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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou identity mladých Sámů 

v lokalitách severního Norska, konkrétně v Tromso a Kautokeino. Autorka práce se zaměřila 
především na jazykovou situaci mladých Sámů, tj. na používání sámštiny a norštiny ve 
vybraných lokalitách s přihlédnutím k statusu jejich uživatelů. Dále popsala a analyzovala 
další témata jakými jsou rodina a přibuzenský systém, sociální život a způsob trávení 
volného času mladými Sámy, sámskou symboliku, studentské organizace a tzv. státní a 
národní svátky. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část tvoři souhrn podstatných údajů o 
historii Sámů a dále teorie týkající se studia etnicity, identity a urbánních studií. Druhá část je 
zaměřena na život Sámů ve městě Tromso a obsahem třetí části je život Sámů v městečku 
Kautokeino. 

Katarína Kukurová si stanovila následující hypotézu: "Človek je determinovaný 
prostredím, v ktorom žije. Mladí Sámovia v Tromsg strácajú etnické povedomie ako Sámovia 
pod vplyvom majoritnej urbánnej spoločnosti." (cit. str. 12) Na základě vlastního výzkumu 
zrealizovaného v roce 2009 však došla k závěru, že tato hypotéza neodpovídá momentální 
situaci. To dokazuje formou případových studií na příkladu srovnání používání jazyka 
(sámštiny a norštiny), způsobu trávení volného času a podobě života mladých Sámů ve 
zmíněných lokalitách. 

Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě, je založena nejen na studiu v Norsku, 
ale i na terénním výzkumu. Metodologie je pěkně popsána a vysvětlena v rozsáhlejší kapitole 
včetně sebereflexe, což stále není v ČR běžnou praxí. Teoretické kapitoly svědčí o přehledu 
a orientaci studentky v oboru. Z hlediska formálního je diplomová práce až na malé výjimky 
v pořádku. 

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na abolventskou 
práci magisterského studia oboru etnologie, publikování odborného článku vycházející z této 
práce a terénního výzkumu by jistě obohatilo odbornou veřejnost v ČR Na základě výše 
uvedeného proto navrhuji hodnocení práce výborně. 
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