bakalářskou

Oponentský posudek na

práci Marty Zatloukalové

"Životní cyklus vietnamské tradiční rodiny"
Předložená bakalářská
přechodových

práce studentky Marty Zatloukalové si klade za cíl pojednat o vybraných

rituálech

jednotlivce

v rámci

tradiční

vietnamské

rodiny

-

nikoliv

však

z antropologického hlediska.

Práce je velmi

přehledně

strukturována na osm základních kapitol, v nichž je logicky a systematicky
obřadech

pojednáno o základních rituálech a
ve vietnamské

tradiční rodině

i

společnosti.

vykonávaných v jednotlivých životních stadiích jedince
Autorka se

zaměřila především

tři

na

základní životní

mezníky, tj. na narození, hledání partnera a založení rodiny a smrt. Práce je navíc obohacena
přílohou,

obrázkovou

která vhodně

doplňuje

a ilustruje jednotlivé rituály.

Z bibliografie a poznámkového aparátu je patrné, že studentka
v anglickém a francouzském jazyce. Co se

týče

čerpala především

z publikací psaných

různých rituálů,

popisu jednotlivých fází

vidět,

že

byly použity i vietnamské prameny zabývající se touto problematikou,

byť

Celkově

a z hlediska stylistiky ji není co

má práce logickou strukturu, je psána bez
určitý

vytknout. Jedinou "vadou" na kráse je snad
příliš

široké, jehož zpracování ji nedovolilo jít

neinovativnost této
více

méně

bakalářské

práce,

Za

dědictvím

vietnamské

společnosti

Nicméně,

závěrem

starých

lze

konstatovat,

zmíněné

odporují.

autorka si zvolila téma

do hloubky. Další výtkou by snad byla i jistá

zmíněné přechodové

zahraniční,

ale i

rituály byly v tomto formátu

české

vietnamistiky, jako

např.

že

předložený

pohřebních

rituálech.

studentka

prokázala

text

splňuje

schopnost

požadavky kladené na

výhrady ji hodnotím jako velmi dobrou

(neboť

samostatné

práce

bakalářskou

práci.

se domnívám, že studentka

nevyužila svůj potenciál a zvolila méně "trnitou" cestu) a doporučuji ji k obhajobě .

..

Praha, 10.9.2009

ve

diplomové práci Márii Strašákové o postavení žen ve

a její seminární práci o

s vietnamskými materiály. Navíc,
výše

Vietů,

neboť

dojem povrchnosti,

příliš

výše

zpracovány v mnoha pracích nejen

Vasiljevově

Přes

neboť

větších nepřesností

si velmi

často

je
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Mgr. Mária Strašáková
oponent

