
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc.Andrey Duškové 

Obor Etnologie FF UK v Praze 

„Vybraná problematika paremiologie etnika Việtů“ 

 

 

Předložená práce je v pořadě druhou prací v češtině, která se zabývá příslovím etnika Vietů. 

První je bakalářská práce, nesoucí název „Přísloví etnika Vietů“, kterou studentka zpracovala 

v roce 2009, a zmiňuje ji ve své diplomové práci.  

 

Práce se skládá z pěti kapitol s celkem 79 stranami (57 stran textu, dále příloha a seznam 

literarury).  

Práce má logickou, vyváženou strukturu a čerpá z kvalitních vietnamských zdrojů. 

Kladně oceňuji dotazník, který je velmi dobře formulován. Rovněž oceňuji stěžejní 3. 

kapitolu „Základní symbolická podstata paremiologických útvarů etnika Vietů“. Výběr 

přísloví byl proveden výstižně a míněná kapitola je dobře zpracována. Velmi dobrá je úroveň 

interpretace a doslovného překladu vybraných přísloví do češtiny. To svědčí o dobré znalosti 

diplomantky nejen přísloví samotných, ale i širšího kulturního kontextu.  

 

K práci mám tyto poznámky: 

 

- Co se týče respondentů, je na škodu, že byli vybráni pouze z části obyvatelstva žijící 

ve velkoměstě a jde pouze o lidé se vzděláním (s dokončením střední školy a vysoké 

školy). Tento fakt zkresluje výsledky ankety, protože rozdílný způsob života mezi 

městským a vesnickým obyvatelstvem, dále rozdíl mezi lidmi se vzděláním a lidmi 

bez vzdělání, či jen se základním vzděláním, silně ovlivňují jejich využívání i znalosti 

přísloví.  

- Otázka věku paremiologických útvarů: problematické se jeví období po roce 1945. 

Revoluční slogany se sice díky stálému opakování staly známými slovními spojeními, 

přesto však zůstávají revolučními a jejich využití je velmi úzce spojené s politikou, do 

sféry normálního života se tudíž nehodí. 

 

- Za nedostatek považuji absenci komparace s českými příslovími, zvláště co se týče 

vyobrazení a symbolů paremiologických útvarů. 



- Nepřesnost u termínu ca dao(s. 10): není to lidová píseň. Jen malou část ca dao tvoří 

texty lidových písní bez melodie, jinak jsou to krátké básně, většinou anonymní. 

- Nepřesné interpretace přísloví nebo drobné překlepy ve vietnamském originálu jsem 

již s diplomantkou projednala. 

 

Navrhuji několik otázek k diskusi: 

 

- Co je pro přísloví etnika Vietů typické?  

- Najdou se shodné symboly a jaké, mezi vietskými a českými paremiologickými útvary?  

 

I přes výhrady považuji závěry z terénního výzkumu za užitečné a jsem toho názoru, že tato 

práce je dobrým zdrojem pro zájemce o přísloví národnosti Vietů. 

Práce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomovou práci.  

 

 

Z výše uvedených důvodů předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

známkou velmi dobře. 

 

     

V Praze dne 10.6.2013                                Ing. Binh Slavická 

       Ústav Dálného východu FFUK 

        oponentka 


