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Veronika Spišáková se ve své bakalářské práci, která se pohybuje na hranici antropologie 

a historie, věnuje problematice reprezentace „těch druhých“ v euroamerickém diskurzu. Klade si 
otázku, jak je indián zobrazován v příbězích jejich zajatců a jak se tento obraz odlišuje ve dvou 
konkrétních dílech.  

Ve své práci podrobila kvalitativní obsahové analýze dva tzv. příběhy ze zajetí (captivity 
tales) – V indiánském zajetí Johna Tannera a A Narrative of the Life of Mrs. Mary Jemison. 
S ohledem na determinovanost chápání zkoumaného pramene v jeho současném kontextu se 
nesnaží zjistit „jaký obraz indiána poskytovala díla v době jejich vydání, ale jaký obraz indiána v 
nich můžeme najít v přítomnosti.“ (s. 22).  

Po metodologické stránce je práce dobře zvládnuta. Autorka nejenže oba prameny 
podrobuje kritickému zhodnocení, ale činí tak i v případě celého žánru příběhů ze zajetí (s. 12-
14), přičemž si zároveň explicitně uvědomuje svou neoddiskutovatelnou subjektivitu (s. 26). 
Přesto je zde možné nalézt některé nedostatky. Metodologie je psána „bez ohledu“ na dříve 
řečené a tak působí poněkud neohrabaně, když autorka na s. 25 zmiňuje, že si pro svou analýzu 
zvolila díla Tannera a Jemisonové. Její úvodní části by se tak patřilo uvést spíše již v úvodu celé 
práce. Podobně by bylo vhodné soustředit představení pramenů (s. 14-15) a jejich kritiku (s. 22-
24) na jedno místo, aby nepůsobily odtrženě.  

Centrální kategorií autočina výzkumu se stal pojem obraz, který dále vztahuje k pojmu 
stereotyp a vymezuje jejich vzájemný vztah (s. 7-8). Stručně představuje historii chápání indiánů 
v euroamerickém diskurzu a zobrazení indiána v popkultuře, zejména hollywoodské filmové 
produkci (s. 9-11). Práci doplňuje i stručný historický kontext, v němž se oba příběhy odehrávají 
(s. 16-20), ovšem autorka s ním (i vzhledem k formulaci svého záměru) již při analýze dále 
nepracuje.  

Jádro práce tvoří analýza jednotlivých obrazů a jejich konstitutivních prvků. Autorka 
definovala celkem devět různých obrazů, které se ve větší či menší míře v obou dílech vyskytují. 
Zde je třeba ocenit fakt, že se neuchýlila k pouhé aplikaci již popsaných stereotypů (např. ze 
Stedmanových Shadows of the Indian), ale induktivně formuluje vlastní obrazy, které se 
s zavedenými stereotypy překrývají pouze částečně (např. reformuluje obraz ušlechtilého divocha 
v ušlechtilého člověka). Daří se jí přitom identifikovat některé obrazy zcela nové, jako např. 
indián jako zbabělec (s. 57-58) či indián bojující o přežití (s. 42-45) či již zažité, ovšem naplněné 
novými významy (indián jako oběť, s. 46-49). Svá tvrzení přitom spolehlivě dokládá citacemi 
z obou pramenů. Ačkoliv genderová analýza nebyla primárním cílem práce, je oceněníhodné, že 
se alespoň v náznaku objevuje v interpretaci konstitutivních prvků některých obrazů. 

Naproti tomu se autorka bohužel někdy nevyhne tomu, že svá tvrzení ve výkladu 
jednotlivých obrazů opakuje. Také se jí ne vždy daří zvolit nejpřiléhavější označení daného 
obrazu. To se týká zejména obrazu „indián pomstychtivý“, který by výstižněji označovalo 
„indián spravedlivě odplácející“ (s. 55-56). Patrně vlivem přestrukturování textu na poslední 
chvíli došlo k tomu, že v kapitole věnované obrazu „indiána jako věřícího“ autorka odkazuje na 
předchozí kapitolu „indián jako zbabělec“, která je však až posledním z prezentovaných obrazů. 
Za škodu považuji také fakt, že autorka v analýze více nepracuje s tabulkou obrazů, kterou 
umístila do přílohy (s. 66). Minimálně by bylo vhodné odkazovat na ni v textu (a nejen 
ve shrnutí). Zmiňované shrnutí všech obrazů (s. 59) by pak bylo spíše vhodné sloučit se závěrem, 
aby nedocházelo k dalšímu opakování již řečeného. 



Po formální stránce množství překlepů a chyb nijak významně nepřesahuje množství 
běžné v absolventských pracích. Autorka naopak v celé práci spolehlivě cituje a adekvátně 
zachází s prameny i literaturou. Relativně dobře se vyrovnala i s přepisem jmen indiánských etnik 
do češtiny, pro který dodnes neexistuje zavedený úzus. Jediným zaváháním je v tomto ohledu 
zbytečné užití názvů Čipevové a Odžibvejové, kdy si autorka neuvědomila, že se jedná o stejné 
etnikum (s. 23). 

Jako vedoucí práce bych chtěl ocenit autorčino velké zaujetí a pracovitost – zvolené téma 
vymyslela sama, sama si opatřila literaturu a ač se mnou práci pravidelně konzultovala, celkově 
pracovala velmi samostatně. Přihlédnout musím také ke skutečnosti, že jeden z analyzovaných 
pramenů byl v angličtině, což na autorku kladlo zvýšené jazykové nároky. 

Celkově se domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na absolventskou práci. 
Doporučuji ji proto k obhajobě a na základě výše zmíněných připomínek navrhuji hodnocení 
velmi dobře. 
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