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Předložená bakalářská práce je víceméně prací průkopnickou, protože vývoji moderního 

vietnamského malířství se dosud v češtině nikdo uceleně nevěnoval. Práce je rozdělena na 

proporčně vyvážené části, v nichž se autorka zabývá kromě uvedení do historického kontextu 

založením a vývojem Indočínské školy krásného umění v Hanoji také jejími vybranými 

studenty, kteří měli pro vietnamské malířství zásadní význam. 

 

Autorce se na základě práce s literaturou (anglickou, francouzskou a vietnamskou) podařilo 

velmi dobře ukázat význam a estetickou ojedinělost stylů a směrů, které vznikly v Hanoji pod 

vedením francouzských umělců Victora Tardieua a Josepha Inguimbertyho při zachování 

vietnamských uměleckých tradic, na něž byl kladen velký důraz. Jasným důkazem jsou pocty, 

kterých se některým absolventům této malířské školy dostalo v zahraničí, především v Paříži.   

 

V první části práce se autorka podle mého názoru velmi dobře zhostila obtížného úkolu vylíčit 

nově vzniklou Indočínskou školu krásného umění včetně její historie; ve druhé části se jí 

podařilo shromáždit zajímavé údaje o vybraných malířích, jako byli např. Tô Ngọc Vân, Lê 

Thi Lưu, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Phan Chánh aj., jejichž díla jsou nesmírně ceněna i 

v současné době, a to nejen ve Vietnamu. Práce je opatřena výborným poznámkovým 

aparátem, který vysvětluje nejen obecnější malířské pojmy, ale i velmi specifické termíny a 

údaje. Součástí práce je obsáhlá a velmi ilustrativní obrazová příloha, autorka by však měla 

vždy doplnit, odkud obrazy převzala. 

 

Celkově má práce logickou strukturu, je psána živým jazykem. Občas najdeme některé 

neobratnosti nebo nepřesnosti v překladech, zejména z angličtiny (s. 16, 23 – „61 milionů 

návštěvníků“, 27, některé názvy děl aj.). Na s. 10 je chybný přepis říše Čampa, přestože se 

jedná o citát. Autorka také přejímá citáty z některých publikací, ale citace je uvedena 

nesprávně (např. s. 42-43, 44). Na s. 36 je v pozn. č. 112 chybně uvedena provincie Hà Tây 

jako „sousedící s Hanojí“. Na s. 45 a 60 je bohužel zcela chybně vysvětlen pojem „chèo“. 

 



Domnívám se, že autorka prokázala schopnost samostatné práce s vietnamskými materiály a 

že uvedené nepřesnosti nesnižují celkovou úroveň práce, která tak plně vyhovuje požadavkům 

kladeným na bakalářskou práci.  

Na základě výše uvedených skutečností předloženou bakalářskou práci doporučuji 

k obhajobě, moje hodnocení je mezi stupni výborně a velmi dobře.  

 

PhDr. Lucie Hlavatá, Ph.D.,  

Ústav Dálného východu FF UK, 

oponentka 

V Lysé nad Labem dne 9. 9. 2013 

 

 

 

 


