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1. ÚVOD 

 

Tématem bakalářské práce budou vlastní jména a přezdívky osob vietnamské 

národnosti (nikoliv výhradně) v kontextu vietnamské komunity v České Republice. 

Bakalářská práce bude členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

budu věnovat fenoménu vlastních jmen jakožto aspektu kultury.  Pojmenování je 

první krok v procesu socializace. Dát jméno znamená přeměnit „nikoho“ v „někoho“ 

(Geertz 1973: 363).  

Poté se zaměřím konkrétně na vietnamská jména. Popíši jejich původ a strukturu.  

V teoretické části také objasním, jaké faktory ovlivňují vietnamské rodiče při výběru 

jména pro svého potomka. Pokusím se popsat, jaké významy vietnamská jména mají 

a do jaké míry se liší vnímání vlastních jmen ve vietnamské a české společnosti.  

Informace, které předložím v praktické části, budou založeny na empirickém 

výzkumu. Provedu případovou studii s dvěma vietnamskými rodinami. Formou 

polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat procesy a proměnné, které ovlivňují tři 

generace těchto rodin při výběru jmen a přezdívek. Zajímat mne bude i míra vlivu 

českého prostředí – tedy jakou roli hraje při výběru české přezdívky česká kultura, 

nebo způsob, kterým ji vietnamští aktéři vnímají. 

Výzkum budu stavět mimo jiné na otázce, jakou roli následně vybrané jméno 

hraje v českém prostředí a nakolik je s ním spjaté. Zajímat mě bude i jeho vztah 

k prostředí původnímu – tedy vietnamskému. Nakolik nově přijaté jméno ovlivňuje 

život ve vietnamské komunitě a nakolik jej usnadňuje v českém prostředí. 

Zajímá mne i otázka, do jaké míry si Vietnamci skutečně osvojí „nové jméno“ a do 

jaké míry je toto jméno pouze přezdívkou. Tuto otázku chci zkoumat napříč věkovými 

skupinami. Mou tezí je vyšší flexibilita mladých Vietnamců v příjmu nových jmen či 

přezdívek. Větší rezistenci k přizpůsobování se nové kultuře očekávám od starší 

vietnamské generace. 
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českého prostředí – tedy jakou roli hraje při výběru české přezdívky česká kultura, 
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život ve vietnamské komunitě a nakolik jej usnadňuje v českém prostředí. 
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vietnamské generace. 



  8 
 

Tématem bakalářské práce budou vlastní jména a přezdívky osob vietnamské 

národnosti (nikoliv výhradně) v kontextu vietnamské komunity v České Republice. 

Bakalářská práce bude členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

budu věnovat fenoménu vlastních jmen jakožto aspektu kultury.  Pojmenování je 

první krok v procesu socializace. Dát jméno znamená přeměnit „nikoho“ v „někoho“ 

(Geertz 1973: 363).  

Poté se zaměřím konkrétně na vietnamská jména. Popíši jejich původ a strukturu.  

V teoretické části také objasním, jaké faktory ovlivňují vietnamské rodiče při výběru 

jména pro svého potomka. Pokusím se popsat, jaké významy vietnamská jména mají 

a do jaké míry se liší vnímání vlastních jmen ve vietnamské a české společnosti.  

Informace, které předložím v praktické části, budou založeny na empirickém 

výzkumu. Provedu případovou studii s dvěma vietnamskými rodinami. Formou 

polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat procesy a proměnné, které ovlivňují tři 

generace těchto rodin při výběru jmen a přezdívek. Zajímat mne bude i míra vlivu 

českého prostředí – tedy jakou roli hraje při výběru české přezdívky česká kultura, 

nebo způsob, kterým ji vietnamští aktéři vnímají. 

Výzkum budu stavět mimo jiné na otázce, jakou roli následně vybrané jméno 

hraje v českém prostředí a nakolik je s ním spjaté. Zajímat mě bude i jeho vztah 

k prostředí původnímu – tedy vietnamskému. Nakolik nově přijaté jméno ovlivňuje 

život ve vietnamské komunitě a nakolik jej usnadňuje v českém prostředí. 

Zajímá mne i otázka, do jaké míry si Vietnamci skutečně osvojí „nové jméno“ a do 

jaké míry je toto jméno pouze přezdívkou. Tuto otázku chci zkoumat napříč věkovými 

skupinami. Mou tezí je vyšší flexibilita mladých Vietnamců v příjmu nových jmen či 

přezdívek. Větší rezistenci k přizpůsobování se nové kultuře očekávám od starší 

vietnamské generace. 

