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 Tadeáš Dufek se ve své bakalářské práci zabývá problematikou náboženské a 

politické struktury v rezervaci severoamerických Lakotů v Jižní Dakotě.  

Práce je rozdělena do dvou bloků, z nichž jeden je zaměřený na politické frakce a 

druhý na náboženské frakce. Charakter obou bloků je stejný – jedná se o popis vývoje 

etnogeneze Lakotů, vzájemných kontaktů s dalšími indiánskými skupinami, s evropskými 

přistěhovalci a Američany, postavením Lakotů a jejich území daným americkými zákony 

týkajícími se indiánů a důsledkem této legislativy vedoucí k vytváření náboženských a 

politických frakcí v lakotské společnosti. Tadeáš Dufek detailněji rozebírá historické 

mezníky důležité pro změnu lakotské společnosti (například zákon o novém uspořádání 

indiánských záležitostí z roku 1934, obsazení Wounded Knee v roce 1973, vyhlášení 

Republiky Lakotů v roce 2007) a formování víry a náboženství ovlivňující původní 

lakotský způsob života (například vliv křesťanství a pejotlový kult). Částečně se zabývá 

tzv. tradicionalisty a tzv. progresivisty. 

 Práce vychází převážně z důkladného studia literatury, má kompilační charakter. 

Vzhledem k tomu, že literatury dostupné v českém jazyce k danému tématu je dost málo, 

je důležité ocenit autorův přístup ke zdrojům v anglickém jazyce. Autor také nezůstal jen 

u „historických“ pramenů, ale seznámil se i s dostupnými internetovými zdroji. Autor 

poukazuje na jev, který je typický pro velkou část populace indiánů v Severní Americe, 

tj. spojení původního jazyka a náboženských projevů považovaných za rys „původní 

identity a tradice“. V textu používá lakotské pojmy, které jsou výstižné a dostupné díky 

českému lingvistovi – Janu F. Ullrichovi, jenž se lakotštinou dlouhodobě zabývá.  

 Předkládaná bakalářská práce je velmi zajímavým vhledem do současné situace 

rezervačních prostředí severoamerických indiánů a jejich vývoje v rámci společenských a 

kulturních změn. Práce je pečlivě zpracována, včetně důkladných odkazů a citací, 

jednotlivé kapitoly nejsou vyvážené. Problematickým rysem studie je její převážně 

popisný a historizující charakter, který spočívá v krátkodobějším pobytu v terénu, který 

neposkytl dostatečné množství potřebných dat k užšímu zaměření práce na konkrétní 
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téma (či témata). Přesto je nutné ocenit autorovu snahu dostat se do „tohoto typu terénu“, 

protože výzkum u severoamerických indiánů je v současnosti více než složitý, převážně 

z politických (a pro studenty z ČR bez grantu i ekonomických) důvodů.  

Pokud by Tadeáš Dufek chtěl ve své práci pokračovat v dalším studiu, bylo by 

zajímavé zrealizovat další a dlouhodobější terénní výzkum v Pine Ridge a zaměřit se na 

vybrané téma, které by umožnilo například 1. hlubší analýzu současné situace, 2. 

komparaci s jinou lakotskou (či indiánskou) rezervací a 3. pracovat s antropologickými 

teoriemi.  

Práce splňuje veškeré podmínky formální i obsahové, a proto ji doporučuji 

k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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