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Posudek oponenta závěrečné práce 

Téma práce:   Zobrazení vietnamských žen ve vybraných dílech americké válečné 
   kinematografie  
Typ práce:   bakalářská práce 
Řešitel/lka:  Diana Anh Kieu 
Vedoucí práce:  Mgr. Ondřej Crhák 
Studijní program:  Etnologie se specializací na vietnamistiku 

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).

1

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)

2
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Slovní odůvodnění hodnocení: 

Řešitelka si vybrala velice zajímavé téma, které doposud není v České republice příliš 
zkoumané. Kombinace filmové analýzy, genderové problematiky a vietnamistického vhledu 
do kulturní problematiky je zcela jistě přínosný. 

Práci autorka logicky dělí do dvou hlavních částí, přičemž první se věnuje obecnému a 
sociokulturnímu úvodu a druhá, analytická, samotné analýze ženských postav v jednotlivých 
filmech. Autorka si v úvodu a dále v podkapitole 3.(Vybrané filmy) jasně vytyčila základní 
otázky, kterým se hodlá v práci věnovat a představila metodologii, kterou si pro samotnou 
analýzu zvolila. Vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce není, dle mého názoru, 
nutné věnovat užité metodologii více prostoru. 

Co se týče obsahu se řešitelka místy dopouští jisté zkratkovitosti, nicméně předpokládám, že 
tak činí zejména z důvodu výše zmíněného omezeného rozsahu samotné práce. Dle mého 
názoru by však přeci jen bylo dobré se více věnovat tématu ženské emancipace a školství ve 
Vietnamu, kterému autorka věnuje pouze jeden odstavec a dále konstrukci femininity a 
maskulinity, které jsou zcela opomenuty a jistě by podnítily samotnou autorku i čtenáře k 
hlubšímu zamyšlení a ke kladení si dalších otázek. Analytická část by si místy zasloužila 
hlubší propracovanost, aby autorka nesklouzávala k pouhému popisu jednotlivých filmových 
scén. Přesto si myslím, že i tato část je velice dobře zpracovaná,  Jako velice kladné hodnotím 
výběr analyzovaných filmů, které jsou dostupné běžnému divákovi.  

Celkově je práce velice zdařilá a originální. 

Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením výborně. 

V Praze 1. 9. 2020        Mgr. Marta Lopatková 

6. Celkový dojem (obtížnost tématu, 
estetická kvalita překladů, případně 
originalita a závažnost přístupu a 
závěrů)
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