
Posudek vedoucího práce 
Huszthyová, Liliana, Saving the Local at the Global Table. Praha: FHS UK, 2010, 116 stran. 
Předkládaná diplomová práce Liliany Huszthyové diskutuje vzájemný vztah mezi lidskými 
právy a antropologií se zvláštním zaměřením na domorodá („indigenous“) práva. 
Problematiku lze uchopit v podstatě dvojím způsobem: první je založen spíše na 
sociologickém přístupu, zaměřeném více na diskusi zvláštního sociálního jednání („agency“) 
uvnitř institucionálního systému. Druhý lze považovat ze více etnografický (antropologický), 
zaměřený na konkrétní projevy, motivy a cíle různých skupin bojujících za svá práva proti 
centrálním i lokálním vládám na řadě míst světa. Autorka zvolila první přístup, který se přímo 
nabízel v okamžiku, kdy navázala kontakt v jisté NGO organizaci. Výzkum byl tedy prováděn 
především na území United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) v New 
Yorku a v Ženevě. 
Práci lze rozdělit na tři části: metodologickou, teoretickou a etnografickou. V úvodních 
pasážích autorka zřetelně deklaruje, oč jí jde: na základě široké institucionalizace lidských 
práv nativního obyvatelstva deromantizovat namnoze zakořeněnou představu o těchto lidech 
jako jakýchsi „hlídačích deštného pralesa“ (s. 6) či vážněji: z antropologické perspektivy 
sledovat současný status globálního domorodého hnutí a jeho postavení v systému Spojených 
národů (s. 9). 
Na počátku se autorka sama zařazuje a klade si otázku: jsem „výzkumnicí“ nebo 
„aktivistkou“? Vyrovnává se tak se svou pozicí v terénu, do něhož vstoupila poprvé v lednu 
2009 (výzkum byl prováděn do října téhoř roku) a ospravedlňuje angažovanost etnografů 
v oblasti lidských práv. Svou pozici pak vidí jako časově zakotvenou „insider-outsider 
identitu“ (s. 18). Liliana se opírala především o kvalitativní metody (zúčastněné pozorování a 
celkem 15 rozhovorů většinou s aktivisty různých sociálních hnutí) a rozsáhlou četbu odborné 
literatury. 
Jádrem druhé části je shrnutí antropologického zájmu o tematiku lidských (3. kapitola) a 
domorodých (4. kapitola) práv. Jako každá kapitola i tyto jsou uvedeny citátem, který rámuje 
její cíle: kultura lidských práv je spíše deklarovaná než reálná a je spíše orientovaná na 
budoucnost než na návrat k „tradici“, jak postřehla K. Hastrup(ová). Je pozoruhodné, jak 
autorka rychle zvládla teoretický background pro svoji práci, je zjevné, že prostudovala velké 
množství neustále se rozšiřující literatury, kterou se jí podařilo velmi solidně zpracovat (Boas 
a Herskovits, kteří stáli zřejmě na počátku badatelského zájmu, přes autory jako J. Steward, C. 
Geertz, A. Kuper, P. Bourgois až k největším znalcům problematiky sociálních hnutí jako je 
např. A. Escobar ad.). Již v této teoretičtěji zaměřené části však autorka dává hlas svým 
informátorům a jedna z jejích hlavních respondentek (antropoložka Line) sugeruje paradox, 
který je zjevný, totiž že antropologie je stále vnímána jako něco, co je v protikladu k lidským 
právům (s. 33), avšak jak na jiném místě říká: „...I think, without anthropologists the 
indigenous rights would not work, without their presence, their reports, their interest no one 
would learn about what is happening“ (s. 41). 
Po možná trochu zbytečně dlouhé kapitole věnované začleňování problematiky domorodých 
práv do struktury Spojených národů (s. 47-64) se obrací k etnografii 8. zasedání UNPFII a 
pozorování různých aktivistických skupin (bolívijských žen, severoafrických Tuaregů, 
severských Saamiů aj.), které se nejspíš již dávno staly součástí „globální arény“ či 
„globálního stolu“ v rámci politiky lidských práv při OSN. Jak však autorka v samotném 
závěru (s. 100) poukazuje, zůstává otázkou, jestli právě takovéto univerzální forum může být 
lékem pro nesčetné „domorodé“ národy. Vzhledem k tomu, že především v zemích tzv. 
třetího a čtvrtého světa existuje dnes velmi mnoho skupin, které mají tu poměrně silný, jinde 
sotva znatelný hlas (např. Inuité v Kanadě, sjednocující se mayské skupiny v Guatemale, 
Mexiku aj.), je nasnadě položit si otázku, zda-li by nebylo vhodné zaměřit se na vybrané 
sociální hnutí a sledování jeho každodenních aktivit v konkrétní oblasti (podotýkám, že 



Liliana připravuje svůj doktorský projekt, v němž by se chtěla zabývat problematikou 
lidských práv v Súdánu). 
Jestliže první dvě části hodnotím jako velmi dobře zpracované, určité výhrady mám k těm 
pasážím, v nichž dává Liliana slovo aktivistům. Tady se mi zdá, že by to chtělo přece jen 
hlubší interpretaci a analýzu jednotlivých výpovědí, což nebylo učiněno (snad?) z časových 
důvodů. V některých případech se v seznamu literatury neobjevují někteří citovaní autoři 
(Emerson, Bourgois). 
Celkově však diplomovou práci Liliany Huszthyové, která je snad prvním realizovaným 
počinem na naší katedře, hodnotím pozitivně, během relativně velmi krátké doby se dokázala 
velmi dobře ponořit do poměrně široké problematiky a docela důkladně ji prostudovat. Práci 
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou na pomezí výborně a velmi dobře. 
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