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Studie, monograficky zaměřená na konkrétní lokalitu na hebridském ostrově Lewisu, je 
bezpochyby pozoruhodná. I když v uplynulých 15 letech padla většina do té doby existujících 
omezení v souvislostmi s možnostmi cestovat, resp. provádět terénní výzkumy v zahraničních 
lokalitách, je přesto práce M. Školové v mnohém unikátní. Ocenit je třeba již autorčinu 
vytrvalost, s níž na projektu po řadu let (text je rozvinutím její postupové práce) pracuje a 
také úpornost, s jakou se v jedné z nejtradičnějších a nejuzavřenějších komunit evropského 
Západu snaží realizovat "zúčastněné pozorování" a na základě "viděného a slyšeného" dospět 
k jeho analýze a interpretaci. 

Solidní bibliografický soupis vypovídá rovněž o šíři autorčina záběru, který se neomezuje 
pouze na aspekty etnologické a historické, ale zahrnuje i rovinu sociologickou a 
sociolingvistickou. Zvláště cenné jsou empirické poznatky, týkající se postoje a vztahu ke 
gaelštině, resp. situačních domén jejího užívání a celkovým snahám o "language revival". 
Uváděná zj ištění j sou významná i v celoevropském kontextu současných snah oj azykové 
plánování (language planning) či "obrácení směru jazykového posunu" (reversallanguage 
shift)· 

Na rovině diplomové práce je tak text inovativní a plně postačující; oproti postupové práci se 
zlepšila i jeho jazyková a formální stránka. Přesto však přetrvaly některé drobné nedostatky či 
překlepy (kupř. na s. 7/ jde jistě o anglicky, nikoli anglosasky psanou literaturu; v Resumé (s. 
69/) se jedná o "language shift", nikoli" revival" směrem k angličtině. Johnson a Boswell 
(1984), citovaní v textu, nejsou zahrnuti do odd. Literatura ... 

Shrnutí: M. Školová obsáhla ve své diplomové práci velké množství relevantních a 
aktuálních poznatků. Ty jsou kvalitně analyzovány a interpretovány; svou výpovědní 
hodnotou tak přesahují pouhou dokumentační rovinu. 

Předloženou studii je tak možno hodnotit jako zdařilou a přínosnou. V rámci jí 
vymezeného problémového terénu se autorka pohybuje zcela suverénně. Prokázala, že umí 
pracovat s literaturou a dalšími informačními zdroji, orientovat se v nich a využít je na 
podporu svých (z velké části empiricky ověřených) závěrů a stanovisek. Její postupovou práci 
tedy plně doporučuji k obhajobě jako" výbornou". 
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