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1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a
spoluobčané z neznámé země
Migranti z Vietnamu přicházejí do České republiky od 50. let 20. století, kdy byly podepsány první
smlouvy mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou
republikou o studiu dětí a studentů z Vietnamu v ČSSR. V současné době je vietnamská komunita
druhou nejvýznamnější skupinou migrantů žijících v ČR, ke konci dubna 2010 čítala 60 000 osob.
S migranty z Vietnamu se většina z nás denně potkává, ale málo toho o nich víme, často o nich
máme zkreslené představy a nechápeme je. Přítomnost Vietnamců v ČR a jejich výrazná oddělenost
od většinové společnosti je hlavní motivací pro zařazení Vietnamu do našeho projektu. Tradice
migrace z Vietnamu je tak silná, že se postupně Vietnamci a jejich potomci stanou nedílnou
součástí společnosti České republiky – a k tomu by mělo dojít způsobem, jenž bude pro obě strany
přijatelný, prospěšný a dlouhodobě udržitelný.
Lekce o Vietnamu by měla přinést odpovědi na otázky: Odkud přicházejí vietnamští spoluobčané?
Jaký je Vietnam a jeho dynamická ekonomika? Jak ovlivnila současnost Vietnamu dlouhotrvající
válka? Jaké mají Vietnamci zvyklosti a tradice? Jaké byly jejich důvody pro odchod ze své země
a pro příchod do ČR?
Není jednoduché v kostce shrnout hlavní sdělení, které bychom o Vietnamu chtěli předat. Na to je
Vietnam moc velký, různý a bohatý. V mysli většiny dospělé české populace je obraz Vietnamu
ovlivněn společnou historií, ve které jsme MY, socialistické Československo, byli tím, kdo pomáhal
velmi chudým lidem odněkud z dálky. Pro nás byli Vietnamci bezejmenní a nerozlišitelní ONI, ti,
kdo potřebují pomoct, kdo jsou slabí a na koho hledíme trochu svrchu. Přijížděli sem jako studenti
nebo stážisté, nesměli téměř nic, byli kontrolováni, chovali se velmi slušně, skromně až upjatě, žili
pouze sami se sebou, protože kontakty s Čechy nebyly podporovány, často byly zakázány. Ale také
obchodovali, dováželi a vyváželi zboží, v tom ukázali mnohdy velkou podnikavost.
Situace ve Vietnamu se ale od té doby změnila. Vietnam se ekonomicky dostal na podstatně lepší
úroveň, než byl v době RVHP. Už to není země strhaná mnohaletými válkami, ale země, která
obchoduje s celým světem, má nadstandardní obchodní vztahy s USA i s asijskými tygry v regionu.
Vietnamci jsou sebevědomí lidé hrdí na svou kulturu, na svou zemi a její pokroky. Přestože se
mnohé oblasti ve Vietnamu nezměnily mnoho desítek let, nová města, obchodní centra a průmysl
ukazují na rychlý rozvoj.
Mnoho Vietnamců žije v zahraničí, protože je tam vyhnala buď některá z válek, poválečná chudoba,
nebo odešli za příbuznými. Díky tradici mnoha náboženství na území přijímají Vietnamci do svých
kulturních tradic nové prvky – například i lidé, kteří nejsou křesťané, začínají v Evropě slavit
Vánoce a jiné svátky. Pokud mají potíže se začleněním, pak je hlavní bariérou jazyk, nikoli
neochota či úmyslná uzavřenost vůči hostitelské společnosti. Vietnamština a čeština jsou totiž –
pokud bychom oba jazyky hodnotili co do jejich odlišností – na opačných pólech pomyslného
spektra.
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Máte v rukou materiál se základními informacemi, který by měl sloužit pouze jako pomůcka pro
učitele, nikoliv jako suma poznatků pro žáky. Tyto podklady by vám měly dát oporu v informacích,
ale také podnítit diskuse o mnoha tématech: vliv kolonialismu na bývalé kolonie, dobrovolná
a plánovaná migrace, možnosti začlenění jinoetnických migrantů do české společnosti, výhody
a problémy druhé generace migrantů, xenofobie, rasismus, veřejné mínění. V mnoha školách mají
učitelé i žáci dlouholeté zkušenosti s vietnamskými spolužáky, což umožňuje vznik pravidelných
kontaktů a přátelských vazeb, zároveň to vyvolává potřebu pracovat na vytváření tolerantního a
otevřeného klimatu školy a třídy.
Text je doplňujícím materiálem k lekcím e-learningového kurzu pro žáky. Návrhy pro konkrétní
využití e-learningu uvádíme v metodice k projektu.

2.

Geografie – základní údaje

Názvy
Vietnamská socialistická republika (Vietnam)
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam)

Poloha
Vietnam se rozkládá na poloostrově Zadní Indie při pobřeží
Jihočínského moře. Sousedí s Čínou, Laosem a Kambodžou.
Vietnamci o své zemi říkají, že její tvar
připomíná draka, písmeno S nebo vahadlo, na
jehož koncích visí koše s rýží.
Rozloha Vietnamu je 331 000 km2, což je asi čtyřikrát více než rozloha ČR. Na
severu a na jihu je země rozlehlá, ale ve středu je velice úzká. V nejužším místě má
pouze 50 km. Pokud bychom chtěli Vietnam přejet autem ze západu na východ právě
v tomto místě, trvalo by to hodinu, zatímco přejezd ze severu na jih trvá asi 30 hodin.

Podnebí
Vietnam leží v monzunovém pásmu jihovýchodní Asie a vzhledem ke své rozloze zasahuje jak do
tropického, tak do subtropického pásma. Proto zimní a letní monzuny ovlivňují počasí severní a
jižní části Vietnamu odlišně. Zimní monzun přichází od severovýchodu v období mezi říjnem a
březnem a do severního Vietnamu přináší chladnou a vlhkou zimu. Do jižního Vietnamu zimní
monzun přináší suché a teplé počasí. Druhý, letní monzun vane z jihozápadu a ovlivňuje klima ve
Vietnamu od února do května. Jeho větrné proudy vanou přes Indický oceán, přičemž nasají tuny
vlhkosti, kterou pak nechají spadnout na celém území Vietnamu. Vietnamské léto je velmi horké a
vlhké. Na jihu jsou časté záplavy, sever a střed Vietnamu zasahují tajfuny.
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Počet obyvatel
Vietnam je s 86 miliony obyvatel čtrnáctou nejlidnatější zemí světa. Země je ze tří čtvrtin hornatá,
většina obyvatel však žije v nížinách, zejména v deltách velkých řek. Ve městech žije asi 30%
obyvatel Vietnamu, ale zejména velká města jako Hanoj nebo Ho Či Minovo město zažívají
v současnosti velký nárůst obyvatelstva.
Většinu obyvatel tvoří etnikum Vietů (Vietové či Kinhové), v zemi ale žije celkem více než 50
etnik (například Hmong, Thai, Tay, Lo Lo, San Chi a Dao). Obyvatelstvo Vietnamu je tradičně
etnicky i kulturně rozmanité. Dobré vztahy mezi etniky a jejich společný původ jsou tradovány
v nejedné prastaré legendě, na kterých stojí vietnamská kultura a identita.

