Oponentský posudek na
"Dopad

čínsko-vietnamské

Předložená bakalářská

bakalářskou

práci Josefíny Míkové

války v roce 1979 na vietnamskou

společnost"

práce studentky Josefíny Míkové si klade za cíl popsat průběh a příčiny čínské

punitivní války v roce 1979 a analyzovat její dopad na postavení Vietnamu v rámci mezinárodního
společenství

Předložená

a také na vietnamskou

společnost jako

takovou.

práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly, v nichž se autorka soustředí především na

podrobný popis a analýzu mezinárodní a vnitropolitické situace Vietnamu v letech 1975 - 1979,
jejichž události nakonec vyústily v tento krátký,
stručně

Další kapitola se
nejrozsáhlejší

část

práce se

do budoucna rozhodující konflikt (str. 15 - 28).

průběhem střetu

zabývá samotným
věnuje

leč

dopadu tohoto konfliktu na

Nejvýznamnější

(str. 26 - 32).
čínsko-vietnamské

a

vztahy, na vztahy

Vietnamu a mezinárodního společenství s důrazem kladeným na země ASEANu. Dále se autorka
soustředí

společnost,

na dopad konfliktu na vietnamskou

tj. pojednává o

povalečných

problémech

života Vietnamců a čínské minority, otázce vietnamské armády a změně vnímání vojáka-hrdiny
v rámci

společnosti.

českých,

Z bibliografie je patrné, že studentka vycházela jak z anglických,
pramenů.

Jediným základním problémem, se kterým se potýkala, byl však nedostatek objektivních

vietnamských

Práce má

pramenů

celkově

na toto ožehavé téma.

logickou strukturu, je psána

stylistiky do ní vloudily

občas

nejasná a

někdy

srozumitelně

i neobratná

bez

větších nepřesností, byť

vyjádření,

jako

na str. 13 je uvedeno "po sjednocení v roce 1976 začal Sovětský svaz
str. 21 se píše, že válka ve Vietnamu

skončila

např.:

se z hlediska

opakování slov; nebo

uplatňovat

svoji strategii ..."; na

roku 1975 - což je také sporné tvrzení; na str. 28 je

mylně

napsáno datum vietnamské invaze do Kambodže (1977), atd.

drobné

překlepy

Závěrem

tak i vietnamských

Občas

se v práci vyskytují

a chyby (např. na str. 15. severní Vietnam psán s velkým "s")

lze konstatovat, že studentka prokázala schopnost samostatné práce s vietnamskými

materiály. Navíc, tato práce

splňuje

požadavky kladené na

bakalářskou

práci.

Přes

výše

zmíněné

výhrady ji hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.
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Praha, 10.9.2009

Mgr. Mária Strašáková
oponent

