat	už	jen	vědomostmi,	resp.	postoji	a	vědomostmi	
ve	vztahu	k	Vietnamcům.	V	obou	případech	jsem	zvolila	dotazníkovou	metodu.

Výzkum I. 

V	tomto	případě	jsem	se	rozhodla	pro	dotazníky	s	otevřenými	položkami.	Jejich	výhodou	
je	především	to,	že	respondenta	neomezují	v	jeho	odpovědích,	naopak	mu	umožňují	de-
tailní	názorové	či	slovní	vyjádření.	Poskytují	nám	tedy	bohatší	informace	než	dotazníky	
s	uzavřenými	položkami.	Velkým	úskalím	těchto	dotazníků	však	je	obtížnost	 jejich	vy-
hodnocení,	a	tím	i	obtížná	srovnatelnost	zjištěných	výsledků.	Otázky	byly	úmyslně	for-
mulovány	tak,	aby	vybízely	k		vědomostním	odpovědím.	Přesto	jsem	„počítala“	s		tím,	že	
někteří	respondenti	do	svých	odpovědí	promítnou	i	své	postoje.	Proto	jsem	přísně	dbala	
na	 to,	 aby	 položené	 otázky	 byly	 věcné,	 nesugestivní,	 a	 aby	 splňovaly	 další	 kritéria,	 tj.	
byly	všeobecně	zaměřeny,	byly	relativně	jednoduché,	univerzální	a	jasné.	Respondentům	
jsem	položila	celkem	deset	otázek,	z	nichž	jedna	otázka	se	týkala	Vietnamců:		„Víš (víte) 
o nějakém zvyku nebo obyčeji typickém pro Vietnamce?“

Považovala	 jsem	za	vhodné,	aby	spektrum	škol	bylo	regionálně	co	možná	nejširší.	
Dotazníkového	šetření	se	finálně	zúčastnilo	5	základních	škol	(v	Ostravě,	Vsetíně,	Slav-
kově,	Uherském	Brodě	a	Příbrami),	3	gymnázia	(v	Ostravě	a	Brně),	7	středních	a	vyšších	
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odborných	škol	(dále	budeme	uvádět	„střední	školy“;	a	to	v	Ostravě,	Olomouci,	Bojkovi-
cích,	Brně	a	Jablonci	nad	Nisou).	Na	základních	školách	byly	dotazníky	zadávány	žákům	
od	6.	do	9.	 tříd.	V	ostatních	případech	byl	výběr	respondentů	zcela	náhodný.	Ve	všech	
případech	jsem	se	řídila	možnostmi	jednotlivých	školských	zařízení,	ochotou	jejich	ve-
dení	a	zejména	samotných	učitelů	dotazníkové	šetření	umožnit.	Všem	školám	byla	pro-
střednictvím	jejich	vedení	zaručena	přísná	anonymita	dotazníků.	Nebylo	tedy	zjišťováno	
ani	jméno	a	příjmení	respondenta,	ani	jeho	příslušnost	ke	konkrétní	škole.	

Součástí	výzkumu	 I.	byla	pilotní	 sonda	u	celkem	235	žáků	základních	škol.	Na	ní	
jsem	si	ověřila,	že	respondenti	položeným	otázkám	rozumí,	a	že	pokud	znají	odpověď	na	
položenou	otázku,	nemají	žádný	problém	s	vyplněním	dotazníku.	Finálně	se	výzkumu	
zúčastnilo	celkem	833	respondentů,	396	žáků	základních	škol		a	437	žáků	středních		škol.

Protože	zde	není	ani	prostor	k	podrobné	prezentaci	výsledků	výzkumu,	včetně	vstup-
ních	 dat	 (rozdělení	 podle	 škol,	 věku,	 pohlaví	 atd.),	 omezím	 se	 jen	 na	 stručné	 obecné	
zhodnocení	 tohoto	 výzkumného	 souboru.	 Šlo	 o	 početně	 naprosto	 srovnatelné	 vzorky	
respondentů.	Mezi	respondenty	základních	škol	bylo	nejvíce	15-letých	a	13-letých	respon-
dentů.	Mezi	respondenty	středních		škol		bylo	nejvíce	18-letých	a	19-letých	respondentů.	
Rozdělení	respondentů	podle	pohlaví	bylo	prakticky	rovnoměrné	u	respondentů	základ-
ních	škol.	Mezi	respondenty	středních	škol	jednoznačně	převažovaly	dívky.

Odpovědi	na	výše	uvedené	otázky	 jsem	analyzovala	a	 	 roztřídila	do	pěti	kategorií,	
podle	 toho,	zda	šlo	o	odpověď:	správnou	úplnou,	správnou	neúplnou	(částečně	správ-
nou),	nesprávnou,	výrazně	xenofobní	nebo	rasistickou,	žádnou	nebo	odpověď		„nevím“.			

Bohužel	zde	není	prostor	k	rozboru	kritérií	hodnocení,	podle	nichž	jsem	jednotlivé	
odpovědi	považovala	za	správné	úplné,	správné	neúplné	(částečně	správné),	nesprávné	
či	výrazně	xenofobní	nebo	rasistické.	Celkově	lze	však		konstatovat,	že	hodnocení	odpo-
vědí	bylo	poměrně	benevolentní.	Za	správné	úplné	odpovědi	byly	považovány	i	odpovědi	
ne	zcela	přesné,	celkově	však	správné	a	obsahující	všechny	podstatné	údaje.	Za	odpovědi	
správné	neúplné	(částečně	správné)	byly	považovány	i	ty	odpovědi,	které	obsahovaly		ne-
správný	údaj,	pokud	převažovaly	údaje	správné.				

Z	odpovědí	na	otázku	„Víš	(víte)	o	nějakém	zvyku	nebo	obyčeji	typickém	pro	Viet-
namce?“	jsem	za	správné	úplné	odpovědi		považovala	např.	odpovědi:	„Rýži jedí tyčinka-
mi.“;  „Po jídle normálně říhají.“; „Neslaví naše vánoce. Jsou skromní. Jí psy.“		apod.	
Za	 správné,	 	 neúplné	 (částečně	 správné)	 jsme	 považovali	 např.	 odpovědi:	 „Pití čaje.“;	
„Prodávají ve stánkách oblečení. Vánoce slaví v lednu, jsou skromné. Neumí řídit.“	
apod.	 Za	 nesprávné	 jsme	 pokládali	 např.	 odpovědi:	 „Čínské polévky ze sáčku, levné 
vietnamské oblečení.“;	„Ano, musí slevnit oblečení, nebo odejde zákazník.“;	„Sleva. 
Sleva.“;	„Skákat přes oheň.“	apod.		Za	výrazně	xenofobní	nebo	rasistické	jsem	označila	
např.	 odpovědi:	 „Mají zvyk, že nemají jinou práci než pracovat na trzích.“;	 „Umí 
podvádět.“;	„Jsou to šmejdy.“	apod.	
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Většina	respondentů	na	tuto	otázku	neodpověděla	vůbec	nebo	uvedla	odpověď	„ne-
vím“.	Mnoho	respondentů	pak	odpovědělo	nesprávně.	Přesné	výsledky	uvádím	v	tabul-
ce	1.	

Tabulka 1 – Odpovědi na otázku  „Víš (víte) o nějakém  zvyku nebo obyčeji typickém 
pro Vietnamce?“

Odpověď
Základní	školy Střední	školy ∑

AČ	(RČ) AČ	(RČ) AČ	(RČ)

správná		úplná	 10			(1,2	%) 35			(4,2	%) 45			(5,4	%)

správná	neúplná	(částečně	správná)		 34		(4,1	%) 40			(4,8	%) 74			(8,9	%)

nesprávná	 66			(8,0	%) 96		(11,5	%) 162	(19,5	%)

výrazně	xenofobní	nebo	rasistická	 25			(3,0	%) 9				(1,0	%) 34			(4,0	%)

žádná		nebo	odpověď	„nevím“ 261	(31,3	%) 257	(30,9	%) 518	(62,2	%)

∑ 396	(47,6	%) 437	(52,4	%) 833			(100%)

AČ – absolutní četnosti
RČ – relativní četnosti 
∑  – suma všech odpovědí

Odpovědi	na	otázku	„Víš (víte) o nějakém zvyku nebo obyčeji typickém pro Viet-
namce?“	jsem	tedy	vyhodnotila	jako	převážně	nedostatečné.	Ve	srovnání	s	odpověďmi	
na	ostatní	otázky	byly	právě	odpovědi	na	tuto	otázku	u	obou	skupin	respondentů	hodno-
ceny	jako	jedny	z	nejhorších.	

Abych	zjistila,	zda	mezi	žáky	základních	škol	a	středních		škol		existují	rozdíly	v	čet-
nostech	jednotlivých	odpovědí,	použili	jsme	Kolmogorovův-Smirnovův	test	pro	dva	velké	
výběry	různého	rozsahu	a	 test	nezávislosti	pro	kontingenční	 tabulku	větší	než	 	2	x	2.	
Nulová	hypotéza	 	nám	říká,	 že	mezi	 těmito	dvěma	soubory	nejsou	významné	rozdíly,	
kdežto	 alternativní	 hypotéza	 je	 založena	 na	 tvrzení,	 že	 mezi	 těmi	 soubory	 existují	 vý-
znamné	rozdíly.	 	Na	základě	Kolmogorovova-Smirnovova	testu	a	testu	nezávislosti	pro	
kontingenční	tabulku	větší	než		2	x	2	jsem	zjistila	signifikantní	rozdíl	v	četnostech	odpo-
vědí	mezi	žáky	základních	škol	a	středních	škol.		Pro	úplnost	uvádím,	že	při	hodnocení	
odpovědí	na	ostatní	otázky	v	předloženém	dotazníku	(viz	výše)	nebyly	ve	všech	přípa-
dech	prokázány	signifikantní	rozdíly	v	četnostech	odpovědí	mezi	žáky	základních	škol		
a	středních	škol,	což	je	jistě	zajímavé	či	spíše	alarmující	zjištění.	

Přestože	ve	zmíněném	dotazníku	nebyly	cíleně	zkoumány	postoje	k	vybraným	„ra-
sám“,	národnostním	a	etnickým	skupinám,	do	mnohých	odpovědí	se	promítly	a	v		někte-
rých	případech	byly	velmi	nepřátelské	nebo	přímo	rasistické.	Vzhledem	k	tomu,	že	zkou-
maným	vzorkem	byli	žáci	základních	a	středních	škol,	považuji	toto	zjištění	za	závažné.
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Výzkum II.

Jak	 jsem	již	uvedla,	 jedním	z	hlavních	cílů	 tohoto	výzkumu	bylo	zjistit	úroveň	postojů	
a	 vědomostí	 studentů	 pedagogických	 fakult	 v	 ČR,	 tedy	 budoucích	 učitelů,	 ve	 vztahu		
k	vietnamské	populaci,	a	srovnat	jejich	úroveň	u	výstupních	a	vstupních	ročníků.	

Domnívám	se	totiž,	že	v	boji	proti	rasismu	a	xenofobii	je	prevence	mnohem	účinnější	
než	represe,	a	že	mají-li	učitelé	na	školách	realizovat	multikulturní	výchovu,	musí	přede-
vším	oni	sami	zaujímat	společensky	žádoucí	postoje	k	„odlišným	lidem“,	a	to	v	každé	si-
tuaci,	za	všech	okolností,	ale	také	mít	o	příslušnících	odlišných	kultur	dostatečné	znalosti	
a	vědomosti	a	současně	být	schopni	v	tomto	smyslu	aktivně	působit	na	děti	a	mládež.	

I	 zde	 jsem	 se	 nezabývala	 jen	 vietnamskou	 komunitou,	 ale	 i	 příslušníky	 ostatních	
menšin,	 které	 jsme	 ve	 vztahu	 k	 	 ČR	 považovali	 za	 významné:	 Romy,	 Židy	 /	 židy,	 Ara-
by,	Afroameričany,	příslušníky	balkánských	zemí,	příslušníky	bývalého	SSSR.	Pro	účely	
tohoto	sdělení	se	však	dále	budu	zabývat	už	jen	postoji	a	vědomostmi	ve	vztahu	k		Viet-
namcům.	

V	tomto	případě	jsem	zvolila	dotazníky	s	uzavřenými	položkami.	Zkoumaný	soubor	
zde	tvořilo	960	studentů	čtyř	pedagogických	fakult	v	ČR	(dvou	v	Čechách	a	dvou	na	Mo-
ravě).	Zahrnoval		789	studentů		výstupních	ročníků	(dále	uváděn	jen	„výstupní	soubor“)		
a	171	studentů	vstupních	ročníků	(dále	uváděn	jen	„vstupní	soubor“).	Také	v	tomto	pří-
padě	se	omezím	na	velmi	stručné	zhodnocení	zkoumaného	výzkumného	vzorku.	

Výstupní	soubor	čítal	127	mužů	a	662	žen.	Věkové	rozmezí	se	pohybovalo	od	20	do	35	
let.	Soubor	sestával	z	respondentů	celkem	94	studijních	oborů	a	kombinací.		

Vstupní	soubor	čítal	12	mužů	a	159	žen.	Věkové	rozmezí	se	pohybovalo	od	18	do	25	
let.	Soubor	sestával	z	respondentů	celkem	13	studijních	oborů	a	kombinací.	

Respondenti		výstupního	i	vstupního	souboru	vyplňovali	anonymní	dotazník,	který	
sestával	z	postojové	části,	části	vědomostní	a	dvou	škál.	Také	v	tomto	případě	budu	uvádět	
už	jen	ty	položky	dotazníku,	které	se	bezprostředně	vztahovaly	k	vietnamské	populaci.	

V	postojové	části	dotazníku	se	respondenti	měli	vyjádřit	k	„ochotnému	přijetí”	nebo	
„nepřijetí”,	 event.	 „vyloučení“	 příslušníka	 /	 příslušníků	 vybraných	 skupin	 ve	 smyslu	
výroků	 (vztahů),	 které	 v	 souvislosti	 s	 Bogardusovou	 stupnicí	 společenské	 vzdálenosti	
uvádějí	Krech,	Crutchfield	a	Ballachey.	Pokud	s	výrokem	respondent	souhlasil,	měl	do	
příslušné	kolonky	uvést	znaménko	+,	pokud	s	ním	nesouhlasil,	měl	uvést	znaménko	-.	
Pro	snadné	pochopení	zadání	 jsme	v	dotazníku	uvedli	příklad.	 	Bogardusova	stupnice	
společenské	vzdálenosti	ve	vztahu	k	Vietnamcům	je	předmětem	tabulky	2.			
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Tabulka 2 – Bogardusova stupnice společenské vzdálenosti ve vztahu k Vietnamci 
/ Vietnamcům

Přijetí	–
nepřijetí	

do	blízkého	
příbuzenstva	
(manželství)

ke	svým	
osobním	
přátelům

do	svojí	
ulice	jako	
sousedy

do	zaměst-
nání	ve	svém	

povolání

jako	
občany	do	
své	země

vyloučil(a)	
bych	je	ze	
své	země

Vietnamec	/	
Vietnamci	

Z	 rozboru	 postojů	 respondentů	 	 výstupního	 	 souboru	 	 ve	 smyslu	 jejich	 „ochotné-
ho	přijetí	do	blízkého	příbuzenstva	(manželství)“	vyplynulo,	že	15,7	%	respondentů	 je	
ochotno	přijmout	do	tohoto	vztahu	Vietnamce.	Tolerantnější	byli	v	tomto	vztahu	muži,	
přičemž	rozdíl	v	postojích	mužů	a	žen	činil	21,7	%.		

Z	rozboru	postojů	respondentů	výstupního	souboru	ve	smyslu	jejich	„ochotného	při-
jetí	ke	svým	osobním	přátelům“	vyplynulo,	že	Vietnamce	je	do	tohoto	vztahu	ochotno	
přijmout	64,8	%	respondentů,	přičemž	jako	tolerantnější	se	v		tomto	vztahu	jevili	opět	
muži.		Rozdíl	v	postojích	mužů	a	žen	k	vietnamské		populaci	činil	v	tomto	případě	12,9	%.	

Z	rozboru	postojů	respondentů	výstupního	souboru	ve	smyslu	jejich	„ochotného	při-
jetí	příslušníka	/	příslušníků	vybrané		skupiny	do	svojí	ulice	jako	souseda“	vyplynulo,	že	
v	případě	vietnamské	populace	je	tento	vztah	ochotno	akceptovat	83,3	%	respondentů.	
Také	v	tomto	případě	byli	tolerantnější	muži,	i	když	rozdíl	v	postojích	mužů	a	žen	zde	
činil	jen		3	%.	

Z	rozboru	postojů	respondentů	výstupního		souboru	ve	smyslu	jejich	„ochotného	při-
jetí	Vietnamce	/	Vietnamců	do	zaměstnání	ve	svém	povolání“	vyplynulo,	že	tento	vztah	je	
přijatelný	pro	celkem	77,1	%	respondentů,	přičemž	vstřícnější	byli	opět	muži,	ve	vztahu	
k	ženám	o	5,8	%.	

Z	rozboru	postojů	respondentů	výstupního	souboru	ve	smyslu	jejich	„ochotného	při-
jetí	Vietnamce	/	Vietnamců	jako	občana	/	občanů	do	své	země“	vyplynulo,	že	tento	vztah	
je	přijatelný	pro	75	%	respondentů.	Tolerantnějšími	byli	i	v	tomto	případě	muži,	přičemž	
rozdíl	v	postojích	mužů	a	žen	zde	činil	4,4	%.	

Rozbor	 postojů	 respondentů	 výstupního	 souboru	 ukázal,	 že	 celkem	 4,4	 %	 respon-
dentů	by	vyloučily	Vietnamce	ze	své	země.	V	tomto	případě	byly	výsledky	u	mužů	a	žen	
velmi	podobné.	3,9	%	mužů	a	4,5	%	žen	by	ve	vztahu	k	Vietnamcům	postupovalo	takto	
radikálně.	

Jsem	si	vědoma	nerovnoměrného	zastoupení	mužů	a	žen	ve	zkoumaných	souborech	
respondentů,	což	mohlo	ovlivnit	tyto	závěry.	Avšak	i	z	jiných	empirických	výzkumů	je	
známo,	že	mezi	pohlavími	bývají	rozdíly	v	postojích	k	odlišným	„rasám“,	národnostním	
a	etnickým	skupinám,	což	je	v	souladu	s	těmito	zjištěními.		

Podrobné	výsledky	ukazují	tabulky	3	a	4.	Všechny	uvedené	údaje	jsou	v	procentech.	
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Tabulka 3 – Kladné postoje respondentů k  Vietnamci / Vietnamcům – podle Bogar-
dusovy stupnice společenské vzdálenosti 

V	 –	všichni
M	–	muži
Ž	 –	ženy		

Tabulka 4 – Negativní postoje respondentů k Vietnamci / Vietnamcům – podle Bo-
gardusovy stupnice společenské vzdálenosti  

Nepřijetí	
vyloučil	(a)	bych	je	ze	

své	země
V M	 	Ž

Vietnamci	 4,4 3,9 4,5
V	 –	všichni
M	–	muži
Ž	 –	ženy	

Z	celkem	789	respondentů	výstupního	souboru	tedy	odmítá	přijmout	Vietnamce	do	
blízkého	 příbuzenstva	 (manželství)	 82,5	 %	 respondentů,	 ke	 svým	 osobním	 přátelům	
33,6	%	respondentů,	do	svojí	ulice	jako	souseda	15,3	%	respondentů,	do	zaměstnání	ve	
svém	povolání	21,7	%	respondentů	a	jako	občana	do	své	země	23,3	%	respondentů.	Vztah	
blízkého	příbuzenství	(manželství)	je	tedy	pro	drtivou	většinu	respondentů	nepřijatelný.	
Poměrně	vysoká	 jsou	také	čísla	svědčící	o	neakceptovatelnosti	Vietnamce	/	Vietnamců	
jako	osobního	přítele	/	osobních	přátel,	a	 jako	blízkého	kolegy	/	blízkých	kolegů	v	za-
městnání.	To	vše	považuji	za	alarmující.	Zajímavé	je,	že	respondenti	jsou	ochotnější		být	
s	Vietnamcem	/	Vietnamci	v	sousedském	vztahu,		než		s	ním	/	s	nimi	sdílet		pracoviště,	
ačkoli	v	obou	případech	jde	o	čísla	znepokojivá.	Vysvětluji	si	to	tím,	že	Vietnamci	nebývají	
českou	veřejností	vnímáni	jako	„problematičtí	sousedé“,	jako	je	tomu	zejména	v	případě	
českých	Romů,	spíše	naopak,	díky	své	uzavřenosti	až	izolovanosti	 jsou	většinou	Čechů	
vnímáni	jako	bezkonfliktní.	V	povědomí		mnohých	Čechů	je	však	současně	představa,	že	
Vietnamci	jsou	především	„podnikatelé	v	tom	negativním	slova	smyslu“,	tedy	že	zboží,	
které	prodávají,	je	velmi	nekvalitní,	že	díky	němu	z	trhu	vytlačují	české	obchodníky	a	čes-
ké	zboží,	že	se	snaží	za	každou	cenu,	mnohdy	na	úkor	českých	zákazníků,	zbohatnout.	
Je	tristní,	že	více	než	pětina	respondentů	odmítá	Vietnamce	jako	občany	ve	své	zemi,	a	že	
zde	jsou	dokonce	i	tací,	kteří	by	je	přímo	„vyloučili	ze	své	země“.	