Rudá řeka a Mekong
Řeky hrály odjakživa v životě země zásadní úlohu. Pro Vietnamce představují zdroj obživy
v podobě zemědělství a rybolovu, vody, elektřiny a jsou důležitými dopravními tepnami.
_

Rudá řeka pramení v Číně, protéká severním Vietnamem a vlévá se
do Tonkinského zálivu. Protože se do ní stékají všechny ostatní menší
toky, je lidově nazývána Velká řeka. Delta Rudé řeky se rozkládá na
ploše 15 000km². Její půda je tvořena úrodnými naplaveninami a tvoří
tak ideální podmínky pro zemědělství, především pěstitelství vodní
rýže.
Při povodních s sebou řeka strhává i hlínu a barví se do červenohněda
– odtud také pochází její název. Před povodněmi se lidé vždy museli
chránit, a tak za tisíce let vznikly na Rudé řece tisíce hrází. Hlavní
město Vietnamu Hanoj, které leží právě v deltě Rudé řeky, je chráněno
více než 1600 km hrází. Při povodních se zde hladina řeky zvedá až do
výše 14 metrů!
Delta Mekongu, která se rozkládá na ploše 70 000 km², je co do
významu pro obyvatele jižního Vietnamu obdobou delty Rudé řeky na
severu. Mekong pramení v Tibetu, protéká Laosem, Thajskem,
Kambodžou a svou 4800 km dlouhou cestu končí obrovskou deltou ve
Vietnamu. V deltě Mekongu se vyprodukuje nejvíce rýže z celého Vietnamu, protože zdejší
podnebí umožňuje tři sklizně do roka. Leží zde také největší a nejlidnatější vietnamské město, Ho
Či Minovo Město, dříve Saigon.

Přírodní bohatství
Na severu Vietnamu se nacházejí neprostupné pralesy a džungle. Velkým problémem minulosti
Vietnamu však bylo jejich ničení za války a kácení a z toho vyplývající mizení vzácných druhů
zvířat i rostlin. Situace se však v posledních letech zlepšuje. Ve vietnamských pralesích žije velké
množství vzácných zvířat. Například antilopa Sao la byla viděna pouze dvakrát za posledních 50 let,
a vždy ve Vietnamu. Pralesy nejsou dosud zcela prozkoumané a skrývají ještě mnohá tajemství.
Například 30. 7. 2009 byla objevena největší jeskyně na světě Son Doong. Jeskyně je dlouhá
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6,5km, protéká jí podzemní řeka a některé tamní stalagmity jsou
delší než 70 metrů. Jeskyně zatím nebyla prozkoumaná celá.
Ve Vietnamu je 13 národních parků a jedná se o ustavení dalších.
Přírodní rezervace zabírají 3,5% území státu. Jsou tedy patrné
snahy o zachování místní přírody a její ochranu. Tyto snahy jsou
však omezovány převažujícími ekonomickými zájmy.
Životní prostředí Vietnamu je zejména v okolí velkých
průmyslových měst poměrně silně znečištěné, továrny produkují
velké množství emisí a chybějí jim systémy, které by jejich
množství omezovaly. Těžba nerostných surovin, rozšiřování
zemědělské půdy a pastvin, zmenšování zalesněného území a
stoupající počet obyvatel vedou k ekologickým problémům.

3.

Historie Vietnamu

Vietnam má bohatou starobylou kulturní tradici. Oblast dnešního severního Vietnamu byla osídlena
již na počátku doby bronzové.
Po celé první tisíciletí našeho letopočtu byl Vietnam pod čínskou nadvládou, což vedlo k různým
způsobům odboje a povstání, ale také k významnému vzájemnému kulturnímu obohacení. Číňané
se naučili nové techniky pěstování rýže, Vietové zase začali vyrábět papír, porcelán, a hlavně
z Číny přijali buddhismus, taoismus a konfuciánství. Čínské kulturní vlivy provázejí celou
vietnamskou historii, systém hodnot i společenské zřízení. Již v roce 1076 byla v Hanoji v Chrámu
literatury založena Královská akademie, obdoba univerzity. Byly zavedeny úřednické zkoušky po
čínském vzoru a vznikala paralelně buddhistická a konfuciánská literatura (v čínštině, která byla
jazykem vzdělanců podobně jako latina v Evropě).
Vietnam (tehdy oblast kolem delty Rudé řeky) postupně odrazil mongolskou invazi i další vojenské
pokusy Číny a naopak postupoval na jih, kde vojensky i diplomaticky získával další území, takže
byl až do příchodu kolonizátorů uznávaným a mocným státem. Jako stát však nebyl nikdy jednotný,
mnohokrát v historii se různě dělil, rody získávaly nad sebou moc, organizovaly povstání,
intrikovaly s pomocí Evropanů; vždy existovalo jakési dělení na několik částí, nebo na severní a
jižní část – a každý ambiciózní vládce chtěl zemi sjednotit. Současné územní rozlohy nabyl
Vietnam zhruba na počátku 19. století.
Od 15. století přicházejí do Vietnamu a celé Indočíny evropští misionáři a obchodníci, kteří mimo
jiné vypracovali zápis vietnamštiny do latinky, což dnes Vietnamcům zjednodušuje učení se
evropským jazykům.
Od poloviny 19. století začínají všechny starobylé civilizace Indočíny, a tedy i Vietnam,
kolonizovat Francouzi a přinášet sem civilizaci evropskou. V 80. letech se tři vietnamská území,
Annam, Kočinčína a Tonkin, staly součástí tzv. Francouzské Indočíny. Francouzští diplomaté tehdy
využili obrovského zadlužení vietnamského dvora, převzali některé závazky a s nimi také moc nad
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zemí – někde v podobě protektorátu, kdy císaři oficiálně vládli dál, ale obvykle jimi byli snadno
manipulovatelní jedinci nebo dokonce děti; Končinčína byla přímou kolonií.

