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Práce se soustřed'uje na otázku politiky státu vůči nativnímu obyvatelstvu v USA a v Kanadě, 
na utváření identity irokézského etnika pod jejím vlivem a na projevy této identity ve sféře 
veřejné i soukromé. Autorka si vytkla za cíl toto téma sledovat na různých taxonomických 
úrovních. Zabývá se otázkami vztahu státu a nativního obyvatelstva, politického vyjednávání i 
uspořádáním rodiny a dalších prvků sociální organizace jednotlivých irokézských komunit. 

v 

Livia Savelková si klade za cíl podchytit danou problematiku v procesu změn v postavení 
indiánské populace na severoamerickém kontinentu a lokalizovat prvky, které ve sféře 

identity dlouhodobě přetrvávají a kontinuálně se reprodukují. Ve své práci čerpá především ze 
studia literatury a zosobní zkušenosti zNew York University (pobyt vr. 2001) a ze Simon 
Fraser University (pobyt 2004 a 2005) a dále z výsledků terénního šetření v rezervacích USA 
a Kanady osídlených irokézskými obyvateli, jež realizovala v letech 2001, 2004 a 2005. 

Práce je přehledně členěná a zachovává klasickou podobu vědecké studie. Po stanovení cíle 
práce jsou nejprve upřesňovány frekventovaně užívané pojmy, zde se jedná o pojmy vážící se 
ke společenské organizaci severoamerických indiánů a k jejich právnímu postavení. Autorka 
se racionálně soustředila na diference mezi situací v USA a v Kanadě. Srovnání USA a 
Kanady jako dvou států, kde Irokézové žijí, hraje v práci důležitou úlohu a dává zjištěným 
faktům širší kontextualitu. Následně je shrnuta literatura o studovaném předmětu a již 

'" publikované poznatky. Na konci této části práce Livia Savelková sumarizuje nedostatky v 
dosavadních znalostech o předmětu zkoumání, které se v následném textu snaží překonat. 
V dané situaci sejedná zejména o propojování otázek týkajících se minulosti a současnosti, 
problematiky právního postavení a aktuálního jednání, tradice a každodennosti. Z vlastní 
zkušenosti z Newyorské univerzity pak doplňuje několik příkladů fragmentálnosti stávajících 
informací a jejich neadekvátního užívánÍ. 

Na zhodnocení literatury navazuje informace o zvolené metodologii výzkumu a zhodnocení 
v 

pozice výzkumníka v terénu. Livia Savelková při této příležitosti artikulovala celou řadu 
postřehů týkajících se současné etiky výzkumu v prostředí USA, kdy na jedné straně sice 
dochází k účinné ochraně respondenta, ale na druhé straně se nejen limitují možnosti 
výzkumníka, ale navíc se často zkresluje informace z terénu. 

V dalším textu se autorka soustředila na základní sociokulturní data o Irokézech a na jejich 
historii, zejména historii soužití s kolonizujícími přistěhovalci. Dozvídáme se zde jazykové 
zařazení, základní údaje o rodině a příbuzenských vztazích, o Irokézské lize, o problematice 
náboženství a konverze. Velká pozornost zde byla věnována smlouvám s bělochy a vývoji 
vládní politiky USA vůči domorodým obyvatelům. Do této části práce je zařazena i 
podkapitola Irokézové a Lewis Hemy Morgan, která upozorňuje na knihu League oj the Ho
adé-no-sau-nee, or lroquois z roku 1851 a na Morganova informátora Elyho Parkera, který 



spolu s Morganem poskytl první ucelené poznatky o Irokézech širší veřejnosti. Autorka 
podává historii soužití chronologicky, přehledně, události jednotlivých sledovaných období 
jsou proporčně vyváženy. Dějiny soužití v USA a Kanadě jsou popsány odděleně a lze je 
porovnávat. Následuje vsazení Irokézů do tohoto kontextu. 

v 

Problematiku identity Livia Savelková zahajuje tématem sčítání lidu a tvorby legislativních 
rámců v USA a Kanadě kdo je a kdo není indiánem. Dobře tím vystihuje, že identita je 
vyjednávána a není pouze záležitostí osobního přesvědčení. Pod tlakem společenského 

kontextu se identita mění a právní kontext zajisté patří mezi klíčové oblasti, jež identitu 
ovlivňují. O Kanadě a USA, jejichž majoritní obyvatelé si zakládali na tom, že vytvářejí 
právní stát, to platí dvojnásob. Identita má ovšem mnoho taxonomických úrovní. Patří k nim 

v 

jistě také afiliace na základě příbuzenského systému. Tuto okolnost Livia Savelková bere na 
vědomí a po právním vymezení indiána otázku příslušnosti do komunity na základě rodových 
a příbuzenských vztahů staví na druhé místo. Uvědomuje si přitom, že i do této oblasti 
zasahuje stát a právo. 