Přijetí

do	blízkého	
příbuzenstva	
(manželství)

ke	svým	osobním	
přátelům

do	svojí
ulice	jako	souseda	

/	sousedy

do	zaměstnání	ve	
svém	povolání

jako	občana	/	
občany

do	své	země
V M Ž V M Ž V M Ž V M Ž V M Ž

Vietnamec/	
Vietnamci 15,7 33,9 12,2 64,8 75,6 62,7 83,3 85,8 82,8 77,1 81,9 76,1 75 78,7 74,3
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Srovnáme-li	postoje	respondentů	výstupního	souboru	s		postoji	respondentů	vstup-
ního	souboru	ve	smyslu	přijetí	Vietnamce	/	Vietnamců	v	uvedených	vztazích,	zjistíme,	že	
rozdíly	se	zde	pohybují	od	1,4	%	u	vztahu	přijetí	Vietnamce	/	Vietnamců	do	svojí	ulice	jako	
souseda	/	sousedy	do	8,9	%	u	vztahu	přijetí	Vietnamce	/	Vietnamců	jako	občana	/	občanů	
do	své	země,	a	to	ve	všech	případech	ve	prospěch	výstupního	souboru.	To	znamená,	že	
studenti	výstupních	ročníků	jsou	v	případě	přijetí	Vietnamce	/	Vietnamců	v	uvedených	
vztazích	přece	 jen	tolerantnější	než	studenti	vstupních	ročníků.	Bohužel,	rozdíly	zcela	
nejsou	takové,	jak	bych	si	jako	pedagog	přála.	

Podrobné	výsledky	ukazuje	tabulka	5.	Všechny	uvedené	údaje	jsou	v	procentech.	
	

Tabulka 5 – Kladné postoje respondentů k Vietnamci / Vietnamcům – podle Bogar-
dusovy stupnice společenské vzdálenosti – srovnání výstupního a vstupního	souboru

Přijetí	

do	blízkého	
příbuzenstva	
(manželství)

ke	svým	
osobním	
přátelům

do	svojí
ulice	jako	
souseda	/	
sousedy	

do	zaměst-
nání	ve	svém	

povolání

jako	občana	/	
občany
do	své
země	

VS	 MS	 VS	 MS	 VS	 MS	 VS	 MS	 VS	 MS	
Vietnamec	 /	
Vietnamci	 15,7 12,3 64,8 57,9 83,3 81,9 77,1 73,1 75 66,1

VS	 –	výstupní		(velký)	soubor
MS	 –	vstupní		(malý)	soubor

Ze	srovnání	postojů	respondentů	výstupního	i	vstupního	souboru	k	Vietnamcům	ve	
smyslu	jejich	”vyloučení”	z	naší	země	naopak	vyplývá,	že	respondenti	výstupního	soubo-
ru	jsou,	byť	nepatrně,	radikálnější.	V	tomto	případě	činí	rozdíl	2,6	%.	

Přesná	čísla	ukazuje	tabulka	6.	Všechny	uvedené	údaje	jsou	v	procentech.	

Tabulka 6 – Negativní postoje respondentů k Vietnamci / Vietnamcům – podle 
Bogardusovy stupnice společenské vzdálenosti – srovnání výstupního a vstupního 
souboru

Nepřijetí
vyloučil	(a)	bych	je	ze	

své	země
VS	 MS	

Vietnamci 4,4 1,8
VS	 –	výstupní		(velký)	soubor
MS	 –	vstupní		(malý)	soubor

Ve	vědomostní	části	dotazníku	měli	respondenti	u	každé	otázky	vybrat	jednu	správ-
nou	odpověď	ze	čtyř	nabízených	odpovědí	a	svoji	odpověď	zakroužkovat.	Šlo	celkem	o	50	
otázek,	z	toho	10	obecného	zaměření,	10	věnovaných	romské	tématice,	10	zaměřených	
na	Židy	/	židy	a	židovskou	kulturu,	4	věnované	Arabům	a	muslimům,	4	týkající	se	čer-
nošské	populace,	4	zaměřené	na	Balkán	a	příslušníky	balkánských	zemí,	4	 týkající	 se	
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bývalého	SSSR	a	jeho	původních	obyvatel.	Vietnamu	a	vietnamské	populaci	byly	v	dotaz-	
níku	věnovány	4	otázky,	kterým	se	dále	budeme	věnovat.	Spolu	s	nabízenými	odpověďmi	
je	uvádíme	v	tabulce	7	(pro	účely	tohoto	sdělení	jsem	jejich	číslování	upravila	na	1.–4.).

Tabulka 7 – Otázky a nabízené odpovědi týkající se Vietnamu a Vietnamců  
1.				K	vyhlášení	nezávislosti	Vietnamu	a	vzniku	Vietnamské	demokratické	republiky	došlo:

A. 2. září 1945
B.	2.	září	1950
C.	2.	září	1955
D.	2.	září	1960

2.				Hlavním	městem	Vietnamu	je:
A.	Bangkok
B. Hanoj
C.	Singapur
D.	Tourane

3.				Jednoznačným	symbolem	božské	panovnické	moci	je	pro	Vietnamce:
A.	beran
B.	buvol
C.	krokodýl
D. drak

4.				Opravdový	zájem	o	vaši	osobu,	ale	i	snahu	vám	pomoci,	dává	po	úvodním	pozdravu	Vietnamec	najevo:
A.	úklonem	hlavy	a	horní	části	trupu,	přičemž	ruce	jsou	spojeny	dlaněmi
B.	pokleknutím	na	zem	s	úklonem	hlavy	a	trupu	až	k	zemi,	přičemž	dlaně	položí	před	sebe	na	zem
C. velmi podrobným zájmem o váš zdravotní stav a vaši rodinu
D.	dlaní	jedné	ruky,	kterou	Vám	nabízí

Úspěšnost	 respondentů	 v	 odpovědích	 na	 výše	 uvedené	 otázky	 ukazuje	 tabulka		
8.	Všechny	uvedené	údaje	jsou	v	procentech.	

Tabulka 8 – Úspěšnost respondentů v odpovědích na otázky týkající se Vietnamu  
a Vietnamců 

VS		 MS	

Otázka	č.	1 7 8

Otázka	č.	2 65 65

Otázka	č.	3 49 60

Otázka	č.	4 10 6

VS		– výstupní		(velký)	soubor	
MS	– vstupní		(malý)	soubor
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Rozdíly	ve	správnosti	odpovědí	na	otázky	týkající	se	Vietnamu	a	Vietnamců	u	výstup-
ního	a	vstupního	souboru	se	pohybují	od	1	%	do	11	%.	Je	zajímavé,	že	v	odpovědích	na	
otázku	„Jednoznačným	symbolem	božské	panovnické	moci	je	pro	Vietnamce	…“	odpoví-
dali	lépe	studenti	vstupního	souboru,	tedy	nižších	ročníků.		V	ostatních	případech	jsou	
rozdíly	ve	správných	odpovědích	minimální	–	ve	prospěch	výstupního	souboru,	tedy	vyš-
ších	ročníků,	nebo	dokonce	nulové	(u	otázky	„Hlavním	městem	Vietnamu	je	…“).	Celkově	
je	však	informovanost	studentů	pedagogických	fakult	v	této	oblasti	velmi	malá.		

Uvědomuji	si,	že	vědomostní	část	dotazníku	byla	rozsáhlá	(celkem	50	otázek)	a	její	
otázky	poměrně	obtížné.	O	jejich	výběru	by	se	navíc	jistě	dalo	diskutovat.	Otázky,	které	
byly	nakonec	zvoleny,	jsou	možná	obsahově	i	co	do	úrovně	obtížnosti	poněkud	nevyvá-
žené,	avšak	odpovídají	požadavkům	na	multikulturní	výchovu,	která	je	dnes	všeobecně		
preferována	 jako	 nedílná	 součást	 výchovy	 proti	 rasismu.	 Odpovědi	 na	 ně	 pak	 do	 jisté	
míry	svědčí	i	o	úrovni	všeobecného	vzdělání	studentů		pedagogických	fakult.		Nemyslím	
si,	že	předložená	baterie	otázek	byla	ta	nejlepší	a	jedině	možná.	Protože	však	žádný	stan-
dardizovaný	dotazník	tohoto	druhu	zatím	neexistuje,	musela	jsem	vytvořit	svůj	vlastní.	
Vytvoření		standardizovaného	dotazníku	tohoto	zaměření	by	bylo	jistě	prospěšné.	

Bylo	 prokázáno,	 že	 vědomosti	 studentů	 vztahující	 se	 k	 této	 problematice	 nejsou	
uspokojivé.	Vzhledem	k	malým	rozdílům	mezi	výstupními	a	vstupními	ročníky	usuzuji,	
že	 jich	 studenti	 během	 vysokoškolského	 studia	 získávají	 jen	 málo.	 Studie	 zároveň	 po-
tvrdila,	že	rozdíly	v	postojích	a	vědomostech	studentů	výstupních	a	vstupních	ročníků	
na	pedagogických	fakultách	jsou	velmi	malé.	Výsledky	obou	těchto	výzkumů	významně	
podpořily	potřebu	kvalitnější	multikulturní	výchovy	jako	nedílné	součásti	vysokoškolské-
ho	studia	budoucích	učitelů.		

Ve	stručnosti	se	zmíním	ještě	o	dvou	výzkumných	studiích,	z	nichž	první	se	týkala	po-	
stojů	studentů	střední	policejní	školy	(dále	označováno	jako	výzkum	III.),	druhá	adaptace	
vietnamských	imigrantů	na	život	v	České	republice	(dále	označováno	jako	výzkum	IV.).	

Výzkum III. 

Cílem	tohoto	výzkumu	(Uchal,	2004),	mimo	 jiné,	bylo	zjistit,	 jak	respondenti	hodnotí	
vztah	společnosti	k	 její	multietnicitě,	 jak	hodnotí	svůj	postoj	k	fyzické	odlišnosti	a	svo-
je	profesionální	chování	i	chování	svých	kolegů	k	odlišným	lidem,	a	do	jaké	míry	jsou	
schopni	akceptovat	příslušníky	vybraných	etnických	a	národnostních	skupin,	mimo	jiné	
též	asiaty,	tedy	i	Vietnamce72.

Cílovou	skupinou	byli	studenti	jedné	střední	policejní	školy,	zvolenou	metodou	me-
toda	 dotazníková.	 Celkem	 bylo	 zpracováno	 200	 dotazníků.	 Odpovědi	 na	 dotazníkové	

72	 	Přirozeně,	že	asiaty	nelze	„zúžit“	na	Vietnamce,	nicméně	v	tomto	výzkumném	šetření	jsme	se	dotazovali	na	asiaty	a	jsme	
si	vědomi	toho,	že	běžný	Čech	na	otázku,	jaký	vztah	má	k	asiatům	nerozlišuje	mezi	Vietnamci,	Číňany,	Korejci	atd.	Je	
všeobecně	známo,	že	se	mu	jeví	všichni	velmi	podobní,	jak	co	do	biologické	variability,	tak	sociokulturních	specifik.	Proto	
si	nyní	dovolíme	výsledky	této	studie	pro	náš	účel	použít.	
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otázky	 se,	 mimo	 jiné,	 týkaly	 (v	 souladu	 s	 výše	 citovanou	 metodikou	 –	 Bogardusovou	
stupnicí	společenské	vzdálenosti,	která	byla	pro	účely	tohoto	výzkumného	šetření	modi-
fikována):
-	 přijetí	–	nepřijetí	příslušníka	dané	etnické	či	národnostní	skupiny	jako	manžela		
	 (manželky),
-	 jeho	přijetí	–	nepřijetí	jako	člena	své	domácnosti,
-	 jeho	přijetí	–	nepřijetí	ke	svým	kamarádům	(ve	smyslu	společného	sdílení	volno-	
	 časových	aktivit),
-	 jeho	přijetí	–	nepřijetí	jako	svého	spolupracovníka,
-	 jeho	přijetí	–	nepřijetí	jako	souseda	ve	své	ulici.

	
U	každé	otázky	mohl	respondent	vyjádřit	plný	nebo	částečný	souhlas,	případně	ne-

souhlas,	event.	uvést	neutrální	odpověď.		
Co	se	týče	přijetí	příslušníka	etnické	či	národnostní	menšiny	jako	životního	partnera	

(partnerky)	–	ve	vztahu	k	asiatům,	plný	nebo	částečný	souhlas	vyjádřilo	38,5	%	respon-
dentů.	Ve	volbě	partnera	byly	mnohem	konzervativnější	ženy.	Jako	významné	se	ukázaly	
rozdíly	 v	 četnostech	 odpovědí	 mezi	 muži	 a	 ženami	 -	 mimo	 jiné	 i	 ve	 volbě	 asiata	 jako	
životního	partnera.	Naopak	významné	rozdíly	v	četnostech	odpovědí	ve	vztahu	k	věku	
respondenta	 nebyly	 prokázány.	 Asiaté	 byli	 v	 kategoriích	 „sousedé,	 spolupracovníci		
a	partneři	pro	volný	čas“	hodnoceni	přijatelně	dvěmi	pětinami	respondentů.	Pozitivní	
postoje	vůči	nim	vyjádřilo	36–44	%	respondentů.

Výzkum IV.  

Cílem	tohoto	výzkumného	šetření	(Hetzler,	2007)	bylo	popsat	situaci,	v	níž	se	nacházejí	
imigranti	vietnamského	původu	žijící	v	ČR,	popsat	specifika	života	vietnamských	imig-
rantů	a	současně	upozornit	na	individuální	rozdíly	mezi	příslušníky	této	komunity,	dále	
monitorovat	postoje	a	hodnotovou	orientaci	příslušníků	vietnamské	komunity	a	posou-
dit	faktory,	které	mohou	imigrantům	usnadnit	jejich	začlenění	do	majoritní	společnosti.

Cílovou	skupinou	byli	příslušníci	vietnamské	národnosti	se	státním	občanstvím	ČR,	
Vietnamci	s	trvalým	pobytem	a	dlouhodobým	pobytem	(nad	90	dnů)	v	ČR.	V	metodice	
bylo	využito	dlouhodobé	pozorování,	 rozhovory,	kazuistiky,	dotazníky.	Následně	se	ve	
stručnosti	zaměřím	na	dotazníkovou	sondu,	 jíž	 se	zúčastnilo	67	respondentů	(ve	Zlín-
ském	kraji	40	%,	v	Jihomoravském	kraji	22	%,	v	Praze	18	%,	v	německém	pohraničí	17	%,	
v	ostatních	lokalitách	3	%).	

Následně	uvedu	jen	některé	výsledky	zmíněného	výzkumného	šetření,	opět	jen	ty,	
které	se	více	či	méně	vztahují	k	tématu	tohoto	příspěvku.	

Pokud	jde	o	povolání	v	ČR,	která	Vietnamci	zastávají,	respondenti	uvedli	následující:	
zaměstnanec	(český	zaměstnavatel)	–	8	%,	zaměstnanec	(vietnamský	zaměstnavatel)	–	
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22	%,	podnikatel	–	40	%,	mateřská	dovolená	–	12	%,	student	–	18	%.	Nejčastěji	se	vysky-
tujícími	pracovními	pozicemi	byly	pracovní	pozice	v	oblasti	obchodu	s	textilem	–	40	%,	
pracovní	pozice	v	gastronomii	–	17	%,	realitní	činnost	–	6	%,	jiné	(včetně	studia	a	mateř-
ské	dovolené)	–	37	%	respondentů.	

Svoji	 schopnost	 domluvit	 se	 v	 českém	 jazyce	 respondenti	 hodnotili	 stupněm	 1–5,	
přičemž	stupeň	1	=	„výborně“,	stupeň	3		=	„dobře“,	stupeň	5	=	velmi	málo.	Hetzler	zde	do-
spěla	k	následujícímu	zjištění:	stupeň	1	–	12	%,	stupeň	2	–	23	%,	stupeň	3	–	37	%,	stupeň	
4	–	16	%,	stupeň	5	–	12	%	respondentů.	Přítomnost	českého	partnera	v	minulosti	nebo	
současnosti	potvrdilo	27	%	respondentů,	zbytek	z	nich	–	73	%	uvedl	opačnou	odpověď.

Péči	 o	 dítě	 /	 děti	 za	 pomoci	 příslušníka	 majoritní	 společnosti	 („babičky,	 dědečka,	
tety“)	potvrdilo	35	%	respondentů,	zbytek	respondentů	uvedl	odpověď	„ne“.

Kontakt	s	českými	kamarády	a	přáteli	byl	specifikován	následujícím	způsobem:	při	
práci	či	studiu	–	46	%,	prostřednictvím	kamaráda,	příbuzného	–	12	%,	jiným	způsobem	
–	11	%,	bez	významnějšího	kontaktu	s	českými	kamarády	a	přáteli	–		31	%	respondentů.	

Nové	koníčky	a	záliby,	k	nimž	Vietnamci	dospěli	v	ČR,	byly	potvrzeny	ve	42	%	případů	
(a	to	sport,	počítač,	internet	atd.).	Ostatní	respondenti	v	této	souvislosti	uvedli	zápornou	
odpověď.	

Spokojenost	se	životem	v	ČR	(hodnoceno	stupněm	1–5,	přičemž	stupeň	1	=	„skoro	
bez	problémů,	velmi	se	mi	zde	líbí“,	stupeň	3	=	„život	v	ČR	má	své	výhody,	ale	mnoho	
nevýhod“,	 stupeň	5	–	 „v	ČR	se	mi	nelíbí,	 ve	Vietnamu	 jsem	mnohem	šťastnější“)	byla	
hodnocena	takto:	stupeň	1	–	22	%,	stupeň	2	–	34	%,	stupeň	3	–	24	%,	stupeň	4	–15	%,	
stupeň	5	–	5	%	respondentů.		Značnou	spokojenost	s	ekonomickou	situací	v	ČR	uvedlo	
64	%	respondentů,	nespokojenost	36	%	respondentů.	Spokojenost	se	vzdělávacím	systé-
mem	v	ČR	byla	potvrzena	82	%	respondentů,	8	%	respondentů	v	této	souvislosti	uvedlo	
nespokojenost,	bez	odpovědi	bylo	10	%	dotazníků.	Spokojenost	s	politikou	zaměstnanosti	
v	ČR	uvedlo	73	%	respondentů,	nespokojenost	21	%	respondentů,	bez	odpovědi	bylo	6	%	
dotazníků.	 Spokojenost	 s	 bytovou	 politikou	 v	 ČR	 uvedlo	 76	 %	 respondentů,	 zápornou	
odpověď	uvedlo	24	%	respondentů.	Spokojenost	se	sociální	sítí	v	ČR	vyplynula	ze	70	%	od-
povědí,	nespokojenost	z	9	%	odpovědí,	bez	odpovědi	na	tuto	otázku	bylo	21	%	dotazníků.	
Hodnocení	soužití	s	majoritní	společností	jako	bezproblémové	bylo	u	22	%	respondentů,	
s	menšími	problémy	u	60	%	respondentů,	jako	více	problematické	u	18	%	respondentů.	