Dějiny Vietnamu po 2. světové válce
Během 2. světové války byl Vietnam okupován Japonskem, které ze
země masově vyváželo potraviny pro své vojáky a obyvatele. Také proto
v severním Vietnamu vypukl hladomor, který významně ovlivnil další
vývoj země. Během let 1943-45, kdy hladomor trval, zemřel jeden až
dva miliony obyvatel. Viet Minh, politická strana vedená Ho Či
Minhem, která usilovala o osvobození Vietnamu od koloniální
nadvlády, využila nepřehledné politické situace v koloniích na konci
války, ale také zoufalé situace lidí a jejich nespokojenosti k tomu, aby
vyhlásila v srpnu 1945 nezávislost severního Vietnamu.
S tím se však Francie nesmířila a svou kolonii chtěla uhájit. Válka
Vietnamu za nezávislost trvala od roku 1946 až do roku 1954, a
přestože měla Francie americkou podporu, byla nucena kapitulovat. Na základě mírové dohody
uzavřené v Ženevě se Francie vzdala svých mocenských nároků v regionu a Vietnam byl rozdělen
podél 17. rovnoběžky na severní a jižní Vietnam. Demarkační linie měla být hranicí, kterou mohli
směrem na jih překročit všichni, kdo chtěli zůstat s Francouzi. V severním Vietnamu začali své
pozice budovat komunisté. Centrem severního Vietnamu se stala Hanoi, hlavním městem Jihu byl
Saigon, pozdější Ho Či Minhovo město.
Podle dohody se obě části země měly spojit po demokratických volbách, které se měly uskutečnit
do dvou let. Volby však nikdy nebyly vyhlášeny, protože se prezident jižního Vietnamu obával
vítězství komunistů v celém Vietnamu (a následného znárodňování, státního řízení a rozšiřování
silné ideologie), a pro severní Vietnam zase bylo jedinou cestou sjednocení země pod vládou
komunistů. Místo sjednocení tak vypukla mezi jižním a severním Vietnamem válka. Tato válka
byla silně ovlivněna mocenskými zájmy velmocí. USA se snažily zabránit rozmáhání
komunistického hnutí v Indočíně, a proto podporovaly jižní Vietnam. Severní Vietnam, který chtěl
obě země spojit pod vládou komunistů, byl zas podporován Čínou a Sovětským svazem.
Vietnamská válka trvala až do roku 1975 a stala se jedním z nejdiskutovanějších problémů 20.
století. Americká armáda nebyla vůbec připravena na partyzánskou válku a na mimořádný odpor
Vietnamců. K úspěchu nevedlo systematické masivní bombardování (na Vietnam spadlo více bomb
než na celý svět během druhé světové války) ani použití chemických zbraní. Zemřelo téměř 60 tisíc
amerických vojáků, přes 200 tisíc vietnamských vojáků a 4 miliony vietnamských civilistů, což
představovalo 10% všech obyvatel Vietnamu. Ke stažení americké armády přispěl i do té doby
nevídaný odpor americké a světové veřejnosti, která válku tak říkajíc sledovala v televizi a byla
přesvědčena o její nespravedlnosti a nesmyslnosti.
Použití chemických zbraní nezasahovalo pouze vojáky a tehdejší obyvatele vesnic, ale také
dlouhodobě negativně ovlivnilo životní prostředí ve Vietnamu. Při bojích byly používány nové
chemické zbraně, které zabíjely zvířata a zničily množství lesů v zemi. Například herbicid Agent
Orange způsoboval, že opadaly listy stromů, aby bylo vidět z letadel na zem a aby američtí vojáci
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mohli sledovat partyzány a snáze zaměřit stanoviště Viet Congu. Chemické zbraně obsahovaly i
karcinogenní látky a jejich široké použití tak způsobilo nárůst počtu lidí s rakovinou, a to nejen ve
Vietnamu, ale i u amerických vojáků, kteří s těmito zbraněmi přišli do styku. Po válce se ukázalo,
že účinky válečných chemických zbraní vedou k nárůstu počtu dětí narozených s postižením.
Válečná nebezpečí zůstala aktuální i v dnešním Vietnamu: nevybuchlé miny jsou na mnoha místech
pro civilní obyvatelstvo stálou hrozbou.
Vojáci Viet Congu, partyzánského hnutí, jež v jižním Vietnamu působilo ve prospěch
komunistického severu, byli vycvičeni v severním Vietnamu, odkud byli i zásobováni tzv. Ho Či
Minovou stezkou. Ta vedla ze severu země na jih, procházela i Kambodžou a Laosem. Jednalo se
o ucelený systém komunikací, který mohla používat auta, ale i kola, motorky či pěší. Denně se po ní
přesouvaly mnohatunové náklady i vojenské jednotky. I přes snahy o její přerušení se nikdy zcela
nepodařilo stezku uzavřít nebo ohrozit její průchodnost.
Po stažení amerických vojsk byly obě části Vietnamu v roce 1976 spojeny. Od konce Vietnamské
války se stal Vietnam spojencem bývalého Sovětského svazu, ve studené válce stál na straně
východního bloku a i hospodářsky se na něj orientoval. Od roku 1976 se Vietnam účastnil ještě
dvou válek – s Kambodžou a Čínou, které na Vietnamskou válku v podstatě navazovaly.
Komunistický Vietnam se snažil podporovat prokomunistické vlády i v okolních zemích.
Vietnamská vojska proto na přelomu let 1978 a 1979 vtrhla do Kambodže, kde svrhla vládu Rudých
Khmerů (jejich vůdce a tyran Pol Pot tuto válku fakticky vyprovokoval) a k moci prosadila
provietnamskou vládu. Čína chtěla moc Vietnamu omezit, navíc jí nevyhovovala primární orientace
Vietnamu na SSSR, a tak se snažila na počátku roku 1979 vojensky donutit Vietnam, aby
Kambodžu opustil. To se jí nepodařilo, a čínská vojska byla asi po měsíčních bojích z Vietnamu
stažena. Vietnam ukončil okupaci Kambodži až v roce 1989.

Současná politika
Vietnam je dnes jednou ze čtyř posledních komunistických zemí na světě. Vedoucí silou ve státě je
podle Ústavy Komunistická strana Vietnamu, jiné politické strany v zemi neexistují. Nejvyšším
státním orgánem a jediným orgánem, majícím zákonodárnou moc, je Národní shromáždění, které
volí prezidenta státu a premiéra.
Režim se však více než na politiku zaměřuje na hospodářství. Vietnam neudržuje vztahy pouze se
zeměmi s podobným politickým systémem, ale i s dalšími státy, zejména proto, aby podpořil příliv
zahraničních investic. Stát vytváří průmyslové zóny, podporuje podnikání svých občanů, Vietnamci
mohou relativně svobodně cestovat a díky internetu mají přístup k informacím z celého světa.
Mnoho Vietnamců cestuje za prací do zahraničí a podporuje finančně své rodiny ve Vietnamu.
Je však mylné se domnívat, že Vietnam je dnes naprosto svobodnou zemí. Stále funguje ideologická
cenzura, lidé se potýkají s korupcí, byrokracií apod. Dá se říci, že komunistická vláda k věci
přistupuje prakticky: dává lidem právě tolik svobody, aby se jejich ekonomická situace postupně
zlepšovala, nezačali se bouřit, a ona se tak udržela u moci.
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4.

