
Posudek na bakalářskou práci Veroniky Pospíšilové

„Vietnamské vodní loutkové divadlo“

Předložená bakalářská práce je první prací v češtině, která se uceleně zabývá vietnamským 

vodním loutkovým divadlem, což je téma, které je nejen nezpracované u nás, ale velmi málo 

badatelů se jím hlouběji zabývá i v celosvětovém měřítku (včetně Vietnamu).  Práce čerpá jak 

z vietnamských zdrojů, což dokazuje, že autorka ovládla ve vietnamštině poměrně obtížnou 

odbornou slovní zásobu, tak z publikací v angličtině; pro některé odborné výrazy bylo navíc 

nutné nalézt vlastní ekvivalent v češtině, čehož se autorka zhostila podle mého názoru velmi 

dobře. Nicméně je nutno poukázat na to, že hlubší studium dostupných vietnamských publikací

by práci více prospělo, občasné nepřesnosti v textu vyplývají z toho, že je autorka převzala přímo 

z anglických zdrojů, aniž si ověřila správnost vietnamského výrazu. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o bakalářskou práci – navíc zcela průkopnickou, je však možno na tyto nepřesnosti nahlížet 

s určitou shovívavostí.

Po úvodní části, kde je velmi přehledně zhodnocen dosavadní výzkum vietnamského vodního 

loutkového divadla, následuje deset hlavních kapitol, které lze rozdělit do dvou základních celků. 

V prvním z nich (kapitola 1. – 7.) se autorka zabývá vznikem, vývojem a základní 

charakteristikou tohoto divadelního žánru. Druhá část (kapitola 8. – 10.) je věnována technické 

stránce divadla; autorka poměrně podrobně popisuje složitý proces výroby loutek a způsoby 

jejich ovládání při účinkování na jevišti. Neodmyslitelnou součástí představení vodních loutek je 

hudební doprovod, jehož úloha je autorkou představena v závěru práce.

Práce je doplněna dvěma zajímavými přílohami. V první z nich autorka uvádí český překlad dvou 

vietnamských pověstí, které převzala z publikovaných vietnamských pohádek v češtině. 

Domnívám se, že by bylo přínosnější, kdyby v tomto případě autorka zvolila vlastní překlad z 

vietnamského originálu.

Druhou přílohu tvoří podrobný obrazový materiál (převzatý z internetových stránek, zdroj je 

vždy uveden), který velmi dobře dokresluje text vlastní bakalářské práce.



V práci postrádám celkové zhodnocení významu vodního divadla pro současnou vietnamskou 

společnost. Je i v současné době oblíbeným žánrem u vietnamského obecenstva? Proč? Nebo jsou

hlavními diváky pouze cizinci? Jaký je rozdíl mezi divadelními společnostmi na venkově a ve 

městech? 

Na některých místech se autorka dopustila nepřesné interpretace (příp. překladu), např. na s. 11 

autorka překládá termín ca dao výrazem „lidová píseň“, což odpovídá sice významu uvedenému 

ve slovníku (viz např. Bùi Phụng, Từ điển Việt Anh, Hà Nội 2004, s. 190), ale termín ca nelze 

přeložit jako „melodie“ (viz tamtéž, s. 190), ani dao výrazem „text“ (autorka bohužel neuvádí 

zdroj, odkud tyto překlady převzala).

Domnívám se, že vzhledem k tématu dané bakalářské práce by byl přinejmenším pro vietnamisty 

velmi užitečný aspoň orientační terminologický slovníček, např. ve formě přílohy k práci.

Přes uvedené výhrady se domnívám, že autorka prokázala velmi dobrou schopnost samostatné 

práce s vietnamskými materiály, navíc u poměrně obtížného tématu; práce má celkově logickou 

strukturu a podle mého názoru plně vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Také 

po stránce jazykové ji považuji za velmi zdařilou.

Na základě výše uvedených skutečností předloženou bakalářskou práci jednoznačně doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou výborně.
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