 



  9 
 

Tématem bakalářské práce budou vlastní jména a přezdívky osob vietnamské 

národnosti (nikoliv výhradně) v kontextu vietnamské komunity v České Republice. 

Bakalářská práce bude členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

budu věnovat fenoménu vlastních jmen jakožto aspektu kultury.  Pojmenování je 

první krok v procesu socializace. Dát jméno znamená přeměnit „nikoho“ v „někoho“ 

(Geertz 1973: 363).  

Poté se zaměřím konkrétně na vietnamská jména. Popíši jejich původ a strukturu.  

V teoretické části také objasním, jaké faktory ovlivňují vietnamské rodiče při výběru 

jména pro svého potomka. Pokusím se popsat, jaké významy vietnamská jména mají 

a do jaké míry se liší vnímání vlastních jmen ve vietnamské a české společnosti.  

Informace, které předložím v praktické části, budou založeny na empirickém 

výzkumu. Provedu případovou studii s dvěma vietnamskými rodinami. Formou 

polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat procesy a proměnné, které ovlivňují tři 

generace těchto rodin při výběru jmen a přezdívek. Zajímat mne bude i míra vlivu 

českého prostředí – tedy jakou roli hraje při výběru české přezdívky česká kultura, 

nebo způsob, kterým ji vietnamští aktéři vnímají. 

Výzkum budu stavět mimo jiné na otázce, jakou roli následně vybrané jméno 

hraje v českém prostředí a nakolik je s ním spjaté. Zajímat mě bude i jeho vztah 

k prostředí původnímu – tedy vietnamskému. Nakolik nově přijaté jméno ovlivňuje 

život ve vietnamské komunitě a nakolik jej usnadňuje v českém prostředí. 

Zajímá mne i otázka, do jaké míry si Vietnamci skutečně osvojí „nové jméno“ a do 

jaké míry je toto jméno pouze přezdívkou. Tuto otázku chci zkoumat napříč věkovými 

skupinami. Mou tezí je vyšší flexibilita mladých Vietnamců v příjmu nových jmen či 

přezdívek. Větší rezistenci k přizpůsobování se nové kultuře očekávám od starší 

vietnamské generace. 

 

  



  10 
 

Tématem bakalářské práce budou vlastní jména a přezdívky osob vietnamské 

národnosti (nikoliv výhradně) v kontextu vietnamské komunity v České Republice. 

Bakalářská práce bude členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

budu věnovat fenoménu vlastních jmen jakožto aspektu kultury.  Pojmenování je 

první krok v procesu socializace. Dát jméno znamená přeměnit „nikoho“ v „někoho“ 

(Geertz 1973: 363).  

Poté se zaměřím konkrétně na vietnamská jména. Popíši jejich původ a strukturu.  

V teoretické části také objasním, jaké faktory ovlivňují vietnamské rodiče při výběru 

jména pro svého potomka. Pokusím se popsat, jaké významy vietnamská jména mají 

a do jaké míry se liší vnímání vlastních jmen ve vietnamské a české společnosti.  

Informace, které předložím v praktické části, budou založeny na empirickém 

výzkumu. Provedu případovou studii s dvěma vietnamskými rodinami. Formou 

polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat procesy a proměnné, které ovlivňují tři 

generace těchto rodin při výběru jmen a přezdívek. Zajímat mne bude i míra vlivu 

českého prostředí – tedy jakou roli hraje při výběru české přezdívky česká kultura, 

nebo způsob, kterým ji vietnamští aktéři vnímají. 

Výzkum budu stavět mimo jiné na otázce, jakou roli následně vybrané jméno 

hraje v českém prostředí a nakolik je s ním spjaté. Zajímat mě bude i jeho vztah 

k prostředí původnímu – tedy vietnamskému. Nakolik nově přijaté jméno ovlivňuje 

život ve vietnamské komunitě a nakolik jej usnadňuje v českém prostředí. 

Zajímá mne i otázka, do jaké míry si Vietnamci skutečně osvojí „nové jméno“ a do 

jaké míry je toto jméno pouze přezdívkou. Tuto otázku chci zkoumat napříč věkovými 

skupinami. Mou tezí je vyšší flexibilita mladých Vietnamců v příjmu nových jmen či 

přezdívek. Větší rezistenci k přizpůsobování se nové kultuře očekávám od starší 

vietnamské generace. 

  



  11 
 

Tématem bakalářské práce budou vlastní jména a přezdívky osob vietnamské 

národnosti (nikoliv výhradně) v kontextu vietnamské komunity v České Republice. 

