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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Andrea Dušková: Vybraná problematika paremiologie etnika Việt. Filozofická fakulta, 

Univerzita Karlova, Praha 2013, 68 str. + Přílohy.  

 

Hned na úvod posudku  uvádím, že jsem byl požádán původním vedoucím práce doc. PhDr. 

Františkem Vrhelem, CSc., abych se tohoto úkolu ujal. Mohu konstatovat, že se Andrea 

Dušková v diplomové práci řídila doporučeními svého školitele. Výsledkem je solidní 

pojednání o vybrané problematice paremiologie etnika Việt, a to na základě vlastního 

terénního výzkumu. Pochopitelně přihlíží rovněž k publikovaným sbírkám vietnamských 

průpovědí. Dále lze akcentovat tu skutečnost, že výběrem tématu pro svou závěrečnou práci 

dokazuje, že vietnamštinu výborně ovládá. Obecně řečeno, aktivní znalost folklorních útvarů 

(hlavně průpovědí a anekdot)  v jakémkoliv cizím jazyce svědčí mimo jiné o tom, že byl  

náležitě osvojen. Vždy se jedná též o pochopení smyslu, kontextu, metaforiky apod. Platí to i 

pro průpovědi (přísloví, pořekadla úsloví), popřípadě o prosté frazémy nebo idiomy.  

     Vysokou hodnotu předložené práce zvyšuje vlastní terénní výzkum, avšak pro interpretaci 

průpovědí či parémií mohla být použita i teoretická literatura folkloristického podoboru 

paremiologie. Takto by práce dostala i další dimenzi. Také komparativní pohled by poukázal 

na shody a rozdíly mezi vietnamskými příslovími a obdobnou folklorní tvorbou sousedních 

etnik. Domnívám se, že fungovala vzájemná výměna či obměna mezi etniky ve sledovaném 

areálu. Když uvedeme evropský příklad, tak se do folklorních a literárních tradic dostala  

biblická i antická přísloví. Obtížně je možné uvažovat taktéž o stáří těchto folklorních 

výtvorů. 

     Shora uvedené připomínky rozhodně nesnižují výsledný příznivý dojem z diplomové 

práce, kterou předložila k obhajobě Andrea Dušková. Autorka se ve zvolené problematice 

vyzná a dovede vhodně argumentovat. Po formální stránce nelze práci nic vytknout.   

     Celkově lze konstatovat, že Andrea Dušková ve své diplomové práci osvědčila schopnost 

získat relevantní údaje ke zvolené problematice terénním výzkumem. Prokázala, že umí 

pracovat ve zvolené oblasti studia a že dokáže získané poznatky interpretovat. Předložená 

práce je přijatelně provedena jak po stránce metodologické a teoretické, tak i praktické. 

Protože autorka podala velmi dobrý badatelský výkon, práci lze přijmout jako podklad 

k obhajobě.   
 

Závěr:  Diplomová práce vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k hodnocení známkou  v e l mi   

d o b ř e .  

 

       

 

     V Praze dne 12.6. 2013                             

 

                                                                   Doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.      
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