K	pozitivům	spojeným	se	životem	v	ČR	dle	Vietnamců,	kteří	 se	zúčastnili	dotazní-
kového	šetření,	patří:	čistota	a	pořádek	na	veřejných	prostranstvích	a	v	domácnostech	
–	88	%,	moderní	způsob	života	–	81	%,	velmi	kvalitní	školství	–	75	%,	výborné	české	pivo	
–	52	%,	dobrá	úroveň	zdravotní	péče	–	34	%,	svoboda	a	demokracie	–	22	%,	české	dívky		
a	 ženy	 –	 21	 %,	 počasí	 –	 12	 %,	 dostupnost	 internetu	 a	 telekomunikačních	 technologií	
–	9	%,	mateřské	školy,	družiny	a	mimoškolní	aktivity	pro	děti	a	mládež	–	8	%,	příroda		
a	pamětihodnosti	–	5	%,	stav	veřejných	komunikací	–	3	%.
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Mezi	negativa	spojená		se	životem	v	ČR	respondenti	zařadili:	rasismus	a	předsudky	
týkající	se	vietnamské	komunity	–	93	%,	negativní	hodnocení	vietnamské	komunity	ve	
sdělovacích	 prostředcích	 (upozorňování	 pouze	 na	 protizákonné	 chování	 Vietnamců)		
a	 nedostatek	 pozitivních	 informací	 týkajících	 se	 Vietnamců	 –	 54	 %,	 zařazování	 všech	
Vietnamců	do	skupiny	„stánkařů“	či	prodejců	padělků	–	28	%,	častý	diskriminační	pří-
stup	ze	strany	policistů	–	27	%,	neochota	úředníků	či	 jejich	předpojatý	přístup	–	16	%,	
neuctivé	chování	ke	starším	lidem	a	rodičům	–	15	%,	strava	–	15	%,	počasí	–	12	%,	jiná	
negativa	–	6	%	respondentů.	

Závěr 

Z	 uvedeného	 textu,	 především	 pak	 citovaných	 výzkumů	 a	 výzkumných	 šetření	 vy-
plývají	 specifika	 integrace	 Vietnamců	 do	 majoritní	 společnosti	 Čechů,	 včetně	 tzv.	
prointegračních	faktorů,	 tedy	faktorů,	které	 integraci	Vietnamců	usnadňují,	stejně	tak	
antiintegračních	faktorů,	tedy	faktorů,	které	ji	problematizují	nebo	jí	zabraňují.	Na	závěr	
se	je	pokusím	ve	stručnosti	rekapitulovat.	

Integraci	 Vietnamců	 do	 naší	 společnosti	 nepochybně	 usnadňují	 pozitivní	 postoje	
Čechů	k	cizincům	vůbec,	přirozeně	k	asiatům	/	Vietnamcům	především.	Integrace	vie-
tnamského	 dítěte	 do	 české	 školní	 třídy	 je	 zcela	 jistě	 závislá	 na	 klimatu,	 které	 v	 dané	
škole	/	třídě	panuje,	na	tom,	jaké	postoje	k	dětem	cizinců,	asiatů	/	Vietnamců	zaujímá	
učitel	 v	 dané	 třídě	 a	 jaké	 postoje	 k	 nim	 mají	 děti	 ve	 třídě.	 Jsou-li	 pozitivní,	 je	 velmi	
pravděpodobné,	že	integrace	vietnamského	dítěte	bude	probíhat	snáze	než	v	případě,	že	
jsou	negativní.	Velmi	důležité	pak	je	to,	jak	je	státní	integrační	program	naplňován	také		
v	oblasti	bydlení	a	zaměstnanosti,	jaké	možnosti	Vietnamci	v	ČR	mají,	jak	v	oblasti	byd-
lení,	tak	zaměstnanosti,	jak	skutečně	žijí	a	pracují.	Samozřejmě	nejde	jen	o	to	mít	práci,	
ale	také	o	to,	o	jakou	práci	jde	(jaký	má	společenský	status),	zda	při	ní	dochází	k	běžným	
kontaktům	mezi	příslušníky	vietnamské	menšiny	a	příslušníky	české	většiny.		Neméně	
důležité	pak	je,	jak	Vietnamci	v	ČR	naplňují	svůj	volný	čas,	zda	se	ve	svém	volném	čase	
stýkají	s	příslušníky	majority	či	nikoli.	Navazování	kontaktů	s	příslušníky	majority,	také	
např.	v	oblasti	partnerských	vztahů,	ale	i	v	rámci	vrstevnických	skupin,	zejména	u	dětí,	
či	širších	skupin	–	u	dospělých,	integraci	Vietnamců	do	české	společnosti	usnadňuje.	Si-
tuace	dětí	a	mládeže	se	znalostí	českého	 jazyka	(ve	vztahu	k	povinné	školní	docházce	
v	ČR,	ale	také	výchově	dětí	předškolního	věku,	která	v	řadě	případů	probíhá	v	českých	
rodinách)	je	nepochybně	významně	lepší	než	situace	dospělých,	zvláště	pak	těch,	kteří	
češtinu	ovládají	jen	velmi	špatně	nebo	téměř	vůbec.	Zásadním	prointegračním	faktorem	
pro	Vietnamce	je	tedy	čeština,	její	znalost	a	míra	jejího	používání	v	pracovním	i	soukro-
mém	 životě.	 Nepochybně	 důležitá	 je	 též	 spokojenost	 Vietnamců	 se	 životem	 v	 ČR,	 a	 to	
ve	všech	ohledech,	 tedy	 i	 s	politickou,	ekonomickou,	bytovou,	pracovní	 situací,	 situací	
v	oblasti	vzdělávání,	zdravotní	péče,	sociálních	jistot	atd.	Zapomenout	nesmíme	též	na	
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stereotypy	 a	 předsudky,	 které	 ve	 vztahu	 k	 Vietnamcům	 máme,	 ale	 též,	 které	 oni	 mají		
k	nám.	Jejich	existence	integraci	významně	komplikuje.	Důležité	je	též	mediální	klima,	
ve	vztahu	k	těmto	cizincům,	resp.	vůbec	celospolečenské	klima,	a	i	když	se	to	jeví	jako	
nereálné,	je	zřejmé,	že	každý	z	nás	je	v	každodenním	životě	utváří,	svými	postoji,	názory,	
svým	chováním	k	Vietnamcům	a	jejich	rodinám,	resp.	ke	komukoli	jinému,	protože	jde		
i	o	to,	co	o	Vietnamcích	soudíme	a	co	si	o	nich	vzájemně	sdělujeme	(stejně	tak	je	výz-
namné,	jak	Vietnamci	smýšlí	o	nás,	co	k	nám	“cítí”	a	jak	se	k	nám	skutečně	chovají).	So-
ciokulturní	distance	mezi	námi	a	Vietnamci	je	značná,	v	první	řadě	proto,	že	pocházíme		
z	 velmi	 odlišného	 sociokulturního	 (etnického,	 jazykového,	 náboženského,	 kulturního		
a	společenského)	prostředí,	to	ale	neznamená,	že	je	statická,	že	není	možné	hranice	mezi	
námi	zmenšovat	a	vzájemně	se	přibližovat,	a	 to	aniž	bychom	chtěli	popřít	náš	původ,	
naše	zvyky	a	tradice,	to,	co	utváří	naši	jedinečnou	kulturní	identitu.	
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Úvod 

V	České	republice	se	usídlují	lidé	z	různých	kontinentů,	příslušníci	odlišných	kultur,	ná-
boženství	 i	barvy	pleti.	Ostrava	patří	mezi	města,	kde	cizinci	prozatím	netvoří	početně	
významnou	skupinu	obyvatelstva,	přesto	jsou	již	dnes	spolu	s	početně	jednoznačně	do-
minujícím	českým	obyvatelstvem	součástí	společnosti.	Pohyb	lidí	z	jedné	země	do	druhé,	
promíšenost	obyvatel	různého	původu,	barvy	pleti,	kultury	bude	stále	více	provázet	život	
dnešních	i	budoucích	generací.	Stane	se	nedílnou	součástí	každodennosti	a	je	třeba	s	ním	
počítat.		Každý	člověk	v	České	republice	má	možnost	vybrat	si	lékaře	a	zdravotnické	zaří-
zení	podle	svých	představ.	Občan	má	nárok	si	vybrat	nejenom	svého	praktického	lékaře,	
ale	také	lékaře-specialistu.	Tato	práva	platí	i	při	poskytování	zdravotní	péče	u	cizinců	při	
dlouhodobém	či	trvalém	pobytu.		Listina	základních	práv	a	svobod	zaručuje	každému	ob-
čanu	právo	na	ochranu	zdraví.		Zákony,	kterými	se	řídí	ochrana	zdraví	(zákon	č.	20/1966	
Sb.	o	péči	o	zdraví	lidu	a	zákon	č.	48/1997	Sb.	o	veřejném	zdravotním	pojištění	–	oba	ve	
znění	pozdějších	předpisů),	hovoří	také	o	svobodné	volbě	zdravotnického	zařízení,	resp.	
lékaře.	Zdravotní	péče	je	hrazena	ze	zdravotního	pojištění.	U	cizinců	však	často	dochází	
ke	komunikačním	problémům	s	ohledem	na	znalost	jazyka,	kulturu	a	vědomosti	o	vlast-
ních	právech	a	vlastní	péči	o	zdraví.	Kromě	práva	na	zdravotnickou	péči	pro	cizince	je	
důležité,	jak	tyto	minority	vnímá	domácí	populace,	která	si	na	tuto	integraci	cizinců	do	
naší	společnosti	teprve	zvyká.	Česká	společnost	dlouhá	léta	žila	v	uzavřeném	systému,	
kde	cizinci	vyvolávali	často	nedůvěru	a	obavy.		Možná	bychom	tuto	situaci	mohli	nazvat	
jako	xenofobní.Tyto,	ne	vždy	vstřícné	postoje	se	odrážejí	do	všech	oblastí	lidského	života,	
zdravotnictví	nevyjímaje.	Otázkou	je,	zda	my	zdravotníci	umíme	komunikovat	s	cizinci,	
jak	 dokážeme	 být	 vstřícní,	 empatičtí.	 Zda	 umíme	 pochopit	 a	 respektovat	 kulturní	 od-
lišnosti,	zvyky	a	stravovací	návyky.	Podstatnou	součástí	je	také	chápání	zdravotní	péče	
cizinci,	preference	různých	léčebných	postupů.	Na	toto	vše	má	vliv	také	délka	pobytu	ci-
zince.	Čím	delší	dobu	je	cizinec	v	dané	zemi	a	čím	častěji	přijde	do	styku	se	zdravotnickou	
péčí,	tím	více	dochází	k	pochopení	našeho	zdravotnického	systému.	Obecné	zkušenosti	
v	 Ostravě	 s	 vietnamskou	 komunitou	 při	 poskytování	 zdravotnické	 péče	 jsou	 pozitivní.	
Vietnamci	 jsou	 často	 chápáni	 jako	 submisivněji	 založení	 jedinci.	 Nevyžadují	 speciální	
péči,	ke	zdravotnickým	pracovníkům	se	chovají	s	respektem.	Celkově	při	hospitalizacích	
v	nemocnici	bývá	zejména	problém	s	nutricí.	Preferují	jejich	tradiční	potraviny.	Základní	
potravinou	je	rýže.	V	nemocnicích	tuto	problematiku	řeší	přinášením	vlastních	pokrmů	
nebo	tím,	že	si	ve	speciálním	hrnci	vaří	přímo	na	oddělení.

Cíl: zkvalitnění	poskytování	zdravotní	péče	a	komunikace	ve	zdravotnických	zaříze-
ních	v	Ostravě	u		vietnamské	minority,	která	v	současné	době	čítá	přibližně	7	393	jedinců.	
Vytvoření	metodické	brožurky	pro	zdravotnické	pracovníky	a	studenty	zdravotnických	
oborů	týkající	se	problematiky	efektivní	komunikace	při	poskytování	zdravotní	péče.
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Dílčí	cíle:
1.	 Zdravotní	péče	u	obvodních	lékařů,	pediatrů,	stomatologů,	gynekologů
	 -	Častost	návštěv
	 -	Preventivní	prohlídky
	 -	Individuální	spokojenost
	 -	Jazyková	bariéra
	 -	Důvěra	ke	zdravotnickým	pracovníkům
	 -	Přístup	zdravotníků
2.	 Péče	o	ženu	v	těhotenství,	během	porodu,	v	období	šestinedělí
	 -	Návštěvy	prenatálních	poraden
	 -	Cvičení	v	těhotenství
	 -	Výživa	těhotných	žen
	 -	Jazyková	bariéra
	 -	Kulturní	bariéra
3.	 Životní	styl	a	zdravotní	stav
	 -	Výživa
	 -	Tělesná	aktivita
	 -	BMI
	 -	Návykové	látky	(kouření,	alkohol)
	 -	Nejčastější	zdravotní	problémy
	 -	Znalost	hodnoty	krevního	tlaku,	cholesterolu,	cukru	v	krvi

metodika

Strukturovaný	rozhovor	–	17	otázek	týkajících	se	dílčích	cílů	–	individuální	setkání	autor-
ky	projektu.	Délka	trvání	přelom	roku	2009/	2010	(5měsíců).	Kriteria	výběru:
	 -	věk	25–40	let
	 -	délka	pobytu	–	déle	než	1rok
	 -	schopnost	komunikace	v	češtině
	 -	ženatý/vdaná
	 -	minimálně	1dítě
	 -	ochota	spolupracovat
Celkový	počet	respondentů	85,	z	toho	35	žen	a	50	mužů.
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Výsledky

1.  Zdravotní péče u obvodních lékařů, pediatrů, stoma- 
     tologů, gynekologů.

	1x	za	rok
			a	častěji

pouze	při	
potížích

nikdy

Obvodní	lékař 12 18 55
Pediatr 65 0 0

Stomatolog 21 8 56
Gynekolog 28 3 4

Z	uvedených	výsledů	 je	zřejmé,	že	nejlépe	 jsou	na	tom	se	zdravotní	péčí	v	Ostravě	
děti,	 které	 podle	 rodičů	 navštěvují	 pediatra	 pravidelně.	 U	 dospělé	 populace	 jsou	 velmi	
málo	frekventované	preventivní	prohlídky,	jak	uváděli	respondenti,	raději	se	pokouší	lé-
čit	sami	v	rámci	akupresury,	nebo	jiných	alternativních	přístupů.	V	položce	týkající	se	
zdravotních	problémů	byl	rozdíl	výskytu	problému	mezi	pohlavími.	Mladí	muži	si	stěžo-
vali	na	bolesti	hlavy	a	na	bolesti	zubů.	U	mladých	žen	ve	výskytu	zdravotních	problémů	
byly	udávány	bolesti	břicha	a	zad.	Spokojenost	se	zdravotní	péči	byla	charakterizovaná	
jako	průměrná,	nejlepší	péči	udávali	u	pediatrů	a	během	porodu.	Přístup	zdravotníků	se	
individuálně	lišil.	Konkrétní	negativní	zkušenosti	neuváděli.	Při	komunikaci	se	vyskytují	
problémy,	které	často	řeší	přítomností	někoho,	kdo	český	jazyk	lépe	ovládá.

2.  Péče o ženu v těhotenství, během porodu, v období   
      šestinedělí

Prenatální	poradnu	během	celého	těhotenství	navštěvovalo	pouze	8	žen,	15	žen	přišlo	
ke	gynekologov	až	v	pokročilém	stupni	 těhotenství	 (7.–9.	měsíc).	Těhotenský	 tělocvik	
nenavštěvovala	žádná	žena.		S	výživou	v	těhotenství	neměla	problém	žádná	žena,	v	po-
travinách	preferovaly	zejména	rýži	a	zeleninu.	Kulturní	zvyky	v	České	republice	se	jim	
zdají	velmi	odlišné,	přesto	je	nechápou	negativně.	Jazyková	bariéra	je	udávána	ženami	
jako	hodně	významná,	cítí	se	v	bezpečí	při	přítomnosti	partnera,	který	se	také	často	ují-
má	aktivní	komunikace	se	zdravotnickým	personálem	během	porodu.	Ženy	při	porodu	
spolupracují,	porodní	bolesti	dávají	najevo	zejména	mimikou,	křik	nebývá	u	Vietnamek	
běžný.	 Často	 musí	 podstoupit	 operační	 řešení	 porodu	 –	 císařský	 řez	 z	 důvodů	 úzkých	
pánevních	rozměrů.	Po	porodu	se	u	žen	objevuje	laktace,	vzhledem	k	tomu,	že	jsou	5.–7.	
den	propouštěny	domů	nebylo	zjištěno,	jak	dlouho	průměrně	kojí.	Problémy	s	prsy	(bo-
lesti,	záněty,	vpáčené	bradavky)	během	kojení	neudávaly.
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3.   Životní styl a zdravotní stav

Životní	styl	u	zkoumaného	vzorku	je	zcela	odlišný	od	běžné	české	populace.	Respondenti	
udávali	 jako	základní	činnost	práci,	které	věnují	 i	vice	než	10hodin	denně.	Dalším	vý-
znamným	časovým	atributem	bylo	setkání	s	přáteli.	Život	v	komunitě	udávali	jako	velmi	
významný.	Muži	se	snaží	učit	český	jazyk,	ženy	udávaly,	že	tuto	potřebu	nemají.	Jsou	tady,	
aby	mohly	pracovat,	vydělat	peníze	a	někdy	se	vrátit	domů.	Vzdělávání	svých	dětí	věnují	
pozornost,	často	je	dávají	na	celý	týden	k	české	rodině	na	hlídání.	Je	to	z	důvodů	zvládnutí	
jazyka	a	další	možnosti	navštěvovat	českou	školu.	Ke	konzumaci	alkoholu	se	příliš	nepři-
znávají,	kuřáků	mužů	z	celého	vzorku	bylo	32,	žena	ani	jedna.	Hodnoty	krevního	tlaku	
neznají,	stejná	situace	je	u	hladiny	cholesterolu	a	glykemie.

Diskuse

Uskutečnění	 uvedeného	 průzkumu	 bylo	 velmi	 rozpačité,	 neboť	 byli	 osloveni	 zejména	
jedinci,	kteří	se	zatím	nesetkali	se	zájmem	majoritní	společnosti	o	jejich	názory,	potře-
by	a	životní	styl.	K	rozhovorům	často	přistupovali	s	mírnou	nedůvěrou	a	odstupem.	Při	
celkovém	zhodnocení	je	pro	nás	zdravotnické	pracovníky	důležité	nechat	této	komunitě	
volnost,	možnost	se	rozhodnout.	Potřebují	více	času	při	řešení	problému	–	zejména	k	po-
radě	celé	komunity.	Také	délka	pobytu	bude	sehrávat	významnou	roli.	Postupně	dojde	
k	užší	integraci	majoritní	komunity	s	vietnamskou	minoritou	a	změnou	názorů	a	posto-
jů	k	sobě	navzájem.

Je	žádoucí,	aby	zdravotníci	měli	alespoň	základní	znalosti	o	hodnotách	a	společen-
ských	zvycích	národů,	které	do	České	republiky	přicházejí	 	a	které	 jsou	zásadně	odliš-
né	od	českých,	případně	evropských.	V	roce	2006	provedla	podobný	průzkum	Tóthová	
(2006,	 436	 s.).	 Z	 prezentovaných	 výsledků,	 	 které	 navazují	 na	 následně	 uvedený	 prů-
zkum,	67	%	vietnamských	občanů	řeší	menší	zdravotní	problémy	sami,	pomocí	tradiční	
asijské	medicíny,	71	%	by	uvítalo,	kdyby	zdravotníci	znali	základní	pojmy	ve	vietnamšti-
ně,	68	%	by	akceptovalo	komunikační	karty	a	74	%	navrhovalo	ve	zdravotnických	zaří-
zení	tlumočníka.		Jedním	z	požadavků	také	bylo	akceptování	intimity	a	to	v	73	%.	Tento	
požadavek	je	v	obecné	rovině	s	Právy	pacientů.	Soukromí	by	mělo	být	dodržováno	také	
při	zjišťování	anamnestických	údajů.	Z	pohledu	majoritní	skupiny	bych	upozornila	na	
podstatnou	záležitost,	která	ovlivňuje	postoje	české	společnosti	k	Vietnamcům,	a	tou	je	
aktivní	zájem	o	naši	kulturu	a	řeč.
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Závěr

V	 současné	 době	 je	 Česká	 republika	 vystavena	 v	 souvislosti	 s	 integrací	 do	 západních	
ekonomických	struktur	rozsáhlé	vlně	přistěhovalectví.	Tato	imigrace	významným	způ-
sobem	ovlivňuje	charakter	české	společnosti.	Jakým	způsobem	bude	reagovat,	je	možné	
usuzovat	z	dějin	české	společnosti,	která	oproti	jiným	kulturám	nebyla	vystavena	velké	
migraci	obyvatelstva.	Je	možné	se	domnívat,	že	půjde	o	liberální	přístup	umožňující	men-
šinám	 do	 značné	 míry	 rozvíjet	 původní	 kulturní	 potenciál.	 Tento	 přístup	 bezpochyby	
tlumí	rasové	konflikty,	zároveň,	jak	uvádí	Budil	(2003,	41	s.),	však	ambiciózním	jedin-
cům	pocházejícím	z	kultur	s	výrazně	odlišnou	tradicí	komplikuje	cestu	k	plné	integraci	
do	 většinové	 moderní	 společnosti.	 Kultury	 mají	 svá	 vlastní	 etická	 vodítka,	 která	 jejich	
příslušníky	usměrňují	v	různých	situacích,	a	která	se	obvykle	předávají	z	generace	na	
generaci.	Kulturní	variabilitu	je	potřeba	brát	neustále	na	vědomí.

