
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 

ÚSTAV ETNOLOGIE 

 

Celetná 20, 116 42 Praha 1 

tel: 221 619 622, e-mail: ethno@ff.cuni.cz 

 

 

OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI 

 

 

VOHRADNÍKOVÁ, Karolína, Sbírka vietnamské grafiky 20. století z Náprstkova muzea 

asijských afrických a amerických kultur, Praha: ÚE FF UK, 2014, 69 s. 

 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá sbírkou vietnamské grafiky z fondu 

Náprstkova muzea v Praze, která čítá 483 listů. Diplomantka toto téma zvolila na základě své 

muzejní praxe, kterou absolvovala v letech 2010 – 2011. Historii vzniku sbírky zkoumala 

především na základě informací z odborných karet sbírkových předmětů. Kvůli limitovanému 

přístupu ke sbírce však nebylo možné využít veškeré dostupné zdroje k jejímu adekvátnímu 

zpracování. Cílem práce je vytvoření přehledu sbírky vietnamské grafiky, kterou diplomantka 

roztřídila do tematických skupin podle námětů, původce, způsobu a data akvizice. 

Práce je rozdělena do tří celků; po obecném úvodu, metodologii, struktuře a 

zhodnocení literatury následuje shrnutí o obsahu a vzniku vietnamské sbírky z fondu NpM. 

Druhá část se zaměřuje na používaný materiál a techniky k produkci grafiky. Významným 

přínosem pro toto téma jsou terénní výzkumy v samotných řemeslných vesnicích, které 

diplomantka uskutečnila při svých dlouhodobých pobytech ve Vietnamu v letech 2008 – 2009 

a 2011 – 2013. Postup tvorby dřevotisku je velmi kvalitně popsán, vysvětleny jsou též důvody 

používaných postupů a materiálů. Celá tato kapitola  svědčí o výborné znalosti daného tématu 

a o maximálním zúročení terénních výzkumů. Samostatná kapitola je věnována dílnám 

produkce lidových obrázků. Nejznámější dílny působí v severovietnamské vesnici Dong Ho, a 

ačkoli o produkci této vesnice je možné nalézt publikace v českém jazyce, přesto diplomantka 

přináší nové informace. Třetí část pojednává o historii vzniku sbírky grafiky; soubor je 
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tematicky rozdělen do jedenácti námětových okruhů. Význam námětů a motivů je velmi 

dobře vysvětlen na základě specifik vietnamských tradic. Součástí tohoto oddílu je rovněž 

podkapitola o původcích sbírky, kteří se významně podíleli na jejím utváření. 

Bibliografie není sice příliš rozsáhlá, ale obsahuje převážně literaturu ve vietnamštině 

a také nové práce věnující se vietnamské tradiční grafice. Diplomovou práci uzavírá příloha 

obsahující soupis celého souboru. U každého sbírkového předmětu je uveden stručný popis, 

data a způsob akvizice. Po formální stránce má práce drobné formální nedostatky, veškeré 

zdroje jsou ale řádně citovány. Práci tohoto typu by jistě svědčila alespoň ilustrativní 

obrazová příloha.  

Předností práce je její samostatné zpracování na základě studia sbírky a hluboké 

znalosti vietnamské kultury a především jazyka. Právě díky studiu soudobé odborné literatury 

ve vietnamštině přináší v českém kontextu nové informace.   

Diplomovou práci Karolíny Vohradníkové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji 

hodnotit známkou velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 8. 9. 2014                                                     PhDr. Tereza Hejzlarová, PhD. 
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