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PředloŽená diplomová práce se zabývá politickým aktivismem severoamerických
indiánů. Akcentuje především hnutí známé jako ,,rudá" či ,,červená" Síla, které do povědomí
veřejnosti vstoupilo zejména v průběhu 60. a70.Iet20. století.

Práce je členěna do několika kapitol - popisuje vývoj vzét1emných vztahtl' mezi
kolonizujícími mocnostmi a SeveÍoamerickými indiány, detailněji se zaměřuje na asimilační
politiku USA (zákony, jakými byl například Dawes Act, praktiky internátních škol
zŤízovaných pro indiány), dále poukazqe na snahy, které by bylo moŽné oznaěit za projevy
pan-indianismu (autor sám upřednostňuje termín indiánská identita) již v 18. a 19. století
(spojování indiánů zrůzných skupin do společných aliancí * např. pod vedením Pontiaka,
Tekumseha, dále ,,náboŽenská" či ,,mesianistická hnutí" jako Tanec duchů). Autor dále
popisuje vi.voj politických hnutí jiŽ od začátku 20. století, často spojených se vzdělanou elitou
indiánů (často z řad míšenců)' na nichž poukazuje na posun směrem k radikalizaci. Práce je
zakončena blokem věnujícím se ,,indiánské identitě" a ,,etnickému obrození". Součástí
diplomové práce je obrazová příloha se symboly Hnutí amerických indiánů (AIM) a
fotografiemi z veřejnosti nejznámějších aktivit hnutí ,,tudá síla".

Diplomová práce má podobu kompilační rešerše sýrazným historickým přístupem.
Není založena na žádném terénním výzkumu a neobsahuje Žádnou informaci o metodologii.
Zcela opomíjí aktivismus indiánů a dalších původních obyvatel Kanady, který by1 v 70. letech
20. století také velmi silný a kteý zásadně ovlivnil i mezinárodní koncept obyvatel tzv.
čtvrtého světa. Autor pracuje s publikacemi zaměřenými primámě na Lakoty (v textu oglala
Sioux) a práci by zajisté obohatily poznatky i od autorů věnujících se i jiným indiánským
skupinám. Doporučila bych také velmi uváŽlivé prostudování pozadí autorů jednotlivých
publikací. Postrádám kritické zhodnocení literatury k tématu. Za velmt problematické jsou
akademiky obecně povaŽovány 2 autorem odkazované publikace, a to jistě velmi čtivá, ale
současně velmi polemizovaná práce Matthiessena (MATTHIESSEN, Peter. In The Spirit Of
Crazy Horse. New York: Viking Penguin, 1991.)' stejně jako přístup Warda Churchilla (v
roce 200] vyhozen z University oť Colorado za plagiátorství a ťalziťtkaci). Domnívám se, Že
pokud by autor diplomové práce znal detailněji politické názory jednotlivých autorů (zvláště v
práci zaměřené na politické hnutí), byl by schopen lépe reflektovat to zajímavé v sociálních
vědách, tj. převládání, formování, ústup či obnovu určitých idelogií v kontextu doby,
vedoucích k i,yřčení různých tvrzeni a politických proklamací. Tím by se zajtsté dostal
hlouběji do podstaty problému, kteý si zvolll zatéma diplomové práce.

Autor pracuje s termínem etnické obrození" ale zcela absentuje podstatné znalosti
teorie etnicity. Zpráce tak vůbec není jasné, zda je autor přesvědčen o tom, Že se opravdu
jedná o ,,etnické obrození indiánské identity", nebo pouze pracuje s termínem používaným
některým z autorů pouŽitých publikací. Mnoho teoretiků etnicity se totiŽ domnívá, Že etnická
identita jako zásadní forma kolektivní identity je u určitých skupin aŽ jevem moderním
(původní obyvatelé světa včetně indiánů b1vají pouŽíváni jako učebnicový příklad pro
charakteristiku skupin s původně neetnickou kolektivní identitou). ProtoŽe mnohokrát v textu
zmiňuje i vzdělané indiány, zajímal by mě názor autora například na Gellnerovu teorii
nacionalismu v kontextu k indiánskému politickému aktivismu obecně a k hnutí rudá síla
konkrétně.



Autor také pouŽívá v diplomové práci termín kmen zcela nevhodně pro dvě kategorie

- a to 1. pro společenské uspořádáni ruzných indiánských skupin, u nichŽ se podle obecně
antropologicky přijímaných kÍitérií vůbec o kmenové uspořádání nejednalo, 2. pro
organízačně-politickou jednotku \ymezenou legislativou USA. Toto by bylo vhodné rozdělit
a upravit.

Doporučila bych současně prostudovat teoretickou literaturu k politickým a sociálním
hnutím obecně.

V textu je řada překlepů, stylistických chyb, bylo by dobré ujednotit formu zápisu
oznaěení konkrétních indiánských skupin - na několika místech se liší, někde chybí odkazy
na literaturu (či z textu ne'vyplývá, zda se jedná o názor autora diplomové práce, nebo cituje
někoho jiného).

Diplomová práce je jistě velmt zajímaým vhledem do problematiky v českém
prostředí zatím nezpracovanou, ale na základě výše uvedených poznámek by potřebovala
mnohem hlubší zpracováni. Nutno ocenit, že autor ptáci zpracoval pouze z cizojazyčné
literatury.

Po objasnění výše uvedených nejasností doporučuji práci k obhajobě a navrhuji
hodnocení v rozmezívelmi dohře - dobře.
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PhDr. Lívia Šavelková. Ph.D.


