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Szeligová Zdeňka: Obraz Indiána v díle Fritze Steubena Tekumseh

Bakalářská práce Zdeňky Szeligové je obsahovou analýzou díla Fritze Steubena 

Tekumseh. Autorka se zde snaží ukázat, jak je Indián (sic!) v tomto slavném 

dobrodružně románovém díle zobrazován. Výsledek práce však ve mně budí trochu 

rozpačitý dojem. Na jedné straně stojí nesporně velmi detailní a pečlivá práce 

s pramenem, v rámci níž se autorce podařilo rozeznat a textově doložit devět, resp. 

deset typických zobrazení indiána u Fritze Steubena. Na druhé straně práci sráží 

celá řada nedůsledností. Je bohužel nevděčnou rolí oponenta věnovat se právě jim.

Možná banální, ale na první pohled patrné je zaváhání s psaním malého/velkého 

písmene u slova „indián“. Vysvětlení pro psaní velkého písmene podává autorka na 

str. 6, její vysvětlení ale trochu kulhá. Evropan se s velkým písmenem píše proto, že 

se jedná o obyvatele světadílu (ne příslušníka „skupiny národů“). Právě odkazovaný 

Zdeněk Salzmann pak měl vliv na to, že se od roku 1993 píše „indián“ s písmenem 

malým, protože se nejedná o označení příslušníka národa, ale antropologické 

skupiny. Protože vycházel Takumseh ještě před rokem 1993, není divu, že se psal 

„Indián“ v souladu s Pravidly českého pravopisu s velkým písmenem. 

Za vážnější nedostatek práce ale považuji to, že autorka trochu tápe v tom, co je 

vlastně jejím cílem, resp. nechává stranou celou řadu problémů, které jsou 

s naznačenou prací spojené. 

Při konfrontaci úvodu a závěrů vlastně vychází, že autorce šlo především o to ukázat, 

že zobrazováni nejsou „skuteční lidé“, že se vždy jedná o „zkreslené obrazy“ 

indiánské kultury. Tento záměr navíc podporuje využití prof. Mihesuah jako člověka z 

„druhé strany“, která dává věci na pravou míru. „Poskytuje cenný vhled do rasové 

identity (sic!) a kulturních útrap (sic!) amerických Indiánů. Konfrontuje chybné 

znázorňování a negativní obrazy Indiánů v literatuře. Pomůže nám pochopit, jací 

Indiáni skutečně jsou.“ (str.9)



Rozdíl mezi zobrazením a skutečností ale podle mého soudu není tím, čemu by se 

měla autorka věnovat. To v obecné rovině předpokládá teoretická literatura, kterou 

autorka krátce představuje. Rešerše je však jen velmi krátká a vágní, např.: „Termín 

obraz („imagotyp“) je nadřazený pojmu stereotyp, protože označuje komplexnější 

pohled.“ (str. 7) V čem spočívá onen komplexnější pohled? Co je to „imagotyp“?

Teoretické vymezení obrazu pak jakoby autorka při analýze zcela ztratila ze zřetele. 

Oč by v práci mělo jít, je myslím právě to, jak je obraz vytvářen, v čem je poplatný 

autorovi, kultuře, době. Mrzí mě proto, že autorka velmi rychle přešla např. to, že dílo 

prošlo po druhé světové válce „odideologizováním“. Na lehkou váhu také klade 

problém překladu – právě zde bych očekával nejzajímavější postřehy. A tak ze 

samotného problému zobrazení a zamýšlení se právě nad teorií zobrazování, zbyl 

vlastně jen postřeh v poslední větě práce: „Výsledný obraz tedy nevypovídá tolik o 

světě Indiánů jako o spíše o našem“. (str. 50) 

V teoretické části také citelně chybí detailnější představení Stedmanovy práce, 

především toho, jaké kategorie Stedman nachází. Nelze tak docenit vlastní přínos 

autorky, resp. do jaké míry kopíruje Stedmanem definované kategorie, jak moc je 

upravuje a rozšiřuje o další kódy na základě vlastní analýzy. Občasné srovnávání se 

Stedmanovou analýzou pak působí trochu nahodile, nehledě na velmi neurčité 

vymezení toho, co je to „americká popkultura“. 

Metodologická kapitola je spíše zkráceným projektem Svipu než vlastním 

předvedením nástrojů, které autorka užívá, a tak nepřispívá (čtenáři, ale ani autorce) 

k vyjasnění postupu práce. 

Z formálních věcí je obvyklé, že se tečka píše až za citacemi.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.

V Praze dne 18. června 2012                 
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