Školitelský posudek DP: "Sámská poezie ve Finsku"
Diplomantka: Markéta Hořínová
Diplomantka Markéta Hořínová se rozhodla v rámci své závěrečné práce pojednat
problematiku sámské poezie ve Finsku, a to literárněhistorickým encyklopedickým způsobem.
Za tímto účelem rovněž pobývala na univerzitě v severním finském Oulu. Při psaní zřejmě
narážela na svou nedokonalou znalost severní sámštiny, i na fakt, že vůbec samotná definice
termínu "sámská poezie ve Finsku" je do jisté míry problematická. Přesto se jí podařilo
předložit výsledek, který jistou a ne právě malou vypovídací hodnotu má.

Ke struktuře práce netřeba velkých připomínek: její koncepce vyplývá z diplomantčina
chronologického pojetí materiálu. Stejně tak jako se přirozeně vyprofilovaly dvě červené nitě
celé práce (joik, sámská identita), logicky se rovněž vyprofilovávají tematické časové celky
jako nejstarší sámská poezie (především joik; na tomto poli MR navazuje na jinou DP
z našeho ústavu); poezie finských Sámů přelomu 19. a 20. století, resp. začátku 20. století
(Saba, Jalvi, Guttorm, Lukkari); dále společensky angažované trendy 70. let (Valkeapaa,
Paltto) a trendy ženské literatury (Lukkari, Aikio-Arianaick) - do jisté míry se jedná o
literáměhistorické úseky, které známe i z tzv. většinových severských literatur. Sám z hlediska své metodologické specializace - vítám zahrnutí kapitoly 7, zaměřující se na jisté
sociologické záležitosti, které s vydáváním a překlady sámské poezie souvisejí; v tomto
smyslu kapitola vysvětluje, proč to sámští básníci nemají vždy úplně s prezentací svých děl
nejsnadnější. Pozitivně hodnotím i poslední kapitolu, Závěr, která není jen mechanickým
shrnutím informací z práce (srov. "společné znaky a tendence v sámské poezii"): lze ji použít i
jako samostatného textu pro poskytnutí stručnější informace o sámské poezii ve Finsku.

V současném českém jazykovém úzu je někdy termín "encyklopedický" synonymní
s výrazem "pozitivistický", až "suchopárný". Myslím, že diplomantce se podařilo vyhnout se
námitce v tomto smyslu: i když cílem práce je "podat dějiny", což se neobejde bez prezentace
mnoha dílčích podrobných faktů včetně životopisných, MR rovněž pravidelně v rámci každé
relevantní kapitoly pracuje i s konkrétními texty jednotlivých autorských subjektů, kde pak
encyklopedický rozměr práce vhodně vyvažuje rozměr interpretační. Diplomantka též neváhá
sáhnout po rozšiřující teoretické koncepci tam, kde se jí to zdá případné (srov. ss. 61 - 62,
generace pramatek, babiček udržujících tradice, matek vychovaných v internátu, vzdělaných
dcer).

Mé námitky jsou především rázu formálního (vyznačeno přímo v práci). Jedná se o chybějící
odkazy a odkazy na položky, které jsem nemohl v bibliografii dohledat (srov. pozn. 22),
nepřesné formulace, které by vyžádaly jisté doplnění, nepřesnost překladů (tam, kde jsem
schopen posoudit),

překlepy a protimluvy.

Na několika místech by se rovněž nabízela

možnost lepšího vykreslení paralel v rámci daného materiálu; pozn. ke s. 31: ,,P. Jalvi - autor
prvního

beletristického

díla v sámštině"

(?). Jedná se ale o záležitosti marginální,

naprosto vyvažuje ten samotný fakt, že MR pracuje s obdivuhodně

velkým množstvím

pramenů, které všechny pečlivě uvádí v bibliografii.

Při vzetí v úvahu všech kladů a záporů navrhuji ohodnotit práci známkou výborně.
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