Bakalářská práce bude členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

budu věnovat fenoménu vlastních jmen jakožto aspektu kultury.  Pojmenování je 

první krok v procesu socializace. Dát jméno znamená přeměnit „nikoho“ v „někoho“ 

(Geertz 1973: 363).  

Poté se zaměřím konkrétně na vietnamská jména. Popíši jejich původ a strukturu.  

V teoretické části také objasním, jaké faktory ovlivňují vietnamské rodiče při výběru 

jména pro svého potomka. Pokusím se popsat, jaké významy vietnamská jména mají 

a do jaké míry se liší vnímání vlastních jmen ve vietnamské a české společnosti.  

Informace, které předložím v praktické části, budou založeny na empirickém 

výzkumu. Provedu případovou studii s dvěma vietnamskými rodinami. Formou 

polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat procesy a proměnné, které ovlivňují tři 

generace těchto rodin při výběru jmen a přezdívek. Zajímat mne bude i míra vlivu 

českého prostředí – tedy jakou roli hraje při výběru české přezdívky česká kultura, 

nebo způsob, kterým ji vietnamští aktéři vnímají. 

Výzkum budu stavět mimo jiné na otázce, jakou roli následně vybrané jméno 

hraje v českém prostředí a nakolik je s ním spjaté. Zajímat mě bude i jeho vztah 

k prostředí původnímu – tedy vietnamskému. Nakolik nově přijaté jméno ovlivňuje 

život ve vietnamské komunitě a nakolik jej usnadňuje v českém prostředí. 

Zajímá mne i otázka, do jaké míry si Vietnamci skutečně osvojí „nové jméno“ a do 

jaké míry je toto jméno pouze přezdívkou. Tuto otázku chci zkoumat napříč věkovými 

skupinami. Mou tezí je vyšší flexibilita mladých Vietnamců v příjmu nových jmen či 

přezdívek. Větší rezistenci k přizpůsobování se nové kultuře očekávám od starší 

vietnamské generace. 

  



  12 
 

Tématem bakalářské práce budou vlastní jména a přezdívky osob vietnamské 

národnosti (nikoliv výhradně) v kontextu vietnamské komunity v České Republice. 

Bakalářská práce bude členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

budu věnovat fenoménu vlastních jmen jakožto aspektu kultury.  Pojmenování je 

první krok v procesu socializace. Dát jméno znamená přeměnit „nikoho“ v „někoho“ 

(Geertz 1973: 363).  

Poté se zaměřím konkrétně na vietnamská jména. Popíši jejich původ a strukturu.  

V teoretické části také objasním, jaké faktory ovlivňují vietnamské rodiče při výběru 

jména pro svého potomka. Pokusím se popsat, jaké významy vietnamská jména mají 

a do jaké míry se liší vnímání vlastních jmen ve vietnamské a české společnosti.  

Informace, které předložím v praktické části, budou založeny na empirickém 

výzkumu. Provedu případovou studii s dvěma vietnamskými rodinami. Formou 

polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat procesy a proměnné, které ovlivňují tři 

generace těchto rodin při výběru jmen a přezdívek. Zajímat mne bude i míra vlivu 

českého prostředí – tedy jakou roli hraje při výběru české přezdívky česká kultura, 

nebo způsob, kterým ji vietnamští aktéři vnímají. 

Výzkum budu stavět mimo jiné na otázce, jakou roli následně vybrané jméno 

hraje v českém prostředí a nakolik je s ním spjaté. Zajímat mě bude i jeho vztah 

k prostředí původnímu – tedy vietnamskému. Nakolik nově přijaté jméno ovlivňuje 

život ve vietnamské komunitě a nakolik jej usnadňuje v českém prostředí. 

Zajímá mne i otázka, do jaké míry si Vietnamci skutečně osvojí „nové jméno“ a do 

jaké míry je toto jméno pouze přezdívkou. Tuto otázku chci zkoumat napříč věkovými 

skupinami. Mou tezí je vyšší flexibilita mladých Vietnamců v příjmu nových jmen či 

přezdívek. Větší rezistenci k přizpůsobování se nové kultuře očekávám od starší 

vietnamské generace. 

  



  13 
 

Tématem bakalářské práce budou vlastní jména a přezdívky osob vietnamské 

národnosti (nikoliv výhradně) v kontextu vietnamské komunity v České Republice. 

Bakalářská práce bude členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

budu věnovat fenoménu vlastních jmen jakožto aspektu kultury.  Pojmenování je 

první krok v procesu socializace. Dát jméno znamená přeměnit „nikoho“ v „někoho“ 

(Geertz 1973: 363).  

