
Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá fenoménem kulturní apropriace a užíváním obrazu amerických 

Indiánů v americké a evropské kultuře. V obou kulturách jsou američtí Indiáni prezentování 

zkresleným obrazem univerzálního bělošského Indiána, což způsobuje, že jsou vnímáni pouze 

jako relikty minulosti. Ve Spojených státech se Původní obyvatelé snaží poukázat na 

negativní dopady tohoto obrazu, avšak dominantní bělošská společnost si odmítá nevhodnost 

obrazu Indiána připustit. Práce popisuje historický vývoj obrazu Indiána v obou kulturách, na 

jehož základě autorka objasňuje, proč ke zkreslení obrazu došlo, a z jakého důvodu tento 

zkreslený obraz stále přetrvává v obou kulturách. Dále je práce zasvěcena projevům 

apropriace obrazu Indiána v současné kultuře. Vzhledem k rozsáhlosti tématu jej autorka 

zúžila pouze na jeden projev kulturní apropriace, čímž je problematika indiánských maskotů a 

log ve sportovním prostředí. Na americkém kontinentu autorka zvolila nejvíce kontroverzní 

případ fotbalového týmu Washingtonských Rudokožců, kteří i přes dlouholeté protesty 

Původních obyvatel odmítají svůj rasistický název a logo změnit. V evropském prostředí 

autorka vybrala český hokejový tým HC Škoda Plzeň, přezdívaný Plzeňští Indiáni, který 

indiánské logo a maskota adoptoval na základě osvobození Plzně americkou armádou během 

druhé světové války. Na těchto dvou případech autorka ilustruje odlišné chápání problematiky 

apropriace obrazu amerických Indiánů v americké a evropské kultuře. V americkém 

kulturním prostředí je obraz Indiána spojen s americkou identitou, s ukázáním začlenění se 

Euroameričanů na kontinent a jejich nadřazenosti, je opleten krutou historií a koloniální 

tradicí, ale právě díky této kruté historii je problematika kulturní apropriace v americké 

společnosti lépe pochopitelná. Na rozdíl od evropského prostředí, kde se jedná o nekriticky 

přejatý romantický obraz z 19. století a fascinaci americkou kulturou. Nevhodnost apropriace 

kultur amerických Indiánů je tudíž na evropském kontinentu hůře vysvětlitelná. Evropané 

necítí historickou odpovědnost za krutosti napáchané na Původních obyvatelích. Autorka si 

vybrala toto téma zvláště proto, že problematice indiánských maskotů a log v Evropě nevěnují 

akademici velkou pozornost a toto téma je nedostatečně pokryto. Autorka pro svůj výzkum 

použila kvalitativní analýzu dostupných primárních zdrojů a metodu  orální historie. 

 


