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POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI:

Martin Veľký

„Koexistencia Nórov a Sámov na území severonórskeho regiónu Finnmark“

Ústav etnologie FF UK, Praha 2016, 46 s.

Bakalářská práce M. Veľkého je zaměřena na tematiku, jež je v rámci českých společenských věd 
poměrně málo reflektována. Je také vysoce aktuální – mj. v kontextu s fenomény
multikulturalismu, etnojazykové revitalizace apod.

Autor bezpochyby disponuje značnou sumou vědomostí o zvolené tematice. Vlastní 
zpracování práce se však nevyhnulo řadě problémů. M. Veľký sice v úvodu (snad až příliš 
stručně) vymezuje výzkumné otázky a hypotézy: reflexe této tematické roviny se však většinou 
ztrácí v kompilačním popisu sámské historie, politiky, vzdělávacího systému apod.

Text celkově – spíš nežli ucelená studie – působí jako tříšť předestřených fakt a poznatků. 
Ty jsou navíc mnohdy konstatovány a jen nedůsledně doloženy odkazy (kupř. kapitola 5: Politika 
aj.). V textu je také zmiňována řada autorů, zabývajících se sámskou problematikou (kupř. na s. 
12/ K. Kukurová; V. Hingarová; M. Kovář; V. Marek) – žádné z uvedených jmen však 
nenalezneme v závěrečném seznamu použité literatury! Ten je navíc poměrně chudý; je s 
podivem, že v něm nenajdeme ani nejaktuálnější českou „sámistickou“ práci Hingarová, V. –
Hubáčková, A. – Kovář, M.: Sámové. Jazyk, literatura a společnost, Praha 2009. Uvedené i další 
nedostatky mohly být snadno odstraněny při častější interakci se školitelem (text BP byl dodán až 
cca týden před jeho odevzdáním).

Mnohá (nosná) témata jsou jen stručně „nakousnuta“ v subkapitolách, aniž by byla 
výrazněji zpracována (příkladem je kupř. zcela nedostatečný odd. Revitalizace – s. 35/). Některá 
zmiňovaná fakta by si zasloužila bližší objasnění – kupř. povědomost o Kvenech (s. 34/) zřejmě 
není zcela běžná.

Odd. Závěr přináší řadu výstižně formulovaných sdělení; ta mohla být výrazněji rozvinuta 
již v předešlých pasážích textu.

Závěrem je třeba vyslovit lítost, že bezesporu unikátní empirická zkušenost (tj. autorův 
nevšední pobyt na sámské „college“ v norském Kautokeinu) nebyla využit lépe a systémověji.

Shrnutí: M. Veľký dokázal v textu shromáždit a komparovat množství zjištění a informací; jejich 
formální uspořádání, stejně jako rovina analýzy a interpretace však vykazují četné nedostatky. 

Vzhledem k originalitě textu a nepochybně vysokému stupni autorových znalostí o tématu 
BP přesto doporučuji k obhajobě (hodnocení na rozhraní 2–3; (stupeň 2 při výjimečně 
kvalitním průběhu obhajoby).
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