
Abstrakt

Téma: Práce je věnována indiánským internátním školám na území Spojených států. 

Pomalu nás uvádí do tématu vzpomenutím na historii bojů mezi bílými a rudými Američany, 

dále zmiňuje tradiční vzdělávání indiánských dětí, pokračuje zrozením myšlenky internátních 

škol, odvozem dětí do škol a ukazuje, jaký byl názor indiánských stařešinů na vzdělávání na 

způsob bílého muže. Seznamuje čtenáře s kulturním šokem, kterým děti prošly, 

s každodenním striktním programem škol, neopomine kladné ani záporné stránky věci. Text 

je hustě podpořen autentickými výpověďmi dětí i dospělých, kteří školami prošli. Odkazuje se 

také na politickou situaci a tehdejší zákony. Ukazuje, jakým způsobem se indiánská otázka 

řešila, jmenuje organizace zabývající se indiánskými právy a obnovou nativních jazyků.

Metody výzkumu: kvalitativní analýza odborně-publicistických dokumentů se 

zaměřením na výpovědi účastníků asimilace

Výsledky: Vzdělávání indiánů mělo své negativní, ale i pozitivní stránky. Ačkoli 

internátní školy, o kterých práce pojednává, již zanikly, jejich vliv je silně pociťován 

v indiánské společnosti dosud. 

Celkový závěr: Dnešní pohled bílých Američanů na asimilaci indiánů není 

jednoznačný. Bývalí indiánští studenti i jejich potomci jsou zatíženi traumatickou historií a 

jsou nuceni vyrovnávat se s ní dosud. Poučením pro dnešní dobu je: asimilace a integrace je 

úspěšnější, když je nenásilná.



Synopsis

Topic: The work follows the issue of North American Indian boarding schools in 

United States of America. It mentions the history of battles between White and Native 

Americans, traditional schooling of native children, it describes the birth of the idea of 

boarding schools, transports to schools, the attitude of native seniors to teaching the White 

man´s way. It deals with cultural shock that children experienced, tells about everyday strict 

programme at schools, it doesn not miss out pluses and minuses of it. The work is based on 

authentic testimonies of children and adults, which have experience with the schools. It 

discuss the political aspects and laws of the era of the end of 19th and during the 20th century. 

It shows manners of dealing with Indian problem and names institutions dedicated to Indian 

rights and/or rahabilitation of native tongues.

Methods: qualitative analysis of  documents targeting the testimonies of  former 

students

Results: Schooling of Indians have had both pluses and minuses. Although the 

boarding schools of former type are almost terminated, their effects is strong in Native 

Americans´ society.

Conclusion: Todays view of White Americans on assimilation of Native Americans is 

ambiguos. Former Native students and their descendents have been traumatised by their 

history and they have to deal with it. The advice for today is that assimilation could be 

successfull if it is not violent.




