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Stručné uvedení práce:
 Diplomantka se ve své magisterské práci věnuje konceptu lidských práv se zaměřením na 
problematiku indegenních lidí. Ve své analýze dekonstruuje koncept indigenous včetně zapojení 
kritických přístupů, zohledňuje institucionálni rámec problematiky indigenous rights i vlastní 
nadnárodní hnutí. Neopomíjí současný  stav indigenních práv, včetně jeho historického kontextu, 
zmiňuje hlavní otázky a problémy s tímto fenoménem spojené a zároveň ukazuje, jak jsou 
nahlíženy  mezinárodními a indigenními aktivisty. Práce je psána v anglickém jazyce, má 113 stran a 
je rozdělena do devíti kapitol včetně bibliografie.

Formální stránka:

 Tematické členění:

Logika členění tématu s ohledem ke stanoveným badatelským cílům je velmi dobrá. Text je 
vhodně strukturovaný, srozumitelný a přehledně členěný. Práce obsahuje formální nezbytnosti ve 
formě bibliografie, avšak absentuje české resumé a výčet klíčových slov.  

 Poznámkový aparát a bibliografie:

Kvalita poznámkového aparátu a bibliografie je relativně dobrá a vyhovující, tedy splňuje 
nároky kladené na text požadovaného charakteru. 

 Grafická úprava:

Grafická úprava textu je zdařilá a přehledná, požadovaný  rozsah v normě. Stylistické, 
interpunkční a gramatické chyby se v textu vyskytují jen ojediněle a v minimální míře. Grafická 
úprava textu i jazyková správnost je na zcela očekávané a tedy na přijatelné úrovni.  

Obsahová stránka a metodologie:
Originalita textu je relativní, přesto zvolené téma považuji za významné, s praktickým 

přesahem do veřejného prostoru. Autorka uplatňuje svoje vzdělání na půdě lidských práv, které 
vhodně a relativně erudovaně využívá v antropologickém výzkumu. Neopomíjí ani rozporuplnost 
právnického a antropologického přístupu. Autorčina snaha komplexně popsat a následně analyzovat 
vše, co s fenoménem Indigenous Rights souvisí, se po badatelské stránce celkem zdařila. Odborná 
kompetence diplomantky se na základě předloženého textu jeví jako dostatečná a prokázaná. Přínos 
na úrovni tématu spočívá nejen v obratné práci s teoriemi a koncepty, což je vzhledem ke splnění 
nároků kladených na diplomovou práci jako na odborný  text dostačující, ale také v autorčině 
vlastním terénním výzkumu. Potud samá chvála. Problém nastává pokud se zeptáme, co vlastně 
autorka zjistila. 

V rámci svého terénního výzkumu strávila diplomantka přibližně deset  měsíců 
v nejmenované organizaci, která se zabývá lidsko-právní problematikou indigenních lidí. Přesto, že 



