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Bakalářská práce Lukáše Košnera Otázka sámské identity v díle Laily Stienové si klade 

za cíl „pojednat o problematice sámské identity tak, jak ji zpracovává Stienová ve 

svém prozaickém a básnickém díle, a to z hlediska tematického i formálního“ (s. 8). 

Autor se vedle literární analýzy intenzivně zaměřuje také na společenskohistorický 

kontext zvoleného tématu. V celé práci pak zohledňuje moderní historii vztahů mezi 

norskou většinou a sámskou menšinou. Práce sestává vedle úvodní stati a závěru ze 

čtyř hlavních kapitol. V kapitole „Etnická identita a její význam“ se autor vyrovnává 

především s pojmy kolektivní identita, etnická identita, vnější identifikace a vnitřní 

identifikace a přihlíží i k modernímu vývoji koncepce národní/etnické identity, kterou 

následně vztahuje k soudobé identitě sámského etnika. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola 

je pak věnována literárnímu a společensko-kulturnímu rozboru tematiky na 

vybraných příkladech z díla Laily Stienové – především románu Vekselsang (Antifona) 

a dále na vybraných povídkách a básních.  

Rozvržení práce, formální důslednost a informační objem práce prozrazuje 

autorovu důslednou přípravu a dobrou orientaci jak v díle sámské spisovatelky, tak 

v sekundární literatuře vztahující se k etnologickým i literárněhistorickým tématům. 

Z této perspektivy se jedná o zdařilý výzkum zvoleného tématu, jehož výstupem je 

mj. kvalitní pojednání o moderní historii Sámů. Neméně zdařilý je také autorův vhled 

do kulturních specifik Sámů (jojk, duodji) i způsob, jakým je vztahuje k vybraným 

dílům, resp. zvoleným pasážím z literárních děl. Vhodně zvolené pasáže z díla 

Stienové pak ilustrují relevantní historické události, z nichž největší pozornost je 

věnována tzv. Alta-saken v samostatné kapitole.  

Zde se také ukazuje největší slabina předložené práce: čtenář nejednou 

nabývá dojmu, že úryvky z děl představují právě spíše ilustrace k historickém 

panoramatu, než aby osvětlení historických souvislostí bylo pouze podstatným 

doplňkem literárněvědnému rozboru. Tím trpí především kapitola 3, v níž se Košner 

zabývá rozborem románu Vekselsang. Na několika místech dokonce sklouzává 



k pouhému převyprávění děje, který se s rozdílnou mírou explicitnosti vztahuje buď 

ke kulturním specifikům nebo historickým událostem. V tomto ohledu se tedy mírně 

odchyluje od zadání práce. Čistě formální kritickou poznámku, která s tématem práce 

souvisí pouze okrajově, bych rád adresoval na mírně kolísající úroveň jazyka (z 

hlediska formulační přesnosti, nikoli gramatického či stylistického), která je patrná 

pouze v úvodních kapitolách.  

Za nejzdařilejší část práce považuji závěrečnou kapitolu, v níž se soustředí na 

lyrickou skladbu Av jern a srovnává ji s epickou tvorbou Nilse-Aslaka Valkeapääa. 

Literárněvědný rozbor a kontextualizaci motivů jsou vyvážené, doplňují se a kapitola 

je také interpretačně nápaditá (zde vyzdvihněme obzvlášť hledisko multimediality či 

rozbor tradiční sámské symboliky přítomné ve zvolené povídce „Nyveien“). Samotný 

závěr práce pak prozrazuje, že autor se (přihlédneme-li ke stupni studia) se zvoleným 

tématem vyrovnal na výbornou. Bakalářskou práci bez dalších výhrad doporučuji 

k obhajobě a navrhuji známku 1.  
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