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Pham Thuy Duong: Kultura vietnamské gastronomie

Téma vietnamské gastronomie začalo v posledních několika letech hýbat českou 
společností a téma práce je tedy velice aktuální.

Práci autorka logicky člení do dvou hlavních bloků a následně do kapitol a podkapitol. 
Bohužel hlavní části - tedy teoretická část a terénní výzkum jsou obsahově značně 
nepoměrné a teoretická část výrazně převažuje nad částí praktickou. Myslím, že je to 
zejména praktická část, která navazuje na teoretickou část, díky které si čtenář si může 
určité jevy a změny ve vietnamských rodinách lépe představit.

V popisu materiálů a zdrojů, se kterými autorka pracovala zdůrazňuje nedostupnost, ba 
přímo neexistenci relevantních zdrojů týkajících se kultury vietnamské gastronomie a 
stolování. V této souvislosti musím zdůraznit dvě knihy “Rice Talks" (Nir Avieli) zabývající 
se kulturou stravování ve středním Vietnamu z antropologické perspektivy a “Appetites 
and Aspirations in Vietnam: Food and Drink in the Long Nineteenth Century” (Erica J. 
Peters), které autorka zcela opomenula, ačkoli jsou k dispozici v knihovně ÚDLV a jsou 
velice kvalitní.

V teoretické části bych pro neznalce vietnamského prostředí zdůraznění obecnosti pro 
jednotlivé pokrmy podávané ve Vietnamu - např. bún chả / bún bò nướng, přičemž není 
vždy jasné, co na stůl dostaneme a často se pokrmy značně liší regionálně. Autorka se 
tohoto problému dotýká pouze okrajově. Současně vzhledem k tomu, že se autorka věnuje 
i popisům jednotlivých pokrmů, by bylo dobré mít představené pokrmy zobrazené v 
příloze.

V části zabývající se terénním výzkumem autorka uvádí jednotlivá fakta, bez dalšího 
vysvětlení např. “Většina drží hůlky ani ne moc vysoko, ani ne moc nízko. Pouze otec z 
rodiny I drží hůlky vysoko.” . Čtenářovi tedy není jasné, co chce autorka tvrzením říci. To je 
také mojí první otázkou k autorce. Vzhledem k tomu, že autorka pracovala na změnách ve  
způsobu stravování vietnamských rodinách v České republice opomenula jeden důležitý 
detail. Z důvodu vysokého pracovního nasazení dospělých členů rodiny (od 10:00-22:00) 



není z textu jasné, jak se během dne rodinní příslušníci stravují. To je tedy mou druhou 
otázkou.

Až na drobné výtky práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.
Navrhuji známku VÝBORNĚ.
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