
Oponentský posudek bakalářské práce Veroniky Pospíšilové

„Vietnamské vodní loutkové divadlo“

Studentka si vybrala velmi zajímavé téma. Jedná se vůbec o první ucelenou práci o 

vietnamském vodním loutkovém divadle v češtině. Autorka vycházela z dobrých zdrojů (až 

na výjimku, viz poznámka ke s.11). Prvních 23 stránek (s.10 až s.33) obsahuje obecnou 

charakteristiku i popis struktury tohoto divadla, včetně jeho vzniku a vývoje. Dále podává 

detailní popis života loutkářů a divadelních společností. Dalších 21 stránek (s.34 až 55) se 

zabývá loutkami a jejich charaktery, výrobou a technikou ovládání loutek, stejně tak výstupy

několika divadelních společností a nakonec hudebním doprovodem ve vodním loutkovém 

divadle.

Práce má vyváženou, dobře zpracovanou strukturu a obsahuje řadu užitečných 

informací. Velmi pěkná je obrázková příloha.

K práci mám tyto poznámky:

s. 11: 

„Cenným zdrojem příběhů a melodií pro divadlo byly lidové písně ca dao. Přesněji řečeno se 

jednalo o básně tvořené na základě dvou klasických básnických forem lục bát a song thất lục 

bát, které se nerecitovaly, ale zpívaly, a proto se řadí mezi lidové písně.“

Vietnamská lidová slovesnost zná dva termíny ca dao a dân ca. Termín dân ca označuje 

lidovou píseň, která má určitou melodii a text. Na jednu melodii může být množství různých 

textů –básní, tvořených podle zmíněných básnických forem. Mluvíme-li o ca dao, máme na 

mysli texty-básně všech lidových písní.

Tedy formulace „..lidové písně ca dao....a proto se řadí mezi lidové písně.“ není přesná.

s. 16:

Doporučuji doplnit místo, kde se Učitelská pagoda nachází. 

s.23:

Poznámka pod čárou č.77:  Duy Tiên místo Duy Tiện



s. 26, 27

Doporučuji uvést celé vietnamské jméno divadla. A to jak u „The central Puppet Theatre“, tak 

u „Thăng Long“ a „Golden Dragon Water Puppet Theatre“.

s. 39:

Doporučuji uvést vietnamské názvy u jednotlivých výstupů.

s. 43:

Uvést lokality, odkud jsou společnosti Nhân Hoà, Rạch, Đào Thục

s.46:

K překladu ukázky textu: jde o text lidové písně, tedy o prostou řeč venkovanů. (Chlapec 

vyzývá dívku, zda by s ním nešla do vesnice Thanh Hai, kde jsou velká pole, kde je 

tkalcovské řemeslo, vyrábí se tam látky a hedvábí.) Oslovení „Drahá dámo...“ se mi zdá 

poněkud přehnané.

Závěr: 

Bakalářskou práci „Vietnamské vodní loutkové divadlo“ hodnotím jako velmi zdařilou

a užitečnou. Výše uvedené poznámky jsou jen okrajové. 

Navrhuji známku v ý b o r n ě.

Práci Veroniky Pospíšilové plně doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 16.6.2011

Ing. Binh Slavická

Ústav Dálného východu FF UK






