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 Autor měl za úkol analyzovat tvorbu norské spisovatelky Laily Stienové z hlediska 

ztvárnění tematiky sámské identity v jejím díle. Za tímto účelem se seznámil se 

spisovatelčinou celkovou tvorbou a poté pojednal o dané problematice na základě několika 

vybraných děl. Jelikož otázky spojené s tématem práce, především pak konflikt mezi 

minoritní sámskou a majoritní norskou společností, zasahují i do oblasti historie a sociologie, 

bylo nutné, aby se student seznámil i s relevantní sekundární literaturou z těchto oborů. 

 Nepočítáme-li krátký Úvod (= 1. kapitola), sestává práce ze čtyř hlavních částí. 

Kapitola 2 – „Etnická identita a její význam“ slouží jako uvedení do problematiky identity 

v souvislosti s různými aspekty etnické příslušnosti (společná historie, jazyk apod.). Zbývající 

tři kapitoly (3–5) se již věnují tematice sámské identity v prozaických a básnických dílech 

Laily Stienové. Kapitola třetí ukazuje, jak spisovatelka ve svých literárních textech, 

především pak v románu Vekselsang (Střídavý zpěv či Antifona), ztvárňuje historické 

proměny sámské společnosti ve 20. století. Zatímco tedy tato část práce se především zabývá 

spisovatelčinou snahou vylíčit proměny sámské identity v delší časové perspektivě, čtvrtá 

kapitola se naopak soustřeďuje na zobrazení jedné konkrétní historické události, takzvané 

kauzy Alta (Alta-saken), tedy zobrazení okolností a důsledků protestních akcí proti výstavbě 

elektrárny na stejnojmenné norské řece. Toto relativně úzké zaměření čtvrté kapitoly je zcela 

odůvodněné, neboť zmíněná kauza představovala v nedávných sámských dějinách výrazný 

politický a kulturní zlom. Odůvodněné je i zahrnutí kapitoly 5, která se zabývá obrazem 

moderní sámské literatury ve spisovatelčině tvorbě. Tato kapitola totiž dokládá, že Stienová 

intertextově odkazuje na některá díla sámské literatury, a bez znalosti této literatury (a sámské 

kultury obecně) může tato intertextová provázanost běžnému čtenáři uniknout. 

 Práce prozrazuje hluboké znalosti sámských dějin a kultury a výbornou obeznámenost 

s relevantní sekundární literaturou týkající se historických a sociologických aspektů sámské 

společnosti. Jako celek tak práce nabízí spolehlivý přehled nedávného vývoje situace Sámů 

v Norsku. Zároveň přesvědčivě ukazuje, že v tvorbě Laily Stienové lze opravdu nalézt řadu 

zajímavých uměleckých pokusů o ztvárnění problematiky sámské identity, týkajících se doby 

zhruba posledních sto let, tedy období, kdy sámská komunita prošla různými obdobími vztahu 



mezi minoritní a majoritní společností, od odolávání tlaku tvrdé asimilační politiky až po 

získání řady významných práv. 

 Moje jediná podstatná kritická připomínka se týká konečné podoby práce s ohledem 

na zadání. Patrně nelze říci, že se autor výrazně odchýlil od původního zadání, nicméně práce 

se čte spíše jako pojednání o moderní sámské historii s občasnými exkurzy do díla Laily 

Stienové, než aby tomu bylo naopak. Jinými slovy, v textu převládají pasáže 

s historiografickými fakty o sámské kultuře na úkor většího soustředění se na spisovatelčino 

literární dílo. Občas nelze nenabýt dojmu, že některá fakta o Sámech jsou v textu uváděna jen 

pro doplnění celkového obrazu moderních sámských dějin, než aby byly vždy relevantní pro 

právě rozebíraný text Stienové. Nemohu se ubránit pocitu, že by práci prospělo, kdyby 

některá z rozebíraných děl byla představena uceleněji, takto se jeví především jako relativně 

fragmentární příklady pojednávané obecné problematiky. 

 Práce je napsána dobrou češtinou, i když styl není vždy elegantní a autorovi občas 

působí potíže pregnantně formulovat – v některých pasážích například nefunguje vnitřní 

logika textu (jeden příklad za všechny – výraz „této příslušnosti“ v druhém odstavci na s. 10 

vzhledem k předchozí větě vlastně na nic neodkazuje). Z hlediska formální úpravy je práce 

velmi dobře připravena, překlepů, chyb v interpunkci a gramatických prohřešků (např. ve 

formulaci „na níž byla zvířata zvyklá“ s. [35] má být „niž“) je v textu minimálně. 

 

 Z výše uvedených důvodů považuji práci za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji známku 1 – 2. 
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