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Předložena diplomová práce obsahuje 156 stránek (117 stránek textu, zbývající tvoří 

bibliografie, přílohy a jiné.) 

 

Práce  je rozčleněna do devíti kapitol. První kapitola je přehled dosavadního výzkumu. Druhá 

až osmá kapitola se zabývá informacemi o kultu matek, přičemž sedmá a osmá kapitola 

obsahují i autorčiny vlastní zkušenosti s tímto kultem při jejím studijním pobytu ve Vietnamu. 

Poslední devátá kapitola je věnována výhradně terénnímu výzkumu. 

 

Především bych chtěla autorku pochválit. Zvolila si velmi zajímavé téma a její práce je 

v Čechách první svého druhu. Přestože jde o značně složitou problematiku, dokázala 

s kritickým přístupem nastudovat velké množství literatury, zvláště literaturu ve vietnamštině, 

a výsledkem její úsilí je velmi kvalitní diplomová práce, jež rozsahem hodně přesahuje běžný 

rámec, s užitečnými a přehlednými informacemi. 

 

Co se týče struktury práce, sama autorka píše, že svou práci rozdělila do dvou velkých 

tématických celků, které jsou tvořeny devíti kapitolami, kde první část (kapitola první až šestá) 

je teoretického rázu a druhá část (kapitola sedmé až devátá) kromě jiné je výstupem její 

bádání. Považuji to za velmi logické a přehledné. Škoda, že tyto dva celky nejsou graficky 

jasně označeny. 

 

Cenný je přehled dosavadního výzkumu, stejně tak podrobný popis i analýza kultu. Oceňuji 

rovněž shrnutí na konci každé kapitoly, někde dokonce i na konci podkapitoly. Také dobře 

hodnotím terénní výzkum, je to i pro mě osobně velmi cenný poznatek. 

Velmi pěkné jsou přílohy. 

 

K práci mám tyto drobné, spíše okrajové poznámky: 

 

 s. 19, 50 pravopisná chyba ve vietnamštině: rạt rào místo dạt dào, giòng místo dòng, 

tín nguỗng místo tín ngưỡng 

 s. 37, 39, 54, 72:  bylo by dobře dát poznámku pod každým jménem kdo byl Sĩ Nhiếp, 

Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, co je stát Đại Việt 

 s. 37, 38:  - Tứ Pháp nejsou názvy čtyř velmi starých buddhistických chrámů v Bắc 

Ninhu, nýbrž „čtyři Dharmy“. Takže Pháp Vân není jméno Chrámu mračen, ale je to 

Buddha – Bohyně Mraku, u lidové víry je to vlastně Thần Mây. Podobně tak u Pháp 

Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện.  Tyto čtyři Buddhové – Bohyně jsou uctívány ve čtyřech 

pagodách, každá zvlášt v jedné pagodě. Tzv.Chrám paní Moruše (viet. chùa Dâu) je 

pouze jednou z těchto pagod.  

 s.51, 67: obr Chử Đồng Tử??? 

 s.56: Nepřesná interpretace vietnamského originálu. a) Výraz „Tiền Phật hậu 

Mẫu“ není možno vyložit jako forma uctívání, kdy buddhismus předchází kultu matek 

„Nejdříve se modlit k Buddhovi, pak ke Svaté Matce“. Zde jde o interní uspořádání 

některých vesnických pagod, ve kterých je uctíván jak Buddha, tak Bohyně Matka. 

Vepředu je prostor s oltáři se sochou/sochami Buddhy, vzadu pak následuje prostor 

s oltáři se sochou/sochami Bohyně Matky.  b) „Mnohdy chrám kultu matek vytvářel 



dojem útulného rodinného štěstí, který měl v sobě více života než vesnické pagody“: 

Má to být „ ...vytváří útulnější, živější atmosféru pro vesnickou pagodu.“ 

 s.70: oblast, která se táhne od Hải Vân směrem k provinciím Ninh Bình a Bình Thuận 

není oblastí jižní části severního Vietnamu, nýbrž oblastí jižní části středního 

Vietnamu. 

 s.80: výraz „anh hùng liệt sĩ“ = hrdina – padlý (za vlast) 

 s.109: roku 1980 nastává zlom ve věci medií kultu? 

 

 

 

 

Závěr:  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že předložená práce je zpracována velmi kvalitně a splňuje všechna 

kritéria na diplomovou práci, hodnotím ji kladně a plně doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji známku v ý b o r n ě. 

 

 

Zde náměty k diskuze: 

 

- Natolik je princezna Liễu Hạnh „reálná vietnamská postava“? (s.44) 

- Proč poutnictví je fenomén spojený s kultem matek zvláště na jihu Vietnamu? 

 

 

 

 

 V Praze dne 4.9.2014 

Ing Binh Slavická, 
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