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Oponentský posudek:

Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat česko-vietnamské vztahy, zejména pak 
konflikty, se kterými se manželé setkávají, a určit, zda je jejich příčinou odlišné kulturní 
prostředí, výchova atd. Dále se autorka v práci zabývá teoretických ukotvením konceptu 
rodiny v rámci společenských vztahů a tradiční a moderní formou vietnamské a české 
rodiny.

V praktické části odpovídá na otázky, které si vytyčila v úvodu a závěry dokazuje částmi 
rozhovorů, které s manžely ze smíšených manželstvích sama vedla.

Práce je prezentovaná na 95 stranách a členěna do pěti hlavních částí.

Text je možné rozdělit dle typu i dle kvality na dva hlavní celky. Prvním z nich je teoretická 
část, ve které se autorka zabývá manželstvím, smíšeným manželstvím a jejich podobami. 
Další částí je část praktická, ve které autorka kvalitativní metodou analyzuje informace 
získané z rozhovorů s respondenty.

Obě části jsou velmi nevyvážené.

V teoretické části se autorka po formální stránce dopouští značných chyb, a to zejména v 
souvislosti s citovanou literaturou. Autorka čtenáři předkládá téměř nezměněné části textu, 
a to bez kurzívy a uvozovek, pouze s odkazem na literaturu. Tento jev je v práci tak častý, 
že se možná jedná o celkové pomýlení (veškeré citace z: JAMIESON, Neil L. 
Understanding Vietnam., FREIDINGEROVÁ, Tereza. Vietnamci v Česku a ve světě: 
migrační a adaptační tendence a diplomová práce Márii Strašákové).

Z obsahového hlediska se teoretická část práce často jeví jako výčet na sebe 
nenavazujících, ba si místy dokonce protiřečících odstavců. Autorka se často dopouští 
generalizací a některé teze týkající se moderního manželství a představy o něm opírá o 
zastaralou literaturu (MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: (mýty a skutečnosti), 1990). Domnívám 
se, že by si teoretická část zabývající se moderní představou manželství zasloužila  
studium  reflektující současné výzkumy.

Praktická část čítá čtyřicet tři stran, což by spolu s úvodem a závěrem stačilo na 
samostatnou bakalářskou práci. K cílům i metodologickému rámování této části nemám 
výtky a považuji ji za velmi zdařilou. Oceňuji autorčino odklonění se od dotazníkového 
šetření z hlediska výpovědní nedostatečnosti vzorku a k příklonu k polostrukturovaným 
rozhovorům. Výzkum považuji za velice zdařilý, zajímavý a přínosný. Za velice přínosné 
také považuji kapitolu týkající se limitů zvoleného metodologického přístupu, které by 
mohly být potenciálním terčem kritiky bez dalšího vysvětlení.

V práci je patrné, že autorka se nachází v podobné životní situaci, jako je ta, kterou 
zkoumá, což sama v textu uvádí. Tento fakt ji limituje v části teoretické, ale naopak posiluje 
v terénním výzkumu.



Závěr:

Ačkoli bakalářská práce Petry Kaucké významně přesahuje počet stran doporučených pro 
bakalářské práce a obsahuje velké množství formálních chyb, které by za jiných okolností 
byly důvodem k nedoporučení práce k obhajobě, vzhledem ke kvalitě  a obsahu terénního 
výzkumu ji k obhajobě doporučuji a navrhuji známku dobře.

V Praze dne 5.9.2017

Mgr. Marta Lopatková