Hospodářství

Hospodářství Vietnamu trpělo problémy, které si Vietnamci většinou sami nezavinili: za koloniální
nadvlády bylo hospodářství a jeho produkty využíváno pro Francii, za druhé světové války
potraviny a suroviny spotřebovávalo Japonsko (prostřednictvím Francie), do roku 1954 Vietnam
válčil za nezávislost, pak vypukla Vietnamská válka, ze které sice Vietnam vyšel vítězně, ale
zubožen po stránce hospodářské, ekologické i zdravotní. Ekonomika se v podstatě desítky let
soustředila pouze na válečnou výrobu, což zemi vyčerpalo. Navíc, po skončení válek zemi v 80.
letech postihly mimořádně ničivé tajfuny. Vláda se tehdy rozhodla pro vstup do RVHP a pro
pokračování státního plánování ekonomiky, původně podřízeného válečné výrobě.
V roce 1986 pak vláda přistoupila k rozsáhlým ekonomickým reformám, zvaným Doi Moi („nový
směr“), jejichž cílem bylo vyřešit ekonomickou krizi v zemi a zvýšit životní úroveň obyvatel.
Jádrem politiky bylo zrušení zemědělských výrobních družstev, snížení státních zásahů do sféry
obchodu a otevření země zahraničním investicím. Byl přijat Zákon o zahraničních investicích, který
stimuloval investory ke vstupu na vietnamský trh, reformoval se bankovní systém, došlo také k
uvolnění zahraničních devizových omezení. V roce 1995 byl Vietnam přijat do společenství
ASEAN, což znamenalo, že se země rozhodla propojit svou ekonomiku s ostatními zeměmi
jihovýchodní Asie a světovým hospodářstvím. Od 90. let se i o Vietnamu hovoří jako o „asijském
tygru“.
Vietnam se tak otevřel ostatním zemím a využívá jejich zkušeností a potenciálu. Přesto v zemi stále
přetrvávají problémy jako korupce, nedokonalá legislativa, ve státních podnicích pak nízká
efektivita výroby zejména, zastaralé stroje, nekvalifikovaný management a nedostatek kapitálu na
modernizaci.

Zemědělství
Základem vietnamského hospodářství je zemědělství. Živí se jím zhruba 70% obyvatel Vietnamu.
80% zemědělské půdy tvoří rýžoviště. Vietnam je třetím největším exportérem rýže po Indii a
Thajsku. Ve Vietnamu se pěstuje několik druhů rýže, které mají různou kvalitu a jsou vhodné pro
odlišné způsoby úprav a použití. Nejčastěji jsou pěstovány různé odrůdy rýže seté, která má velké
výnosy, vyžaduje však zavodnění nebo náročné zavlažování. V horských oblastech se pěstuje rýže
horská. Nemá sice tak vysoké výnosy, zato však nepotřebuje zavlažovací systém, a tak může být na
poli střídána jinými plodinami, což na zavodněném poli
možné není. Vybudování zavlažovacího systému je
poměrně náročné, pole musí mít pevnou hráz a
zavodňovací a odvodňovací kanály. Rýže setá je na vodu
velmi náročná, sazenice se sázejí na zavodněné pole a
z vody se i sklízejí. V některých oblastech Vietnamu se
zavodňovaná rýžoviště využívají i pro chov ryb či vodní
drůbeže. Většina práce spojené s pěstováním rýže se
provádí ručně – sázení, ošetřování rostlinek, sklizeň,
mlácení i sušení. Na 1 hektar pole je potřeba asi 300 až
400 tisíc sazenic rýže.
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Vietnam je kromě rýže významným vývozcem kávy (druhý největší vývozce kávy po Brazílii) a
čaje (vývoz do USA či Austrálie). Významnými produkty jsou i kukuřice, maniok, kešu oříšky,
které tvoří 1/3 celosvětové produkce, či bavlna. Potravinářský průmysl se dále zaměřuje na
obchodování s čerstvými i mraženými mořskými produkty, ovocem a zeleninou.

Průmysl
Další významnou oblastí hospodářství Vietnamu je především textilní a oděvní průmysl, který je
zároveň jedním z vedoucích exportních odvětví ve Vietnamu. V textilním a oděvním průmyslu dnes
pracuje více než 2200 podniků, ze kterých je 76 % vietnamských a 24 % je vlastněno zahraničním
kapitálem. Řada dalších zahraničních firem využívá spolupráce s vietnamskými firmami formou
tzv. výrobní kooperace. Jedná se v podstatě o zakázkovou výrobu určitého druhu a značky oděvů či
obuvi, kdy jsou výrobky vyrobeny ve Vietnamu podle přesně stanovené technologie zahraničního
zadavatele. Zadavatel pak výrobky nechá opatřit příslušnou značkou (např. Adidas) a tímto
způsobem profituje z výhody levné místní pracovní síly.
Dalším významným průmyslovým odvětvím s velkým exportním potenciálem je výroba obuvi.
V obuvnickém průmyslu pracuje ve Vietnamu více než 400 podniků. Celková produkce
obuvnického průmyslu přesáhla v roce 2009 600 milionů párů obuvi a Vietnam se tak stal čtvrtým
největším světovým výrobcem. Více než 85 % produkce je exportováno a obuv je dnes třetí
nejvýznamnější komoditou vietnamského exportu za ropou a textilem. Hlavními vývozními trhy
textilu a obuvi jsou USA, EU a Japonsko.

5.

Společnost, kultura, rodina

Duchovní směry a náboženství
Tradiční vírou Vietnamců je víra v posmrtný život, ze které vyplývá uctívání předků. Uctívání
předků je neodmyslitelnou součástí života rodiny. Vedle uctívání předků vlastní rodiny je pro
Vietnamce důležité uctívání mytických i historických hrdinů. Uctívaní předkové nebo hrdinové jsou
totiž něco jako ochránci, kteří nyní dlí ve světě duchů. Každá rodina udržuje vlastní oltářík, kde
duším zemřelých obětuje dary, modlí se a pálí vonné tyčinky.
Další učení a duchovní směr, u kterého nacházíme prvky náboženství a který podstatně ovlivnil
život, hodnoty a tradice Vietnamců, je konfuciánství. Mezi konfuciánské zásady patří úcta ke
starším, povinnost rodičů pečovat o své děti a povinnost dětí pečovat o své rodiče, uctívání učenců,
učitelů a vzdělání. Mezi další morální zásady patří velký důraz na společenské postavení člověka,
které se odvozuje od věku, generační příslušnosti a od vztahu k hlavě rodiny.
Vedle konfuciánství jsou součástí každodenního života Vietnamců i zásady vycházející z taoismu,
jako je například láska k přírodě.
Nejvíce obyvatel Vietnamu (60-85%) vyznává buddhismus mahájánového typu. Buddhismus je
čtvrté nejrozšířenější náboženství světa. Buddhisté věří, že smrt znamená nový začátek, že se
neustále pohybujeme v koloběhu života, kdy umíráme a znovu se rodíme.
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V zemi je díky misionářům a francouzské kolonizaci rozšířené i křesťanství, ke kterému se hlásí
asi 10% obyvatel. I vietnamští křesťané udržují tradici úcty k předkům a další tradiční hodnoty,
které se svým náboženstvím propojují.
Vietnam je zemí několika náboženství, která se nejen nevylučují, ale naopak se vzájemně doplňují a
inspirují. Podstatným rysem víry obyvatel Vietnamu je propojování náboženství tradičních a
velkých světových náboženství. Komunistický režim nikdy proti kultu uctívání předků nevystoupil,
naopak jej jako lidovou tradici podporuje. Ústavou mají Vietnamci zaručenu svobodu náboženství.

