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Katarína Kukurová 

Etnojazyková situácia mladých Sámov v severnom Nórsku 

Ústav etnologie FF UK, Praha 2010, 82 s., přílohy 

Text K. Kukurové je zaměřen na etnické téma a s ním úzce spjatou problematiku jazyka. Tyto 
fenomény zaznamenaly v posledních dekádách na společenskovědní rovině výrazný boom zájmu 
- v určitém kontextu lze hovořit až o jisté přesycenosti studiemi s tematikou "etnické identity" 
apod. Autorce tak slouží ke cti, že nekopíruje již mnohokrát uplatněné postupy, ale usiluje o 
origimilní úhled pohledu. 

To se ji také v souvislosti se snahou dokumentovat, analyzovat a interpretovat situaci 
mladých Sámův severním Norsku do značné míry daří. Zvláště oceněníhodné je v daném 
kontextu prisma urbánní antropologie, tj. pohled na uvedené fenomény v severonorském 
městském centru Troms0. Je třeba zdůraznit, že takovýto etnologický/antropologický pohled na 
"městskou" složku určité minoritní populace neni v kontextu evropsk.ftch etnojazykových menšin 
zdaleka běžný, zejména vzhledem k jeho obtížné praktické realizaci. (Výhledově by jistě bylo 
zajímavé komparovat situaci Sámů kupř. s Lužickými Srby v Budyšíně, Slovinci v Terstu či 
velšsky mluvící složkou obyvatel Cardiffu.) 

V kontextu diplomových prací je výrazně nadprůměrně zvládnuta metodologická rovina 
práce. Od zasvěceného popisu a komentování pojmů jako "etnicita", "identita", ,,revitaliwce" 
apod. K. Kukurová pozvolna v textu přechází k hlavnímu těžišti své práce, kterým je zmíněný 
pohled na urbánní etnojazykovou problematiku v převážně norském Troms0, komparovanou 
navíc se situací v převážně sámském centru Kautokeino. 

Pomocí obsáhlých terénních výzkumů - formou zúčastněných pozorování, dotazníků a 
interview- shromáždila K. Kukurová obsáhlý a originální materiál. Je třeba ocenit, že v daném 
rámci neustrnula pouze v popisném rámci, ale v)Tazně usiluje i o analytickou a interpretační 
rovinu. V daném kontextu poučeně využívá řadu textů norské, anglofonní, české i jiné 
provenience; některá zjištění a tvrzení autorky by jistě mohla být zajímavá i pro laponskou stranu. 

Shrnutí: Diplomovou práci K. Kukurové je možno označit za kvalitní a odborně vyzrálý text; v 
daném tematickém kontextu průkopnický a vysoce originální; ocenit je třeba i osobní nasazení 
autorky. K. Kukurová prokázala, že umí pracovat s literaturou a dalšími informačními zdroji, 
orientovat se v nich a využít je na podporu svých (výrazně o empirické základy se opírajícji;' ch) 
závěrů a stanovisek. 

Předloženou práci lze tedy plně doporučit k obhajobě (hodnocení stupněm 1 ). v 
Praha 15.5.2010 Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 
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