Kritéria	kultury	jsou	spisovný	jazyk,	společné	náboženství,	společná	dějinná	zkuše-
nost.	Mezi	další	kriteria	patří	politická	existence.	Podle	Murphyho	(1998,	115	s.)	je	kultu-
ra	celistvý	systém	významů,	hodnot	a	společenských	norem,	kterými	se	řídí	členové	dané	
společnosti	a	které	prostřednictvím	socializace	předávají		dalším	generacím.	Člověk,	kte-
rý	přichází	do	nové	kultury,	jak	popisuje	Kutnohorská	(2006,	376	s.)	může	zažít	kulturní	
šok	–	adaptace	na	změnu.	Jde	o	konfrontaci	s	odlišným	světem.	Může	postihnout	nejen	
imigranty,	ale	také	studenty	přicházejí	do	země,	která	je	jim	zcela	cizí.	Nezvyklé	jsou	pro	
některé	kultury	klimatické	podmínky,	stravovací	zvyky,	rituály,	zvyky	i	celková	mentali-
ta.	Kulturní	šok	se	může	projevovat	napětím	(stresem,	pocity	úzkosti,	obavy	z	odmítnutí	
(odmítnutí	 kultury),	 v	 očekávaných	 pocitech,	 nečekané	 úzkosti	 a	 pocity	 bezmocnosti		
a	bezradnosti.

V	sociální	a	kulturní	antropologii	je	kulturní	šok	definován	jako	psychický	a	sociální	
otřes	způsobený	překvapivým	a	nečekaným	zjištěním,	které	bylo	vyvoláno	bezprostřed-
ním	kontaktem	jednotlivce,	sociální	skupiny	nebo	celé	společnosti	s	cizí,	neznámou	kul-
turou.	Známá	je	také	Obergova	studie	kulturního	šoku	z	roku	1954,	uvádí	čtyři	odlišné	
fáze	emocionálních	reakcí	spojených	s	pobytem	v	jiné	kulturní	společnosti:	
-	 fáze	„medových	týdnů	nebo	také	turistická	fáze,	důraz	na	počáteční	reakce	euforické	
	 okouzlení,	fascinace,	nadšení	
-	 fáze	 krize,	 náhlý	 obrat	 charakterizovaný	 pocity	 nepřiměřenosti,	 frustrace,	 úzkosti		
	 a	hněvu	
-	 fáze	zotavení,	zahrnující	náhlou	krizi	odhodlanosti	a	kulturního	učení	
-	 fáze	přizpůsobení

Cílem	 otevřenějšího	 přístupu	 k	 cizincům	 zejména	 ve	 zdravotnictví	 je	 chápání		
a	respektování		jiné	kultury	než	své	vlastní.	V	podstatě	jde	o	respektování	lidských	práv		
a	svobod.	Transkulturní	výchova	zdravotnických	pracovníků	by	měla	vycházet	z	poznat-
ků	kulturní	a	sociální	antropologie	a	založena	na	empatii	k	nemocným	lidem	bez	ohledu	
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na	rasu,	kulturu	a	náboženství.	Kulturní	jevy	jsou	sice	často	neviditelné	a	skryté,	nicmé-
ně	při	léčení	a	ošetřování	klientů	a	zkvalitňování	jejich	života	je	potřeba	se	jim	věnovat.	
Poznatky	z	výzkumů	kulturní	a	sociální	antropologie	přináší	nový	rozměr	ve	zdravotnic-
ké	péči	a	patří	k	základním	cílům	výchovy	nové	generace	zdravotnických	pracovníků.
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Úvod

České	 základní	 školy	 na	 přelomu	 tisíciletí	 zaznamenaly	 výrazný	 nárůst	 počtu	 žáků73		
z	Vietnamu74,	Číny	a	Mongolska75.	Jejich	přítomnost	podrobila	české	školství	významné	
zkoušce:	Jsou	školy,	učitelé	a	školský	poradenský	systém	připraveni	vzdělávat	děti	s	vý-
razně	odlišným	kulturním	a	jazykovým	zázemím?	Postoje	učitelů,	kteří	žáky	dennoden-
ně	vyučují,	do	velké	míry	předurčují	způsob	vzdělávání	dětí	–	cizinců	včetně	těch	půvo-
dem	z	východní	Asie.		Cílem	tohoto	příspěvku	je	poukázat	na	problematiku	vzdělávání	
dětí	z	Vietnamu,	Číny	a	Mongolska.	Výpovědi	respondentů	ukazují	na	způsoby,	kterými	
může	orientalistická	obec	v	České	republice	a	další	odborníci	přispět	k	řešení	některých	
problémů,	jimž	učitelé	při	své	práci	čelí.	

	Příspěvek	je	založen	na	rozhovorech	s	devíti	učiteli	(U1–U9)	ze	škol	a	vzdělávacích	
zařízení	 v	 Praze76	 a	 ve	 Středočeském	 kraji.	 Jejich	 jména,	 stejně	 jako	 jména	 žáků	 byla	
anonymizována,	popisované	situace	 jsou	však	reálné.	 	Příspěvek	komentovali	odborní	
pracovníci	Centra	podpory	inkluzívního	vzdělávání	Praha77,		kteří	jsou	s	problematikou	
asijských	dětí	v	českých	školách	důvěrně	seznámeni.	

Dotazovaní	učitelé	pracovali	s	dětmi	z	Mongolska,	Číny	a	Vietnamu	různě	dlouhou	
dobu	v	rozmezí	od	několika	let	až	po	jeden	školní	rok.	V	Praze	měli	dlouhodobější	zkuše-
nosti	s	dětmi	z	Číny	a	Vietnamu,	naproti	tomu	v	menších	městech	Středočeského	kraje78	
měli	učitelé	četnější	zkušenost	s	mongolskými	žáky,	což	zřejmě	souvisí	s	povahou	mig-
race	jejich	rodičů.79		

	
73	 Počet	čínských	a	mongolských	školáků	se	 jen	za	posledních	osm	let	zdvojnásobil	a	u	vietnamských	narostl	o	necelou	

pětinu.	K	30.	9.	2008	bylo	na	českých	základních	školách	3270	dětí	s	vietnamským,	236	s	čínským	a	445		s	mongolským	
státním	občanstvím	(Ústav	pro	informace	ve	vzdělávání	(ÚIV)	„Výkonové	ukazatele	2008/09	–	Kapitola	C“,	tabulka	C1.10	
http://www.uiv.cz/clanek/713/1817).		Ke	30.	9.	2002	bylo	na	českých	základních	školách	2	775	dětí	s	vietnamskou,	118	
s	čínskou	a	206	s	mongolskou	státní	příslušností	(ÚIV	„Výkonové	ukazatele	2002/03	–	Kapitola	C“,	tabulka	C.14	http://
www.uiv.cz/clanek/432/765).	

74	 V	roce	2008	tvořili	Vietnamci	největší	podíl	cizinců	na	základních	školách	v	Karlovarském	kraji	(49,7	%).	Dalšími	kraji	
v	pořadí	byli	Ústecký	(40,4	%)	a	Plzeňský	(32,7	%).	Nejméně	vietnamských	občanů	se	vyskytovalo	ve	Středočeském	(11,2	
%)	a	Královéhradeckém	kraji	(15,8	%)	a	v	Praze	(17,0	%).	Zdroj:	Krajská	ročenka	školství	2008,	str.	124–125,	dostupná	
na	http://www.tauris.cz/katalog/studijni-archiv-zic/krajske-ro.

75	 V	roce	2008	byli	žáci	mongolského	státního	občanství	poměrně	hojně	zastoupeni	v	krajích	Královéhradeckém	(6,9	%),	
Pardubickém	(10,2	%),	Jihomoravském	(8,0	%)	a	Zlínském	(17,0	%).	V	kraji	Vysočina	dokonce	tvořili	nejpočetnější	en-
klávu	cizinců	(26,2	%).	Zdroj:	Krajská	ročenka	školství	2008,	str.	124–125,	dostupná	na	http://www.tauris.cz/katalog/
studijni-archiv-zic/krajske-ro.

76	 Kromě	základních	škol	to	bylo	i	Zařízení	pro	děti-cizince.	Tam	bývají	například	umisťovány	děti	žadatelů	o	azyl	a	děti,	
které	jsou	v	České	republice	bez	doprovodu	dospělých.	Více	informací		na	www.ddc.cz.

77	 Ti	v	letech	2006–2009	působili	také	v	projektu	Střediska	integrace	menšin.	Projekt	Centra	podpory	inkluzívního	vzdělá-
vání	se	zaměřuje	na	podporu	pedagogů	při	práci	s	různorodými	dětmi,	včetně	cizinců.	Více	informací	na		www.cpiv.cz.

78	 K	30.	9.	2008	bylo	na	základních	školách	ve	Středočeském	kraji	342	dětí	s	jiným	státním	občanstvím	než	evropským	(ÚIV	
„Výkonové	ukazatele	2008/09	–	Kapitola	C“,	tabulka	C1.9		http://www.uiv.cz/clanek/713/1817)	.

79	 Nejčastějším	účelem	pobytu	občanů	Mongolska	je	„zaměstnání“	(60	%),	občanů	Vietnamu	„podnikání“	(80	%)	a	občanů	
Čínské	lidové	republiky	„výkonný	manažer	v	obchodní	firmě“	(46	%).	Zdroj:	osobní	emailová	komunikace	s	Mgr.	Kate-
řinou	Rendlovou,	tiskovou	mluvčí	Ředitelství	služby	cizinecké	policie	z	6.	5.	2010.		V	dubnu	2010		na	území	ČR	pobývalo	
celkem	60	931	Vietnamců,	5	674	Mongolů	a	5	348	Číňanů	s	povolením	k	trvalému	a	dlouhodobému	pobytu	(tj.	dospělých	
i	dětí).	Zdroj:	Statistiky	služby	cizinecké	policie	„Počty	cizinců	s	povoleným	pobytem	na	území	ČR“	duben	2010	dostupné	
na	http://www.policie.cz/clanek/sluzba-cizinecke-policie-galerie-soubory-statistiky.aspx.
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Tento	 rozbor	 popisuje,	 co	 příchod	 dítěte	 z	 Vietnamu,	 Číny	 a	 Mongolska	 pro	 školu	
znamená	–	zejména	reakci	školy,	ostatních	dětí	a	spolupráci	s	rodiči.	Dále	se	zabývá	po-
hledem	pedagogů	–	jejich	přístupem,	setkáním	s	odlišnou	kulturou,	podvědomými	po-
stoji,	některými	dílčími	jevy,	jako	je	přejmenovávání,	individualizací	dětí,	překonáváním	
jazykové	bariéry	a	přetížením	dětí.		Na	závěr	následují	doporučení	pro	odborníky,	jakou	
podporu	 by	 pedagogům	 mohli	 poskytnout,	 a	 nabízí	 i	 malé	 srovnání	 s	 problematikou	
vzdělávání	Romů.	

Příchod malého Vietnamce, Číňana a mongola do české 
školy

Děti	z	východní	Asie	na	českých	školách	můžeme	rozdělit	do	dvou	skupin:	těch,	které	se	
v	ČR	narodily	a	těch,	které	do	země	přišly	po	narození.80	Tento	článek	se	zabývá	zejména	
vzděláváním	dětí,	které	se	narodily	a	velkou	část	svého	života	strávily	ve	Vietnamu,	Mon-
golsku,	či	Číně.

Reakce školy

V	mnoha	pražských	školách	se	cizinci	původem	z	východní	Asie	již	stali	naprosto	běžnou	
složkou	žactva.81	Naproti	tomu	mnohé	základní	školy	v	menších	lokalitách	mimo	Prahu	
se	často	setkávají	s	cizinci	z	natolik	vzdáleného	jazykového	a	kulturního	prostředí	poprvé	
a	 čelí	 pocitům	 bezradnosti.	 „Děti přišly a my jsme nevěděli, co máme dělat.“	 (U3).	
Příchod	prvních	dětí	do	české	školy,	které	se	narodily	a	velkou	část	svého	života	strávily	
ve	Vietnamu,	Mongolsku	či	Číně,	staví	všechny	zúčastněné,	tj.	školu,	rodiče	i	děti	do	zcela	
nové	situace.	Před	učiteli	se	ocitá	dítě,	které	jim	nerozumí,	a	 jeho	rodiče,	kteří	mu	ani	
nerozumí	a	ani	nechápou	nároky	české	školy.		Nastává	otázka,	kdo	bude	dítě	vyučovat	
a	jak82.	 	Školy	mají	tendenci	vyčlenit	několik	jednotlivců,	kteří	se	„tím“	budou	zabývat.	
Ti	se	pak	stávají	osamocenými	školními	„experty	na	cizince“	a	začíná	jejich	dlouhá	ces-
ta	poznání	–	na	koho	se	obrátit,	 jaké	materiály	vyhledávat	a	které	kurzy	absolvovat.83	
80	 Statistiky	k	počtům	takových	dětí	nebylo	možno	dohledat.
81	 Průměrný	podíl	cizinců	na	základních	školách	činil	v	roce	v	roce	2008		v	Praze	5,5%	a	ve	Středočeském	kraji	 jen	2%.	

„Co	 do	 podílu	 cizinců	 navštěvujících	 školy	 na	 všech	 vzdělávacích	 úrovních	 dominuje	 Praha	 a	 Karlovarský	 kraj	 (s	 vý-
jimkou	vyšších	odborných	škol).	V	Praze	je	tato	situace	dána	postavením	hlavního	města	–	jsou	v	ní	soustředěny	úřady		
a	zastoupení	velkých	zahraničních	firem,	navíc	se	zde	vytvářejí	větší	komunity	cizinců	zabývajících	se	obchodní	činností.	
V	případě	Karlovarského	kraje	 je	vyšší	počet	cizinců	spojen	s	atraktivností	 tohoto	kraje	 jako	 lázeňského	centra	České	
republiky.“	Zdroj:	Krajská	ročenka	školství	2008,	str.	122,	dostupná	na	http://www.tauris.cz/katalog/studijni-archiv-zic/
krajske-ro.		Školy	s	dlouhodobější	zkušeností	se	snaží	přizpůsobit	organizačně,	například	pořádáním	letních	jazykových	
kurzů.	V	této	snaze	je	však	omezují	 	administrativní	nároky	poskytovatelů	finančních	prostředků.	Žáci	cizinci	totiž	do	
škol	přicházejí	v	průběhu	celého	roku.	 Je	 tedy	nemožné	dopředu	 jasně	stanovit	počty	žáků,	 	kteří	do	 tříd	a	do	kurzů	
budou	docházet.	

82	 „Dlouho nám trvalo, než jsme našli na koho se obrátit. Když děti přišly, dva měsíce jsme vyčkávali. Mysleli jsme si, 
že možná odejdou. Tak to často bývá. Ale oni tu zůstali. Tak jsme začali hledat, kdo by nám s nimi pomohl.“(U6)

83	 Množství	materiálů	pro	výuku	cizinců	je	možné	nalézt	například	na	www.inkluzivniskola.cz	.
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Není	bez	zajímavosti,	že	míra	počítačové	gramotnosti	hraje	velkou	roli	v	rychlosti	reakce	
na	novou	situaci.	Ti,	kteří	umí	pracovat	s	internetem,	jsou	schopni	vyhledat	informace	
mnohem	rychleji	než	ti,	kteří	se	spoléhají	na	jiné	druhy	komunikace.	

Reakce ostatních dětí –	zařazení do ročníku,  
I. a II. stupeň Zš

Školy	zařazují	nově	příchozí	děti	do	ročníku	v	závislosti	na	svém	chápání	důležitosti	ja-
zyka.	České	školství	jednoznačně	lpí	na	jazyku	jako	médiu	vzdělávání.	Žák	cizinec	je	tak	
znevýhodněn,	protože	jiné	alternativní	didaktické	postupy	jsou	stále	málo	rozšířené.	Na	
některých	školách	se	tak	i	jedenáctileté	děti	ocitají	ve	druhých	třídách,	což	vede	k	výchov-
ným	problémům	s	agresivními	projevy.84	Odborníci	raději	doporučují	cizince	zařadit	do	
kmenové	třídy	s	věkovými	vrstevníky	a	výuku	češtiny	řešit	individuálně.85		

Pro	dospělé	z	doposud	etnicky	výrazně	homogenní	společnosti	je	zajímavé,	že	spolu-
žáci	dětí	pocházejících	z	východní	Asie	reagují	na	jejich	příchod	velmi	kladně	a	vstřícně.	
Míra	zapojení	dětí	do	kolektivu	záleží	na	mnoha	faktorech	–	zejména	na	osobnosti	dítě-
te,	na	věku	a	významu	jazykové	bariéry.	Děti-cizinci	se	snadněji	zapojí	do	kolektivu	na	
prvním	stupni,	když	ještě	„povídání“	není	tak	důležité.	Na	druhém	stupni	bývá	jejich	za-
členění	do	skupiny	již	náročnější,	protože	jazyková	bariéra	výrazněji	zamezuje	možnosti	
komunikovat	(proto	se	zpravidla	slovanské	děti	zapojují	mnohem	rychleji	a	snadněji	než	
děti	hovořící	výrazně	odlišnými	jazyky)86.	Děti-cizinci,	které	docházejí	do	tříd	na	druhém	
stupni,	tak	mají	tendenci	trávit	přestávky	s	dětmi	krajany.		„O přestávkách se čínské děti 
scházejí, některé mívají výchovné problémy – W se ze začátku bil.“(U3)	„B a G tráví 
všechny přestávky spolu. B za ním o přestávkách pořád chodí.“	(U8)	Začlenění	dětí	
do	kolektivu	bývá	ještě	složitější,	když	je	cizinec	starší	než	ostatní	děti.	 	Někteří	učitelé	
v	tom	vidí	paralelu	s	postojem	rodičů	cizince	k	začlenění	do	české	společnosti87.	

Reakce	rodičů	ostatních	dětí	závisí	na	počtu	dětí	cizinců.	Když	 je	ve	škole	pár	 jed-
notlivců,	rodiče	na	to	nijak	nereagují.	Nicméně,	v	některých	školách,	kam	dochází	vyšší	
počet	dětí	cizinců,	zaznamenali	určité	reakce:	„Rodiče spolužáků a spolužáci samotní, 
nejsou moc nadšení, protože jich začíná být hodně.“	(U3)

84	 Starší	 děti	 cizinci	 si	 v	 mladším	 kolektivu	 dokážou	 zjednat	 pořádek.	 „Když měl jeden žák tendenci posmívat se mu 
jakožto „exotovi“,  W ho chytil pod krkem a od té doby je onen posměváček obezřetný. Situace ve třídě je ustálená.“ 
(U4)

85	 viz	str.	107	tohoto	článku	
86	 „Kromě W je ve třídě ještě jeden ruský chlapec, který se zapojil velmi dobře a není vnímaný jako „cizinec“.“(U4)
87	 „O začlenění nemá zájem on sám, ani jeho rodina. V kolektivu nemá mnoho kamarádů, dlouho mu trvalo, než se 

zapojil.“ (U4)
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Spolupráce s rodiči –	špatná orientace v českém školním 
prostředí, socioekonomický statut a postoj ke vzdělávání

Při	vstupu	dětí	cizinců	do	české	školy	jsou	jejich	rodiče	dezorientovaní,88	nechápou	ná-
roky	české	školy	na	domácí	přípravu,	na	pomůcky	ani	na	 formální	náležitosti.	 	 Jejich	
způsob	 verbální	 i	 tělesné	 komunikace	 je	 učitelům	 nesrozumitelný.	 Někteří	 rodiče	 se	
školou	komunikují	sami,	jiní	skrze	prostředníky89	a	tlumočníky90	a	někteří	používají	pro	
komunikaci	děti.	Učitelé	mívají	pochyby,	zda	se	rodiče	skutečně	dozví,	co	jim	říkají.	„Oni 
všechno odkývají, ale pak se doma s dětmi neučí. Dítě je v tom samo…. Nechápou, že 
by měli oznamovat nemoc, či absenci dítěte.“	(U4	a	U5).	Aby	zamezili	nedorozumění,	
mnoha	učitelům	se	osvědčily	pravidelné	schůzky	s	rodiči.