Vietnamská rodina – úcta k rodičům, poslušnost, kult předků
Vietnamskou rodinu lze charakterizovat několika typickými základními vlastnostmi: poslušnost
dětí, pevný řád uvnitř rodiny, široká solidarita s blízkými i vzdálenými příbuznými, vzájemná
pomoc v rámci široké rodiny. Tyto principy dodržují – i když v oslabenější podobě – i rodiny, kde
generace dětí odešla z Vietnamu v útlém věku nebo se narodila v zahraničí. Mezilidské vztahy ve
Vietnamu byly jak v rámci rodiny, tak i v celé společnosti odedávna významně ovlivněny čínským
společenským a morálním systémem – konfucianismem.

Konfuciánská tradice
Konfuciáni považovali vztah mezi rodiči a dětmi za zcela primární, protože v jejich očích se od něj
odvíjelo veškeré další jednání jedince. Vycházeli z předpokladu, že bude-li se syn chovat ke svému
otci a matce uctivě a zdvořile, bude se později chovat stejným způsobem i k ostatním lidem, a ve
společnosti tak bude vládnout pořádek a klid.
Základním rysem přísné podoby konfucianismu bylo zdvořilé a uctivé chování. V době, kdy děti
žily ve společné domácnosti s rodiči, se očekávalo, že budou projevovat rodičům respekt a
bezpodmínečnou poslušnost. Děti nesměly hovořit první, pokud nebyly vyzvány, o rodičích musely
hovořit za všech okolností uctivě a pouze v dobrém, a to v jejich přítomnosti, nepřítomnosti i po
jejich smrti. Všichni potomci byli povinni ochraňovat dobré jméno svých rodičů a museli se chovat
tak, aby je ani sebe svým jednáním nezostudily. Děti byly povinny vynaložit veškeré prostředky a
úsilí, aby svým rodičům poskytly veškerou péči a pohodlí, a to i na úkor svého osobního štěstí.
Závazky dětí vůči rodičům přesahovaly hranici života rodičů. Vietnamci odpradávna vyznávají kult
předků, tedy věří, že duše zemřelých se vrací na náš svět a aktivně ovlivňují v dobrém či zlém
osudy žijících lidí. Duše, které se nedostalo náležitého pohřbu nebo uctívání, bloudí po světě, mstí
se a škodí. Proto je nezbytné, aby byl každému zajištěn správný pohřeb a následné dodržování
všech rituálů spojených s uctíváním předků. Důraz byl kladen nejen na provedení všech obřadů, ale
také na to, aby potomci vše dělali s hlubokým upřímným zármutkem. Dodržování pravidel tříletého
smutku se považovalo za mimořádně důležité, a proto se jejich zachovávání objevuje i v zákoně.
Např. pokud truchlící odložil v období smutku předepsaný oděv a oblékl se do barevných šatů,
mohl počítat s přísným fyzickým trestem (bití holí, vypálení znamení hanby). Během smutku byla
zakázána účast na veškerých oslavách a svatbách, poslech hudby, pití alkoholu; dále se potomci
držící smutek nesměli ženit a vdávat. Tyto přísné zákony a nařízení platily až do 19. století. Úcta
k rodičům a jejich uctívání se tak stalo během staletí pevnou součástí výchovy dětí a zachovává se i
dnes. (Nováková, 2005)
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Z konfuciánské tradice vychází i patriarchální model rodiny. V přísné podobě to znamená, že
manželka je podřízena manželovi a mimo manželství žijí muži a ženy odděleně (podobně je tomu
v přísně islámských kulturách). Většina rodičů si přeje syna, někoho, kdo o ně bude pečovat ve
stáří. O dceři se totiž říká, že je dcerou cizích rodičů, protože až se vdá, ze své rodiny odejde a bude
patřit rodině manžela. Navíc dle starých zvyklostí může předky uctívat pouze syn, a tak má-li být
tradice uctívání předků naplněna, musí mít rodina syna.
Dnes se dá říci, že vietnamská společnost je spíše patriarchální, ale ženy jsou pomyslným krkem,
který hýbe hlavou. Ve 20. století došlo ke zrovnoprávnění žen v manželství, a jejich pozice se
celkově zlepšila zejména během válek, kdy si muži vážili jejich těžké práce pro zemi. Ženy
pracovaly v továrnách, účastnily se všech týlových činnosti (i asfaltování silnic) a přitom se staraly
o domácnost. I nyní se starají o rodinná pole, prodávají na trzích, zajišťují odbyt mořských plodů.
Ženy mají stejný přístup ke vzdělání jako muži, studují i na vysokých školách, kde tvoří 50%
studentů, ale následně se špatně uplatňují na pracovním trhu. Ve Vietnamu neexistuje podpora
rovnosti šancí mezi muži a ženami. Vysoké státnické funkce i posty v podnicích obsazují ve většině
případů muži.

Vietnamské rodiny v zahraničí
Výše popsaná konfuciánská tradice rodiny nám může pomoci porozumět tomu, proč se například
vietnamské rodiny v ČR zdají uzavřené a žijící pouze pro sebe: je to jejich dlouhodobý kulturní a
hodnotový vzorec, že členové rodiny si navzájem pomáhají, zajímají se o sebe, radí si, společně
podnikají, navzájem velmi ovlivňují své životy. Vedle jazykové bariéry, která ovlivňuje zejména
Vietnamce, kteří do ČR přišli ve starším věku, je tu tedy ještě silně propojený rodinný život.
Vietnamci tedy nejsou primárně uzavřeni vůči okolní společnosti: žijí rodinným pospolitým
životem stejně jako mnoho českých rodin, a tento rodinný život není jejich reakcí na život v cizím
prostředí, ale je to přirozené chování Vietnamců, kteří se takto chovají, ať žijí kdekoliv.

