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Tématem práce Tranové Thuy Dung se stala otázka identity druhé a jednaapůlté generace. 

Práci založila na kvalitativním výzkumu. 

 

Práce je strukturovaná do čtyř oddílů: Vietnamská menšina, Konceptualizace tématu 

Vietnamců jednaapůlté a druhé henerace, Metodologie a Kulturní identita mladých 

vietnamců. Důraz je kladen na kontext života Vietnamců v ČR, méně je věnována pozornost 

teoretickému rámci. Autorka totiž otázku identity druhé a jednaapůlté generace chápe a 

promýšlí v kontinuitě etablování a integrace Vietnamců do českého prostoru. Klíčovou 

otázkou se proto stalo utváření kulturní identity mladých Vietnamců, kteří překročili izolaci 

výchozí skupiny a vstoupili do české společnosti. Autorku zajímal tento problém na pozadí 

mezigeneračních vztahů. V tomto směru má práce dvojí potenciál. První devizou je 

standardně vytváření a interpretace dat, získaných na základě polostrukturovaných rozhovorů. 

Druhou devizou je interpretace sociální reality, kterou podává badatel, jenž je součástí 

zkoumané skupiny. To zásadním způsobem posouvá a rozvíjí zkoumané téma.  

Z hlediska vytvoření a prezentace dat je text na mimořádně vysoké úrovni. Data jsou dobře 

strukturována a směřují k zodpovězení výzkumné otázky. Zásadní přínos celé práce vidím 

v identifikaci kategorie emocí (citové vazby). Právě proto, že autorka patří mezi insidery, je 

formulování generačního rozporu na bázi jiného kulturně determinovaného prožívání citových 

vazeb velmi významné. 

V rámci své práce chtěla autorka dále prokázat intuitivně formulovaný nález, že nezáleží na 

tom, zda je jedinec příslušníkem druhé či jednaapůlté generace. V tomto směru ovšem 

nenabídla čtenáři systematickou analýzu postojů svých informátorů. Směřovala k hledání 

shod a není jisté, zda tak neunikly ony dílčí rozdíly.  

Práce komunikuje s odbornou literaturou, přesněji s teoretickými koncepty v kontextu 

bakalářské práce spíše nestandardně. Nepodřizuje se tolik úzu zařadit vstupní kapitolu, kde by 

systematicky promýšlela teoretický rámec vlastní práce (ten měla autorka zformulován právě 

v diachronní perspektivě = vývoji v rámci vietnamské menšiny). Spíše odkázala na klíčové 

theze, jež sama zastává. S literaturou pak pracovala více v kontextu jednotlivých nálezů tak, 

aby podpořila vlastní interpretace. 

 

Práce má své formální nedostatky. Není to jen otázka jazyková, ale také citační norma není 

dostatečná. Odkazy na internetové zdroje jsou zcela nefunkční. 

 

Bakalářskou práci hodnotím mezi výbornou a velmi dobrou. Oceňuji vhled do problematiky, 

kritizuji spíše okrajový dialog s odbornou literaturou, která se vtahuje k potomkům migrantů a 

utváření identity migrantů. 

 

 

 

V Praze 11.6. 2014   

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 
 

 


