
Oponentský posudek na diplomovou práci Vu Thi Thu Thuy 

 „Dětský svět ve Vietnamu“ 
 

 

 

Spíše než samotný název „Dětský svět ve Vietnamu“, diplomová práce Vu Thi Thu Thuy se 

zabývá problematikou tabu a rituálů spojených s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o 

dítě včetně jeho pojmenování. Autorka se zabývá rovněž otázkou rodiny a krátce zmiňuje i  

problém vzdělání ve Vietnamu. 

 

Téma práce je velice zajímavé. Diplomantka vycházela z dobré literatury v češtině, angličtině, 

němčině a vietnamštině.  

Práce má logickou, vyváženou strukturu a její zpracování je na velmi dobré úrovni. 

Velmi oceňuji terénní výzkum, jenž nabízí autentické výpovědi od dobrého výběru 

respondentek ze tří generací matek. Text je opatřen slovníčkem včetně vybraných přísloví.  

Práce, zpracovaná z kulturně antropologického hlediska, je tak přínosná nejen pro etnology, 

ale i pro vietnamisty. 

 

Souhlasím s diplomantkou, že dosud neexistuje ve vietnamštině žádná monografie 

pojednávající o tématu dětí a dětství, o to více kladně hodnotím její práci. Avšak si nemyslím, 

že „ve vietnamském prostředí není tomuto tématu věnována téměř žádná pozornost“ (s. 8), jak 

tvrdí autorka. O zvycích a rituálech Vietů existuje velké množství vietnamských publikací, o 

relevantnosti některých z nich samozřejmě můžeme diskutovat, ale většinou je tam v různé 

míře věnován určitý prostor k otázce porodu, dětí a péče o nich apod. 

 

 

K práci mám další  poznámky: 

 

- Název práce, jak již bylo řečeno, poněkud neodpovídá obsahu samotné práce, což je 

v určitém pohledu zavádějící, neboť tzv. dětský svět je rozličný a může představovat 

např. dětské hry. 

 

- Jde o práci o zvyklostech a rituálech národnosti Vietů, ale nikde v textu o tom není ani 

zmínka. Vietnam, jak je známo, má 54 národností. 

 

- V závěru autorka mimo jiné konstatovala, že „mnohá tabu, pověrečné praktiky a 

rituály jsou si v různých zemích navzájem velmi podobné, a to nejen v Asii, ale i 

v Evropě.“ (s. 67) a dokládala to obrázkovou přílohou. Mám na mysli obrázek č.1 a 

č.2: je vidět, že ani jeden z nich nezobrazuje zvyk Vietů, avšak u žádného není 

uvedeno o jaké konkrétní etnikum jde.  

 

- Drobné překlepy (đìng místo đình s. 2; chuà místo chùa s. 17; xã místo xá s. 40; thủơ 

místo thuở s. 64; žijící místo žijících s. 67) 

 

 

Vzhledem k celé práci jsou tyto poznámky pouze okrajové. 

 

 

 

 



 

 Zde je několik otázek k vysvětlení: 

 

- Můžete blíže vysvětlit větu: „Mluvíme-li o šestinedělí, myslíme tím období po porodu, 

které v českém prostředí trvá šest týdnů a je ukončeno úvodem v kostele“? 

 

- „Ale matka by neměla kojit hned po porodu, protože se toto prvotní mléko považuje 

za nezdravé.“ (s.50)   

Ženy, které toto dodržovaly, patří do které generace?  

 

V současném Vietnamu se totiž velice doporučuje přikládat dítě co nejdříve k prsu (už během 

půlhodiny po porodu). A to kvůli kvalitě tzv. mleziva, či před-mléka, které novorozencům 

kromě výživy poskytuje také imunitu.  

 

 

 

Závěr: 

 

Práce „Dětský svět ve Vietnamu“ Vu Thi Thu Thuy je zpracována velmi dobře a splňuje 

požadavky kladené na diplomovou práci.  

 

Na základě této skutečnosti práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

 

 

Dne 7. září 2013                                             Oponentka 
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