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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Diplomová práce Olgy Staňkové se zabývá problematikou protestních hnutí původních obyvatel 

v USA. Cílem práce je prozkoumat souvislost a možné paralely s hnutím za občanská práva. Autorka 

představuje základní kontext dané problematiky a poté podrobně rozebírá nejdůležitější protestní 

události. To v práci slouží jako východisko pro koncepčnější analýzu souvislostí s hnutím za občanská 

práva. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické 

a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Na diplomovou práci se jedná o poměrně náročné téma, které vyžaduje orientaci v komplexní 

problematice protestních hnutí. Téma porovnání hnutí za práva původních obyvatel a hnutí za 

občanská práva je originální, aktuální a přínosné v rámci širších akademických debat ohledně 

přínosnosti i taktiky protestů v liberálně demokratických politických systémech. Práce má relativně 

jasnou strukturu, autorka postupuje systematicky a používá relevantní argumenty pro podporu svých 

tvrzení. Z teoretického a metodologického hlediska by práci prospělo, kdyby šla ještě více do hloubky 

z hlediska teorie protestních hnutí i z hlediska rozboru praktických důsledků požadavků protestujících 

původních obyvatel, nicméně omezený rámec diplomové práce pro to nedává příliš prostoru. Autorka 

pracuje s prameny a literaturou na úrovni odpovídající diplomové práci, přílohy jsou vhodně zvolené.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Z hlediska jazykového projevu je práce na velmi dobré úrovni, autorka píše anglicky plynule, 

přehledně a stylisticky přesně formuluje relevantní závěry. Pouze občas se vyskytne nepřesnost, jako 

např. na str. 65 „growing rich from their casinos“. Překlepy jsou v česky psaném abstraktu, „století.,“ , 

„v rámci právního a politického systém Spojených států.“ Autorka plně prokázala schopnost pracovat 

s citacemi a odkazy na literaturu. Grafická úprava je standardní pro tento typ práce. I z hlediska 

formálních náležitostí práce splňuje všechny podmínky, stanovené relevantními právními předpisy i 

vyhláškami. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkově se jedná o nadprůměrně zpracovanou diplomovou práci, ve které autorka prokázala jak 

orientaci v komplexní problematice protestních hnutí původních obyvatel v USA, tak schopnost na 

abstraktnější rovině a v širším kontextu analyzovat souvislosti s hnutím za občanská práva. Mezi silné 

stránky patří především analýza klíčových protestů a trefné zobecnění jejich základních rysů. Práce 

nemá vyloženě slabá místa, nicméně by ji prospěla konkrétnější vazba na reálné problémy a 



požadavky původních obyvatel. Jak autorka sama uvádí na příkladu okupace Wounded Knee, není 

úplně jasné, jaké je vlastně ideální nastavení pravomocí mezi federální vládou a samosprávou 

potomků původních obyvatel. Práce se také vyhýbá socioekonomickým otázkám, respektive 

možnostem federální vlády a samosprávy zlepšit životní podmínky v rezervacích. Nezmiňuje ani 

závažné problémy jako domácí násilí, sexismus a alkoholismus v některých komunitách původních 

obyvatel, které by protesty měly nějakým způsobem reflektovat. Celkově se však autorce podařilo 

naplnit původní záměr práce a v závěru jasně a přehledně odpovídá na otázky vytyčené v úvodu. 

Přichází s originálními analytickými postřehy vysoce relevantními pro danou problematiku, kdy 

vysvětluje, proč není možné dělat zjednodušující paralely mezi hnutím Afroameričanů a hnutím za 

práva původních obyvatel a proč je situace v případě druhé skupiny mnohem komplikovanější.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna až tři): 

  

Jaké představy o vnitřním socioekonomickém i politickém uspořádání komunit potomků původních 

obyvatel preferovali aktivisté z hnutí AIM? 

Jak si v rámci soupeření mezi radikály a umírněnými získávala jednotlivá hnutí legitimitu? 

Jak lze zhodnotit úspěchy a neúspěchy hnutí původních obyvatel z 60. a 70. let z hlediska současné 

situace původních obyvatel. 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.   

 

 

Datum: 13.6.2014        Podpis:  

Kryštof Kozák 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při 

nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 

nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 

zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou napravit; poměr 

těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


