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Rozmanité soužití aneb 
Dovedeme jednat s p�íslušníky 

národnostních menšin           
Alena Sou�ková           

 
     Pod názvem Rozmanité soužití prob�hl v SVK Hradec Králové seminá� zam��ený na 
rozvíjení kompetencí knihovník� v oblasti interkulturních vztah�. Školicí program 
organizovaný Multikulturním centrem Praha byl realizován dv�ma lektory z organizace 
PARTNERS CZECH. Hlavním zam��ením byla komunikace s vietnamskou menšinou. Jeden 
z protagonist� seminá�e, Mgr. Ji�í Kocourek, vystudoval obor vietnamistika a ve Vietnamu i 
n�jakou dobu pobýval, proto seminá� dopl�oval vlastními bohatými zkušenostmi. Pokusím se 
s vámi pod�lit o zážitky a dojmy z této zajímavé vzd�lávací akce. 
Není pochyb, že se setkáváme s p�íslušníky jiných národ� a národnostních menšin. Ale 
dovedeme se správn� chovat, snažíme se jim porozum�t, nebo jsme svázáni p�edsudky v 
pohledu na úzkou komunitu, aniž si uv�domujeme, že vlastní národ má zcela jiné vlastnosti? 
Práv� u Vietnamc� spíše vnímáme negativa a komunikaci se pokud možno vyhýbáme. Ale 
p�esto vietnamské d�ti chodí do �eských škol, jsou sou�ástí t�ídního kolektivu a 
prost�ednictvím školy p�icházejí i do knihoven a cht�jí využívat nabízené služby.  
A zde si �asto uv�domujeme, jak je pro nás neznámá jejich p�vodní zem� v jihovýchodní Asii 
s více než 80 milióny obyvatel, kte�í žijí p�evážn� na vesnicích a v�nují se zem�d�lství. A že 
tém�� nic nevíme o jejich kultu�e, tradicích, jazyku atd.  
Na co asi narazíme, jsou zcela jiné komunika�ní zvyklosti p�íslušník� asijských národ�. 
Otázky p�i rozhovoru, které se nám zdají být nep�íjemné a p�íliš osobní (jak se máte?, líbí se 
vám tady?, kolik je vám let?, kolik máte d�tí? apod.) jsou b�žnou sou�ástí jejich komunikace 
a o�ekávají ze strany tázaného pozitivní reakci. Dotyky t�la druhého jsou výrazem 
pod�ízenosti a d�v�ry a jsou dovoleny jen mezi nejbližšími, nap�. matka se dotýká hlavy 
svého dít�te, aby vyjád�ila, že jej ochra�uje. A co složitá vietnamská jména a nám 
nepochopitelný jazyk? Vietnamština je jazyk, který využívá r�zného zabarvení tónu �e�i u 
jednotlivých písmen a slabik (v psaném textu to vyjad�ují r�zné te�ky, �árky, vlnovky �i 
st�íšky) - stejn� napsané slovo m�že mít n�kolik zcela odlišných význam�. Vietnamská 
jména jsou složená ze t�í i více �ástí. První �ást vyjad�uje jakési p�íjmení a v komunikaci se 
nepoužívá; �asto to jsou názvy tradi�ních vietnamských rod� a nositel� jména Phung nebo 
Nguyen jsou tisíce. Další �ást tvo�í dopl�ková jména – Thi znamená žena, Van je muž. Až 
teprve poslední �ást jména je vlastní jméno, které se používá p�i oslovování – v p�ekladu 
�asto ozna�uje n�jakou vlastnost (krásná, zdatný atd.).  
D�jiny vietnamského národa a jeho kulturní tradice jsou velmi staré. Sahají do 3. tisíciletí 
p�ed naším letopo�tem, do doby, kdy se o rozvinutých civilizacích na území Evropy ješt� 



nehovo�ilo. Velký vliv má samoz�ejm� i tradi�ní náboženství, mytologie, kulty a symbolika. Na 
území státu existují velmi odlišné národnostní menšiny a kultury, velký význam mají rodinné 
zvyky a vazby. Konflikty se �eší vždy doma, ne na ulici, p�ed ve�ejností nikdo nesmí ztrácet 
tvá�, i na výtku �i katastrofickou zprávu reagují s úsm�vem.  
Z dlouholetých kulturních tradic, ale i historie pom�rn� nedávné (kolonizace, boj o 
nezávislost, trvalé následky války) pramení jistá ned�v�ra k ú�ad�m a institucím, i k t�m, 
které nabízejí pomoc – nap�. družiny pro d�ti - a k neosobní komunikaci prost�ednictvím 
telefonu nebo po�íta�e. Pro navázání kontakt� je vhodn�jší oslovit zkušen�jšího p�íslušníka 
cizího národa, který zde již delší dobu žije a je ochoten informaci rozší�it a tlumo�it dále. 
Zatím špatná komunikace je p�es oficiální organizace a ambasády cizích zemí – pe�liv� si 
ov��ují, zda vaše úmysly jsou v�rohodné.  
Seminá� poskytl možnost konkrétního modelování aktivit a �ešení komunikace, zam��il se i 
na d�sledky, které vyplývají z nedostate�né informovanosti i nedostate�ného a zkresleného 
podání v médiích.  
Zárove� byly rozdány metodické materiály Ukrajinci v �eské republice a Romové. 
 
      Informace k problematice národnostních menšin lze získat mimo jiné 
• na webových informa�ních portálech: 
Kormidlo: http://www.kormidlo.cz  
Doma v �R: http://www.domavcr.cz  
Varianty: http://www.varianty.cz  
• na webových stránkách: 
Multikulturní centrum Praha: http://www.mkc.cz  
PARTNERS CZECH: http://www.partnersczech.cz  
• a v �asopise Integrace: http://www.integrace.cz  
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