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 P� edkládaná diplomová práce p� edstavuje autor� v další krok na jeho 
cest�  dlouhodobého a trvalého zájmu o problematiku sou� asného 
� ivota nativních obyvatel Severní Ameriky ve všech jeho sociálních, 
kulturních, politických aj. kontextech. Za její hlavní téma si autor zvolil 
hnutí Rudá síla, které je mo� no pova� ovat za logický d� sledek 
radikalizace a militarizace indiánského aktivismu v 60. a 70. letech 20. 
století. Svoji hlavní pozornost pak zam� � uje na širší kontexty 
indiánského aktivismu a vzájemných politických vztah�  indián�  a USA 
v pr� b� hu d� jinného vývoje. Hnutí Rudá síla pak vnímá jako 
významného � initele ve vývoji politických proces�  a  vlastn�  jejich 
spolutv� rce a klade d� raz na jeho nespornou úlohu v procesech 
formování indiánské identity. 
     Vlastní text práce je rozd� len do sedmi oddíl�  po� ínaje úvodem a 
kon� e obrazovými p� ílohami, její jádro pak spo� ívá v kapitolách 2. 
Historické souvislosti, 3. Hnutí Rudá síla a 4. Hnutí Rudá síla jako katalyzátor 
indiánského etnického obrození. Krom�  toho lze ocenit pom� rn�  obsáhlou 
a z hlediska tématu práce vhodn�  zvolenou a d� kladn�  zpracovanou 
bibliografii, která sama ukazuje na autor� v  výborný p� ehled po 
studované problematice. 
     Záv� r práce p� ináší n� kolik zásadních post� eh�  -  p� edevším 
poukazuje na p� elomový posun v politice oficiálních vládních struktur 
v� � i nativnímu obyvatelstvu USA, k n� mu�  by bez všestranných 
aktivit tohoto hnutí, je�  dokázaly zburcovat i doposud spící americkou 
ve� ejnost nikdy nedošlo. To, � e teorie se bohu� el liší podstatn�  od 
praxe, není vcelku nic nového a nakonec to známe všichni z vlastní 
zkušenosti. Sám autor to nakonec vyjad� uje velmi výsti� n� , kdy�  
hovo� í o oportunisticky neochotné politice vládních míst: 

     O to záke� n� ji p� sobí díl� í zm� ny, které jsou prezentovány jako 
pokrokové, avšak stále svázané starými strukturami.  

 
 



 
 
Kdy�  budeme vycházet z obdobné historické zkušenosti z jiných 

oblastí sv� ta se dá � íci pouze jediné – Nihil novi sub sole,  Nic nového 
pod sluncem. 

    Druhým nesmírn�  d� le� itým momentem je skute� nost, � e 
Rudá síla sehrála svoji nezastupitelnou historickou roli v krystalizaci – 
� ekn� me – indiánského národního obrození a tady je mo� no nahlí� et 
s jistým optimismem do budoucna. Zvlášt�  ve sv� tle událostí v ji� ní 
� ásti amerického kontinentu, kde se – jak upozor� uje autor - da� í m� nit 
struktury od základ� . Prost� ednictvím zavád� ní domorodých jazyk�  na 
oficiálních úrovních, prosazování práv domorodých obyvatel v ústavách stát�  a 
skute� nou samosprávou se da� í nabourávat hegemonii pojm�  a systém jako 
takový, který se indián� m v USA nepoda� ilo dodnes narušit. 
Diplomovou práci Tadeáše  Hnutí Rudá síla: Politický aktivismus 
severoamerických indián� . Red Power Movement: Political Activism of North 
American Indians pova� uji nejen za velmi zda� ilou, ale dá se � íci, � e 
svým zp� sobem p� esahuje nároky na tento typ studentských prací 
kladené a proto zcela jednozna� n�  doporu� uji k obhajob�  a navrhuji 
hodnocení stupn� m výborn� . 
 
V Praze, 31.1. 2011 
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