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Posudek vedoucího závěrečné práce 
 
Téma práce: Zobrazení vietnamských žen ve vybraných dílech americké válečné 

kinematografie  
Typ práce: bakalářská 

Řešitel/lka: Diana Anh Kieu 
Obor: Asijská studia se specializací vietnamistika 
 
Hodnocení závěrečné práce:  
Položky 1-5 jsou hodnoceny 1-4, položka 6 je hodnocena 1-3. Celková známka může být nejvýše 
o stupeň vyšší než nejnižší dosažená známka. Známka 4 z kteréhokoli bodu znamená celkovou 
klasifikaci 4. Při nerozhodném hodnocení se přihlíží zejména k položce 6 (celkový dojem). 

 
 

1. kvalita obecného úvodu, 

porozumění metodě a použitému 

názvosloví, správná chronologie a 

charakterizace událostí, literárních 

děl apod). 

2 

2. Relevance (zasazení do kontextu 

existující odborné literatury, 
naplnění zadání a myšlenková 

sevřenost) 

1 

3. celková orientace v pramenné 

situaci, výběr ukázek, porozumění 
originálu/správnost překladů, 

schopnost číst pramen v kontextu) 

1 

4. Struktura a formální náležitosti 

práce (logické rozčlenění a 

návaznost kapitol a dalších oddílů, 

požadovaná délka práce, správná 

úprava obsahu, stránkování, čísla 

tabulek a obrázků, dodržování 

zvolené bibliografické normy) 

1 

5. Jazyková úroveň (gramatická a 
pravopisná správnost, kultivovaný 

styl) 
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6. Celkový dojem (obtížnost tématu, 

estetická kvalita překladů, 
případně originalita a závažnost 

přístupu a závěrů) 

1 

 

 
Slovní odůvodnění hodnocení: 

 
Předkládána bakalářská práce Diany Anh Kieu se věnuje poměrně zajímavému tématu, 

které není v českém prostředí moc časté.  Autorka si vytyčila cíl analyzovat zobrazení 
vietnamských žen a dívek v americké válečné kinematografii.  

Téma práce je jasně vymezené s dobře definovanými cíli. Autorka si pro své účely 
zvolila metodu deskriptivní a narativní analýzy vybraných filmových snímků. Výtkou 

v tomto směru je absence lépe definovaných analytických otázek v úvodu práce. Zde by 
bylo na místě i samotný úvod šířeji rozpracovat. Užitá metodologie je sice popsána 

v kapitole č. 3, nicméně dle zvyklostí by měla patřit právě do úvodní části.  
Velice oceňuji práci řešitelky na kapitole č. 2 Historicko-politický a sociokulturní 

kontext. Kromě krátkého politického úvodu se autorka věnuje i kontextu americké 
válečné kinematografie a zobrazení Asiatů, potažmo asijských žen v americkém filmu.  

Z hlediska celé kapitoly je bohužel škoda, že řešitelka více nerozpracovala oddíly 2.4.2 
Vietnamské ženy v období Francouzské Indočíny a 2.4.3. Vzdělání žen ve Francouzské 

Indočíně (s. 14–15). Tyto oddíly se věnují důležitým tématům a jsou zpracovány 
poměrně stručně. Proto doporučuji do budoucna více dbát na zpracování jednotlivých 

oddílů. 
Následné analýzy samotných filmů jsou velice dobře a detailně zpracované. 

Autorka zde zvolila poměrně jasnou strukturu, která čtenáři umožňuje velice dobrý 
přehled a případné srovnání. Škoda je, že se autorka v analýzách nepokusila více 

propojit své poznatky s teoriemi oboru gender studies. Často se tak stává, že výsledky 
analýzy sklouzávají k pouhému popisu bez rozšiřujícího osobního komentáře. Stejně tak 

by si širší rozpracování zasloužila i kapitola 3. 12. Zastoupení typů vietnamských žen ve 
výše uvedených válečných filmech (s. 40). Nicméně s ohledem na vytečené cíle autorky i 

s ohledem na to, že se jedná o bakalářskou práci, nejeví se tato skutečnost výrazným 
problémem. 

Práce je logicky rozčleněna čtyř hlavních kapitol a následných podkapitol a 
oddílů. Struktura tedy odpovídá stanoveným cílům a kapitoly na sebe plně navazují. Po 

formální stránce text splňuje standardy určené pro závěrečné práce. Jazyková úroveň 
textu je poměrně dobrá bez výrazných gramatických chyb. Kvalitě psaného projevů však 

ubírá stylistika a místy nelogická stavba vět.   
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Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením výborně.  

 
V Praze 30. 8. 2020           Mgr. Ondřej Crhák  