Poté se zaměřím konkrétně na vietnamská jména. Popíši jejich původ a strukturu.  

V teoretické části také objasním, jaké faktory ovlivňují vietnamské rodiče při výběru 

jména pro svého potomka. Pokusím se popsat, jaké významy vietnamská jména mají 

a do jaké míry se liší vnímání vlastních jmen ve vietnamské a české společnosti.  

Informace, které předložím v praktické části, budou založeny na empirickém 

výzkumu. Provedu případovou studii s dvěma vietnamskými rodinami. Formou 

polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat procesy a proměnné, které ovlivňují tři 

generace těchto rodin při výběru jmen a přezdívek. Zajímat mne bude i míra vlivu 

českého prostředí – tedy jakou roli hraje při výběru české přezdívky česká kultura, 

nebo způsob, kterým ji vietnamští aktéři vnímají. 

Výzkum budu stavět mimo jiné na otázce, jakou roli následně vybrané jméno 

hraje v českém prostředí a nakolik je s ním spjaté. Zajímat mě bude i jeho vztah 

k prostředí původnímu – tedy vietnamskému. Nakolik nově přijaté jméno ovlivňuje 

život ve vietnamské komunitě a nakolik jej usnadňuje v českém prostředí. 

Zajímá mne i otázka, do jaké míry si Vietnamci skutečně osvojí „nové jméno“ a do 

jaké míry je toto jméno pouze přezdívkou. Tuto otázku chci zkoumat napříč věkovými 

skupinami. Mou tezí je vyšší flexibilita mladých Vietnamců v příjmu nových jmen či 

přezdívek. Větší rezistenci k přizpůsobování se nové kultuře očekávám od starší 

vietnamské generace. 

  



  14 
 

Tématem bakalářské práce budou vlastní jména a přezdívky osob vietnamské 

národnosti (nikoliv výhradně) v kontextu vietnamské komunity v České Republice. 

Bakalářská práce bude členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

budu věnovat fenoménu vlastních jmen jakožto aspektu kultury.  Pojmenování je 

první krok v procesu socializace. Dát jméno znamená přeměnit „nikoho“ v „někoho“ 

(Geertz 1973: 363).  

Poté se zaměřím konkrétně na vietnamská jména. Popíši jejich původ a strukturu.  

V teoretické části také objasním, jaké faktory ovlivňují vietnamské rodiče při výběru 

jména pro svého potomka. Pokusím se popsat, jaké významy vietnamská jména mají 

a do jaké míry se liší vnímání vlastních jmen ve vietnamské a české společnosti.  

Informace, které předložím v praktické části, budou založeny na empirickém 

výzkumu. Provedu případovou studii s dvěma vietnamskými rodinami. Formou 

polostrukturovaných rozhovorů budu zkoumat procesy a proměnné, které ovlivňují tři 

generace těchto rodin při výběru jmen a přezdívek. Zajímat mne bude i míra vlivu 

českého prostředí – tedy jakou roli hraje při výběru české přezdívky česká kultura, 

nebo způsob, kterým ji vietnamští aktéři vnímají. 

Výzkum budu stavět mimo jiné na otázce, jakou roli následně vybrané jméno 

hraje v českém prostředí a nakolik je s ním spjaté. Zajímat mě bude i jeho vztah 

k prostředí původnímu – tedy vietnamskému. Nakolik nově přijaté jméno ovlivňuje 

život ve vietnamské komunitě a nakolik jej usnadňuje v českém prostředí. 

Zajímá mne i otázka, do jaké míry si Vietnamci skutečně osvojí „nové jméno“ a do 

jaké míry je toto jméno pouze přezdívkou. Tuto otázku chci zkoumat napříč věkovými 

skupinami. Mou tezí je vyšší flexibilita mladých Vietnamců v příjmu nových jmen či 

přezdívek. Větší rezistenci k přizpůsobování se nové kultuře očekávám od starší 

vietnamské generace. 
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5. RESUMÉ 

 

Further thesis examines Vietnamese names and nicknames in the context of 

Czech Republic. Specifically it focuses on Czech nicknames that are given to young 

Vietnamese people and newborns in Czech Republic. The main concerns of the thesis 

are the processes and circumstances involved in final choice of the name. The thesis 

contains two parts – theoretical and practical. The main framework for the practical 

part is case study based on half-structured interviews with three generations of two 

Vietnamese families living in the Czech Republic. 

 

 

 

 

 

 
 


