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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce Gabriely Purkytové analyzuje kulturní apropriaci a stereo-typizaci amerických Indiánů 

v USA a v Evropě, specificky pak v České Republice. Autorka tento fenomén zasazuje do širších 

historických, kulturních a politických souvislostí americké kolonizace a evropského přejímání 

amerických kulturních trendů a zkoumá ho specificky na případech sportovních log a maskotů. 

Gabriela vytyčila dva hlavní cíle: vysvětlit proč se bělochy vytvořený obraz Indiána „vryl do 

paměti a kompletně distancoval od reality“ a porovnat odlišnosti a podobnosti obrazů Indiána 

v americké a evropské kultuře. Práce se snaží odpovědět na otázku, proč se liší chápání 

problematiky apropriace kultur amerických Indiánů v americkém a evropském prostředí. Jako 

případové studie pro vykreslení této problematiky Gabriela zvolila případy fotbalového 

washingtonského týmu – Washington Redskins, a hokejového plzeňského týmu – HC Škoda 

(„Plzeňští Indiáni“). 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Zatímco v USA je problém apropriace kultur původních obyvatel již nějakou dobu diskutovaný, 

v Evropě a v České republice je téměř neznámý. V tomto ohledu práce přináší originální téma. 

Kulturní apropriace i jen v rámci USA je komplikovaný fenomén a sama o sobě by postačila 

jako téma na diplomovou práci. Komparace s evropským prostředím tak navýšila náročnost na 

výzkum i zpracování dat. I přes to, že Gabriela neměla možnost vycestovat do USA, podařilo 

se jí kontaktovat a získat rozhovory s akademickými odborníky na téma i představiteli 

amerických Indiánů, což jí umožnilo prezentovat názory z „obou stran“ kontroverze a zajistit 

tak vyváženost práce. Metodologicky tak, vedle kvalitativní analýzy dostupných primárních a 

sekundárních zdrojů, využila i orální historii, přičemž dodržela etické standardy a postupy 

doporučované Oral History Association, jako jsou například informovaný souhlas a dodržení 

copyrights audio nahrávek rozhovorů. Gabriela úspěšně propojuje informace ze sekundární / 

akademické literatury na téma historického obrazu původních obyvatel Ameriky a sportovních 

maskotů, internetových zdrojů (převážně informace z periodik a webových stránek 

pojednávající o kauzách Washington Redskins a jiných sportovních týmů a jejich maskotů), a 

informací získaných z rozhovorů s představiteli amerických Indiánů i hokejového týmu HC 

Škoda, Plzeň. 

 



Práce je dělena do tří kapitol. V úvodu autorka představuje své téma, metodologii, cíle a hlavní 

argumenty, velmi zdařile rozebírá sekundární literaturu, ze které vychází, a přínos její práce, a 

také vysvětluje použitou terminologii. V následující kapitole pak seznamuje čtenáře s širším 

historickým kontextem vytvoření bělošského obrazu Indiána od kolonizace amerického 

kontinentu po současnost, ale i přejímání stereotypního vyobrazení původních obyvatel 

Ameriky Evropany. Tento kontext pomáhá čtenáři pochopit kontroverzi indiánských 

sportovních maskotů v širším historickém a kulturním kontextu.  Další dvě kapitoly se pak 

věnují specificky problematice indiánských sportovních maskotů; druhá kapitola se zaměřuje 

na situaci v USA a představuje případovou studii washingtonského fotbalového týmu 

(Washington Redskins), třetí kapitola pak situací v Evropě, specificky v České republice, kterou 

demonstruje na případové studii plzeňského hokejového týmu („Plzeňští Indiáni“). Práce je 

tematicky provázaná a ucelená. K lepšímu dokreslení tématu Gabriela vhodně vyžívá 

fotografické přílohy produktů s indiánskou tématikou, od potravinářských po sportovní 

maskoty. Argumentace je logická a jasná, podložená empirickou evidencí. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je celkově napsaná dobře, ale najde se v ní pár překlepů nebo chybějící čárky 

v souvětích. To občas stěžuje čtení. Autorka pečlivě cituje své zdroje a korektně používá 

formát Chicago Style. Grafická úprava a formální náležitosti práce jsou v pořádku.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z magisterské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Magisterská práce Gabriely Purkytové předkládá čtenáři doposud neprozkoumané téma 

kulturní apropriace amerických Indiánů v Čechách a řadí se tak mezi jedny z prvních zpracování 

tohoto tématu u nás. I samotná zjištění o historii a interpretaci vzniku loga Škody a HC Plzeň 

nejsou obecně známá. Komparativním přístupem k tématu kulturní apropriace a indiánských 

log je autorka schopná Český případ zasadit do širšího, globálního kontextu apropriace kultur 

původních obyvatel. Tato komparace jí pak umožňuje analyzovat rozdílnost přístupů a chápání 

problematiky v USA a v Evropě/České republice, čímž naplňuje jeden ze svých vytyčených cílů. 

Předložená diskuze o historickém vývoji bělošského obrazu Indiánů pak naplňuje druhý cíl 

práce a vysvětluje distancování od reality a neschopnost problematiku kulturní apropriace 

pochopit.  

 

Celkově je práce velice pečlivě zpracovaná, až na již zmíněné překlepy a chybějící interpunkci. 

I přes to, že Gabriela nemohla vycestovat do USA, nespokojila se jen s dostupnými publikacemi 

a internetovými zdroji, ale vlastní iniciativou kontaktovala reprezentanty amerických Indiánů, 

akademických expertů na dané téma a aktéry kolem HC Škoda, čímž ji bylo umožněno 

prezentovat jejich vlastní názory – pohledy z obou stran kontroverze. V práci je patrné, že se 

Gabriela snažila o vyrovnaný přístup a analýzu získaných zdrojů, ale přeci jen se v práci občas 

promítne náznak jejího vlastního náhledu na danou problematiku (například hodnotící výrazy 

jako „bohužel,“ „velice nešťastné,“ „naneštěstí“ nebo „nemístné odvolání“) a to hlavně 

v poslední kapitole. Tady by bylo na místě zvážit, jestli by nebylo transparentnější indikovat 

autorčin postoj v úvodu práce.  



   

5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat 

připomínky, posun od původního záměru apod.) 

 

Gabriela po celou dobu výzkumu a psaní práce se mnou pravidelně konzultovala a reflektovala 

mé připomínky a doporučení. Spolupráce s ní byla výborná. 

  

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

V práci poukazujete na složitost přiblížení kontroverze kulturní apropriace amerických Indiánů 

v Evropě / České republice. Na základě vašeho výzkumu, vidíte nějaké řešení nebo postup, 

který by mohl danou situaci změnit?  

 

Práce se soustředí na bělošské vyobrazení původních obyvatel Ameriky, ale moc nemluví o 

jejich vlastních aktivitách, jak toto vyobrazení změnit (kromě aktivismu a soudního sporu). 

Mohla byste popsat a zhodnotit roli amerických Indiánů jako aktérů (jejich tzv. agency) v této 

problematice? Jaké kroky podnikají (sport, populární kultura, sebe-reprezentace, atd.) k tomu, 

aby se obraz Indiána změnil? 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Předložená práce splňuje požadavky magisterské diplomové práce a tudíž ji doporučuji 

k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby navrhuji známku A nebo B.  

 

Datum: 11. června 2020   Podpis: Lucie Kýrová 

 

 
 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


