
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Vu Thi Thu Thuy 

„Dětský svět ve Vietnamu“ 

 

Předložená diplomová práce je první prací v češtině, která se věnuje těhotenství a počátku 

života dítěte ve Vietnamu. Autorka se zabývá především prenatálním obdobím a počátky 

dětství ve Vietnamu, proto by práci prospělo, kdyby bylo toto období konkretizováno např. 

vysvětlujícím podtitulem. Autorka vycházela jednak z dostupné literatury ve  vietnamštině, 

angličtině a němčině, jednak z vlastního terénního výzkumu během svého pobytu ve 

Vietnamu.  

Celá práce je rozdělena na několik částí. Autorka nejprve popisuje, jak vypadá dětství ve 

vietnamské rodině, jejíž uspořádání vychází z principů konfucianismu, a dále obecněji 

vysvětluje tabu, pověry a rituály, které zároveň dobře konkretizuje na vietnamských 

příkladech (např. s. 22, 24 aj.). 

Za stěžejní část práce však považuji čtvrtou a pátou kapitolu. V první z nich, nazvané Počátek 

života, se autorka zabývá těhotenstvím (velmi zajímavou částí jsou pověry a tabu v době 

těhotenství), porodem a dobou poporodní u tří zkoumaných generací žen v současném 

Vietnamu. Druhá z nich, První období života, ukazuje, jakým způsobem se ve Vietnamu 

pečuje v rodině o novorozence, kdo v rodině pomáhá matce s péčí o dítě a jaká důležitost je 

přikládána jednotlivým úkonům, dále i to, jak je dítě přijímáno do společnosti. V této 

souvislosti velmi oceňuji, že se autorce díky terénnímu výzkumu podařilo zachytit 

přetrvávající pověry a rituály, které ve vietnamských velkých městech v současné době 

poměrně rychle zanikají (mj. právě na základě rozpadu tradiční velké rodiny). 

Diplomová práce také obsahuje cenné přílohy: generační tabulku respondentek, dotazník 

(v češtině i vietnamštině) a vybrané reprezentativní rozhovory, a to jak ve vietnamském 

originálu, tak v překladu do češtiny. Pro vietnamisty je velice cenný seznam vietnamských 

termínů (zvolila bych spíše název „slovníček“) přeložených do češtiny, a vietnamských 

přísloví, kterými je práce na vhodných místech průběžně doplňována. Na konci práce je 

krátká obrazová příloha, autorka sice vždy uvádí, odkud přejímá jednotlivé obrázky, někde se 

však zcela zjevně nejedná o Vietnam (značení čela proti zlým duchům, s. 100), což je škoda. 

Náměty k diskusi:  



- V souvislosti s jídelními tabu vietnamských žen v době těhotenství a po porodu se naskýtá 

otázka, jak se staví mladé ženy ve velkých městech v tomto období k nezdravé stravě typu 

fastfoodů apod., která je v současné době ve Vietnamu nesmírně oblíbená. 

- Jakým způsobem hodnotí vietnamské ženy předporodní péči a porod v případě, že rodí 

mimo Vietnam (např. v ČR)? Dodržují popsaná tabu a pověrečné chování i v jiném než 

vietnamském prostředí? 

Domnívám se, že předložená diplomová práce má celkově logickou strukturu, je správně 

členěna a splňuje formální náležitosti. Po stránce jazykové ji považuji za velmi zdařilou, i 

když občas můžeme najít některá méně obratná vyjádření (např. dětská péče místo péče o dítě 

aj.). Vzhledem k termínům ve vietnamštině je práce velmi přínosná i pro vietnamisty. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem předloženou diplomovou práci plně doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

PhDr. Lucie Hlavatá, Ph.D.,  

Ústav Dálného východu FF UK, 

vedoucí práce 

V Lysé nad Labem dne 10. září 2013 

 