Svátky a tradice
Mnoho z vietnamské kultury je ovlivněno čínskou kulturou, vedle celého konfuciánského
hodnotového systému je to například literatura (před zavedením latinky měla vietnamština velmi
složité znakové písmo inspirované klasickou čínštinou, tzv. jižní znaky), tradiční estetika a
zdobnost, ale i například kalendář. Vietnamské svátky se řídí čínským kalendářem. Roky nemají
čísla, ale jsou pojmenované jmény zvířat. Každé zvíře má určitou charakteristiku, ze které se
usuzuje, jaký nový rok bude.
Jedním z nejdůležitějších svátků je Nový rok. Slaví se začátkem jara, mezi 21. 1. a 20. 2., podle
toho, kdy je měsíc v novu. Lidé nakupují různé pochutiny na novoročních trzích, zdobí si domy
květy a navštěvují se s příbuznými. Do nového roku musí vstupovat čistí a to nejen na těle, ale i na
duchu. Neměli by mít dluhy, spory apod. O tomto svátku se hrají společenské hry a připravuje se
slaný rýžový bochánek z lepkavé rýže, vepřového masa a fazolí.
Dalším velkým svátkem je Tết Trung thu, tedy svátek středu podzimu, který patří především
dětem. Vietnamský dětský den se slaví za úplňku 15. dne 8. měsíce dle lunárního kalendáře. V tento
den, kdy je měsíc nejkulatější a nejjasnější, oslavovali kdysi lidé ve Vietnamu sklizeň, předpovídali
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příští úrodu a obětovali dárky předkům a nejrůznějším božstvům. Traduje se, že v době odpočinku
po sklizni měli rodiče více času se dětem věnovat. Během svátku dětí se
Vietnamci obdarovávají různými druhy sladkostí, zejména
pak "koláčky Středu podzimu" – bánh Trung thu. Koláčky
jsou různě barevné, sladké i slané, hranaté (pak symbolizují
zemi podle staré čínské představy) i kulaté (symbol měsíce a
jednoty rodiny). K oslavám dětského dne patří
neodmyslitelně barevné lampiony a lucerny a tzv. lví tanec
(tanec v masce lva a lovce), které jsou založeny na
významných legendách.
Mezi oblíbené svátky patří Svátek ducha rodinného krbu. Každá rodina má svého ducha, který ji
celý rok pozoruje a zaznamenává události, které se v rodině staly. 23. dne posledního lunárního
měsíce odchází tento duch do nebe k Nefritovému císaři, nejvyšší bytosti taoistického nebe, a
informuje ho o rodině. Rodina obětuje rodinným duchům různé pochutiny a snaží se je přesvědčit,
aby o ní informovaly dobře. Modlitební obřad začíná zapálením vonných tyčinek a končí jejich
dohořením. Jejich dým má přenášet přání a modlitby rodiny do
nebe. Vykonává ho většinou otec, po jeho smrti nejstarší syn.
Tento svátek je příkladem splynutí vietnamských lidových pověr a
představ s filozofií a náboženstvím.
Ve Vietnamu se slaví i výročí úmrtí rodičů. Každá rodina má
doma oltář předků, na kterém jsou nádoby s obětinami, svícny,
vázičky a fotografie předků. Na výročí smrti se uskuteční hostina,
rodina navštíví hřbitov a projevuje tak svou vděčnost a věrnost
zesnulým.
Pohřební barva je ve Vietnamu bílá. Pohřeb je důležitou společenskou událostí každé rodiny.
Probíhá podle přesně daných pravidel a účastní se ho mnoho lidí. Pohřeb se neoznamuje, je
povinností každého zjistit si, kdy a kde bude. Lidé tak dávají najevo svůj zájem o zemřelého. Zemřít
domů přijíždějí i ti, kteří Vietnam opustili. „Umírající liška obrací vždy hlavu k domovu“, je jedno
z přísloví, kterými Vietnamci rádi doplňují svá vyprávění. Smrt je v buddhismu chápána jako nový
začátek a pohřeb je tedy chápán jako obřad na začátku nové cesty.
Důležitým obřadem je ve Vietnamu svatba. Žena se po svatbě stává hospodyní v domě svého
manžela. Dříve první setkání budoucích manželů domlouvali sjednávači. Na zásnuby přináší rodina
snoubence dárky zabalené do červené látky v červených kulatých krabicích. Rodiny přinášejí dárky
a oběti předkům, čímž se rodina snaží přesvědčit duchy, aby budoucí manžele chránili. Po obřadu je
část darů vrácena snoubencovým rodičům. Svatba následuje jeden až tři roky po zásnubách. Před
svatbou si rodiny vyměňují dopisy. Rodina nevěsty stanovuje, kolik musí mít snoubenec zlata, rýže,
alkoholu…, aby si mohl vzít jejich dceru. Datum a čas svatby se stanovuje na základě horoskopů
partnerů, především nevěsty. Tchýně určí čas, kdy pro nevěstu přijede se svou rodinou. Svatba se
koná před rodinným oltářem, po kterém následuje hostina v domě manžela. I když se v dnešní době
dodržuje celý obřad především na vesnicích, jeho důležitou součástí, která je dodržovaná i ve
městech, je souhlas rodin se sňatkem. Žena si po sňatku nechává své příjmení, děti získávají otcovo.
Narozeniny slaví většinou jen mladí Vietnamci, jmeniny se ve Vietnamu neslaví vůbec.
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Vzdělávání a výchova
Vedle rodiny má pro Vietnamce vysokou hodnotu vzdělání. To určuje opět konfuciánská tradice,
která vzdělance staví na vrchol společenské hierarchie. Zároveň je vysoká hodnota vzdělání
posílena zkušeností válek ve 20. století, kdy bylo vzdělání pro některé generace zcela nedostupné.
Vzdělávání ve školách je založeno na memorování a jednostranném naslouchání. Výuka je pro děti
náročná, zcela běžné je každodenní odpolední doučování, zejména na výběrových školách.
Důležitou součástí vzdělávání je i morální výchova, výchova k humanismu, sebevzdělávání. Důraz
je kladen i na vlastenectví a zodpovědnost za rodinu. Výchova i vzdělávání probíhá v duchu hesel
nezávislost-svoboda-štěstí.
Děti se věnují především škole, pokud mají nějaké mimoškolní aktivity, jde o nějakou formu
vzdělávání, například jazykový kurz. Po škole děti chodí domů pomáhat rodičům, na vesnici na
pole, ve městech například do obchodu, potom si teprve dělají domácí úkoly.

Vzdělávací systém
Vietnamské děti začínají chodit do školy v šesti letech. Stejně jako u nás absolvují první a druhý
stupeň. Po absolvování druhého stupně (6.-9. třída) skládají zkoušku a nastupují na různé typy škol.
Mohou nastoupit na třetí stupeň škol (s obecným zaměřením) nebo na střední odborné školy a
střední odborná učiliště. Po absolvování těchto škol mohou nastoupit na vyšší odborné školy, kde
lze získat bakalářské vzdělání, nebo na vysoké školy, po jejichž absolvování získávají magisterské
vzdělání.
Problémem vietnamského vzdělávacího systému je špatná dostupnost vzdělání pro vesnické děti a
finanční náročnost studia. Vesnické děti proto často končí školu již po absolvování druhého stupně,
protože není ve finančních možnostech rodičů, aby je podporovali na školách ve větších a
vzdálenějších centrech. Na venkově totiž chybí infrastruktura a zatím zde není rozvinuta hromadná
doprava. Stát si však tento stav uvědomuje a vesnické děti výrazně podporuje, takže počet
vesnických dětí na třetím stupni škol stoupá. Docházka do školy je pro rodiče finančně náročná,
protože škole musí přispívat na různé pomůcky, přístavby apod. Vietnamské školy jsou často
přeplněné, obvykle je ve třídě 35-50 dětí, vyučování probíhá dopoledne i odpoledne, aby se
v malých školách vystřídaly všechny děti.