Významnou	úlohu	při	zapojení	rodičů	dětí	cizinců	hrají	především	socioekonomický	
statut,	vzdělanost	a	příčiny	a	povaha	migrace	rodičů.	Rozdílný	statut	mají	rodiče,	kteří	do	
ČR	přišli	pracovat	jako	námezdní	dělníci	a	ti,	kteří	podnikají.	I	povaha	podnikání	a	výše	
příjmů	dotváří	učitelův	obrázek	o	žákovi.	Například	Mongolové	v	České	republice	často	
vykonávají	námezdní	práce91.	Již	to	utváří	hodnotící	postoje	učitelů,	vzhledem	k	podmín-
kám,	ve	kterých	migranti	pracují	a	žijí:	„Dělají práci, kterou Češi nechtějí.“	(U6)„Tři 
rodiny bydlí v jednom bytě, každá ve vlastním pokoji. Představte si to.“	(U7)

Také	motivovanost	dětí	k	výkonnosti	ve	škole	je	výrazně	ovlivněna	postojem	rodiny	
ke	vzdělávání	a	mírou	motivace	integrovat	se	v	ČR.

„Když táta řekne: uč se česky, tak se učí.“	(U1)
„Strýc toho jednoho chlapce mluví česky mnohem lépe než ostatní Mongolové 

a ten chlapec chodí lépe připravený. Zdá se, že má lepší zázemí, že ti jeho si váží 
vzdělání víc než ostatní.“	(U6)

„Jejich budoucnost není spojená s Vietnamem, tak se snaží integrovat a míří na 
gymnázia“(U1)

Dle	 pozorování	 učitelů	 –	 ekonomicky	 zdatnější	 rodiče	 vzdělávání	 svých	 dětí	 ak-
tivně	 podporují.	 Také	 ti,	 kteří	 se	 chtějí	 vymanit	 ze	 slabší	 ekonomické	 pozice,	 pod-
porují	 vzdělávání	 svých	 dětí.	 „Říkají: Mé dítě na tržišti nebude“	 (U1).	 Naproti	
tomu	 sociálně	 slabší	 rodiny	 bývají	 pasivnější,	 málokdy	 aktivně	 vyhledávají	 podporu	
pro	 vzdělávání	 svých	 dětí,	 například	 ve	 formě	 doučování.	 „U chudých je zapotře-
bí, aby doučování češtiny bylo blízko. Dál než na Smíchov nedojedou.“	 (U2)	

88	 Je	zajímavé,	že	rodiče	cizinců	často	neznají	 institut	odkladu	–	„Když navrhneme odklad, kvůli nedostatečné školní 
zralosti, dostanou strach, že je dítě hloupé, a považují to za stigma.“	 	 (U1).	Učitelům	to	pak	stěžuje	situaci	„Není 
nic horšího než mít ve třídě nezralé dítě, které nerozumí“ (U2).		Někdy	se	zdá,	že	rodiče	neříkají	pravdu	o	věku	dětí:	
„I když jeho rodiče tvrdí, že mu je 11 let, fyzicky i duševně působí vyspěleji, zřejmě na 13 let. Má i jiné zájmy než 
jeho spolužáci.“ (U4)	

89	 „S rodiči jsme zpočátku komunikovali přes paní V, která pracuje pro stejného zaměstnavatele. Ale ani ona nemluví 
mongolsky“	(U5)

90	 zaznamenáno	hlavně	u	Číňanů
91	 viz	poznámka	pod	čarou	č.79	tohoto	textu
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Někteří	 rodiče-podnikatelé	 jsou	 značně	 vytížení	 a	 ti,	 jejichž	 příjmy	 jsou	 menší,	 nejsou	
plně	schopni	své	děti	podpořit	ve	vzdělávacím	procesu.92

Pedagogové pracující s dětmi z Vietnamu, Číny a mongolska

Při	průzkumu	pro	 tento	příspěvek	a	při	práci	v	projektech	SIM	a	CPIV	 jsme	se	setkali	
s	 mnoha	 učiteli	 ve	 Středočeském	 kraji	 a	 v	 Praze.	 U	 žádného	 z	 nich	 jsme	 se	 nesetkali	
s	projevy	rasismu	ani	s	projevy	stereotypizace.	„Věta, že „Číňané jsou pilní“ podle mého 
zdaleka neplatí. Možná u první vlny dětí před čtyřmi lety to platilo, ale druhá a třetí 
vlna jsou línější.“	(U3)

Čeští	učitelé	mají	nejlepší	snahu	vzdělávat	své	žáky,	ať	už	 jsou	odkudkoliv.	Problé-
mem	však	je,	že	existuje	velice	málo	učebnic	češtiny	pro	děti	cizince,	které	by	byly	vhodné	
pro	různé	věkové	kategorie,	pro	různé	typy	aktivit	a	pro	žáky	s	orientálním	mateřským	
jazykem.	Učitelé	tedy	postrádají	vhodné	metodické	materiály	a	jsou	na	výuku	sami.	

Aktivní vs. pasivní přístup

Tato	zátěžová	situace	u	nich	vyvolává	různé	reakce	a	postoje,	které	bychom	mohli	roz-
dělit	do	dvou	skupin.	První	skupina	bere	přítomnost	žáka	cizince	jako	výzvu,	či	vytržení	
z	rutiny.	Druhá	naopak	chápe	žáka	cizince	jako	problém,	kdy	je	na	žákovi,	aby	se	přizpů-
sobil,	aby	se	integroval,	aby	začal	mluvit	česky.	Takový	žák	pak	sedí	ve	třídě	a	je	„trpěn“,	
aniž	by	se	jeho	vzdělávání	někam	posouvalo.	Navíc,	jak	známo	děti,	které	se	nudí,	zlobí…

Na	mnoha	školách,	kde	se	s	přítomností	dětí-cizinců	„smířili“,	museli	novým	okol-
nostem	přizpůsobit	chod	celé	instituce.	93		Pro	učitele	na	těchto	školách	se	postupně	vý-
uka	cizinců	stala	tím	samým,	co	 je	výuka	dětí	se	specifickými	vzdělávacími	potřebami	
(SVP).	„Dyslektici a děti s jinými poruchami ukrojí učiteli stejný čas.“	(U1)	Výuka	
cizinců,	stejně	jako	dětí	s	SVP,	vyžaduje	velké	množství	přípravy94	a	důvěru	pedagogů	ve	
vlastní	schopnosti:	„Člověk musí být bojovník!“(U3)

Někteří	učitelé	nakonec	vnímají	vstup	cizinců	do	škol	 jako	velké	obohacení.	 „Učit 
cizince pro mě bylo a je velkým obohacením. Člověk jako učitel dělal pořád to samé. 
31 let na stejné škole. Čínské děti jsou výzva a já si trvale rozbíjím hubu. Sem tam 
ale něco prolomím. Něco vyjde, jsou to malé krůčky, jako že děti například samy 
vyplní dotazník.“	(U3)

92	 „Rodiče jsou pravděpodobně podnikatelé, ale dle oblečení žáka tipuji, že patří ke skupině s nižším příjmem. Komu-
nikace s nimi bývá složitá. Zdá se, že je vzdělání jejich syna příliš nezajímá.“	(U4)

93	 Např.	v	FZŠ	Mezi	školami	je	asistentka	pedagoga	mající	na	starosti	vzdělávání	dětí	cizinců	v	českém	jazyce.	Vyžaduje	to	
flexibilitu	 všech,	 protože	 v	 průběhu	 roku	 dochází	 k	 přeorganizovávání	 rozvrhu,	 protože	 cizinci	 přicházejí	 v	 průběhu	
školního	roku,	tj.	nekopírují	český	školní	rok.	Z	toho	plyne	potřeba	předělat	strukturu	a	čas	kurzů.	

94	 „Ze začátku mi denní příprava na jednu vyučovací hodinu trvala alespoň 2–3 hodiny.“ (U3)
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Setkání kultur 

Úkol	českého	učitele	vzdělávat	dítě,	které	se	narodilo	a	velkou	část	života	strávilo	v	Asii,	
není	nic	 jednoduchého.	Kromě	 jazykové	bariéry	čelí	pedagog	také	dalším	překážkám.	
Například	není	schopen	jasně	dešifrovat	chování	dítěte,	které	může	být	do	určité	míry	
determinované	kulturou	v	zemi	jeho	původu,	rodinným	zázemím,	či	osobnostními	rysy.	
Následují	ukázky	z	rozhovorů	ohledně	překvapivých	momentů	při	výuce	dětí	z	Vietna-
mu,	Mongolska	a	Číny.	Ty	se	týkají	nejen	chování,	dovedností,	vizáže,	jazykových	katego-
rií,	ale	i	životních	osudů:

Z	rozhovoru	s	U3,	která	vyučovala	zejména	čínské	děti:
„Co bylo překvapivé při práci s dětmi-cizinci?“–	„Všechno“	
„Číňané se posmívají, když sedí kluk s holkou … Neradi týmově pracují, nespolu-

pracují, navzájem si nepomáhají.“
„Zajímalo by mě, proč tu děti jsou – proč sedí osm hodin ve stánku v SAPĚ. Moh-

la by na ně přijít sociálka, ale já je na ně volat nebudu.“	

Z	rozhovorů	s	dalšími	učiteli:
„Všechno odkývají a pak si to stejně udělají podle svého.“	(U2	–	učila	děti	cizince	

z	mnoha	různých	zemí	včetně	Vietnamu,	Mongolska	a	Číny)	
Poznámka	autorky:	Děti	jsou	v	cizím	jazykovém	prostředí	snadněji	unavitelné	a	často	

dezorientované.		Navíc	v	některých	společnostech	kývání	hlavou	neznamená	„rozumím	
ti“,	ale	„poslouchám	tě“.

„Vietnamské holčičky jsou slečinky, drobné. V první třídě ale máme dvojča-
ta, úplně „nabušené“ zavalité holky, co se perou. Jsou úplně mimo naší představu  
o jejich rase.“	(U1	a	U2)	

„Krásně psali psacím písmem – všichni.“	(U6	a	U7	–	o	mongolských	žácích)
„Umí skvěle matematiku.“	(U8	–	o	mongolském	žákovi)
	 Zde	 je	 nutné	 podotknout,	 že	 matematika,	 kromě	 slovních	 úloh,	 poskytuje	 dětem	

z	natolik	odlišného	jazykového	prostředí	prostor	zažít	úspěch.	Navíc	v	matematice	často	
asijské	děti	vynikají.

„Jednou jsem chtěla, aby ve školní hře zabil draka a políbil princeznu. Vůbec se 
k tomu neměl.“	(U7	–	o	mongolském	chlapci).		

Poznámka	autorky:	Vysvětlení	může	být	víc.	Pohádky	v	různých	částech	světa	mají	
různé	kladné	i	záporné	postavy.	Drak	může	být	i	postavou	kladnou.	Navíc	líbání	je	v	ně-
kterých	 asijských	 zemích	 věcí,	 která	 se	 na	 veřejnosti	 v	 žádném	 případě	 nepraktikuje.	
Nebo	se	žák	snad	jen	styděl…?
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Na	druhé	straně	se	význam	kultury	v	zemi	původu	nesmí	přeceňovat,	protože	děti	
jsou	příslušníci	druhé	generace	migrantů,	u	níž	dochází	ke	změnám,	někdy	i	k	oslabová-
ní	kulturních	vlivů	země,	odkud	pocházejí	rodiče	(první	generace	migrantů).	

Postoje – jinakost a podvědomý etnocentrismus 

„Děti přijímají odlišnost naprosto přirozeně. Problém vytvoříme my, když ho po-
jmenujeme v multikulturním programu. Problém s jinakostí a multikulturou mají 
dospělí.“	(U5)

„Děti někdy bývají vykolejené z toho, že jsou považovány za cizince a že je u nich 
zdůrazňována jejich jinakost.“	(U1)

Když	přijde	malý	cizinec	do	české	školy,	učitelé	zpravidla	považují	za	nutné	přítom-
nost	cizince	ostatním	dětem	nějak	vysvětlit.	I	když	nutnost	takového	počínání	je	diskuta-
bilní,	často	volí	cestu,	kterou	odborníci	nepovažují	za	příliš	šťastnou.	Poukazují	na	jina-
kost	dětí	a	jejich	zemi	původu.	To	však	může	vést	k	nechtěnému	přenosu	etnocentrických	
postojů,	které	v	případě	eurocentrismu	přikládají	velký	význam	technickému	pokroku.	
Jinými	 slovy,	 při	 nástupu	 cizince	 disponují	 pedagogové	 základními	 informacemi	 o	 ze-
mích	původu,	v	našem	případě	o	Vietnamu,	Číně	a	Mongolsku	z	učiva	a	z	populárních	
médií.	„Znali jsme pojmy jako step, jurta a kočovníci.“	(U7).	Po	nástupu	cizince	mají	
snahu	například	v	hodinách	zeměpisu	o	daných	zemích	zjišťovat	informace	navíc.	„Za-
čali jsme zjišťovat, jak tam (v Mongolsku) žijí.“	(U7)	–	„A jak?“	-	„Jako naprostí chu-
dáci.“(U7)	 Představy	 pedagogů	 o	 zemi	 původu	 žáka	 bývají	 ovlivněné	 i	 vlastní	 životní	
zkušeností.	Například	socialistické	zřízení	v	Československu	bylo	mj.	charakterizováno	
nižší	technickou	úrovní.	Čínu	tak	někteří	považují	za	„komunistickou	zemi“,	což	s	sebou	
v	jejich	chápání	nese	i	„nízkou	technickou	vyspělost“	země,	která	ne	vždy	odpovídá	sku-
tečnosti.	

Na	 druhé	 straně	 pedagogové	 zcela	 chybně	 nepřikládají	 dostatečný	 význam	 jazy-
kovému	zázemí	nově	příchozích	dětí	a	vzorcům	chování	 jejich	domovského	prostředí.	
Kdyby	 učitelé	 alespoň	 částečně	 chápali	 strukturu	 žákovy	 mateřštiny,	 mohlo	 by	 jim	 to	
pomoci	ve	volbě	vhodného	způsobu,	kterým	dítě	mohou	naučit	česky.	Semináře,	které	se	
týkají	kulturních	specifik	dané	země,	jsou	pro	pedagogy	relevantní	jen	částečně,	protože	
neposkytují	 učitelům	 pro	 ně	 zásadní	 informaci	 –	 jak	 takové	 dítě	 učit.	 „Povídali nám 
o specifikách, ale neporadili nám, jak s dítětem konkrétně pracovat.“	(U1).	Učitelé	se	
mohou	mnoho	informací	dozvědět	například	od	tlumočníků	daných	jazyků,	či	od	insti-
tucí	a	jednotlivých	odborníků	na	dané	země	a	jazyky.
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Přejmenovávání

Zajímavou	problematiku	představuje		přejmenovávání.	Vietnamské	děti	si	často	vybírají	
česká	jména.	Pedagožky	toto	vysvětlovaly	snahou	dětí	se	integrovat	do	české	společnosti:	
„Chtějí být jako Češi.“		(U2)	Některé	děti	ale	česká	jména		vysloveně	odmítají	a	Číňané	
ani	Mongolové	si	česká	jména	sami	příliš	často	nedávají.	Učitelé	to	(mylně)	spojují	s	niž-
ší	ambicí	těchto	dětí	se	integrovat.	Někteří	pedagogové	děti	přejmenovávají	sami.	„Jeho 
jméno je pro mě nevyslovitelné. Tak mu říkám po svém.“	(U2).	Dle	mého	názoru	není	
spojitost	mezi	vůlí	se	integrovat	a	mezi	přejímáním	českých	jmen	prokázaná.	Vysvětlení	
přejímání	českých	jmen	může	být	mnohem	jednodušší	–	například	nevole	dětí	poslou-
chat	svá	jména	ve	zkomolené	verzi.	Zda	je	přejmenovávání	správné	či	nikoliv,	záleží	i	na	
lidském	vztahu	mezi	dítětem	a	učitelem.	Nicméně,	já	sama	zastávám	názor,	že	oslovová-
ní	dítěte	přezdívkou	z	rozhodnutí	učitele	není	správné,	protože	se	tím	do	jisté	míry	mění		
i	 identita	dítěte.	V	pluralitní	společnosti	 je	vhodné	a	žádoucí	respektovat	kořeny	všech	
dětí,	i	když	to	může	být	formou	vyslovování	jejich	zdánlivě	„nevyslovitelných“	jmen.		

Vědomí individuálních dispozicí dětí

Významným	faktorem	jsou	také	individuální	možnosti	a	schopnosti	dětí.		Mezi	asijskými	
dětmi	jsou	velké	individuální	rozdíly	a	podle	země	původu	žáka	nelze	předjímat,	jak	jim	
to	ve	škole	půjde.	Toho	jsou	si	učitelé	dobře	vědomi.

„Například jsme tu měli jednoho Číňana, který k nám v šesté třídě přijel přes 
Rusko. Česky se naučil tak dobře, že v osmé třídě vyhrál olympiádu v českém jazyce 
a dnes studuje na vysoké škole… Nebo jsme tu měli jednu Mongolku, která se memo-
rováním naučila jazyk užívat jen elementárně.“ (U5)

U	mnoha	z	nich	není	jasné,	zda	nemají	například	specifické	poruchy	učení.	„Neví-
me, zda jde o normální projev dítěte, či o SPU. Poradny je nechtějí diagnostikovat.“	
(U2)

Ačkoliv	učitelé	často	říkají,	že	mají	podezření,	že	některé	dítě	trpí	specifickou	poru-
chou,	školský	poradenský	systém	tj.	pedagogicko-psychologické	poradny,	speciálně	pe-
dagogická	centra,	ani	školní	psychologové	nejsou	prozatím	schopní	děti	cizince	plošně	
diagnostikovat.	Diagnostika	je	totiž	v	běžné	praxi	provozována	za	užití	českého	jazyka		
a	testů	šitých	na	míru	české	populaci.95	Školy	tak	využívají	podpory	dalších	subjektů,	jako	
například	občanských	sdružení	a	projektů	(o.s.	Meta,	CPIV	a	dalších).

95	 Ačkoliv	existují	tzv.	culture-free	testy	a	je		možné	využít	služeb	tlumočníků,	poradny	těmito	nástroji	nedisponují.	Navíc	by	
ani	tyto	testy	nemohly	ukázat,	zda	dítě	trpí	specifickou	poruchou	učení.



107/

Jazyková bariéra – frustrace 

„Zásadním momentem integrace je výuka jazyka.“	(U9)
„Pedagogové neumí pracovat s někým, kdo jim nerozumí.“	(U3)	
„Učit češtinu jako cizí jazyk je něco úplně jiného a učit Slovany a Neslovany je 

velký rozdíl.“	(U2)
Na	českém	trhu	je	velmi	malé	množství	vyhovujících	učebních	materiálů	češtiny	pro	

děti-cizince.	Neexistují	učebnice,	jež	by	zohledňovaly	možnosti	dětí,	které	větší	část	svých	
životů	žily	v	Asii.		„Proč je hned učíme slovní druhy?“	(U3)	Někteří	pedagogové	tak	učí	
podle	materiálů	pro	neslyšící,	jiní	se	spoléhají	na	vlastní	invenci.	Zaměřují	se	na	to,	co	je	
pro	žáky	skutečně	důležité,	například	porozumění	pokynům	a	orientace	ve	školní	budo-
vě.	Užívají	pantomimu,	hrané	situace	(např.	klepání	a	pak	„dobrý den“),	vlastnoručně	
namalované	kartičky	s	obrázky	s	výrazy	jako	nahoře, dole, vlevo, vpravo…Děti	zajímá	
hlavně	praktické	užití	jazyka:	„Veliký úspěch sklidily obraty používané při prodeji (ve 
stánku) – boty jsou velké, bunda je malá…“	(U3)

Ve	školách,	kde	jsou	cizinci	ještě	stále	raritou,	mají	učitelé	velký	problém	vyrovnat	
se	 s	 jazykovou	 bariérou:	 „Jazyk je největší překážka. Potřebovali bychom tlumoč-
níka pořád alespoň po telefonu, abych já tomu B mohla alespoň trochu vysvětlit,  
o co jde.“	(U8)	Paradoxně,	ačkoliv	pedagogové	vnímají	právě	jazyk	jako	překážku,	mají	
velmi	 malé	 povědomí	 o	 tom,	 že	 pro	 mnohé	 (pro	 ně	 exotické)	 jazyky	 existují	 slovníky		
a	další	materiály,	které	by	jim	komunikaci	mohly	usnadnit.96	Navíc	málokdy	jeví	zájem	
seznámit	se	se	základními	rysy	mateřského	jazyka	dítěte.	Učitelé	jsou	především	jazyko-
vě	vybaveni	evropskými	jazyky	a	právě	při	výuce	jazyka	se	poprvé	setkávají	s	orientál-
ním,	někdy	velmi	odlišným	uchopením	reality.	Například,	někteří	s	překvapením	zjišťují,	
že	terminologie	rodinných	vztahů	se	může	různit	„Čínské děti chtěly vědět rozdíl mezi 
manželkou bratra matky a sestrou matky.“	(U3),	či	že	ne	každý	jazyk	má	gramaticky	
odlišený	budoucí,	přítomný	a	minulý	čas.	