v 

Livia Savelková správně reflektuje, že Irokézové nejsou jednolitou skupinou a že jsou 
jednotlivé kmeny rozděleny na frakce, jež se liší velmi podstatnými rysy způsobu života. 
Formování jednotlivých frakcí je též ovlivněno vnějšími okolnostmi. Autorka podrobně 
studuje situaci v jednotlivých kmenech konfederace i v jednotlivých rezervacích, kde jsou tyto 
kmeny lokalizovány. Seznamuje čtenáře s historií jednotlivých rezervací, studuje společenské 
klima, které se v nich vytváří a důvody, jež ke změnám v organizaci společenského života 
mohly přispět. Vedle diferencí, na něž. má vliv odlišný přístup k domorodým skupinám 
v USA a v Kanadě, si všímá například vlivu misionářů, kteří zapůsobili na to, že některé 
irokézské frakce jsou dnes katolické ajiné protestantské. Diferencuje též mezi tradicionalisty 
a skupinami Irokézů, které jsou ochotny úzce spolupracovat se státními institucemi. 
Zohledňuje též fakt, že řada jednotlivců pobírá od státu sociální podporu a že tato okolnost 
může ovlivnit postoje. 

Poslední kapitolu autorka věnuje problematice domorodých obyvatel jako celosvětovému 
jevu, jako čtvrtému světu. Ukazuje, že indigenous people řeší v různých zemích velmi 
podobné problémy, jež je v jejich nesourodosti spojují a vedou je k tomu, že vytvářejí 

společné instituce a organizační jednotky. V podstatě se jedná o nejvyšší taxonomickou 
jednotku jejich specifické identity. 

v 

V závěru si Livia Savelková klade otázku, co jsou tedy Irokézové a jsou-li vůbec nějakým 
ohraničitelným společenstvím. Ptá se též co to znamená být Irokézem. Na straně 273 říká, že 
neexistuje jednotné kritérium, které Irokézy definuje a uvažuje spíše o kombinaci kritérií, jež 
je spojují, ať se již jedná o klanovou strukturu, náboženství, místo, kde žijí, a z toho 

v 

vyplývající způsob života, hodnoty a normy, to, zda žijí v USA nebo v Kanadě. Ríká, že tyto 
jednotící, ale i rozdělující prvky mají primordialistický i situacionistický charakter. Vliv na 
jejich identitu má nicméně tlak ze strany majoritní společnosti, jemuž jsou vystaveni a jistě i 
to, že se tomuto tlaku rozhodli odolávat, byt' velmi diferencovanými strategiemi. 

v 

Práci považuji za velmi kvalitní. Možná, že by se jí dalo vytknout, že se v ní Livia Savelková 
nesnaží pojem identity nijak explicitně vymezit. Na druhé straně však je zajímavé, že se 
témata vztahující se k identitě v práci spíše samy vyjevují ve sledu historických událostí a . 
v popisech změn sociální organizace jednotlivých frakcí irokézských kmenů. Jasně se pak 
identita projeví při konfliktech se státní mocí, které skupinu ohraničují. Státní moc také 

v 

nakonec jasnými legislativními pravidly určuje, kdo je a kdo není Irokéz. Livia Savelková se 



takto přiklání k dikci sociologických pouček, že významným rozhraničujícím prvkem skupin 
je nejen sociální organizace nebo kulturní diference, ale i konflikt. 

v 

Práce Livie Savelkové má tendenci naznačovat, že identita, ať už osobní, nebo skupinová, je 
mnohdy z vnějšku diktována. Může být dokonce z velké části i determinována zákonem, a to 
nejen jeho mocí přikazovat a omezovat, ale i kodifikací afinnativní akce. Práce je limitována 
tím, že se dotýká pouze Irokézů v rezervacích a nikoli těch, kteří se rozhodli žít mezi 
majoritním obyvatelstvem a kteří, pokud se k Irokézům hlásí, vytvářejí si identitu už 
pravděpodobně téměř výhradně na bázi svého individuálního přesvědčení. Tento limit si však 
autorka uvědomuje informuje o něm a počítá s ním. 

Práce má funkční a vhodně doplňující přílohy. Lze jí vytknout drobné stylistické nedostatky a 
překlepy, např. zaměňování slova legální a právní a na s. 14. překlep v životopisných datech 
Williama Fentona (1998 - 2005) (mělo by být (1908 - 2005) - přitom u většiny dalších 
autorů životopisná data nejsou uváděna. 

Práce má veškeré parametry vědecké monografie a ukazuje, že si autorka umí vytýčit vědecký 
problém a řešit ho na úrovni doktora etnologie. Odborná veřejnost jistě uvítá, pokud práce 
vyjde tiskem. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

V Praze 10. 5.2007 


