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Práce se věnuje tématu, které vzhledem k početné vietnamské komunitě v ČR, zvláště k její silné 

druhé i třetí generaci, a k spolužití mezi touto komunitou s majoritní českou společností, nabývá na 

významu. Jde o manželské soužití mezi příslušníky dvou etnik se dvěma odlišnými kulturami.  

Práce, skládající se z pěti kapitol, má logickou a vyváženou strukturu.  

První kapitola (s. 9 – 25) představí instituci manželství, a to jak českého, tak vietnamského. Obě 

v podobě tradičního i moderního manželství. Svým způsobem je to kulturně-sociální „výbava“, se 

kterou partneři vstupují do smíšeného manželství.  

Druhá kapitola (s. 26 – 36) se věnuje smíšeným česko-vietnamským manželstvím s důrazem na možný 

kulturní střet. Nalezneme zde i informace o vietnamské komunitě v ČR, včetně statistických údajů o 

smíšených manželských svazcích. Zajímavá je informace o smíšených manželstvích ve Vietnamu 

v minulosti. 

Třetí kapitola (s. 37 – 40) představí metodologii výzkumu. Autorka si stanovila hlavní a dílčí cíle 

výzkumu, a zvolila techniku sběru dat, tou je jednak standardizovaná dotazníková šetření, jednak 

polo-strukturovaný rozhovor. 

Čtvrtá kapitola (s. 41 – 79) je stěžejní kapitolou. Autorka představila pět smíšených česko-

vietnamských manželství a na základě polo-strukturovaných rozhovorů s jednotlivými páry 

interpretovala hlavní rysy těchto manželských svazků. I když autorka v závěru práce tvrdí, že 

vyvozené závěry platí pouze pro její respondenty, leckteré z těchto rysů platí obecně, zejména ze 

strany Vietnamců. 

Pátá kapitola (s. 80 – 81) je diskuzí nad limity zvoleného metodického přístupu. Ze zvolených metod 

se během sběru dat ukázalo, že nejvhodnější způsob je polo-strukturovaný rozhovor, naopak, 

dotazníkové šetření jako neefektivní a nevhodný způsob. I to je pozitivní poznatek pro podobné 

výzkumy. 

O smíšených česko-vietnamských manželstvích už existuje několik studentských závěrečných prací, 

avšak práce Petry Kaucké se od těch dostupných prací v jednom liší.  Jde o práci, napsanou „z 

pohledu studentky vietnamistiky, která má znalosti o vietnamské kultuře v souvislostech, zná 

historický kontext této kultury a do určité míry ovládá vietnamský jazyk“. Její práce není pouze  

popisem těchto svazků na základě autentických výpovědí respondentů, ale i analýzou těchto 

odpovědí na základě znalosti vietnamské kultury a mentality, týkající se vietnamského pojetí 

manželství a rodiny. 

Práce je opatřena dostatečnou bibliografií a dobrým poznámkovým aparátem.  

Práce Petry Kaucké splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Vzhledem k výše uvedeným kvalitám doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známkou výborně. 



 

Otázky k diskuzi: 

- Je ve vietnamském zákonu o rodině zakotvené i smíšené manželství?   

- Jaký je postoj vietnamského zastupitelského úřadu v Praze k těmto smíšeným česko-

vietnamským manželstvím?  
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