Sociální zabezpečení
Zdravotní a sociální péče je založena na pomoci rodiny. Zdravotnictví ve Vietnamu prošlo také
reformou Doi Moi. Před reformou bylo zdravotnictví plně dotované státem. Nově byly zavedeny
poplatky pacientů, byla legalizována soukromá zdravotnická praxe a došlo k deregulaci trhu s léky
a lékařskými potřebami. Vláda ovšem není připravena regulovat a monitorovat kvalitu
poskytovaných služeb. Neschopnost zajistit kvalitu péče spolu s celkově podfinancovaným
veřejným zdravotnictvím má negativní důsledky v přístupu Vietnamců ke zdravotnické péči a její
kvalitě. Zdravotnický personál přijímá úplatky za zcela banální zákroky a za to, že se k pacientovi
bude chovat slušně. Kvalitní nebo aspoň slušná zdravotní péče je tedy dostupná hlavně těm, kdo si
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ji mohou zaplatit. Často se na operaci člověka skládají celé rodiny. Ti, kdo peníze nemají, jsou
odkázáni na domácí léčbu.
Mateřská dovolená trvá ve Vietnamu 4 měsíce. Poté se ženy znovu zapojují do práce a o děti se
většinou starají prarodiče, kteří žijí s rodinou. Porodnost se v současné době snaží regulovat stát,
rodiny ve městech mívají 2 děti, ale rodiny na vesnicích přesto mají dětí více. Většina populace
(65%) je mladší čtyřiceti let.
Rodiny jsou často podporovány příbuznými, kteří žijí v zahraničí. Ti svým rodinám posílají část
vydělaných peněz: jednak aby splatili případné půjčky na svou cestu do zahraničí, a dále hlavně
jako podporu. Peníze ze zahraničí jsou používány jak na běžnou spotřebu, tak hlavně na finančně
náročnější účely jako je studium dětí, lékařská péče, léky, nákup půdy či nemovitosti. Příjemci
peněz od příbuzných ze zahraničí však někdy tuto pomoc zneužívají, přestávají pracovat a žijí jen
z ní – což není pouze vietnamský rys, ale stává se to ve všech zemích u některých rodin, které
získávají peníze od příbuzných ze zahraničí.

Folklór, řemesla

Vietnamci jsou známi svou řemeslnou dovedností. Pracují s bambusem, proutím a dalšími
přírodními materiály. Malují na hedvábí, vyrábějí keramiku a věnují se loutkářství. Velmi známé a
originálně vietnamské je vietnamské vodní loutkové divadlo. Herci stojí po pás ve vodě, vodí
loutky po hladině a vypravěči k tomu zpívají předváděný příběh. Toto divadlo vzniklo v 11. století,
při jedněch monzunových záplavách na Rudé řece.
Důležitou roli má ve vietnamské kultuře folklór. Vietnamská kultura má velmi vyvinutou ústní
slovesnost (mimo jiné proto, že před zavedením přepisu vietnamštiny do latinky bylo psaní a čtení
mimořádně náročné i pro vzdělance a lidé tedy byli zcela odkázáni na svou paměť a ústní
vyprávění), Vietnamci běžně používají mnoho citátů, přísloví a ustálených obrazných přirovnání.

Kuchyně
Vietnamská kuchyně je založena zejména na rýži, ale i s tímto základem dokáže
být velmi různorodá a využívat různé druhy surovin. Ve Vietnamu naleznete více
jak 500 národních jídel. Základem většiny z nich je rýže, popřípadě ovoce či
zelenina. Známá je vietnamská rýžová polévka pho či nem, což je vepřové maso
s nudlemi, vejci a houbami zabalené v rýžovém papíru. Zajímavý je i banh chung,
rýže s vepřovým masem a cibulí zavinutá do velkých zelených listů a vařená až 48 hodin.
V domácnostech se obvykle dvakrát či třikrát denně připravuje čerstvé teplé jídlo, které je nutno
hned zkonzumovat, protože jej není možnost v horkém počasí dlouho uchovat.
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Nejmladší člověk u stolu vyzve všechny starší, aby začali
jíst. Ti pak začínají jíst postupně od nejstaršího po
nejmladšího. Jídlo se nenakupuje v supermarketech, ale na
trzích, kde je zvykem smlouvat. Pokud člověk na trhu
nesmlouvá, prodavač si myslí, že je ten člověk hloupý a
nechá se napálit na vyšší cenu.

6.

