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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Kolega Šimon Jeník se rozhodl 
v předložené práci nahlédnout na stereotypizaci Indiánů v profesionálním sportu v USA na dvou případových 
studiích. Jde o téma v České republice neprobádané a tím i v tomto prostředí velmi originální. Na druhou stranu 
v USA jde o problematiku diskutovanou a zkoumanou už více než 50 let. Rovněž, vzhledem ke konečné délce, 
by asi bylo záhodno zvolit pouze jednu konkrétní případovou studii a pořádně ji rozebrat než přinést dvě, ale 
analyzované dost povrchně. Cíle jsou v textu nastíněny dva: „Jsou indiánské názvy a vyobrazování původních 
obyvatel v případu Cleveland Indians a Washington Redskins rasistické a měli by tedy být změněny?“ a „Neničí 
týmy z Clevelandu a Washingtonu svou kontroverzí sportovního ducha fair-play?“ přičemž ten první je jasný, 
srozumitelně formulovaný a konkrétní. Druhý je pak dost vágní a snadno rozporovatelný. 
 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): Autor zpracoval kompetentní 
práci, které nechybí logická argumentace i struktura. Hlavním problémem je pro mě vágně nadefinovaná 
metodologie, která je navíc poměrně slabě propojena s výzkumnými otázkami. V dnešní době je kvalitativní 
analýza hodně neurčitý pojem. U metody orální historie mi pak jednoznačně chyběl dotazník v přílohách, 
případně záznamy rozhovorů. V tomto ohledu by se měl autor zcela nepochybně zlepšit, aby pak jeho závěry 
nevypadaly jako sumář a valná část textu byla pouze deskriptivní a nikoli analytická. Kolegovi Jeníkovi nelze 
upřít zápal pro věc, ale ve vědecké práci je potřeba zachovat odstup a rozvahu. To mi v tomto textu ale schází 
a namísto kritického přístupu jsou zde skládány za sebe převzaté názory a výňatky z jiných zdrojů. Například 
se tu jednou objevují „bílí kolonizátoři“ jinde „Euro-Američané“, podle toho odkud zrovna kolega Jeník 
čerpal. Rovněž některá argumentace se dá velmi snadno rozporovat, a i s celkovým vyzněním práce můžeme 
polemizovat. Obzvláště když je zde nadužíváno žurnalismů, rádobyvtipných, ale ve skutečnosti spíš 
směšných obratů a jiných zarážejících konstruktů: „Pokud stoupnete někomu na palec, uslyšíte au a následně 
se omluvíte a přestanete na cizí palec šlapat. Americká společnost stála po dlouhá léta na celé noze 
původních obyvatel a slyšela je křičet bolestí. Tak se jen divím, co na jejich zoufalém volání au lidé, po tom 
všem, nechápou?“ – str. 35. Nádavkem jsou zde tvrzení, které podrývají autorovu kredibilitu: vyjádření 
z roku 1915 je pro autora důkazem, že kolonizace stále pokračuje (st. 14); Na straně 26 nalezneme 
následující větu: „Porážka Castrovy armáda se odehrála teprve před necelými třiceti lety.“ Má na mysli 
úspěšnou misi Kubánců v Angole? Nezdařený přepad kasáren Moncada?  

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazyková stránka je asi tím největším problémem práce. 
Kromě závažných stylistických pochybení a užívání nevhodných obratů a výrazů, opakování slov, je 
zarážející, kolik se do finální podoby textu dostalo překlepů a gramatických chyb. Uvedu jen namátkou:  

Američané nemohly – str. 9. 
indiánské války skončili Masakrem u Wounded Knee – str. 11 
Američané vnímali původní obyvatele nejen jako na podřazenou kulturu, ale jako na méněcenné národy – str. 12 
Tato zkreslená smybolikadává možnost  - 26 
členka kemnů Cheyenne a Hodulgee Muscogee – 28 
Rovněž je text protkán neustálým opakováním stejných frází a argumentů, jako by autor nevěřil, že si čtenář vše 

zapamatuje již napoprvé. S tím souvisí i zbytečná výplň jako například exkurze do pravidel a historie 
amerického fotbalu, aniž by ale autor zmínil význam Super Bowlu. Přičemž i zde se dočkáme podivných 
souvětí: „A kdybychom si s ním domluvili malý zápas ve fotbale, asi by nás překvapilo, kdybychom poté 
přišli mezi partu chlapů v helmách a chráničích na ramena a místo kulatého míče by v rukou nosili šišatý 
„míč“. – str. 36-37. 



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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Oceňuji originalitu tématu a alespoň dílčí zodpovězení 
výzkumných otázek. Je také sympatické, že autor měl jasnou představu a v přehledné struktuře ji dokázal 
zpracovat. Hlavním problémem textu je ale jeho stylistická a gramatická kvalita, rovněž metodologie by měla 
být propracovanější. Autor by měl také vylepšit svůj analytický a kritický přístup. 

  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1) Kdo jsou to podle autora „skuteční Indiáni“? 
   
  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F): Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C. 
 
 
Datum: 26/8/2020      Podpis: 
 
 
 
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. 
 
 


