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Kateřina Seqeunsová pokračovala v diplomové práci řešením tématu, s nimž začala už 

v práci postupové, totiž vietnamských imigrantů na našem území, přesněji v Praze.  
 

V teoretické části autorka sumarizuje badatelský vývoj zájmu o Vietnamskou menšinu 

v ČR (správně upozorňuje na význam pojmu menšina ve svém pojetí, sympatické je 

že odmítá tak časté používání pojmu komunita při studiu cizích etnik) charakterizuje 

migrační teorie, podává nástin historie migrace Vietnamců do Československa  a 

objasňuje pojem "jedenapůltá" a "druhá" a generace Vietnamců. která je jejím 

hlavním výzkumným zájmem (myslí se generace dětí narozených v ČR, případně 

přišlých k nám se svými rodiči) a podává jejich hlavní odlišnosti od generace rodičů.  

Za velmi nápaditou považuji podkapitolu o vlivu konfuciánství na vietnamskou 

společnost a každodenní jednání obyvatel.  

 

Druhá část práce prezentuje dotazníkové šetrení u více než 50 respondentů studované 

věkové kategorie. Je sympatické, že autorka neskrývá obtíže, zejména pokud jde o 

spolupráci respondentů participovat na tématu. Problémů, které jsou zde řešeny je 

celá řada, zdá se, že vše podstatné co souvisí se snahou postihnou hlavní rysy této 

skupiny je do pojednání zahrnuto, jak pokud jde o školství, vztahu mezigeneračních i 

vztahů mezi menšinou a majoritní společnosti. Soustřeďuje se zde velké množství 

statistických dat a informací, doplněných grafy a tabulkami. Nechybí ani srovnání s 

jinými menšinami. Četba textu je velmi náročná, někdy se utápíme v číslech a datech.  

Pro lepší přehled a prezentaci výsledků by bylo vhodné uvést na konci podkapitol 

určitá shrnutí. To sice můžeme číst v závěru práce, zde je však až příliš stručné.  

 

Za dobrý myšlenkový počin pokládám vložení kapitoly Vliv konfuciánství na vztahy a 

výchovu ve vietnamské rodině (s. 40-50). Je možno tak lépe pochopit příčiny v 

každodenním jednání a kulturních vzorcích Vietnamců. 

 

Studie Kateřiny Sequnsové je příkladem vyzrálé diplomové práce, je znát, že se jí 

věnovala dlouhodobě a soustavně. Splňuje nejen studijní požadavky, ale je cenným 

příspěvkem odborným pro poznání života Vietnamců na našem území. Pasáže z 

empirické části práce by jistě zasloužily publikování. 

 

Po formální stránce práce nemá závady. Doporučují jednoznačné hodnocení výborně.  
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