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Posuzovaná bakalářská práce se věnuje některým stránkám života vietnamské menšiny v ČR, 
které autorka vymezila okruhy „kultura, rodina, vzdělávání“. Témata věnovaná etnickým 
menšinám jsou poměrně náročná na zpracování, protože kromě přehledu o životě v hostitelské 
zemi vyžadují též vědomosti o dějinách zemí jejich původu, aspoň zběžnou orientaci 
v etnickém jazyce a u prací založených na terénním výzkumu též dlouhodobý zájem o zkou-
manou minoritu, který umožňuje překonat počáteční nedůvěru respondentů. Tyto požadavky 
autorka práce splňuje, problematice věnuje pozornost již delší dobu a při zpracovávání práce 
tak mohla účelně uplatnit své kontakty uvnitř vietnamské komunity. 

Po formální stránce je předkládaná práce systematická a vyvážená, přehledně 
uspořádaná a dobře napsaná. Je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické 
(kromě úvodních a závěrečných pasáží), jejichž jednotlivé kapitoly se věnují vybraným dílčím 
aspektům dané problematiky. Práce je pečlivě vypracována, jednotlivé odstavce v kapitolách 
mají myšlenkovou kontinuitu, jsou srozumitelné a vzájemně propojené. 

Text teoretické části postupuje od obecnějšího k detailnímu, nejdříve v několika 
podkapitolách podává charakteristiku vietnamské komunity v ČR z hlediska statistického, 
historického, politického či lingvistického. Stručně se věnuje rovněž otázkám státního 
občanství u Vietnamců a získání statutu národnostní menšiny, mnohem více pozornosti však 
autorka věnuje etnografickým aspektům, popisu nejvýraznějších kulturních tradic a jejich 
zachovávání mimo Vietnam. Svá tvrzení dokládá nejen odkazy na použitou literaturu, ale též 
krátkými citáty z praktické části, které dokreslují situaci. Vymezení na okruhy „kultura, 
rodina, vzdělávání“ je poměrně široké, proto se autorka detailněji věnuje jenom některým 
aspektům, které pokládá za rozhodující při přizpůsobování vietnamských migrantů zdejšímu 
životu. 

Praktická část obsahuje přepis šesti rozhovorů, každý z nich je uveden stručným 
biografickým záznamem. Autorka si nejdříve připravila základní dotazník, který pak během 
interview podle okolností modifikovala. Dotazy zjišťovaly motivaci k migraci, dobu pobytu, 
udržování tradic v nových podmínkách i vzájemné vztahy uvnitř komunity. Vzhledem k vy-
mezeným okruhům byla podstatná část věnována rodinnému životu a otázkám začlenění se do 
majoritní společnosti. Na s. 78-81 autorka sumarizuje získané poznatky a kromě shrnutí 
výsledků jednotlivých rozhovorů také přibližuje atmosféru, v níž probíhaly. Šest respondentů 
poskytuje poměrně dobré zastoupení jednotlivých skupin Vietnamců, kteří v ČR žijí, autorka 
se ovšem mohla více rozepsat o problémech, na které narazila při jejich kontaktování a pře-
devším v průběhu rozhovorů. 

V předkládané práci dokázala autorka formulovat základní okruhy dané problematiky 
a údaje z různých zdrojů analyzovat. Metodologie práce sice není v Úvodu explicitně popsána, 
problematika je ovšem řešena systematicky a přehledně se snahou postihnout všechny 
podstatné jevy. Použité zdroje a literaturu autorka stručně hodnotí v Úvodu a příslušných 
podkapitolách.  
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Závěr 

Práce kombinuje poznatky z literatury a dotazníkového šetření, je přínosná, srozumitelná, 
seznamuje čtenáře s některými specifickými kulturními, rodinnými i náboženskými poměry 
uvnitř zdejší vietnamské komunity. Autorka prokázala dobrou znalost dané problematiky a 
schopnost samostatné práce, schopnost formulovat problémy, analyzovat je a zpracovat. 
Kladně hodnotím též kvalitativně i kvantitativně rovnoměrné rozdělení jednotlivých částí 
práce a jejich organickou provázanost.  

Z formálního hlediska je práce v pořádku, bez gramatických chyb či jiných formálních 
nedostatků. Grafické zpracování a strukturování textu je na požadované úrovni. Oceňuji 
přehlednou strukturu práce a dobrou kulturu písemného projevu.  

Konstatuji, že práce má příslušnou odbornou i technickou úroveň a splňuje požadavky 
kladené na bakalářské práce. Navrhuji hodnocení „výborně“ . 

 

 

V Praze 31. května 2015 

         

  

PhDr. Ľubica Obuchová 