ochrana informátorů je obvyklá a mnohdy  důležitá praxe antropologických studií, v případě této 
diplomové práce, resp. organizace, kde byl uskutečněn terénní výzkum, se tato snaha ne zcela 
naplnila - viz. např. str. 33. Vstup  autorky do terénu, popsaný v kapitole Becoming a Volunteer, dává 
čtenáři naději kvalitní antropologické studie včetně dostatečného uplatnění sebereflexe. Bohužel, 
téměř celý  zbytek textu již  tuto formu nedrží a čtenář je tak připraven o možnost proniknout 
do komunity  „aktivistů“, jejichž svět je nakonec zúžen na citace jejich názoru bez poskytnutí 
kontextu, ve kterém byly tyto názory prezentovány. Při popisu sociálního prostředí organizace, ve 
kterém se utváří světy členů dané sociální skupiny, nepřináší autorka o mnoho více, než  poskytují 
informace na webových stránkách organizace. Přestože, jak autorka sama uvádí, aktivně 
participovala na každodenním životě této organizace a s jejími pracovníky si dokázala vytvořit 
blízké vztahy, o své zkušenosti a poznatky se již se svými čtenáři nedělí. Autorka na tento fakt  sama 
upozorňuje s tím, že hlavním smyslem práce bylo poskytnout etnografii fóra OSN, UNPFII. Potom 
mi však nezbývá než se ptát, z jakého důvodu strávila deset měsíců v dané NGO. Přechod terénního 
výzkumu v organizaci do prostor new yorského OSN jsem ne zcela pochopil. Zde zároveň začíná 
zásadní slabina celé práce. Pokud odmyslíme absenci popisu agency sociálních aktérů, musíme 
kriticky konfrontovat metodologické ukotvení vlastní etnografie UNPFII. To, co autorka popisuje a 
předkládá jako politiku indigenního hnutí za lidská práva v rámci UNPFII ovšem může být pouhou 
"ritualizovanou performance". (Ta je ve skutečnosti spíše výstupem politiky zákulisní… jde o to na 
fóru přehrát to dříve domluvené atp.) Podobně, jako by  bylo ne zcela šťastné studovat  politická 
vyjednávání a rozhodování pouze prostřednictvím pozorování jednání aktérů PSČR "z 
balkónu" (význam to jistě má, ale je potřeba znát zákulisní hry a mnohotvářnost „politiků“ mimo 
veřejné vystoupení a dělání politiky v útrobách, ne na fóru…právě ve vztahu k tomuto má 
zkoumání performance význam…) Například nesouhlas indigenních reprezentantů se závěrečnou 
zprávou UNPFII v roce 2008, jenž vedl až k fyzickému střetu mezi indigenními participanty a 
bezpečnostní službou OSN, je jedním z mnoha příkladů mocenských a politických vlivů, které 
nejen s Indigenous Rights v rámci UNPFII úzce souvisí, ale navíc jejich vyjednávání přímo 
ovlivňuje. Při svém budoucím výzkumu by  se mohla autorka pokusit hledat odpovědi na otázky 
typu: Jak jsou selektována témata, kterými se organizace akcentující problematiku lidských práv 
indigenních lidí zabývají? Jakými mechanismy jsou vybíráni zástupci indigenních skupin, kteří do 
New Yorku přijíždí, kdo tyto cesty financuje a proč? Co vede členy indigenních skupin pracovat pro 
lokální NGOs (jedná se o motivaci altruistickou nebo osobní zájmy a jak se tyto motivace projektují 
do vlastní práce těchto NGOs)? Jakým způsobem si zahraniční organizace vybírají své místní 
partnery (tento moment může způsobovat a opravdu způsobuje významné napětí mezi místními i 
mezinárodními organizacemi). Jak se následně tato rozhodnutí projevují v celosvětovém 
indigenním hnutí a UNPFII?, atd. Přesto, že diplomantka bystře sleduje a popisuje dění UNPFII, 
bez hlubšího vztahu k jeho participantům nebylo v jejích možnostech jej dostatečně pochopit a tak 
výsledná zjištění připomínají spíše novinářské závěry (např. zjištění pořízená na UNPFII v roce 
2007 Janem Bělohlavým z ČT). Zároveň je třeba zdůraznit, že proniknout do této mezinárodní 
komunity je velmi náročný úkol, autorka ovšem musí svoji pozici kontextualizovat, dát najevo, že 
ví, že se politika odehrává jinde, ale tam se jí nepodařilo dostat a byla tak nucena zkoumat fórum 
jako performance. Z výše napsaného plyne, že v práci postrádám analýzu politického rituálu a 
performance nebo alespoň teorie etnoelit a reprezentace…   

Přesto, že formulace výzkumného cíle byla relevantně a srozumitelně započata a následně 
řešena, je vlastní poznání uspokojové spíše v rovině teoretické a analytické než z hlediska vlastního 
výzkumu. Práci považuji za přínosnou a věřím, že vzhledem k magisterskému stupni studia autorky 
je výsledek diplomové práce i přes zmíněný nedostatek uspokojivý. Navrhuji známku 2-.

Tomáš Ryška, v Brně 17.3.2010.


