
Oponentní posudek disertační práce Mgr. Jany Kulhánkové „Maori Challen-
ges to Mainstream Education. Case Study of Native Schools in New Zeeland“. 
FHS UK, Prague 2010; 143 stran rkp i s přílohami. 
      Předložená disertační práce je věnována tématu revitalizace (oživování ane-
bo kříšení) jazyků kulturních menšin, které v minulosti skoro zlikvidovala kolo-
niální politika, případně snaha mocensky většinových společností „přivést zao-
stalé domorodce“ k civilizaci, míněno k evropské civilizaci. V našem badatel-
ském prostředí nebyla zatím tomuto tématu věnována pozornost, naopak v za-
hraniční literatuře je mu věnována již od šedesátých let minulého století značná 
pozornost; zejména ve Spojených státech a v Kanadě. Je docela pravděpodobné, 
že v budoucnosti bude stejný problém řešený i v České republice a to především 
v souvislosti s romštinou a důslednějším uplatňováním multikulturní teorie 
v praxi. 
      Studie je založena na terénním výzkumu, který autorka uskutečnila během 
svého studijního pobytu na Novém Zélandě. Velká pozornost je věnována meto-
dologickým otázkám, což je třeba vyzdvihnout. V textu se řádně cituje a je také, 
pokud to mohu posoudit, plně využívána i místní odborná literatura. 
      Jana Kulhánková byla ovšem limitována možnostmi svého pobytu a tak 
předkládá čtenáři především analýzu institucionálního snažení soukromých, pře-
devším maorských, i vládních organizací. Kapitola, věnována reflexi působení a 
významu maorských škol, kde probíhá výuka v maorštině, je tedy spíše ilustrací 
kulturních a společenských procesů popsaných v předešlých kapitolách než ana-
lýzou s dostatečnou vypovídací hodnotou. 
      V práci mi chyběl širší, případně světový, rámec jazykových revitalizačních 
snah Maorů. Tomuto rámci měla autorka věnovat přece jen větší pozornost a 
nespokojit se jen občasnými poznámkami. Snažení „Prvních národů“ v Severní 
Americe, v Austrálii, v Oceánii a také na Novém Zélandě je přece součástí celo-
světové rehabilitace „domorodých kultur“, které byly skoro zlikvidovány kolo-
niální praxí a současně i je reakcí na tzv. globalizační tlaky. K tomuto tématu, i 
k bilingvní výuce, existuje množství literatury a je škoda, že jí Jana Kulhánková 
nepřišla na chuť. 
     Je potěšitelné, že autorka umí (trochu) maorsky, nemusí to však dokazovat 
neustálým vkládáním maorských termínů do jinak plynulého anglického textu. 
Je to nešvar, který běžně používají orientalisté, aby vyjádřili svou odbornost (ja-
zykovou), není ovšem důvod proč je napodobovat. Předložený anglický, text je 
dostatečně argumentativní a maorská slova jen zdržují při čtení. 
     Předložená disertační práce splňuje všechny předpoklady kladené na texty 
tohoto typu, a proto ji vřele doporučuji k obhajobě. 
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