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

 

Předložená práce se zabývá kulturní apropriací indiánské symboliky a stereotypizací původních obyvatel 

v profesionálním sportu v USA. Autor vysvětluje problematiku na dvou případových studiích týmů Cleveland 

Indians a Washington Redskins. Práce si klade za cíl odpovědět na dvě výzkumné otázky: „Jsou indiánské názvy 

a vyobrazování původních obyvatel v případu Cleveland Indians a Washington Redskins rasistické a měly by být 

změněny?“ A „Neničí týmy z Clevelandu a Washingtonu svou kontroverzí sportovního ducha fair-play?“ 

V odpovědi na tyto otázky autor vysvětluje původ a význam týmových jmen a log a jejich dopad na původní 

obyvatele a dochází k závěru, že tato vyobrazení jsou rasovými stereotypy a mají negativní vliv na sportovního 

ducha fair play. 

 

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

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

 

Autor si vybral velmi aktuální téma nejen s ohledem na nedávno ohlášené změny long a jmen obou týmů, ale 

také s ohledem na celkovou situaci v USA týkající se rasové diskriminace a hnutí Black Lives Matter. Práce tak 

nabízí českému čtenáři informace, které mu mohou pomoci lépe dění v USA pochopit. Práce je dělena do čtyř 

kapitol, z nichž první dvě nabízí čtenáři historický kontext pro následné případové studie; první kapitola se 

věnuje historickému vývoji a roli sportu ve společnosti, druhá pak vývoji obrazu původních obyvatel v anglo-

americké společnosti a jeho využití. Třetí a čtvrtá se pak věnují případovým studiím sportovních týmů. Toto 

rozdělení je logické a umožňuje čtenáři seznámit se napřed s širším kontextem a pak s detaily jednotlivých 

případových studií. Práce vychází nejen ze sekundární odborné literatury, ale využívá také primární zdroje od 

článků v periodikách po osobní rozhovory a komunikaci autora s několika respondenty ze sportovního prostředí 

a původních obyvatel USA. Během rešerše autor dodržoval pravidla a standarty orální historie doporučené Oral 

History Association. Vizuální materiál použitý v práci vhodně doplňuje text a pomáhá tak čtenáři přiblížit 

problematiku a demonstrovat autorovy argumenty.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce má všechny formální náležitosti; autor pečlivě odkazuje na své zdroje a používá Chicago Styl; po grafické 

stránce je práce v pořádku. Jazykové zpracování by ovšem zasloužilo zlepšit. I přes využití korektorky se 

v práci stále najdou chyby, od neshody podnětu s přísudkem po nepozornost při kapitalizaci písmen nebo 

koncové tvary přídavných jmen a překlepy. Porozumění textu a argumentům to výrazně nezhoršuje. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Zvolené téma je nejen zajímavé, ale také velmi aktuální, díky jeho návaznosti na širší problematiku systémového 

rasizmu, kulturní apropriace a dominance. Autor dostatečně představuje historický a společenský kontext 

tématiky, i když zde by mohl jít více do hloubky a lépe propojit první dvě – kontextové, kapitoly 

s případovými studiemi. Jasnější argument o roli a možném vlivu sportu na společnost a její postoje by 

pomohl kapitole první – autor by měl zde obecněji zmínit dopad negativních symbolů na myšlení a představy 

společnosti. Druhá kapitola, nabízející historii vývoje bělošského obrazu původních obyvatel USA, se snaží 

pojmout obsáhlé období několika sta let a dochází v ní k zjednodušením, která pak mohou vést k nepřesným 

nebo nedostačujícím informacím. Například na str. 10 autor mluví o využití převleků za americké Indiány při 



Bostonském pití čaje a snaze odpoutat americké identity od té evropské. Nicméně nezmiňuje ekonomické a 

politické důvody pro nespokojenost kolonií s Velkou Británií a pasáž pak vyznívá jakoby identita a kulturní 

odlišnost byly ty hlavní důvody pro Revoluci. Revize textu a dodání pár základních informací by tuto část 

vyjasnily.  

Kapitoly případových studií jsou již lépe propracované, ale i zde by občas pomohla hlubší analýza a vysvětlení. 

Například, na str. 17 – 18 autor zmiňuje propojení původu názvu Cleveland Indians a jejich bývalého hráče 

indiánského původu, který byl často nazýván novináři jako „divoch,“ „rudá tvář“ nebo „indiánský skalp.“ Zde 

by bylo dobré, kdyby se autor pokusil zjistit, jestli podobná přízviska byla používána i pro hráče z jiných 

etnických skupin, případně, jestli podobné názvy (inspirované etnikem) byly použity i pro bílé hráče. 

Přítomnost nebo naopak nepřítomnost těchto by pak lépe pomohla autorovi ukázat rozdíly v rasovém 

stereotypním přístupu k hráčům z řad původních obyvatel. Podobně na str. 20, kde autor analyzuje podobu 

loga Cleveland Indians jako stereotypní vyobrazení původních obyvatel, by pomohlo, kdyby autor poukázal 

na fyzické rozdílnosti mezi původními obyvateli USA a tím tak více osvětlil bělošské stereotypní představy o 

jejich fyziognomii. Na str. 29 autor k dokreslení situace používá logo Noter Dame Figthin’ Irish, ale 

nevysvětluje, zda-li toto je také stereotypní vyobrazení, případně proč jím není.  

Celkově autor ve své práci odkazuje na negativní dopady těchto vyobrazení na komunity původních obyvatel a 

naznačuje, jaké tyto jsou. Zde by práci pomohlo, kdyby autor šel víc do hloubky a tyto dopady trochu 

detailněji rozebral, ne jen naznačil nebo zmínil - například možnost ignorovat ekonomickou a politickou 

realitu na rezervacích a její řešení nebo psychologické dopady na indiánskou mládež, její sebevědomí a 

identitu.  Autor tyto v textu zmiňuje, ale hlubší analýza s konkrétními příklady by více upevnila jeho 

argumenty. Detailnější rozbor/vysvětlení kulturní dominance jako pokračující kolonizace by čtenáři také 

pomohl k lepšímu pochopení propojení této hierarchie moci a sportovních maskotů. 

Co na práci oceňuji je autorova snaha představit rozdílné pohledy a názory na problematiku indiánských 

maskotů v USA. Děje se tak nejen analýzou postojů majitelů týmů a jejich fanoušků, ale také skrze osobní 

rozhovory a komunikaci autora s lidmi ze sportovního prostředí a původními obyvateli. Tyto jsou 

prezentovány hlavně v poslední kapitole, ve které se autor o tyto rozhovory opírá nejvíce a výpovědi /pohledy 

dotazovaných dává do kontrastu, čímž ukazuje na komplikovanost tématu.  

Přes vyčtené nedostatky práce své cíle naplňuje a překládá odpovědi na zvolené výzkumné otázky, které 

podporuje evidencí.   

 

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

 

Mohl byste trochu více, s konkrétními příklady, rozebrat negativní dopad stereotypního vyobrazení původních 

obyvatel Ameriky na jejich komunity? 

 

Na základě vašeho výzkumu, nedávno oznámených změn log a jmen obou týmů, a s ohledem na právě 

probíhající viditelnou podporu hráčů a trenérů NBA pro Black Lives Matter, dokážete zhodnotit / odhadnout jak 

velký vliv má profesionální sport na postoje ve společnosti – jinými slovy, myslíte si, že sport / toto dění má 

šanci zásadně ovlivnit diskuzi ohledně rasizmu a rasové diskriminace v USA? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku B - C, v závislosti na úspěšnosti obhajoby.  

 

Datum:    2.9.2020     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. 


