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V

ietnamština je tonální jazyk, který rozlišuje 6 tónů a zapisuje se latinkovým písmem
s hojným využíváním diakritických znamének a tónových značek. Celou jeho základní
slovní zásobu tvoří jednoslabičná slova, neznající flexi.

Verbální komunikace
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V

e vietnamštině neexistuje tykání a vykání v podobě, jakou známe z jazyka českého,
Vietnamec proto při jeho zvládání nemá k vyjádření zdvořilosti analogické prostředky.

Vietnamština užívá zvláštních zdvořilostních obratů a slov, jejichž aplikace závisí na řadě
okolností, vztahujících se k věkové a společenské příslušnosti účastníka rozhovoru: pomocí
široké škály osobních zájmen vyjadřuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti, mezi staršími
a mladšími, mužem a ženou, mezi přáteli jedné věkové kategorie a vztahy neutrální.
Úroveň vzájemné komunikace dále signalizuje užívání či absence zdvořilostních částic,
které se dělí do dvou kategorií: první kategorie obsahuje zdvořilostní částice, které
doplňují oslovení, do druhé patří zdvořilostní částice, jimiž posluchač reaguje na delší
projev mluvčího: „opravdu?“, „ano“, „velmi rád“ apod., což však znamená projev
soustředění, nikoli vyjádření stanoviska k obsahu mluveného slova.
Zajímavé je, že ve vietnamské komunikaci téměř nenalezneme zápor: na přímou otázku
vyžadující reakci ano / ne se nám dostane odpovědi typu: „myslíte, že je to opravdu tak?“,
„je to dosti složité“, „musíme si to promyslet“ apod. Důvodem je vliv buddhistické filosofie
na vietnamské myšlení: nesouhlasit s vysloveným stanoviskem druhé osoby je nezdvořilost.
Naopak způsobů, jakým lze vyjádřit souhlas, je několik: vang – neutrální ano, da – zdvořilé
ano, bam – zdvořilé ano, u – neutrální ano (nebo „jo“ užívané v některých regionech
země), phai – neutrální ano.

Neverbální komunikace

S

lovní a mimoslovní komunikace jsou ve vietnamské kultuře významově srovnatelné.
Při neznalosti jazyka ovšem nabývá na významu komunikace mimoslovní, která se od
naší výrazně liší a může být příčinou nedorozumění:
• Podání ruky: podání pravé ruky a zřetelný stisk ruky druhé osoby, je doprovázeno lehkým
stiskem levé ruky – v jednu chvíli tak buď držíme ruku druhé osoby v obou svých dlaních,
nebo jsme si najednou podali obě ruce navzájem. Takové podání rukou symbolizuje
vzájemnou úctu. Podání pouze jedné ruky může být považováno za výraz neúcty.
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•

•
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•

daného dialogu.
Dlouhý nehet: kdo má dlouhé nehty, nemusí fyzicky pracovat. Proto si někteří
intelektuálové či bohatí obchodníci nechávají na malíčku, někdy na všech prstech levé
ruky narůst až několikacentimetrový nehet.
Pohlazení: hlazení po vlasech a jiné dotýkání hlavy je považováno za projev velké
neúcty, i vietnamské děti jsou zvyklé více na „poplácání“ po ramenech či zádech.
Doteky na veřejnosti: líbání mileneckých párů na veřejnosti je ve Vietnamu
nepřípustné, zato objímání a doteky mezi přáteli a známými zcela běžné.
Oblečení: být slušně oblečen a upraven je projevem dobrého chování. Vietnamské
ženy takřka nenosí sukně, také jejich originální, elegantní sváteční kroj „ao dai“
[čti ao zaj] je složen z dlouhé a přiléhavé, na bocích rozstřižené tuniky a dlouhých,
volných, hedvábných kalhot.

