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Posudek oponentky bakalářské práce 

 
Řešitel/ka: Nguyen Hoang P. Nhung 

Název práce: Nam Caova povídka Chí Phèo 

Studijní obor: Etnologie se specializací vietnamistika 

 

Cíle práce: 

Předkládaná práce se zabývá významotvornou analýzou Nam Caovy povídky Chí Phèo z roku 1941 

v jejmíž rámci se zaměřuje na její ústřední témata, charakterizaci postav a předlohy pro literární 

postavy. 

 

Struktura práce: 

Struktura práce je logická a relativně přehledná. Krom úvodu a závěru je práce rozdělena do čtyř 

kapitol. Nejprve řešitelka popisuje dobový literárně-historický kontext koloniálního Vietnamu (kap. 2) 

a představuje Nam Caův život (kap. 3). Dále shrnuje základní rysy Nam Caovy tvorby (kap. 4) a 

nakonec se pouští do analýzy povídky Chí Phèo (kap. 5).  

 

Formální stránka práce:  

Z formálního hlediska je předkládaná práce obsahuje některé drobné nedostatky týkající se grafické 

úpravy práce (kapitola 4 nezačíná na nové stránce, strany práce se mají číslovat až od první strany 

úvodu) a její jazykové a stylistické stránky (přihlížím však k faktu, že čeština není mateřským jazykem 

autorky). Dále nerozumím tomu, proč vietnamská jména psát kurzívou (vlastní jména poznáme podle 

velkých písmen, kurzíva se používá spíše u obecných jmen, kde by nemuselo být jasné, kde 

vietnamský text začíná a končí). Seznam literatury je poněkud nepřehledný, jelikož není dále rozdělen 

(na prameny a literaturu; literatura není dále členěna na literaturu v západních jazycích a na literaturu 

ve vietnamštině). 

 

Obsah práce: 

Ačkoliv je chvályhodné, že se autorka zabývá tématem doposud v západní literatuře opomíjeným, 

dopouští se řady zjednodušení a desintepretací, z nichž uvádím jen ty nejflagrantnější. Například 

v průběhu celé práce opakovaně píše o období let 1930–1945, jako by se jednalo o nějaké homogenní 

období vietnamských dějin. To je ale zavádějící, protože ve skutečnosti v průběhu těchto 15 let ve 

Francouzské Indočíně došlo k mnoha zvratům (velká hospodářská krize, vláda Národní fornty ve 

Francii, okupace Indočíny Japonci) včetně zásadní proměny literární scény. Problematické mi také 

přijde autorčino tvrzení v nástinu děje povídky, že Chí Phèo se s Thị Nở „pomiloval“ (str. 26). 

Vyobrazení tohoto „milostného aktu“ je v povídce přinejmenším ambivalentní a spíše šlo o znásilnění. 

Celkově mám z autorčiny analýzy hlavních postav a témat povídky dojem, jako by se za každou cenu 

chtěla vymezit vůči interpretacím vietnamských literárních kritiků. Kritický přístup ke starší literatuře 
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a zavedeným výkladům díla je sám o sobě chvályhodný, ale musí se pohybovat v rámci dobového 

kontextu a toho, co nám prameny říkají. Mluvit tak o tom, že hlavní hrdina mohl ve Vietnamu ve 40. 

letech minulého století „hájit své postavení a práva, které má jako svobodný člověk“ je problematické, 

protože to nereflektuje dobový společenský kontext. Jakým způsobem se mohl Chí Phèo hájit? Byl 

vůbec svobodným člověkem? A nebyla nakonec vražda starosty Kiếna a Chí Phèova (zřejmě) 

sebevražda jediným možným aktem jeho svobodné vůle? Podle mého názoru Nam Caova tvorba do 

roku 1945 poukazuje na bezmoc obyčejných lidí a není, jak autorka uvádí v závěru (str. 45), kritikou 

jejich neschopnosti bránit se. V takovém případě by totiž Nam Cao kritizoval i sám sebe – sám byl 

totiž jedním z těch ubožáků, kteří spíše přežívali než žili, a kteří jsou hrdiny jeho povídek. 

 

Hodnocení práce: 

Ačkoliv nesouhlasím s mnohými autorčinými interpretacemi různých aspektů povídky Chí Phèo, práce 

splňuje základní parametry bakalářské práce, prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou a 

prameny ve vietnamštině, a především se zabývá tématem v západní literatuře v podstatě 

nezpracovaným. Proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

 

Otázky k diskusi: 

• Vyjadřoval se Nam Cao ke své tvorbě? Nebo máme k dispozici jen jeho dílo, které 

interpretujeme, a svědectví jeho přátel a příbuzných?  

• Na straně 33 tvrdíte, že polygamie byla ve Vietnamu oficiálně zakázána až v roce 2001. 

Odkud jste tuto informaci získala? 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2020      Mgr. Barbora Nováková 

 

 

 

 

  


