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Předložená práce studenta Martina Nepovím se zabývá situací po podpisu Pařížských dohod v roce 

1973, které byly důležitým mezníkem druhé indočínské války. Práce je logicky strukturována a krom 

úvodu a závěru je rozdělena do tří kapitol. První kapitola (s. 7-20) popisuje vývoj diplomatických jednání 

od roku 1968, jež vyústila v podpis Pařížských dohod. Druhá kapitola (s. 21-31) se podrobně zabývá 

obsahem tohoto dokumentu. Třetí a nejkratší kapitola (s. 32-39) se zaměřuje na dodržování ustanovení 
Pařížských dohod jednotlivými stranami. 

Stylisticky je, přes občasnou neobratnost, práce Martina Nepovím vcelku vyhovující. V textu se na 

některých místech objevují překlepy, chybná interpunkce, gramatické chyby či chybně užité předložky 

(another namísto other v anglické anotaci práce na s. 4, závazek před veřejností místo závazek vůči 

veřejnosti na s. 10 atd.). Snazšímu čtení textu by napomohl seznam zkratek, který v práci bohužel chybí. 

Drobným nedostatkem je, že seznam pramenů a internetových zdrojů na konci práce není řazen 

abecedně. 

Z hlediska metodologického je poměrně výrazným nedostatkem fakt, že se autor v úvodu nijak blíže 
nevyjadřuje k použitým pramenům a literatuře a nehodnotí je.  

Po stránce obsahové za nedostatek považuji, že, ačkoliv hlavním tématem práce je vývoj událostí po 

podpisu Pařížských dohod, této části je věnováno nejméně prostoru, podrobnější analýza by byla 

žádoucí. Dále bych poznamenala, že různé  kulturně specifické informace je třeba vysvětlovat i pro 

nezasvěcené čtenáře – v práci je na straně 26 zmíněn způsob, kterým ministryně spravedlnosti 

Prozatímní revoluční vlády Jižního Vietnamu oslovovala svého kolegu z Vietnamské republiky. Čtenář, 

který nemá povědomí o systému vietnamských zájmen a způsobech oslovování ve vietnamštině, by 
jistě ocenil podrobnější vysvětlení. 

Student nicméně prokázal schopnost samostatné odborné práce, práce s prameny i s vietnamskými 

zdroji a přes výše uvedené výtky práci považuji celkově za přínosnou. Doporučuji ji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Otázky k diskusi: 

 Vysvětlete oslovení anh, které zmiňujete na straně 26 

 

V Praze dne 28. srpna 2018 

Mgr. Barbora Jirková 

oponentka práce 