Učitelé	na	důsledné	výuce	českého	jazyka	často	trvají	a	zdůvodňují	to	tím,	že	přechod	
na	střední	školu	může	žákům	přinést	daleko	větší	problémy.97	Když	si	během	výuky	chtějí	
ověřit,	zda	dítě	rozumělo,	často	se	ho	ptají,	jak	se	to	řekne	v	jeho	rodném	jazyce.	Tento	
způsob	ověřování	se	mi	jeví	jako	nepraktický,	neboť	učitel	nemá	možnost	zkontrolovat,	
zda	dítě	odpovědělo	správně.	

U	pedagogů	často	dochází	k	frustraci	z	velmi	pomalého	pokroku	dětí	v	českém	jazy-
ce,	i	přes	to,	že	dětem	zajistili	další	výuku	či	návštěvy	kurzů.		Zlepšení	není	tak	rychlé,	
jak	by	si	přáli.	Učitele	trápí	i	pocit,	že	děti	nebudou	dostatečně	vybaveny	pro	život.	„Kvůli 
jazykové bariéře je nevzdělavatelný – nevzdělává se ani v českém, ani v čínském 

96	 Pro	více	informací	je	možné	se	obrátit	na	Orientální	ústav	Akademie	věd	ČR	(www.orient.cas.cz),	na	Ústav	Dálného	vý-
chodu,	či	Ústav	jižní	a	centrální	Asie	(www.ff.cuni.cz)	na	Filozofické	fakultě	Univerzity	Karlovy	v	Praze.	Další	pracoviště	
jsou	i	v	jiných	regionech,	například	na	Palackého	univerzitě	v	Olomouci	je	Katedra	asijských	studií	(www.kas.upol.cz).	

97	 Střední	školy	totiž	nejsou	povinné	přihlížet	k	faktu,	že	čeština	není	pro	uchazeče	o	studium	mateřským	jazykem.
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jazyce. To může ohrozit jeho budoucnost.“	 (U4)	Také	děti	zažívají	 frustraci,	která	se	
může	projevit	častými	absencemi	či	pasivitou.	„Děti se někdy bojí ptát“	(U9)

Učitele,	kteří	se	výukou	cizinců	zabývají	již	delší	dobu,	přestalo	již	trápit,	že	děti	špat-
ně	vyslovují	některé	hlásky	a	že	mluví	agramaticky.	Začali	se	zkrátka	soustředit	na	prak-
tické	užití	jazyka.	

„Měla jsem pocit, že když je neopravím, že se zboří svět. Po čtvrt roce jsem na to 
ale rezignovala. Radím kolegům, netrvejte na správné výslovnosti znělých a nezně-
lých hlásek, oni to prostě neslyší. Je jedno, jestli mluví agramaticky. U některých to 
skočí. Stejně jako mezi českými dětmi, i mezi XY jsou velké rozdíly.“	(U3)

Jako	dobrá	praxe	se	osvědčil	systém,	kdy	dítě-cizinec	navštěvuje	kmenovou	třídu	vě-
kových	vrstevníků,	s	níž	dochází	na	všechny	předměty	kromě	českého	jazyka.	Ten	se	učí	
ve	speciální	třídě	češtiny,	kam	docházejí	všichni	cizinci	ze	školy.	Tam,	kde	není	dostateč-
ný	počet	cizinců,	je	možné	zvolit	individuální	doučování	ze	strany	učitelů	a	dobrovolníků.

	

Přetížení dětí

Děti	cizinci	se	mnohdy	vzdělávají	i	nad	rámec	české	školy.	Například	vietnamské	děti	na-
vštěvují	přípravné	kurzy	na	gymnázium	pořádané	klubem	Hanoi.	Dále	čínské	děti	chodí	
na	odpolední	vyučování	do	Čínské	mezinárodní	školy	v	Praze.		Z	hlediska	českých	učitelů	
tak	bývají	děti	dost	přetížené.	Ve	škole	jsou	pak	unavené	a	nepodávají	dostatečné	výkony.	
Navíc	někteří	pedagogové	považují	vzdělávání	v	mateřském	jazyce	za	kontraproduktivní,	
protože	nedovoluje	dětem	„vnořit“	se	do	českého	jazyka	a	prostředí.	Učitelé	by	se	měli	
vyvarovat	pocitu,	že	dítě	by	se	mělo	„stát	Čechem“.	V	pluralitní	společnosti	je	zapotřebí	
respektovat	nárok	dětí	na	kontakt	s	kořeny	své	identity.	

Závěr

S	 ohledem	 na	 průzkumy	 veřejného	 mínění	 české	 populace	 jsem	 očekávala,	 že	 učitelé	
budou	mít	sklony	k	větší	stereotypizaci	žáků	z	východní	Asie	a	že	budou	uplatňovat	etno-
centrická	hlediska.	Ačkoliv	etnocentrismus	určitou	roli	v	myšlení	učitelů	hrál,	dotazova-
ný	vzorek	respondentů	ukázal,	že	čeští	učitele	jsou	schopni	s	dětmi	pracovat	mimo	rámec	
stereotypních	představ.	Nicméně	nebezpečná	může	být	představa,	že	jsou	to	děti,	které	
by	se	měly	přizpůsobit.	Vlastně	nikdo	neví,	jak	by	výuka	cizinců	měla	probíhat	„správně“		
a	to	je	zdrojem	nervozity.98	

98	 	Některé	„překonané“	didaktické	postupy	jako	memorování	mohou	při	práci	s	dětmi	cizinci	přijít	vhod.	
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Příliv	většího	počtu	dětí	cizinců	má	na	české	školství	dobrý	vliv,	neboť	nutí	učitele	
k	 hledání	 nových	 (a	 oprašování	 některých	 starých)	 pedagogických	 postupů.	 Zároveň	
otevírá	prostor	pro	diskuzi	nad	rozdílností	startovacích	čar	pro	děti	z	majoritní	populace,	
cizince	a	Romy	vlivem	sociálního	vyloučení	a	jazykové	bariéry.	Stále	více	vychází	najevo,	
že	i	Romové	jsou	na	počátku	školní	docházky	výrazně	jazykově	znevýhodněni.	99	

Školám	a	učitelům,	kteří	vzdělávají	děti	cizince,	chybí	systémová	podpora,	i	když	na	
tomto	poli	se	v	současné	době	odehrává	mnoho	iniciativ.	Ačkoliv	se	doposud	nejeví	re-
álně	mnoha	učiteli	navrhovaná	alternativa	povinného	ročního	přípravného	jazykového	
kurzu	pro	všechny	nově	příchozí	děti	ciznice,	je	možné	dosáhnout	dílčích	zlepšení.		Na-
příklad	zjednodušit	sylaby	pro	děti	cizince	a	děti	doučovat.	V	tomto	ohledu	vidím	vhodné	
příležitosti	praxe	pro	studenty	(nejen)	orientalistických	oborů.	

V	České	republice	nejvíce	chybí	vhodné	učebnice	a	metodické	materiály	specifické	
pro	děti,	které	se	narodily	a	vyrůstaly	ve	Vietnamu,	Mongolsku	a	Číně.100	Zejména	chybí	
pracovní	listy	pro	samostatnou	práci,	aby	děti	nemusely	neustále	čekat	na	učitele.	Dále	
by	významně	pomohly	audio	pomůcky	i	pro	práci	v	běžné	třídě	pro	ostatní	předměty.	
V	tomto	ohledu	mohou	orientalisté	výrazným	způsobem	pomoci.	Tímto	článkem	vyzý-
vám	obě	strany,	tj.	jak	pedagogy,	tak	orientalisty	k	zahájení	aktivní	spolupráce,	například	
formou	společných	projektů.	V	případě	zájmu	o	navázání	spolupráce	prosím	kontaktujte	
buď	Centra	podpory	inkluzívního	vzdělávání,	nebo	o.	s.	Meta.

99	 Učitelé	z	dotazované	skupiny,	kteří	měli	zkušenost	se	vzděláváním	Romů	poukazovali	na	problematiku	sociálního	zne-
výhodnění	jakožto	příčiny	nízké	hodnoty	vzdělání	v	rodinách.	Práce	s	romskými	dětmi	se	podle	učitelů	od	práce	s	cizinci	
liší	–	děti	ovládají	český	jazyk	mnohem	lépe,	ale	jejich	motivovanost	učit	se	bývá	v	případě	sociálně	vyloučených	mnohem	
nižší	než	u	cizinců.	Problém	jazyka	se	u	romských	dětí	velmi	podceňuje.	Často	mluví	etnolektem,	což	je	bráno,	jako	že	
„umí	česky“.	Avšak	etnolekt	má	úplně	jiné	kvality	než	obecná	čeština.	Výzkumy	ukazují,	že	mnoho	romských	dětí	češtinu	
neovládá.	Stále	přetrvává	přístup	části	pedagogů,	že	„přizpůsobit	se“	a	vše	zvládnout,	je	povinnost	dětí	a	jejich	rodičů.	
Mnozí	si	neuvědomují		zcela	jiné	startovní	pozice	a	omezení,	která	z	nich	vyplývají.		Metody	výuky	českého	jazyka	pro	
cizince	by	se	mohly	v	upravené	podobě	využívat	v	mnohem	větší	míře	u	romských	dětí,	neboť	obecná	čeština	je	pro	ně	
velmi	často	de	facto	cizí	jazyk.

100	 	„Je zapotřebí, aby vznikl nějaký hezký metodický postup, aby to do sebe hezky zapadalo.  Učebnice jsou buďto 
příliš jednoduché, nebo velmi pokročilé.“ (U3)	„Hrozně tu chybí rozumné texty pro středně pokročilé. Nejde pořád 
hrát pexeso.“	(U3)
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Česká	společnost	je	kulturně	velmi	homogenní,	je	obecně	známým	faktem,	že	není	na-
kloněna	přijímání	vlivů	z	kulturně	odlišných	komunit,	od	migrantů	nebo	minorit.101		Vět-
šina	z	nás	trpí	přepjatou	xenofobií.	K	překonání	desinterpretace	interkulturních	rozdílů	
mezi	 českou	 majoritou	 a	 odlišnými,	 cizími,	 jinými	 minoritami	 má	 dopomoci	 reforma	
systému	 vzdělávání	 na	 českých	 základních	 a	 středních	 školách.	 Reforma	 má	 usilovat		
o	snížení	xenofobie	a	rasismu	ve	společnosti	a	pomoci	výchově	dětí	a	mládeže	k	toleranci	
a	respektu	k	druhým,	odlišným	etnikům	i	sociálním	minoritám	na	našem	území.	

Moderní	 edukační	 proces	 má	 vést	 jedince	 k	 orientaci	 v	 multikulturní	 společnosti.	
Ať	již	přijmeme	pro	následující	období	vývoje	lidstva	na	naší	„globalizací	choré“	planetě	
tento	proces	vzniku	a	tvorby	multietnické	a	multikulturní	společnosti	pozitivně	nebo	ne-
gativně,	nezabráníme	mu.	Postmoderní	orientace	společenských	věd	nás	vede	k	tomu,	
abychom	se	zvyšováním	liberalizace	našich	životů	dbali	na	vyvážené	přijímání	zodpo-
vědnosti	za	tento	svět	a	jeho	budoucnost.	Společnost	cítí	oprávněně	potřebu	tuto	zodpo-
vědnost	a	toleranci	i	solidaritu	ke	svým	odlišným	a	slabším	členům	vnést	do	edukačních	
procesů,	které	z	dětí	vychovávají	občany	státu.	„Multikulturní	výchova	by	měla	doplňovat	
celý	proces	reformy	vzdělávacího	systému	a	být	schopna	reagovat	na	společenské	výzvy	
i	občanské	potřeby.	…	Zároveň	je	nezbytné	reflektovat	úzkou	souvislost	realizace	téma-
tu	 s	 kompetencemi	 pedagogů	 a	 celkovým	 nastavením	 podpůrného	 systému,“	 tvrdí	 na	
počátku	svého	zamyšlení	nad	kurikulární	reformou	dr.	Morvayová	(Morvayová,	Moree	
2009:	9).

„Multikulturní	výchova“	se	stala	od	1.	9.	2007	povinnou	součástí	vzdělávacích	pro-
gramů	(osnov)	základních	škol	a	prvního	stupně	víceletých	gymnázií.	A	od	1.	9.	2009	se	
také	vřadila	do	výchovně	vzdělávacích	cílů	výuky	na	druhém	stupni	víceletých	gymnázií	
a	gymnázií,	podle	RVP-G,	a	následně	(doufejme)	bude	vřazena	i	do	vzdělávacích	progra-
mů	dalších	středních	škol.	

Náš	příspěvek	pojednává	o	problémech	multikulturalismu	a	multikulturní	výchovy,	
respektive	o	problémech	provázejících	v	současnosti	naši	školskou	reformu.	Vycházíme	
z	 dnes	 již	 rozsáhlého	 souboru	 statí	 a	 příruček,	 snažících	 se	 pomoci	 pedagogům	 nový	
vzdělanostně-výchovný	celek:	multikulturalismus	zvládnout	(Průcha	2006;	Morvayová,	
Moree	2009;	Švingalová	2007;	Černík,	Ičo	2006).	Ale	také	z	pětiletého	terénního	výzku-
mu	 autorky	 příspěvku,	 během	 něhož	 se	 sama	 podílela	 na	 tvorbě	 ŠVP	 na	 jednom	 mo-
ravském	gymnáziu.	Shrneme	výsledky	tohoto	pozorování,	dílčí	problémy,	s	nimiž	byla	
autorka	řadu	let	v	každodenním	styku,	a	v	komparaci	s	teoretickou	přípravou	se	pokusí-
me	dosáhnout	odpovědi	na	otázku:	Má	multikulturní	výchova	v	rámci	naplňování	RVP	
přínos	pro	asijské	menšiny	v	ČR?	Pro	multikulturní	výchovu	je	níže	popsaná	problema-
tika	o	to	závažnější,	oč	méně	výchovně	vzdělávacích	cílů	výchovy	k	multikulturalismu		

101	 To	dokazuje	například	nepochopení	sociálního	chování	žáků	a	žákyň	asijského	původu	na	základních	školách	učiteli.	
Nerespektování	 tabu	 fyzického	 kontaktu	 mezi	 učitelkou	 a	 žákem,	 byť	 by	 se	 jednalo	 o	 projev	 přízně	 ze	 strany	 učitele,	
může	Asiaty	uvést	do	značných	rozpaků.	Tolerovat	sklopené	oči	a	posmrkávání	Asiatů	ve	školních	lavicích	by	se	mělo	stát	
samozřejmostí.
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a	metodologie	k	nim	vedoucí	se	mezi	současnou	pedagogickou	obcí	rozšířilo,	případně	
oč	méně	si	je	osvojila.

O	co	vůbec	jde?	Proč	dnes	hovoříme	o	„multikulturalismu“?	Co	je	cílem	„multikul-
turní	výchovy“?	„Společnost	má	zájem	na	tom,	aby	docházelo	k	většímu	pochopení	roz-
dílnosti	a	jinakosti.	Máme	být	především	humanisty,	propagátory	a	obránci	lidství	v	tom	
nejširším	slova	smyslu,	tedy	i	lidské	variability,	rozdílnosti	a	jinakosti.	Domníváme	se,	že	
to	 je	 jeden	z	nejdůležitějších	úkolů	nás	pedagogů,“	tvrdí	doc.	Cichá	ve	studii	věnované	
výše	položeným	otázkám	(Cichá	2007:	227).	 Je	v	silách	dnešní	pedagogické	veřejnosti	
se	s	 tak	obtížným	úkolem	vyrovnat?	 Jsou	pro	zvládnutí	 složité	problematiky	multikul-
turalismu	 dostatečně	 vybaveni	 (vědomostmi	 či	 metodicky)?	 Proti	 tomuto	 východisku,	
které	 ozřejmuje	 jednoznačně	 potřebnost	 multikulturní	 výchovy,	 a	 to	 od	 primárního	
vzdělávání	až	po	akademický	svět,	 snad	až	po	dosažení	vzdělanostní	 společnosti,	 stojí	
kritický	názor	významného	italského	politologa	prof.	Giovanni	Sartoriho,	který	pohlíží	
na	„multikulturalismus“	jako	na	projekt,	který	si	nárokuje	prezentaci	multikulturní	spo-
lečnosti	jako	totality	svého	druhu.	A	staví	jej	do	opozice	vůči	„pluralismu“	jako	základu	
otevřených	společností.	„Multikulturalismus	je	projekt	ve	vlastním	slova	smyslu,	neboť	
předkládá	 vizi	 nové	 společnosti	 a	 plánuje	 její	 uskutečnění.	 Současně	 je	 to	 také	 produ-
cent	odlišností	–	sám	je	vytváří	tím,	jak	se	zasazuje	o	zviditelnění	rozdílů,	jejich	posílení,		
a	tím	i	o	rozhojnění	jejich	počtu.“	(Sartori	2005:	75).	Vtip	je	v	tom,	že	oba	výše	zmínění	
autoři	mají	pravdu,	neboť	můžeme	souhlasit	jak	se	Sartorim,	že	„skutečný	rasista	je	ten,	
kdo	rasismus	vyvolává“,	(Sartori	2005:	74)	tak	s	Cichou,	když	chápe	multikulturalismus	
„jako	ideál	uskutečňované	tolerance	a	respektu	k	jinému	a	odlišnému“,	který	vede	k	„vy-
tvoření	 pluralitní	 společnosti	 zahrnující	 množství	 odlišných	 sociokulturních	 skupin.“	
(Cichá	2007:	227).		Sartori	z	této,	poněkud	paradoxní,	situace	vyvádí	čtenáře	vysvětlením	
historicko-kulturního	 rozměru	 multikulturalismu.	 Evropa	 a	 evropská	 identita	 stojí	 na	
jazykové	i	etnické	pluralitě,	jíž	neodpovídá	„multikulturní	společnost“,	svým	způsobem	
směřující	 k	 totalitě	 uznání	 jisté	 vize	 soužití	 multi-etnické	 společnosti	 v	 původních	 ná-
rodních	státech	i	nadnárodních	společenských	organizací,	ale	mezikulturní	výměna,	tj.	
interkulturalismus.102		

Cizinci,	kteří	přichází	do	naší	společnosti,	která	vznikla	na	základě	národní	ideje	–	
národního	státu,	tak	jak	se	profilovala	v	19.	století,	působí	skutečně	jako	„odlišní	lidé“,	
přicházející	z	venku.	 Jejich	počet	stoupá.	Rasismus	 je	pravděpodobně	důsledkem	obav	
o	 integraci	národa,	 společnosti.	 „Globalizace	a	 intenzifikace	kontaktů	mezi	 jednotlivý-
mi	 skupinami	 přispěla	 v	 mnoha	 částech	 světa	 k	 upevnění	 hranic	 a	 agresivní	 politiky	
identit,	pokud	byli	političtí	lídři	schopni	využít	k	získání	lidové	podpory	kulturalistickou	
rétoriku,“	 tvrdí	významný	norský	antropolog	Thomas	Hylland	Eriksen	(Eriksen	2007:	
252).	Nicméně	s	nárůstem	etnických	i	kulturních	minorit	se	soudobá	společnost	musí	

102	 Sartori	považuje	za	nejdůležitější	aspekt	pluralismu	„respekt“,	nikoli	však	„rovný	respekt“,	který	by	všem	kulturám	při-
suzoval	 rovnou	 hodnotu.	 To	 by	 totiž	 znamenalo,	 dle	 něj,	 	 likvidaci	 pojmu	 hodnoty:	 „Je-li	 vše	 hodnotné,	 pak	 nic	 není	
skutečně	hodnotné,	hodnota	sama	ztrácí	jakoukoli	hodnotu.“	(Sartori	2005:	50).
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vyrovnat.	Evropa	a	Evropané	budou	stále	více	a	více	tvořit	kulturně	i	etnicky	rozličnou	
společnost	a	tato	společenská	diverzita	se	projeví	i	ve	školních	lavicích.	Jedním	ze	způso-
bů,	jak	to	zvládnout,	je	právě	„multikulturní	výchova“	jako	jeden	ze	základních	staveb-
ních	kamenů	tolerantní,	pluralitní,	multikulturní	či	interkulturní	společnosti,	ať	již	její	
ideovou	základnu	vidíme	v	tom	či	onom	aspektu	vzájemného	soužití.	Jde	o	to,	aby	toto	
soužití	bylo	pro	společnost	integrující,	obohacující	a	prospěšné.	

