
Školitelský posudek diplomové práce II Spisovatelky kraje Tomionlaakso" 

Petra Slobodová, studentka dvojoborového studia finština - východoevropská studia 
(ruština) předložila k obhajobě diplomovou práci s výše uvedeným názvem. 

Po úvodu následující kapitola druhá ,,Některé důležité aspekty .... " je v podstatě kapitolou 
definiční co do názvu diplomové práce. Zatímco pojem "spisovatelky" není z logiky věci třeba 
nijak dále rozebírat, kámen úrazu nastává v případě termínu "Tomionlaakso". Definice se PS 
bravurně zhošťuje podrobným popisem všech náležitých historických peripetií tohoto území a dává 
je do kontextu s dějinami finskými, švédskými a vůbec evropskými, zabývá se i dějinami "politiky 
identity" a především dějinami církve (či církví), pro chápání literárních témat v kulturním kontextu 
kraje Tornionlaakso velmi relevantními. Vedle toho PS správně reflektuje i fakt existence kulturně a 
etnicky velmi příbuzného území na teritoriu Švédska. Zeměpisné pojímání oblasti Tornionlaakso 

-tak- není· vůbee -jednoduché.- ěijedR@Zftaěflé:--do -hry vstupuje-velké -množství. filktorů- ('vedle již- - --- - .. -
zmíněného Tornedalenu rovněž příslušnost k Laponsku/Pohjanmaa, "správnost" - od slova 
"správní", nikoliv "správný", otázka jazyka/dialektu), což se pak přenáší i do problematiky chápání 
termínu "literatura kraje Tomionlaakso" (patří k literatuře laponské? Musí být psána v maenkieli, či 
postačí standardní finština či na švédském území švédština, připouští se sámština? atp.) 

V kapitole třetí PS seznamuje s literárními dějinami celé oblasti, které chápe - podle mého 
názoru vhodně - i v souvislosti s literární historií výše zmíněné sousední oblasti švédské, a 
upozorňuje na důležité literární osobnosti, povětšinou odděleně muže i ženy, v tomto kraji 
působící/působivší (Mukka, Pohjanen, Niemi), z nichž některé jsou známy i z překladů do češtiny. 
Toto je však stále tak nějak "na užitečný úvod". 

Jako hlavní části své studie chápe PS kapitoly čtvrtou, pátou a šestou. Zde si studentka 
vybrala dílo tří výrazných a navzájem poměrně odlišných autorek s tornedalskými kořeny, které 
následně analyzuje z úhlů pohledu, které jí připadají relevantní (viz dále metodologie). Výběr právě 
Kariniemi, Vuontisjarvi a Liksom je zdařilý i z toho hlediska, že je mezi nimi vždy časový odstup 
jedné generace (* 1913, 1937 a 1958) - tuto skutečnost PS poněkud pozapomíná reflektovat - což 
se samozřejmě zrcadlí především v tom, jak autorky o Tornionlaaksu píší. Tento aspekt je 
nejmarkantnější ve srovnání víceméně tradicionalistek Karieniemi a Vuontisjarvi na jedné straně a 
postmoderní Liksom na straně druhé. Jako neuralgický bod analýzy lze chápat fakt, že u Kariniemi 
a Liksom se jedná o analýzu vícero jejich děl, u Vuontisjarvi pouze díla jednoho, nejvýznamnějšího: 
v globálním měřítku celé práce však tato záležitost neškodí a analýzu je třeba každopádně označit 
za zvládnutou. 

K záležitostem koncepčním a metodologickým: jak již bylo naznačeno, práce v sobě vhodně 
spojuje jak aspekt "mapovací" čili "kartografický" (kapitola 2 a především 3), tak aspekt 
literárněanalytický (kapitoly 4, 5, 6). Metodologicky se PS opírá především o teorie týkající se 
lokálních aspektů v literárních textech (Lutwack, Tuan), čímž - lapidárněji řečeno - zkoumá, jak je 
Tornionlaakso v textech zobrazeno - což je pro studii s takovouto tematikou přirozené. Vedle toho 
z textu místy implicitně probleskuje i hledisko postkoloniální (multikulturalismus, sever v. jih, 
centrum v. periferie), ekokritické (Kariniemi) či náběh na genderový úhel pohledu (Liksom), jinde 
se PS vyjadřuje k záležitosti "konstrukce tornedalské identity". Oceněníhodné je, že se nevyhýbá 
ani žánrům dlouho považované za "nižší" (kapitola 4.1), kterým se v moderní literární vědě dostává 
stále většího sluchu. Komparativní aspekt u třech vybraných autorek PS výborně uplatnila 
především v závěru (kapitola 7). Požadavkům kladeným na diplomovou práci zmiňovaná 

metodologie každopádně mnohonásobně vyhovuje. 

Žádná práce nemůže být úplně bez nedostatků. Těmi jsou v našem případě - nehledě na 



překlepy - fakt, že PS někde tápe v literárněvědných termínech námět - téma - motiv, a především 
některé formulační nedokonalosti, na některých místech si PS bohužel i protiřečí (označeno v 
textu), a jisté výhrady mám i ke správnosti překladů finských úryvků. Obhajobou je ale to, že 
poctivý čtenář, který se rozhodne s opusem seznámit, i přes uváděné výhrady jeho význam při troše 
snahy pochopí - proto nedostatky nelze v žádném případě označit jako závažné či výrazně se 
podepisující na výsledné kvalitě práce. 

Nedokonalosti též vyvažuje dnes již ne zcela běžná poctivost, při které PS například 
dohledává i originální citace ze švédskojazyčného autora, a se kterou přistupuje ke svému pojednání 
především v kapitolách 2 a 3 (ani jedna otázka nesmí zůstat nezodpovězena!) a částečně i 4 - 6, 
čímž jde její práce do velké hloubky a zajímavých detailů. Odborný přínos studie pro úsek finštiny 
je neoddiskutovatelný a podle možností by bylo myslitelné i některé její části doporučit k publikaci 
v popularizačním i odborném tisku. 

Hodnocení "výborně" je v tomto smyslu zcela na místě. 


