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Oponentský posudek bakalářské práce 

Srnec, František. Hierarchie ve vietnamské menšině na území Prahy. Praha 2015. 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Obor Etnologie se specializací vietnamistika 

 

Předkládaná práce má 54 stran a je rozčleněna do 7 kapitol; prvních 6 kapitol tvoří textovou 

část, sedmá kapitola je seznam literatury. Textová část čítá 44 stran, z nich 15 stran je 

věnováno samotné kapitole zvané Hierarchie ve vietnamské menšině. 

 

K práci mám následující poznámky: 

1) Oceňuji shrnutí dostupné literatury. Je vidět, že autor má přehled o publikacích 

týkajících se problematiky, zvláště prací od různých českých autorů.   

 

2) Metodologie: souhlasím s autorem, že dotazníkový terénní výzkum bývá 

problematický u Vietnamců obecně, tedy i u Vietnamců v ČR.  Z toho důvodu 

probíhal terénní výzkum v ČR i ve Vietnamu formou zúčastněného pozorování a 

polostandardizovaných a nestandardizovaných rozhovorů. Byly pořízeny terénní 

poznámky? 

 

 

3) Struktura a obsah práce:  

 

- Textová část práce je strukturována logicky, až na 3. kapitolu „Společnost ve 

Vietnamu v době od roku 1945 po současnost“ (10 z celkových 44 stran textu), 

která působí disproporčně. Rovněž v rámci stěžejní 6. kapitoly „Hierarchie ve 

vietnamské menšině“ se vyskytuje nevyváženost – kde otázce postavení žen ve 

vietnamské společnosti je věnováno příliš prostoru (až 4 z celkových 15 stran).  

 

- Užitečný je popis jednotlivých sociálních skupin Vietnamců v ČR. 

 

- Práci chybí definice a vymezení pojmů, jako např. sociální stratifikace, sociální 

statut, zvláště pojmů komunita, národnostní menšina, konkrétně vietnamská 

menšina v ČR. 

 

- Autor od své vedoucí práce dostal jasný pokyn „Student se ve své bakalářské práci 

zaměří na výzkum současné hierarchie příslušníků vietnamské komunity v Praze, jejími 

příčinami a důsledky. V první části práce se bude zabývat stručnou charakteristikou 

vietnamské poválečné společnosti a hlavními důvody příchodu Vietnamců do ČR. Další část 

práce bude zaměřena na sociální stratifikaci vietnamské komunity v Praze, popis jednotlivých 

strat, jejich prostupnost a hierarchii. V závěru práce se student bude zabývat významem a 

důsledky této hierarchie pro českou majoritní společnost.“ Chybí zde zdůvodnění, proč 

výsledná práce je o hierarchii vietnamské menšiny (výjimka je na 45. straně, 

kde je věta „hierarchie ve vietnamské komunitě v ČR podle doby příjezdu se 

rozděluje na čtyři hlavní skupiny obyvatel.“) Vymezení pojmů komunita a 

menšina, posléze národnostní menšina je proto na místě.  
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- Autor v úvodu avizuje, že „čtvrtá část práce se zabývá hierarchií ve 

vietnamské menšině na území Prahy,“ avšak to v textu není patrné. Pouze ve 

třech podkapitolách v 6. kapitole (6.6.1 Elita, 6.6.2. střední třída, 6.6.4 

Novodobí otroci) je zmínka o pražských místech, kde bydlí Vietnamci, nebo 

pražské tržnici SAPA, kde přespávají „novodobí otroci“. Tato část práce 

pojednává spíše o hierarchii Vietnamců v celé ČR. 

 

- Zavádějící jsou tvrzení o využití osobních zájmen, a to jak u příkladu označení 

já – ty (tôi – bạn), tak oslovení u Vietnamců v ČR. 

 

- rodinná hierarchie (s. 38–39): co znamená vztah Sourozenci (manželka 

starousedlíka) = Sourozenci (starousedlík)? 

 

- Některé vietnamské názvy citovaných zdrojů nejsou přeloženy do češtiny (s. 

40, 42) 

 

- Práci chybí závěr – chybí tedy důležitá část, kde se autor podle pokynu má 

zabývat významem a důsledky zmíněné hierarchie pro českou majoritní 

společnost.  

 

 

 

4) Podněty k rozpravě: 

 

 

- „Tito nově příchozí příbuzní ovšem nemají přímou potřebu učit se český jazyk 

a naučit se pracovat s českými úřady a institucemi. Ve všem se spoléhají na 

osoby, které je pozvaly a stávají se na nich tak vlastní vinou závislí, čímž v 

hierarchickém žebříčku klesají.“ (s 38): jak se to projevuje?  

 

- Jaký je význam, jaké jsou důsledky hierarchie vietnamské komunity na 

majoritní českou společnost?  

 

- Jak vnímají Vietnamci druhé generace otázku hierarchie ve vietnamské 

komunitě? 

 

- Kam by se v hierarchii zařadili Vietnamci žijící v ČR, kteří nepodnikají? 

 

 

5) Závěr: 

 

Vzhledem k výše uvedeným poznámkám hodnotím práci známkou „dobře“ a 

doporučuji ji k obhajobě.   

 

 

 

Ve Velkých Přílepech 1. 9. 2015                                                  Ing. Binh Slavická 
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