Jako	 ti	 „nejvíce	 odlišní“	 jsou	 vnímáni	 právě	 příslušníci	 asijských	 menšin,	 spolu	
s	 Romy,	 černochy	 a	 Araby.	 Stereotypy	 v	 myšlení	 a	 myšlení	 založené	 na	 kategorizaci		
a	generalizaci	v	přístupu	k	cizincům,	těm	druhým,	nestejným,	odlišným	přetrvává	v	naší	
společnosti	nejvíce	k	následujícím	etnickým	minoritám:	Romům,	Židům,	Vietnamcům,	
Arabům,	černochům,	příslušníkům	balkánských	zemí	a	příslušníkům	bývalého	SSSR.	Ze	
strany	žáků,	učitelů,	ale	také	adeptů	na	učitelské	povolání,	studentů	pedagogických	fa-
kult	v	přístupu	k	menšinám	převládá	jejich	konvenční	vnímání,	zatížené	emocionalitou	
a	dokonce	hodnocením	či	souzením	jejich	chování	a	jednání	jako	špatného	či	nespráv-
ného,	protože	odlišného	od	chování	a	jednání	většinové	populace.	„Možnost	řešení“,	pro	
vytvoření	otevřené	pluralitní	a	multikulturní	společnosti,	„se	otevírá	ve	společenské	refle-
xi,	kdy	jsou	odkrývány	osobní	i	sociální	mýty,	omyly,	mediální	či	společenské	poloprav-
dy,	pseudoreálné	problémy	a	pseudosmysly,	kterými	jsou	různé	postoje,	názory,	návyky		
a	životní	praxe	neseny.“	(Morvayová,	Moree	2009:	31).	Na	jejím	počátku	(otevřené	plura-
litní	a	multikulturní	společnosti)	by	měla	stát	„multikulturní	výchova“	jako	součást	všech	
oblastí	vzdělávání,	jako	odpověď	na	společenskou	potřebu.	Nicméně,	jak	již	bylo	výše	na-
značeno,	model	výchovy	k	multikulturalismu	je	obtížně	zvládnutelný,	riziko,	že	ve	svých	
důsledcích	vyvolá	rasistické	tendence	u	dětí	a	mládeže,	je	vysoké.	(Srovnej:	Eriksen	2007:	
251).	 Práce	 s	 lidskými	 emocemi,	 myšlením,	 prožíváním	 a	 chováním	 je	 velmi	 náročná		
a	vyžaduje	rozsáhlou	míru	zkušenosti	a	rozsáhlý	soubor	edukačních	kompetencí	edu-
kátora.	Kritické	protipředsudkové	vzdělávání,	jehož	součástí	by	výchova	k	multikultura-
lismu	a	pluralismu	měla	být,	může	být	postaveno	jen	na	kritickém	protipředsudečném	
myšlení	edukátorů,	kteří	multikulturní	výchovu	realizují.	

Česká	 pedagogická	 obec	 na	 přijetí	 nového	 rozměru	 vzdělávání,	 vzdělávacích	
oblastí	 a	 průřezových	 témat,	 liberalizaci	 školství,	 individualizaci	 škol	 a	 vzdělávání	
pro	 konkurenceschopnost	 nebyla	 připravena.	 Reforma	 byla	 učiněna	 v	 historickém	
diskursu	 jednoznačně	 shora,	 jen	 s	 malou	 spoluúčastí	 pedagogické	 obce.	 A	 navíc,	 pe-
dagogická	 obec	 byla	 sice	 seznámena	 s	 metodologií,	 jak	 vytvořit	 nový	 „školní	 vzdě-
lávací	 program“	 (ŠVP)	 tak,	 aby	 školská	 reforma	 mohla	 být	 uskutečněna,	 ale	 nikoli	 se	
samotným	 nově	 interpretovaným	 obsahem	 nových	 vzdělávacích	 oblastí,	 především	
tzv.	 „průřezových	 témat“,	 která	 mají	 prolínat	 celý	 nový	 vzdělávací	 program,	 čili	 žáci		
a	žákyně	mají	být	s	jejich	výchovně-vzdělávacími	cíli	seznamováni	průběžně;	mezi	„prů-
řezová	 témata“	 patří	 také	 „multikulturní	 výchova.“103	 (Metodický	 portál	 MŠMT–RVP).

103	 „Smyslem	 průřezového	 tématu	 Multikulturní	 výchova	 (MKV)	 je	 seznamovat	 žáky	 s	 rozmanitostí	 kultur,	 prohlubovat	
jejich	poznání	vlastní	 identity,	rozvíjet	 jejich	smysl	pro	respekt	a	solidaritu,	nacházet	způsoby	spolupráce	s	odlišnými	
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Zavádění	 RVP	 do	 základních	 škol	 se	 nesetkalo	 s	 jednoznačně	 pozitivním	 ohlasem	 ani	
u	pedagogů,	ani	u	žáků	a	žákyň,	případně	u	veřejnosti,	a	jeho	zavedení	na	střední	školy	je	
přijímáno	snad	ještě	negativněji.	Mezi	největší	problémy	reformy	patří	faktická	stránka	
vedoucí	k	její	neproveditelnosti	–	nově	vzniklé	vzdělávací	oblasti	a	průřezová	témata	totiž	
nemá	kdo	učit!	(Vždyť	který	učitel	porozumí	úsměvu	vietnamského	žáka	v	první	lavici?)	
„Multikulturní	výchova“	je	jedním	z	nejproblematičtějších	nově	zaváděných	vědomostně-
výchovných	okruhů,	navíc	průřezově	zařazených	do	všech	oblastí	edukačního	procesu.	

Stojí	za	to	upřesnit,	 jak	vytváření	a	zavádění	ŠVP	probíhá	v	praxi.	RVP	předepisuje	
školám	nové	požadavky,	které,	byť	ve	volné	kombinovatelnosti	a	variabilitě,	musí	napl-
nit.	Mezi	ně	patří	 zavedení	nových	vzdělávacích	oblastí	a	průřezových	 témat,	ale	 také	
zavedení	nových	tzv.	„výchovně	vzdělávacích	strategií“,	tedy	jakési	metodologie,	jak	nově	
vymezených	cílů	(tzv.	„klíčových	kompetencí	žáků	a	žákyň“)	dosáhnout.	Průřezová	té-
mata	„mají	především	ovlivňovat	postoje,	hodnotový	systém	a	jednání	žáků	a	žákyň.“104	
(Metodický	portál	MŠMT	-	RVP).

ŠVP	jednotlivé	školy	je	tvořen	samotnou	školou,	tedy	jejími	pedagogy,	kteří	současné	
učivo,	látku,	poznatky,	které	přísluší	jednotlivým	předmětům,	nově	systematicky	roztřídí	
a	přiřadí	do	nových	„vzdělávacích	oblastí“105	(zavedené	předměty	a	jejich	odborná	náplň,	
kurikulum,	se	roztřídí	do	vyšších	celků),	v	nižší	instanci	se	pak	průřezová	témata	vloží	
do	předmětů,	které	na	sebe	vzaly	odpovědnost	za	jejich	výuku,	případně	se	vytvoří	nový	
předmět	 pod	 garancí	 určité	 „vzdělávací	 oblasti“.	 ŠVP	 se	 pak	 doplní	 o	 mezipředmětové	
vztahy,	přesahy	výuky	a	žákem	získávané	klíčové	kompetence,	a	tak	vznikne	nový	„škol-
ní	vzdělávací	program“,	autentický	a	závazný	pro	průběh	edukačního	procesu	na	dané	
škole.	Ve	školní	realitě	se	ŠVP	po	sepsání	zveřejní	na	webových	stránkách	školy	a	pak	nej-
častěji	založí	do	nejvzdálenějšího	rohu	sborovny.	Jinak	řečeno,	soudobá	reforma	školní	
vzdělávací	soustavy	je	více	formální	než	reálná.	

Původní	 záměr	 tvůrců	 RVP	 byl	 jistě	 chvalitebný,	 neboť	 v	 naší	 vzdělávací	 soustavě	
prvně	problematizoval	v	pedagogice	dávno	vymezený	fakt,	že	si	mnohdy	„představuje-
me	mozek	 jako	skladiště,	které	 lze	naplňovat,	namísto	 toho,	abychom	jej	chápali	 jako	
nástroj,	který	lze	používat.“	(Gardener	1996:	233).	Avšak,	ač	určili	místo	a	čas,	kam	má	
česká	 reforma	 vzdělávání	 dospět,	 nevyzbrojili	 českou	 pedagogickou	 obec	 žádným	 de-
tektorem	umožňujícím	jí	projít	„pedagogickým	minovým	polem“,	jak	nazývá	metodiku	
moderní	pedagogiky	G.	Petty.

kulturami.	MKV	souvisí	i	s	mezilidskými	vztahy	ve	škole,	vztahy	mezi	školou	a	rodinou,	vztahy	školy	s	místní	komunitou.	
MKV	se	v	základním	vzdělávání	zabývá	kulturními	odlišnostmi,	mezilidskými	vztahy,	etnickým	původem	lidí,	multikul-
turalitou	a	principy	sociálního	smíru	a	solidarity.“	

104	 „Multikulturní	 výchova	 se	 zaměřuje	 zejména	 na	 poznání	 a	 pochopení	 kulturních	 diferencí	 mezi	 lidmi	 nejrůznějšího	
původu,	mezilidské	vztahy,	interkulturní	komunikaci	a	přizpůsobení	životu	v	multikulturní	společnosti.“

105	 Nové	„vzdělávací	oblasti“:	Jazyk	a	jazyková	komunikace,	matematika	a	její	aplikace,	člověk	a	příroda,	člověk	a	společnost,	
člověk	a	svět	práce,	umění	a	kultura,	člověk	a	zdraví,	informatika	a	informační	a	komunikační	technologie.	Průřezová	té-
mata:	osobnostní	a	sociální	výchova,	výchova	k	myšlení	v	evropských	a	globálních	souvislostech,	multikulturní	výchova,	
environmentální	výchova	a	mediální	výchova.
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O	změnu	tohoto	stavu	se,	mimo	jiné,	budou	snažit	učitelé	oboru	kulturní	antropo-
logie	na	KSA	v	Olomouci	za	pomoci	právě	rozbíhajícího	se	projektu	z	ESF	-	OP	VK	1.2	
„Protipředsudkové	 workshopy	 pro	 žáky	 základních	 a	 středních	 škol	 se	 zaměřením	 na	
multikulturní	výchovu“.	Jeho	cílem	je	oslovit	formou	pracovních	dílen	pro	učitele	i	žáky	
až	 1	 000	 osob.	 Doufáme,	 že	 náš	 projekt	 napomůže	 nejen	 pedagogům	 a	 jejich	 žákům		
k	vzájemnému	porozumění,	ale	také	rozvoji	multikulturní	výchovy	v	ČR.		

Náš	projekt	reaguje	především	na	nedostatky	v	realizaci	multikulturní	výchovy	na	
základních	a	středních	školách.	Nástrojem	ke	zlepšení	situace	budou	tzv.	pětidílné	work-
shopy,	ve	kterých	budou	žáci	pod	vedením	dvojice	lektorů	formou	zážitkové	pedagogiky	
vedeni	k	pochopení	rizik	předsudků,	stereotypů,	xenofobie	a	rasismu	a	naopak	bude	pre-
zentován	význam	lidských	práv	a	soužití	odlišných	sociálních	a	etnických	skupin.	

Dalším	cílem	je	přímá	práce	s	pedagogy,	která	bude	realizována	formou	poradenství,	
možností	náslechu	na	workshopech	i	mentorstvím	při	realizaci	vlastních	lekcí.	Pedago-
gové	obdrží	výukové	materiály,	které	dále	využijí	v	rámci	vlastní	výuky	po	ukončení	reali-
zace	projektu.	Tato	podpora	povede	k	jejich	samostatnosti	v	plánování	a	realizaci	dalších	
aktivit	v	rámci	průřezového	tématu	multikulturní	výchova	na	celé	škole	a	tím	ke	zvýšení	
kvality	výuky	multikulturní	výchovy	na	základních	a	středních	školách	v	Olomouckém,	
Zlínském	a	Moravskoslezském	kraji.	
-	 Předpokládáme	tato	témata	workshopů	(jejich	konkrétní	obsahová	náplň	bude		
	 upřesněna	v	souladu	s	výsledky	dotazníkového	šetření).
-	 Všichni	jsme	různí	–	všichni	jsme	stejní	(tolerance	k	odlišným	postojům	a	zvykům).
-	 Stereotypy	v	myšlení	a	jednání	(riziko	prvního	dojmu,	zevšeobecňování,	labeling).
-	 Předsudek	má	mnoho	podob	(xenofobie,	diskriminace	a	problematika	lid.	práv).
-	 Probl.	 rasismu,	 fenomén	 migrace	 –	 jaké	 je	 to	 být	 mezi	 lidmi	 jiné	 kul.	 v	 menšině.	
-	 Extrémismus.

Program,	realizovaný	vždy	v	rámci	jednoho	třídního	kolektivu,	bude	mít	pět	lekcí,	
které	budou	realizovány	dvojicí	lektorů;	jedna	lekce	bude	trvat	90	minut.	Osnova	work-
shopů	 bude	 dána,	 nicméně	 i	 zde	 bude	 možné	 přihlížet	 k	 realitě	 dané	 třídy	 –	 sociální	
klima	kolektivu	totiž	výrazně	ovlivňuje	možnost	práce	s	hodnotovým	systémem	žáků.	

Projektový	tým,	včetně	autorky	příspěvku,	doufá,	že	právě	toto	je	jedna	z	možných	
cest,	jak	multikulturní	výchovu,	vázanou	na	pro-inkluzivní	nastavení	škol,	které	by	měly	
sloužit	k	zvládnutí	počínající	diverzity	nejen	na	školách,	ale	také	v	české	společnosti,	pře-
sunout	z	formálního	místa	v	ŠVP	do	žité	praxe	škol.	V	důsledku	by	náš	projekt,	právě	pro-
to,	že	jeho	cílovou	skupinou	nejsou	jen	žáci	a	žákyně	základních	a	středních	škol,	ale	také	
pedagogové,	měl	přispět	ke	zvládnutí	metodiky	moderní	interaktivní	výuky	multikultur-
ní	výchovy	učiteli,	a	také	obohatit	jejich	znalosti.	Na	základě	nově	získaných	schopností	
a	dovedností	by	pedagogové	mohli	učinit	velký	kus	práce	v	přijímání	členů	etnických	či	
kulturních	minorit	ve	většinově	homogenních	třídách.	Jistěže	nezměníme	přístup	veřej-
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nosti	k	problematice	menšin	bez	pomoci	dalších	subjektů,	bez	pomoci	změnám	otevře-
ných	pedagogů,	bez	podpory	médií	a	konečně	také	pokrokové	části	rodičů.	Ale	věříme,	že	
i	malý	krok	správným	směrem	může	motivovat	či	podnítit	k	obratu	v	myšlení	podstatnou	
část	 naší	 konzervativní	 společnosti.	 Multikulturní	 výchova,	 ač	 jeden	 z	 nejproblematič-
tějších	 nově	 zaváděných	 vědomostně-výchovných	 okruhů,	 by	 právě	 proto,	 že	 je	 navíc	
průřezově	zařazena	do	všech	oblastí	edukačního	procesu,	mohla	přispět	k	utlumení	ra-
sistických	projevů	dětí	a	mládeže	a	vést	k	postupnému	odbourání	stereotypů	v	myšlení		
a	jednání,	odbourání	předsudků,	a	tedy	k	zlepšení	postavení	menšin	v	ČR.	
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autoři 
(v	abecedním	pořadí)

mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

Anglistka,	japanoložka,	od	roku	2001	působí	jako	odborná	asistentka	a	vedoucí	japonské	
sekce	na	Katedře	asijských	studií	Filozofické	fakulty	Univerzity	Palackého	v	Olomouci.	
Zabývá	 se	 mezikulturní	 pragmatikou	 (cross-cultural	 pragmatics)	 a	 problematikou	 vy-
jadřování	zdvořilosti.	Publikovala	odbornou	monografii	Politeness Strategies in Cross-
cultural Prespective: Study of American and Japanese Employment Rejection Letters 
(2008)	a	mimo	jiné	spolupracovala	např.	na	překladu	jazykové	příručky	Asijský tlumoč-
ník – 8 významných jazyků Asie	(japonská	část,	2003).	Ve	své	pedagogické	činnosti	se	
věnuje	zejména	výuce	japonského	jazyka,	lingvistických	a	sociolingvistických	předmětů,	
ve	kterých	se	snaží	uplatnit	i	své	zkušenosti	ze	studijních	i	pracovních	pobytů	v	Americe	
a	 Japonsku,	 tlumočnické	a	překladatelské	činnosti.	Řadu	 let	 se	věnovala	výuce	češtiny	
pro	cizince.

Doc. mgr. martina Cichá, Ph.D. 

Je	absolventkou	doktorského	studijního	programu	Antropologie	na	Pedagogické	fakultě	
Univerzity	Palackého	v	Olomouci.	Habilitovala	v	oboru	Pedagogika	tamtéž.	Dlouhodo-
bě	 se	 zabývá	 problematikou	 multikulturalismu	 a	 multikulturní	 výchovy,	 z	 antropolo-
gicko-pedagogických	hledisek.	V	současné	době	působí	na	Fakultě	humanitních	studií	
Univerzity	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	jako	ředitelka	Ústavu	aplikovaných	společenských	věd,		
v	rámci	Institutu	zdravotnických	studií.	Externě	je	angažována	na	Filozofické	fakultě	UP	
v	Olomouci,	ve	prospěch	studijního	oboru	Kulturní	antropologie.	Vyučuje	předměty	an-
tropologického,	biologického,	pedagogického,	etického	a	metodologického	zaměření.	Je	
autorkou	a	spoluautorkou	studijních	textů	a	skript	a	celé	řady	odborných	studií,	článků	
a	konferenčních	příspěvků.

mgr. Zuzana Hrdličková, Ph.D.

Kulturní	antropoložka	se	zájmem	o	aplikovanou	antropologii	s	pracovními	zkušenostmi	
v	Evropě	a	v	Asii	v	oborech	vzdělávání,	lidských	práv,	humanitárního	práva,	rozvojové	
pomoci	a	mírotvorectví.	Odborným	vzděláním	etnoložka	a	indoložka	se	specializací	na	
tamilštinu.	Autorka	publikací	a	přednášek	na	téma	rozvojové	práce,	genderu,	šrílanské		
a	indické	společnosti	a	války,	např.	„Dynamics	of	Female	Emancipation.	The	Case	of	Ta-
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mil	Women	and	Sri	Lankan	Civil	War“	(In:	Manuscripta Ethnologica, 2009),	„Válka	na	
Šrí	Lance	a	‘emancipace‘	tamilských	žen“	(In:	Nový Orient 2,	2009),	„Cultural	Interpre-
tations	 of	 Tamil	 Tigresses	 and	 Tamil	 Women	 Employed	 in	 Non-Traditional	 Ways.	 Two	
New	Phenomena	in	Tamil	Sri	Lankan	Society“	(In:	Archiv Orientální 76,	2008).	Nově	
se	zajímá	o	problematiku	imigrace	do	ČR.	Spolupracovala	na	materiálu	Vzdělávací sys-
témy ve Vietnamu, Ukrajině, Mongolsku a Číně a	vytváření	hesel	pro	připravovanou	
Nilgiri Encyclopedia (ed.	prof.	Paul	Hockings).

