
 

František Srnec: Hierarchie ve vietnamské menšině na území Prahy 

(posudek vedoucí práce) 

 

Předložená bakalářská práce je rozčleněna na sedm větších částí, a to včetně úvodu a 

bibliografie, zcela však postrádá závěr, v němž by autor zrekapituloval výsledky své práce. 

Autor vycházel především z dostupné literatury v češtině (19 titulů), pouze dva zdroje jsou ve 

vietnamštině; v bibliografii zcela chybí tituly v angličtině, přestože v práci z nich autor cituje 

(Jamieson, Sidel, Beresford, Le Thi aj.), kromě toho autor čerpal také z některých 

elektronických zdrojů. 

 

Na počátku práce autor provedl shrnutí dostupných zdrojů v českém jazyce s odkazem na 

jejich přínos, ale nejsou zde odlišeny publikace populárního charakteru od vědeckých, což 

může být pro eventuální další bádání poněkud zavádějící. Dále se autor zmínil i o metodologii 

práce, v níž využil zkušenosti nabyté studiem etnologie. 

 

Třetí kapitola je věnována mapování historického vývoje vietnamské společnosti od r. 1945. 

Tuto část by bylo možné považovat za zdařilou, kdyby autor pouze neopakoval to, co 

najdeme ve snadno dostupných (a spíše populárních) publikacích v češtině. Místo toho se měl 

spíše zaměřit na to, jak tento vývoj reflektují vietnamští autoři, což by pro danou práci bylo 

více přínosné.  

 

Hlavní problém předložené bakalářské práce vidím v nesplnění zadaného tématu, které mělo 

mapovat hierarchii vietnamské menšiny na území Prahy a mělo by tedy vycházet především 

z autorova šetření v této oblasti. Místo předložení vlastních konkrétních údajů však autor 

přejímá celé obecnější odstavce z česky psané dostupné literatury (s. 20, 46-47, Kušniráková 

a především Nožina, Kraus), a to včetně terminologie, kterou (přestože je vietnamista) ani 

neuvádí v originále (např. „respektovaní muži“, s. 47), pouze přejímá vietnamské termíny 

z publikací Kušnirákové a Nožiny. Navíc se všechny údaje týkají vietnamské menšiny v ČR 

jako celku a Praha není nijak specifikována. 

 

Dále práce trpí přílišnou empirií, díky níž autor často sklouzává do jednoznačně populárního 

stylu a není jasné, zda některé závěry, které předkládá, jsou jeho empirií, nebo je někde vyčetl 

(s. 19, 35, 44-45 aj., víceméně celá kapitola Hierarchie ve vietnamské rodině). 

 

Z jazykového hlediska je práce psána tak, že připomíná spíše populární článek než 

bakalářskou práci, nicméně je psána bez větších chyb a překlepů. Práce splňuje formální 

požadavky. 

 

Domnívám se, že přes výše uvedené skutečnosti práce v zásadě splňuje stanovené požadavky, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

 

V Lysé nad Labem 3. 9. 2015                                                           

PhDr. Lucie Hlavatá, Ph.D. 



 

 

 


