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Kateřina Svěráková se v bakalářské práci pustila do závažného tématu, na jehož počátku se 

zdálo, že pro jeho úspěšné řešení nebude na našem území dost podkladových informací. 

Houževnatým úsilím však dokázala z dostupných zdrojů vytěžit maximum. Vedle relativně 

bohaté anglojazyčné  literatury pracuje s množstvím internetových odkazů, k nimž správně 

přistupuje z kritického hlediska V rezervě možná zůstávají internetové odborné databáze, 

které jsou dostupné i na UK 

 

Struktura práce naznačuje, že tématika je obsahově téměř vyčerpána. Dělení dílčích témat na 

samostatné úseky však působí poněkud necelistvě, dostáváme obraz 33 dílčích úseků, které 

bylo možno utřídit do soudržnějších souborů (kapitol). V podstatě, tak jak to název napovídá,  

práce má dva základní okruhy problémů – indiánské internátní školství konce 19 století 

s vývojovým přesahem podstatných jeho prvků do konce 20 století a postavení indiánů 

v Americké společnosti ve 20 století. 

 

Pojednání o školství zachycuje vše podstatné: násilné způsoby začlenění žáků do školy, 

průběh výuky, její obsah a formu, život děti v internátech, formy akulturace v každodenním 

životě atd. Informace z odborné literatury jsou doplněny vzpomínkami bývalých žáků  

získaných z internetových stránek nebo z literatury.  

 

Pro čtenáře může být překvapením až inferiorní postavení indiánů  v prvních desetiletí 20 

století a nápravné hnutí této situace, k němuž dochází pozvolna až od 60. let (byla by tu 

zajímavá souvislost s černošským hnutím a dalšími aktivitami menšin). Stejně tak příkrý 

vztah k dětem v nativních školách nejen v 19. století, ale dokonce i později. V  této souvislosti 

doceníme význam hnutí za lidská práva, které je významné nejen pro zahraničí ale i pro 

samotnou Ameriku. (Viz Snaha o nápravu od č. 24 a před tím Zpráva Kennedyů z r. 1969). 

 

Důležité je závěreční resumé, které přehledně shrnuje změny v postavení indiánů v Americe 

za poslední století. Studii vhodně doplňuje množství převzatých fotografií vážících se 

k tématu práce.  

 

Po technické stránce nenalézáme  podstatné nedostatky.  

 

Pro nápaditý výběr tématu a způsob zpracování  i přes některé drobné nedostatky v textu 

doporučuji práci ocenit známkou v ý b o r ně. 
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