Centrum podpory inkluzívního vzdělávání (CPIV)

Multioborové	 týmy	Center	podpory	 inkluzívního	vzdělávání	podporují	 školy	na	území	
celé	 ČR	 v	 zavádění	 inkluzívních	 principů	 do	 škol.	 Na	 příspěvku	 se	 podíleli	 pracovníci	
CPIV	Praha.	Tento	projekt	 je	spolufinancován	Evropským	sociálním	fondem	a	státním	
rozpočtem	České	republiky.

mgr. Ján Ičo

Vietnamista,	vystudoval	obor	vietnamistika	na	Ústavu	Dálného	Východu	Filozofické	fa-
kulty	Univerzity	Karlovy	v	Praze	a	od	roku	2004	se	podílí	na	výuce	oboru	Etnologie	se	
specializací	 vietnamistika	 tamtéž.	 Zabývá	 se	 především	 starší	 vietnamskou	 literaturou	
–	 v	 současnosti	 se	 věnuje	 nejstarší	 čínsky	 psané	 poezii	 na	 území	 Vietnamu	 –	 a	 nábo-
ženstvím	Jihovýchodní	Asie.	Je	zakládajícím	členem	občanského	sdružení	Klub	Hanoi.	
Překládá,	tlumočí	a	publikuje.	Spolupracoval	na	přípravě	a	editaci	hesel	pro	Encyklopedii	
Beliana	Slovenské	akademie	věd,	podílel	se	jako	spoluautor	na	publikacích	S vietnam-
skými dětmi na českých školách	 (2006),	 Dějiny Vietnamu	 (2008)	 či	 knize	 povídek	
Krejčovský závod Saigon		(2008),	jakožto	překladatel	jedné	z	povídek.	Pro	Muzeum	hl.	
m.	Prahy	připravil	publikaci	Náboženství ve Vietnamu (2010).

mgr. Veronika kapišovská

Absolventka	Filozofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	v	Praze,	obor	mongolistika	–	rusisti-
ka.	V	současnosti	působí	na	Semináři	mongolistiky	Ústavu	pro	jižní	a	centrální	Asii	FF	
UK.	 Dlouhodobě	 se	 zabývá	 problematikou	 přejímání	 a	 adaptace	 cizích	 slov	 v	 mongol-
štině	a	dalšími	sociolingvistickými	a	kontaktově	lingvistickými	tématy	(např.	 jazykové	
plánování,	novodobé	jazykové	kontakty,	apod.).	Pravidelně	se	zúčastňuje	terénních	vý-
zkumů	v	Mongolsku	a	své	práce	publikuje	ve	sborníku	Ústavu	pro	jižní	a	centrální	Asii	FF	
UK	v	Praze	Mongolica Pragensia.	Vedle	toho	přednáší	také	mongolskou	literaturu.	Od	
r.	1997	působí	rovněž	jako	soudní	tlumočník	pro	jazyk	mongolský.	
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PhDr. Petra müllerová, Ph.D.

Vystudovala	 vietnamistiku	 –	 anglistiku	 na	 Filozofické	 fakultě	 Univerzity	 Karlovy.		
V	 letech	 1987–90	 přednášela	 na	 Vysoké	 škole	 cizích	 jazyků	 v	 Hanoji	 (Truong	 dai	 hoc	
ngoai	ngu	Ha	Noi).	V	letech	1990–2002	vedla	obor	vietnamistiky	Ústavu	Dálného	výcho-
du	Filozofické	fakulty	Univerzity	Karlovy.	Od	roku	2002	působí	ve	svobodném	povolání.	
Specializuje	se	na	kulturu	a	dějiny	Vietnamu.	Ve	vietnamštině	napsala	knihu	Viet Nam 
– Nhung dieu bo ich va li thu	(Zajímavosti	Vietnamu,	1997).	V	českém	jazyce	napsala	
Vietnam –	stručná historie států	(2004).	Autorsky	připravila	česko-anglickou	publikaci:	
Obrázky ze Země dračího krále – Pictures from the Land of the Dragon King	(2000)	
a	vědecké	monografie	s	autorskými	fotografiemi	Příběh tonkinského dřevořezu – The 
Story of the Tonkin Prints	(2008)	a	Czech Collectors and Traditional Vietnamese Art. 
– Čeští sběratelé a tradiční vietnamské umění (2009).

mi-Young PARk, Ph.D.

Lingvistka,	koreanistka,	dlouhodobě	žijící	v	České	republice,	od	roku	2003	působí	na	Ka-
tedře	asijských	studií	Filozofické	fakulty	Univerzity	Palackého	v	Olomouci	a	od	roku	2009	
v	Ústavu	Dálného	východu	Filozofické	fakulty	Univerzity	Karlovy	v	Praze,	kde	vyučuje	před-
měty	zaměřené	na	korejský	jazyk	Předmětem	jejího	badatelského	zájmu	je	lexikografie		
a	sociolingvistika.	V	roce	2004	vydala	Česko-korejský slovník,	první	jazykovou	příručku	
tohoto	druhu.	V	současné	době	pracuje	na	česko-korejském	a		korejsko-českém	slovníku.	
Z	další	publikační	činnosti	uvedeme	např.	odborný	článek	„Obraz	jazyka	v	pragmaticko-
sociolingvistickém	kontextu	-zdvořilost	v	češtině	a	v	korejštině“	(Obraz světa v jazyce 
II, 2005).

mgr. Andrea Preissová krejčí, Ph.D. 

Filozofka	a	antropoložka;	od	roku	2007	je	odbornou	asistentkou	na	Filozofické	fakultě	
Univerzity	Palackého	v	Olomouci.	Od	roku	2008	je	garant	nově	akreditovaného	bakalář-
ského	studijního	oboru:	kulturní	antropologie	pod	Sekcí	kulturní	a	sociální	antropolo-
gie	na	Katedře	sociologie	a	andragogiky	FF	UP.	Předmětem	jejího	badatelského	zájmu	
jsou	 postmoderní	 filozoficko-antropologické	 problémy	 vědy	 a	 společnosti:	 problemati-
ka	edukace,	hodnotová	orientace	současných	adolescentů	v	České	republice,	mravnost		
a	 morálka,	 ale	 také	 integrální	 antropologie	 a	 problematika	 multikulturní	 výchovy		
a	vzdělávání	menšin	v	českých	zemích.	Je	autorkou	odborných	článků	a	úspěšnou	řeši-
telkou	projektů	MŠMT,	ESF	a	FRVŠ.
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Prom.fil. Ivo Vasiljev, CSc.

Vystudoval	obor	korejština	–	dějiny	Dálného	východu	na	Filozofické	fakultě	Univerzity	
Karlovy	v	Praze	(1953–1958)	a	v	letech	1959–1963	absolvoval	interní	vědeckou	aspiran-
turu	v	Orientálním	ústavu	ČSAV	s	oborem	vietnamský	jazyk.	V	letech	1964–1971	půso-
bil	jako	vědecký	pracovník	Orientálního	ústavu	ČSAV,	v	letech	1981–1991	jako	odborný	
pracovník	 Ústavu	 pro	 etnografii	 a	 folkloristiku	 ČSAV.	 V	 letech	 1997–2001	 se	 zúčastnil	
archeologických	 vykopávek	 v	 Jihočínském	 moři	 („the	 Hoi	 An	 Hoard“).	 Od	 roku	 2006	
se	v	sociolingvistickém	týmu	FF	UK	v	Praze	podílí	na	evropském	výzkumném	projektu	
LINEE	výzkumem	jazykové	poblematiky	vietnamské	komunity	v	České	republice.	Publi-
koval	mj.	Za dědictvím starých Vietů	(Etnologický	ústav	ČAV	Praha	1999).	Je	členem	
Česko-vietnamské	společnosti.
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Antropoložka,	pedagožka,	porodní	asistentka,	všeobecná	sestra.	Od	roku	2002	přednáší	
na	Ostravské	univerzitě	v	Ostravě,	Fakultě	zdravotnických	studií,	Ústavu	ošetřovatelství	
a	 porodní	 asistence	 a	 ošetřovatelství.	 Pedagogické	 zaměření	 na	 oblast	 sexuální	 devi-
ace,	 sexuální	výchovu	a	rodičovství,	zdravý	životní	 styl	a	 transkulturní	ošetřovatelství.	
Předmětem	jejího	badatelského	zájmu	jsou	změny	sexuálního	života	v	období	nemoci,	
zdravotní	výchova	se	zaměřením	na	odlišné	kultury,	edukační	programy.	Z	nejnovější	
publikační	činnosti:	 „Mýty,	 rituály	a	pověry	spojené	s	mateřstvím	a	narozením	dítěte“	
(In: Implementace multikulturní variability do kulturní identity české společnosti 
a její odkaz ve zdravotnické praxi,	2007),	„EBP	–	Změny	sexuality	u	žen	s	chronickým	
onemocněním“	(In:	Ošetřovatelská diagnostika založená na důkazech,	2008),	„The	
education	of	Romany	health	and	social	assistants	in	the	Czech	Republic“	(In: Internatio-
nal Nursing Review 13/56, 2009).
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the czech republic

Abstracts

Background, Conditions and History of  
Vietnamese migration to the Czech Republic (CSSR)

Ján Ičo

Vietnamese	 migration	 to	 Czechoslovakia	 took	 place	 in	 several	 waves.	 The	 first	 such	
movements	were	planned	by	the	communist	states	and	they	were	based	on	agreements	
about	mutual	aid	from	the	mid	1950‘s.	However,	the	composition	of	migrants,	their	moti-
vation	and	reasons	for	leaving	their	homeland	changed	over	time.	The	first	students	and	
workers	were	sent	here	to	acquire	technology	and	know-how	that	could	be	used	for	re-
construction	of	their	country	devastated	by	war.	After	their	studies	and	internships,	most	
of	these	Vietnamese	returned	home.	The	situation	changed	after	the	fall	of	the	commu-
nist	regimes	in	Eastern	Europe.	For	many	Vietnamese	the	possibility	of	staying	in	Europe	
was	a	reasonable	choice	–	furthermore,	over	the	years	of	cooperation,	many	Vietnamese	
started	to	see	CR	in	a	very	favorable	light.	This	has	lead	to	a	boom	of	agencies	importing	
a	cheap	labor	force.	This	article	briefly	describes	the	history	of	this	migration,	in	light	of	
the	situation	in	Vietnam	at	that	time.
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the Language Situation of the Vietnamese Community   
in the Czech Republic

Ivo Vasiljev
The	Czech	public	who	meets	Vietnamese	people	only	at	market	stalls	and	stores	often	
wonders	why	the	Vietnamese	immigrants	in	the	Czech	Republic	do	not	learn	to	speak	
Czech	well.		When,	on	the	other	hand,	members	of	the	second	generation	of	these	Viet-
namese	immigrants,	born	and	raised	in	the	Czech	Republic,	happen	to	publish	articles	in	
the	media	written	in	good	and	rather	sophisticated	Czech,	then,	on	the	contrary,	many	
people	get	excited	over	the	very	fact	that	a	foreigner	has	been	able	to	master	the	Czech	
language	to	such	a	high	extent.

We	attempted	to	pinpoint	the	social	and	economic	factors	conditioning	the	language	
adaptation	processes	within	the	Vietnamese	community	and	the	challenges	that	the	lan-
guage	situation	of	the	Vietnamese	community	represents	for	Czech	national	 language	
policies.	We	have	shown	that	different	strata	of	the	first	generation	of	Vietnamese	mi-
grants	had	different	access	to	contacts	with	the	Czech	language,	a	fact	that	heavily	influ-
ences	the	communication	capabilities	of	the	Vietnamese	migrants	on	the	one	hand	and	
on	perceptions	of	the	Czech	public	about	their	Czech	language	competence	on	the	other.	
Last,	 we	 attempted	 to	 compare	 the	 requirements	 and	 possibilities	 of	 integration	 proc-
esses	with	the	reality	of	the	integration	stimulating	measures	by	the	Czech	government.

Vietnamese People Living in the Czech Republic and their 
Perception of traditional Vietnamese Art. 

Observations made during the last twenty years.

Petra Müllerová
This	paper	is	based	on	the	long-term	contacts	of	the	author	with	the	Vietnamese	commu-
nity	living	permanently	in	the	Czech	Republic.	The	Vietnamese	perceive	their	traditional	
art	in	different	ways.	They	are	influenced	by	their	age,	when	they	came	to	Europe,	their	
level	of	education,	their	specific	family	knowledge	of	old	traditions	and	customs,	and	the	
particular	region	they	live	in	the	Czech	Republic.	The	overall	knowledge	of	symbols	(for	
example	Eight	Sacred	Animals)	depicted	on	traditional	artefacts	(for	example	on	arte-
facts	connected	with	the	emperors’	City	of	Hue,	traditional	prints,	and	in	the	interiors	
of	community	Halls dinh)	 is	dropping	off,	very	probably	thanks	to	world	wide	globa-
lization	and	relatively	quickly	changing	ways	of	life	in	Vietnam,	as	well	as	in	the	Czech	
Republic.
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Health Care for the Vietnamese Community in Ostrava

Yvetta Vrublová
People	from	different	continents,	different	cultures,	people	of	different	religion	and	race	
settle	down	in	the	Czech	Republic.	In	Ostrava,	foreigners	do	not	represent	a	significant	
pecentage	of	the	population,	they	are	part	of	our	society	along	with	the	dominant	Czech	
majority.	Each	citizen	has	the	right	to	choose	not	only	his	physician	but	also	specialized	
doctors.	Long-term	and	permanent	residents	of	the	Czech	Republic	have	the	same	rights.	
Generaly,	health	care	workers’	experience	with	the	Vietnamese	community	in	Ostrava	
has	been	positive.	Vietnamese	are	often	viewed	as	more	submissive	individuals.	They	do	
not	demand	special	care	and	they	treat	medical	personnel	with	respect.	Generally,	the	
main	complication	we	encounter	is	their	dissatisfaction	with	Czech	foods	while	hospi-
talized.	They	prefer	their	traditional	foods.	The	goal	of	the	research	was	to	find	out	how	
Vietnamese	view	our	health	care,	and	if	they	trust	it.	We	also	sought	their	recommenda-
tions	for	better	care	and	communication	in	health	facilities	in	Ostrava.	

Socio-cultural Specifics of the Japanese Community   
in the Czech Republic

Ivona Barešová
At	present	there	live	over	1	500	Japanese	citizens	in	the	Czech	Republic,	a	nearly	tenfold	
increase	in	15	years,	mainly	resulting	from	the	massive	influx	of	new	Japanese	invest-
ment,	especially	after	2001.	The	majority	of	the	Japanese	residing	in	the	Czech	Republic	
are	employees	of	Japanese	companies,	who	were	transferred	here	for	a	certain	period	of	
time,	usually	several	years,	and	their	family	members.

After	giving	a	general	overview	of	the	Japanese	community	in	the	Czech	Republic,	
this	paper	focuses	on	Japanese	managers,	their	way	of	life,	and	the	factors	which	influ-
ence	them.	It	deals	with	the	issues	of	the	education	of	their	children,	health	care,	leisure	
activities	and	contact	with	the	Czech	society.	The	research	conducted	shows	the	extent	
to	which	the	Japanese	have	decided	to	live	in	their	own	community,	with	little	need	for	
social	 interaction	with	Czech	people,	outside	 their	work	environment.	Their	financial	
independence	and	the	well-developed	company	support	system	enable	them	to	live	here	
without	the	necessity	of	developing	an	in-depth	understanding	of	 the	Czech	language	
or	culture.	
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the Origin and Development of the korean minority   
in the Czech Republic

Mi-Young PARK

This	article	deals	with	 the	Korean	minority	 in	 the	Czech	Republic.	 	The	main	aspects	
are	when	 it	was	 formed,	 their	motivation	for	 immigration,	 the	compositon	of	 the	 im-
migrant	population,	what	kind	of	efforts	the	immigrats	are	making	towards	integration,	
and	what	are	the	major	integration	issues	between	the	Korean	minority	and	the	Czech	
majority.	

Korean	immigration	to	the	Czech	Reublic	has	developed	through	its	20	year	history.		
The	main	object	of	Korean	immigration	is	always	stimulated	by	investment	projects	by	
large	Korean	companies.	Korean	immigration	characteristically	consists	of	employees,	
who	stay	for	short-term	(2–5	years).	They	feel	no	need	to	integrate	into	the	Czech	ma-
jority.		Long-term	immigrants	focus	on	the	Korean	minority	more	than	Czech	majority,	
this	is	because	their	economic	foundation	is	the	Korean	companies.	Even	though	Korean	
companies	and	the	Czech	society	try	very	hard	to	accomodate	their	standards,	Korean	
companies	still	face	some	problems	caused	by	the	differences	between	the	culture	and	
mentality	of	Korean	and	Czech	societies.

the Language Situation of the mongolian Immigrants   
in the Czech Republic

Veronika Kapišovská

Nowadays,	there	are	many	Mongolians	living	and	working	outside	Mongolia.	The	presen-
ted	article	starts	with	the	basic	information	about	Mongolian	community	in	the	Czech	
Republic,	who	has	settled	here	quite	recently,	only	some	15	years	ago	and	outnumbers	
5	thousand	people	now.	Further	it	focuses	on	the	language	situation	of	the	Mongolians	
who	stay	in	the	Czech	Republic	on	a	long-term	basis.	Based	on	the	discussions	with	the	
Mongolian	immigrants	and	non-participant	observations	of	their	 language	behaviour,	
the	author	describes	such	aspects	as	their	knowledge	of	the	Czech	language,	language	
competence	in	their	mother	tongue,	especially	that	of	the	younger	generation	and	the	
possibilities	immigrants	can	make	use	of	to	maintain	their	mother	tongue	in	culturally	
and	linguistically	different	milieu.		
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Integration of Vietnamese into Czech Society in theory 
and Practice

Martina Cichá

This	article	deals	with	the	topic	of	integrating	Vietnamese	into	Czech	society.		The	author	
draws	attention	to	the	so-called	pro-integration	factors.	These	are	factors	which	should	
facilitate	the	integration	of	the	Vietnamese.	The	author	also	explains	factors	which	com-
plicate	or	even	hinder	this	integration.	This	article	quotes	some	less	known	theoretical	
and	empirical	papers	which	deal	with	the	theme	of	coexistence	of	Czech	and	Vietnamese	
in	the	Czech	Republic.

Various Insights regarding the Attitudes of Czech teachers 
towards Pupils Coming from Vietnam, China and mongolia

Zuzana Hrdličková

The	number	of	pupils	born	in	Vietnam,	China	and	Mongolia	attending	Czech	elementary	
schools	has	risen	significantly	in	recent	years.	In	this	article,	I	point	out	challenges	the	
Czech	 teachers	 are	 currently	 facing	 –	 being	 trained	 for	 educating	 a	 fairly	 homogene-
ous	society,	they	now	have	the	task	to	concurrently	educate	children	hailing	from	very	
different	cultural	and	linguistic	settings.	First,	I	look	at	what	an	entry	of	a	new	pupil	of	
Vietnamese,	Chinese	or	Mongolian	origin	means	for	the	school,	for	other	children,	and	
for	the	new	pupil’s	parents.	I	then	describe	the	ways	teachers	cope	with	the	new	situation	
–	their	active	or	passive	attitude,	their	encounter	with	other	cultural	codes	of	behavior,	
their	subconscious	need	to	grasp	and	identify	the	“otherness”	of	their	pupils,	including	
ethnocentric	ideas,	the	practice	of	renaming	their	pupils,	consciousness	of	their	indivi-
duality,	and	how	they	deal	with	the	language	barrier	and	possible	overload	of	children.		
I	call	on	Czech	Oriental	studies	experts	and	teachers	to	cooperate	in	order	to	create	more	
teaching	material	that	would	consider	the	needs	and	possible	obstacles	pupils	from	Viet-
nam,	China	and	Mongolia	might	be	facing	in	the	Czech	schooling	system.
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multicultural education within RVP at Secondary and   
Primary Schools and its Benefit for Asian minorities   
in the Czech Republic

Andrea Preissová Krejčí

Czech	society	is	culturally	very	homogeneous.	It	is	generally	known	that	Czechs	are	not	
disposed	to	accept	an	influence	of	culturally	different	communities,	immigrants	or	mi-
norities.	The	reform	of	the	system	of	education	at	Czech	primary	and	secondary	schools	
should	help	 to	overcome	misinterpretation	of	 intercultural	differences	between	Czech	
majority	and	foreign	minorities.	The	aim	of	the	reform	is	to	decrease	xenophobia	and	
racism	in	the	society	and	to	help	to	teach	children	and	youth	tolerance	and	respect	to	
others,	to	different	ethnic	groups	and	social	minorities	in	the	Czech	Republic.	

Implementation	of	RVP	to	primary	schools	was	not	received	positively	by	teachers	
or	pupils	or	by	the	public,	and	its	implementation	to	secondary	schools	is	received	even	
more	negatively.	The	biggest	problem	of	the	reform	is	its	factual	aspect	which	leads	to	
its	impracticability	–	there	is	nobody	to	teach	new	educational	areas	and	cross-sectional	
topics!	„Multicultural	education“	is	one	of	the	most	problematic	areas	of	the	knowledge-
educational	areas	that	are	newly	implemented	and	cross-sectionaly	included	in	all	areas	
of	the	educational	process.	The	teachers	of	Cultural	Anthropology	from	KSA	in	Olomouc	
are	going	to	try	to	change	this	as	one	of	their	goals	within		ESF	– OP	VK	1.2	project	„Anti-
bias	workshops	for	students	of	primary	and	secondary	schools	with	focus	on	multicultu-
ral	education“,	which	is	just	starting.	The	goal	of	this	project	is	to	work	with	up	to	1	000	
people	 in	workshops	for	teachers	and	pupils	and	help	not	only	teachers	and	pupils	 to	
understand	each	other	better,	but	also	help	the	development	of	multicultural	education	
in	the	Czech	Republic.
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