V rámci slušného chování je ve Vietnamu zapotřebí umírněné, uctivé chování
a neafektované pohyby.
V neposlední řadě je důležité vnímání vzhledu. Tak jako pro nás jsou všichni Asiati
„stejní“, rovněž Asiaté nás nerozeznávají. Naše oproti nim robustní postavy a ochlupení
pro ně můžou být zrovna tak „směšné“, jako jejich vzezření pro nás (díky jejich malému
vzrůstu se velmi vžilo označení „rákosníci“, málokdo si uvědomuje, že tato nevkusná
přezdívka vznikla za americko-vietnamské války).
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• Podání předmětu: oběma rukama podáváme rovněž jakýkoli předmět partnerovi,
jemuž dáváme najevo, že si ho vážíme. Podání jen jednou rukou je nezdvořilé.
• Pohled do očí: přímý pohled do očí není zdvořilý, naopak může vyjadřovat
domýšlivost.
• Gesto přivolávání druhé osoby: důležité je, aby dlaň směřovala k zemi, prsty poté
pohybujeme k sobě. Dlaň otočená směrem nahoru znamená projev nadřazenosti.
• Noha přes nohu: projev nadřazenosti může dát najevo i ten, jehož špička přehozené
nohy ukazuje na partnera sedícího naproti.
• Ruce zkřížené na prsou: takový čin je pokládán za znak rozčílení nad obsahem
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• Rodina
Patří k dobrému vychování zajímat se již při prvním setkání o partnerovu rodinu
a zdravotní stav. Dává se tím najevo opravdový zájem a úcta k partnerovi i respektování
jeho rodinného zázemí. Rodina a hlavně děti jsou pro Vietnamce to nejdůležitější
a rodinné vztahy mnohem těsnější a pevnější než u nás i mezi vzdálenými příbuznými.
Díky vlivu konfuciánství se starším osobám prokazuje úcta, naopak ony se mají starat
o mladší, níže postavené. Konfuciánství také stanovilo jako hlavu rodiny muže: v praxi
tomu ovšem zdaleka tak není.
• Pohostinnost
Pohostinnost patří k základním ctnostem slušného chování, Vietnamci se proto snaží
každého a kdykoliv pohostit.
• Stolování
Vietnamská kuchyně je pestrá a vyvážená. Všechna jídla se na stůl servírují současně,
každý druh v samostatné misce či talířku, a z nich si Vietnamci hůlkami odebírají do
svých misek. Nepřejí si „dobrou chuť“, ale nejmladší vybídne starší, aby si posloužili
jako první. Základem pokrmu je teplá rýže, a když jsou sytí, dají to najevo tím, že trochu
rýže ve své misce nechají. Zašpinění ubrusu či mlaskání není neslušné, je to výraz
spokojenosti a pochvaly hostiteli. Vietnamci jsou zvyklí jíst společně a pomalu.
Během jídla se tradičně řeší důležité rodinné i obchodní záležitosti. Snaha jíst pomalu
přitom plyne z vietnamského klimatu po valnou část roku: 60%–80% vlhkost vzduchu,
30% stupňů Celsia ve stínu – místní obyvatelé jsou proto navyklí vykonávat veškeré
fyzické pohyby pomalu. V závěru jídla se z tohoto důvodu jí rovněž polévka, kterou
se doplní potřebná hladina tekutin i solí v těle. Celý den se také pije z malých šálků
teplý zelený čaj.
Přivyknutí na těžkou českou stravu není pro Vietnamce snadné, dospělým může trvat
i několik měsíců. Ze své vlasti nejsou vůbec zvyklí např. na mléko a sýry: ty jim nejen
„páchnou“, ale hlavně způsobují nemalé zažívací potíže.
• Postavení učitele ve společnosti
Vietnamská společnost si odedávna vážila učitelů a vzdělaných lidí vůbec. Přestože
nikdy v historii nebyli učitelé výborně placeni, vždy se těšili velmi dobrému
společenskému postavení. Úcta ke vzdělání je jedním z tradičních rysů vietnamského
člověka. I v současnosti jsou rodiny schopné vynakládat veškeré své prostředky jen
na to, aby mohly jejich děti studovat.

383

INFORMACE PRO UČITELE

Kulturní specifika

• Kult předků
Uctívání předků tvoří národní rys vietnamské kultury: spoluutváří vztah k vlasti,
domovu, rodině a starým lidem. V žádné vietnamské domácnosti nechybí k tomu účelu
oltář s vonnými tyčinkami, fotografiemi blízkých členů a předků rodiny, ovocem a jinou
tradiční výzdobou.

V

e Vietnamu se neslaví narozeniny, nýbrž dny úmrtí nejbližších předků či rodinných
příslušníků: na oltář se jim obětují tradiční jídla, která po obřadu rodina sní.
K předkům se Vietnamci modlí také téměř (v závislosti na tvaru měsíce na obloze) každý
patnáctý den v měsíci.
Vždy patnáctého ledna a července se na velké hostině sejdou všichni příslušníci
jednoho rodu: povinnost uspořádat ji má jeho přední člen.
Patnáctého srpna slaví svůj největší svátek všechny vietnamské děti: den je plný zábavy,
soutěží a pojídání nejrůznějších sladkostí.
Nejvýznamnější tradiční svátek Vietnamců, Tet – lunární Nový rok, spadá podle
lunárního kalendáře, kterým se řídí všechny vietnamské svátky vyjma státních, přibližně
mezi poslední dny ledna a polovinu února. Jeho oslavy jsou spojeny s řadou nejrůznějších
obyčejů: obětuje se předkům, připravují tradiční pokrmy (nikdy nechybí slané koláče
z lepkavé rýže), scházejí se příbuzní a známí a dávají si dárky.

Vietnamská jména

V

ětšina vietnamských jmen se skládá z příjmení, jména a často ze spojovací slabiky
vložené mezi ně (př. Nguyen Van Trung). Mužská křestní jména často symbolizují
žádoucí vlastnosti (Trung – Věrný), ženská něžnost a krásu (Nguyet – Luna, Lan –
Orchidej). Při vstupu do manželství žena příjmení manžela nepřijímá – ponechává si své
rodové příjmení.
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Nejdůležitější vietnamské svátky

