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Práce se zabývá vietnamskou komunitou v ČR, tato oblast je velice důležitá, 

protože Vietnamci jsou druhou největší menšinou u nás. Média v poslední době 

spojují tuto menšinu hlavně s padělaným zbožím a prodejem drog. Proto je dobré 

tento obraz doplňovat a přinášet i jiné informace, což tato práce dělá. 

Práce je dobrým přehledem hlavních specifik vietnamské komunity na 

našem území. Autorka použila většinu zdrojů, které jsou k tématu k dispozici. 

Velice dobře je komunita rozčleněna podle různé míry integrace. Studentka si v této 

souvislosti všímá vlivu českých chův („tetiček“). Práce poukazuje na praktické 

aspekty komunikace s Vietnamci, vysvětluje např. zvyklosti smrkání a posmrkování. 

Práce proto může posloužit jako praktická příručka pro lidi, kteří pracují 

s Vietnamci. Pokud by studentka v tématu pokračovala, tak by bylo zajímavé 

zaměřit  se na nějaké specifičtější téma, např. na partnerství mladých Vietnamců. 

Metodologie: Zaměření práce je příliš široké. Vzhledem k záměru práce byl 

zvolen vhodně typ výzkumu, avšak metodologie vykazuje slabší místa.  

Metodologie není dobře formulovaná, není např. jasný způsob 

vyhodnocování získaných dat. Dále není jasné, proč bylo nakonec vybráno 6 

respondentů z původních jedenácti. Chybí práce s nějakou metodologickou 

literaturou, která by pomohla lepšímu vypracování empirické části. V seznamu 

literatury jsou tři knihy uvedeny, ale není jasné, jak ovlivnily design výzkumu.  

S některými respondenty byl rozhovor proveden prostřednictvím překladu 

někoho z mladších členů komunity. V tomto směru mohlo být vzato v úvahu, že u 
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Vietnamců může vzniknout problém s překladem, často totiž nepřekládají přesně 

to, co říkají, ale spíše to, co si myslí, že by chtěl posluchač slyšet. 

Formální stránka: Po formální stránce je práce vyhovující, až na malé 

drobnosti, jako např. „… si mnoho vietnamských rodin v ČR si…“, s. 28. Další 

místo: „Cítíte se výt začleněn“ s. 57. 

Celkově je práce velice pěkná. 

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením: výborně (1). 

 

                                                                         Mgr. Jiří Motl 

 


