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Předložená bakalářská

literatury.

Součástí

práce je

rozdělena

tvoří

tři

autorka

závěru

dospěla

pramenů,

s odkazem na jejich

přínos

závěru

úvodu,

němž

v

průběhem čínsko-vietnamské

práce jsou shrnuty
na

příčiny

základě rozborů

část

a objektivitu. Hlavní

války a dopady

a dopady

a seznamu

autorka uvádí
před čínsko

dále strukturované kapitoly zabývajících se situací

vietnamskou válkou,
války. V

částí včetně

úvodu je hodnocení použitých

přehled nejdůležitějších pramenů

práce

na šest

čínsko-vietnamské

vietnamsko-čínské

války, k nimž
faktorů

mezinárodních i vnitropolitických

v 2.-4.

kapitole.
Hlavním tématem práce je vysledování
vietnamskou

společnost.

nejrozsáhlejší

část

celkově

Přestože

dopadů vietnamsko-čínské

války v roce 1979 na

čínsko-vietnamského

Dopady

konfliktu

tvoří

práce (str. 34-54), tato kapitola se zabývá dopady války na Vietnam

- jak z hlediska mezinárodní situace, tak z hlediska domácí situace Vietnamu.

Dopad na vietnamskou

společnost

je zpracován na stranách 39-54,

přičemž

především

na hodnocení materiálních a lidských škod následkem války

je omezen
v severním

Vietnamu, na hodnocení škod následkem odchodu etnických Číňanů a na hodnocení
vlivu a role armády ve vietnamské
na

začátku

práce, kdy druhý bod

vypovídá spíše o dopadu na

společnosti.

závěrů

zahraniční

Tato

práce

skutečnost

věnovan)'

je patrná také v anotaci

dopadúm konfliktu (str. 6)

situaci Vietnamu než o dopadu na vietnamskou

společnost.

Toto omezení na
způsobeno

několik

nedostupností

pramenů.

Ostatně

s nedostatkem literatury zabývající se dopady
13 a 57).

Celkově

vietnamsko-čínské

aspektů

výše uvedených

lze na této

bakalářské

pravděpodobně

dopadu bylo

studentka

uvádí,

vietnamsko-čínské

práci ocenit

že

války

se

potýkala

konkrétněji

především

rozbor

(str.

příčin

války a zpracování mezinárodní situace Vietnamu v tomto období.

Název práce by tedy

měl

znít spíše "Dopad

čínsko-vietnamské

války v roce 1979 na

Vietnam", nebo přesněji "Čínsko-vietnamská válka a Vietnam v druhé polovině

sedmdesátých let".
Hodnotu této práce místy snižují gramatické a syntaktické chyby.
"Ve

společnosti,

která

zahraničnímu nepříteli,

a jako

případný

přenášel

pozitivně

vnímala svou armádu jako

dále jako pomocník při

zdroj pracovních sil

i na každého

příslušníka

při

armády

či

pokračující

v konečném

prostředek

odstraňování následků

obnovování

země,

živelních pohrom

se tento kladný obraz

patřily

ztráty... " (str. 55)

a po konfliktu dokonce ještě zesílený exodus

důsledku

ochrany proti

ozbrojených složek.. " (str. 52)

"Mezi dopady, které jsem v mé práci dále analyzovala,
"Dále

Například:

čínské

menšiny

působil

také jako element posilující ekonomickou krizi." (str. 56)

Rozsah použité literatury je z hlediska zpracovávané problematiky

dostačující.

Bohatý

poznámkový aparát dokládá, že autorka pracovala s anglickými, vietnamskými a
českými

prameny, které jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů.

Do budoucna

doporučuji

studentce pracovat na zlepšení

vyjadřovacích

schopností po

jazykové stránce, z hlediska formulace myšlenek a logické výstavby celé práce, a snažit
se o hlubší analýzu a hledání i

těch

stránek problému, které nejsou v použitých

pramenech explicitně uvedeny.
Přes

uvedené výhrady

a proto ji
velmi

doporučuji

předložená bakalářská

k

obhajobě. Před

práce vyhovuje stanoveným

požadavkům,

obhajobou navrhuji její hodnocení známkou

dobře.
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