Vietnamská migrace do ČR

Vietnamská migrace do ČR má silnou tradici, kterou zahájil československý stát v polovině 20.
století. Zatímco někteří migranti v ČR zůstali, většina se jich vrátila do Vietnamu. Proto se také
odhaduje, že ve Vietnamu dnes hovoří česky asi 100 000 lidí. Jsou to často vysoce postavení
politici, lékaři či vědci, kteří vystudovali v Československu vysokou školu.
Vietnamci přicházeli do Československa a České republiky v několika vlnách. V první vlně přišli
váleční sirotci, kteří byli v 50. letech umístěni v dětském domově Chrastavě (celkem zde žilo 100
dětí, z nichž se většina vrátila do Vietnamu).
Na základě dalších dohod mezi Vietnamem a Československem začali do republiky přicházet
vietnamští vysokoškolští studenti, kteří studovali většinou na technických oborech. Jejich život zde
byl vázán velmi přísnými pravidly chování, kontaktu s veřejností i mezi sebou, žili pod dozorem
politických pracovníků a jakýkoliv prohřešek mohl vést k nucenému návratu do vlasti. O studium
v ČSSR byl veliký zájem a poptávka převyšovala nabídku.
Od 70. let byly mezivládní dohody rozšířeny na odbornou přípravu na učilištích, na tzv. výrobní
praxi a na dočasné zaměstnávání vietnamských občanů. Učňů, praktikantů a stážistů byly
v ČSSR tisíce, zejména po skončení Vietnamské války potřeboval Vietnam rychle vyškolit
pracovníky v mnoha oblastech mírového lehkého průmyslu. Mezi roky 1980-1983 se v ČSSR učilo
a pracovalo 30-35 000 vietnamských občanů. Délka jejich pobytu byla v rozmezí 3-7let. Na konci
80. let byla možnost vzdělávání v ČSSR často zneužívána. Do programu byli vybíráni vietnamští
studenti na základě protekce a Československo je využívalo v neatraktivních oborech. Po roce 1989
byly smlouvy o vzdělávání rušeny, studenti a stážisté měli odjet domů. To se však často
neuskutečnilo a mnoho Vietnamců zůstalo na našem území. Někteří pak odjeli, ale v 90. letech se
zase vrátili.
Další migranti z Vietnamu začali přicházet po roce 1989. Nejčastěji jde o drobné podnikatele a
obchodníky – část z nich přijela za členy rodiny, kteří již byli v ČR, jiní přijeli na základě vlastní
předchozí zkušenosti nebo na doporučení příbuzného či známého. Také se do ČR přistěhovalo
mnoho Vietnamců z (bývalého východního) Německa, kde také skončily smlouvy o vzdělávání a
které dávalo migrantům z Vietnamu finanční podporu, pokud Německo opustí. Mnoho Vietnamců
se tehdy z Německa odstěhovalo pouze do ČR a zde začali své podnikání orientovat na německou
klientelu. Podnikatelům z Vietnamu se na počátku 90. let podařilo využít díru na českém trhu:
nedostatek moderního a přitom levného oblečení, bytového textilu a drobného zboží (hodinky,
galanterie, bižuterie). Byli schopni toto zboží rychle dovézt a pak prodat, většinou na tržnicích.
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Podnikatelská komunita Vietnamců se postupně proměňuje – v posledních letech ubylo drobných
prodejců ve stáncích s textilem a drobným zbožím. Mnoho obchodníků má větší kamenné obchody,
kde najdeme daleko častěji zeleninu, ovoce, potraviny, květiny, restaurace. Moderní jsou dnes i
nehtová studia. Mnoho Vietnamců podniká v oborech, které využívají další Vietnamci: cestovní
kanceláře, právní kanceláře, kadeřnictví, finanční služby, tlumočnictví. Tyto služby jsou dostupné
ve větších velkoobchodech, které se tak stávají i společenskými centry. I díky této tzv. etnické
ekonomice někdy Vietnamci působí jako uzavřená komunita, která žije pouze pro sebe a se sebou.
O uzavřenosti však zřejmě daleko více rozhoduje jazyková bariéra než neochota Vietnamců
podnikat i v jiných oborech.
Poslední skupinou migrantů z Vietnamu, která přicházela do ČR zejména před vypuknutím
ekonomické krize, byli zaměstnanci najatí zprostředkovatelskými agenturami. Tito lidé
přicházeli zejména do velkých montoven a továren, byli ve Vietnamu zaškoleni a dovezeni za prací
do ČR. Po vypuknutí hospodářské krize byly tisíce těchto zaměstnanců nuceny odejít, což pro
mnoho z nich bylo katastrofou: zprostředkovateli zaplatili vysoké sumy (8-13 tisíc dolarů) za to,
aby mohli v ČR pracovat, a na místě často zjistili, že nemají řádnou smlouvu, že byli po zkušební
lhůtě propuštěni, nebo že se stali obětí ne ekonomické krize, ale podvodu nebo vykořisťování.
Vietnamci tvoří třetí nejpočetnější skupinu cizinců v České republice – v březnu 2010 jich v ČR
pobývalo přes 60 000, z toho více než polovina s trvalým pobytem. Vietnamské děti tvoří 39% ze
všech dětí cizinců v českých mateřských školách a 32% na základních školách. Pro Vietnamce je
vzdělání velice důležité. Své děti v něm podporují, shánějí jim doučování, jazykové kurzy. Pro
rodiče je hlavním životním cílem, aby se jejich děti měly lépe než oni sami a klíčem k této lepší
budoucnosti je pro ně právě dobré vzdělání, pro které často do ČR přijeli. Učitel je pro ně velmi
důležitý, chovají k němu úctu. Často mu nosí dárky, které nechápou jako úplatky, ale jako projev
vděčnosti a úcty.

Odlišnosti v chování
Vietnamská kultura je velmi odlišná od české či evropské, proto se při setkání s Vietnamci můžeme
setkat se situacemi, kdy Vietnamec jedná jinak, než jak bychom očekávali podle zásad naší kultury
a společenského chování. Vietnamské zásady jsou v mnoha situacích jiné – chovají se jinak než my,
pokud vyjadřují protest nebo mají hovořit o nepříjemné události, podávají jinak ruku na pozdrav,
mají jiná pravidla přímého pohledu z očí do očí. Často vyjadřují úctu něčím, co podle našich
pravidel vyjádřením úcty není. Následující přehled stručně ukazuje některé Vietnamské kulturní
vzorce, které jsou odlišné od našich. Doufám, že nám umožní porozumět tomu, jak se někdy
Vietnamci chovají, a vidět, že jejich chování rozhodně neznamená nic negativního.
Vzhled: Z tělesného vzhledu Vietnamci často usuzují na některé sociální charakteristiky lidí. Např.
silnější vzhled druhého je ve Vietnamu považován za projev dobrého životního zabezpečení,
bohatství. Světlá pleť a dlouhé nehty jsou považovány za znaky vysokého postavení a vzdělání,
protože tito lidé nemusí pracovat venku na slunci a nehty jim nepřekážejí při práci.
Pohled do očí: Vietnamci často při rozhovoru sklápí oči a dívají se do země. Toto chování je pro
Vietnamce znakem slušného skromného chování. Často bývá spojeno s mírným sklopením hlavy.
Dlouhé a přímé pohledy do očí chápou jako příliš sebevědomé chování a urážku. Vietnamci, kteří
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žijí dlouho v Evropě jsou již na pohledy do očí zvyklí a opětují je, nově příchozí se však chovají
spíše tradičně.
Úsměv: Úsměv má ve Vietnamu více významů. Vedle radosti a veselí se Vietnamci smějí i při
nepříjemných situacích, smutku, rozhořčení, neporozumění nebo při oznamování nepříjemných
zpráv. Nechtějí být neslušní a zatěžovat partnera svým smutkem.
Podání ruky na pozdrav: Vietnamci podávají obě ruce. Pravá ruka se podává a stiskne stejně jako
u nás, levá ruka přikrývá již spojené ruce obou osob. Aktivita obou rukou symbolizuje úctu
k druhému. Ze stejného důvodu jsou předávány oběma rukama i dary.
Ruce zkřížené na prsou, ruce v bok: Tyto dvě gesta jsou Vietnamci chápána jako pozastavení se
nad nějakou skutečností nebo rozčílení.
Kapesník: Ve Vietnamu není slušné smrkat na veřejnosti do kapesníku.
Stolování: Ve Vietnamu je dovoleno nahlas mlaskat, je to znamení, že lidem jídlo chutná. U jídla je
dovoleno i mluvení, protože se často tento čas využívá pro řešení rodinných i pracovních záležitostí.
Vyjádření záporu: Vietnamci nepoužívají NE často. Spíše než NE použijí věty jako Musíme si to
ještě promyslet atp. ANO často používají i jako znamení, že partnera poslouchají a také pokud
nerozumějí a chtějí slovo zopakovat.
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