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Posudek oponentky diplomové práce 

 

Předkládáná práce Veroniky Svobodové je neobvyklá v tom smyslu, že vychází z terénního výzkumu, 
který trval s přestávkami nakonec téměř devět let. Ačkoli tak dlouhé trvání studentského výzkumu 
zřejmě nelze úplně doporučit, autorka tím dosahuje hlubokého vhledu do terénu, který se v textu 
pochopitelně projevuje a je největší předností této práce. Veronika deklaruje svůj výzkumný problém 
takto: „Jakým způsobem probíhá vyjednávání lokální identity u alternativních kapel na Moravském 
Slovácku prostřednicitví jejich hudby?“ (s. 3). Autorčiny výzkumné otázky se opírají o adekvátní 
teoretickou diskuzi, kvalitativní hudebně-etnografické metody konstruování a analýzy dat jsou 
zvoleny adekvátně. Výsledné interpretace jsou rovněž adekvátní zvolenému výzkumnému problému. 
Text přináší nové a zajímavé poznatky, celkový závěr vychází z předkládaných dat.  

Jedinou výtku nebo raději podnět k zamyšlení mám k předkládané interpretaci konceptu tzv. retra. 
Autorka pracuje s pojetím Paula Grainge (2000) z článku Nostalgy and Style in Retro America, který 
mi v jejím výkladu připadá poněkud zvláštní a nejsem si jistá, zda jej Veronika nedezinterpretuje – 
opravdu je možné říct, že retro není v žádném případě spojeno s nostalgií? Jak vlastně definuje tento 
autor nostalgii? V současných antropologických výzkumech o nostalgii, které mi jsou známy, viz např. 
sborník Anthropology and Nostalgia (Berliner et al. 2015) je totiž retro považováno za jeden z typů 
takových kulturních praxí. Citovaný Graingův článek se mi nepodařilo dohledat, nicméně lze 
předpokládat, že vychází z Graingovy dizertace ze stejného roku s názvem Monochrome Memories: 
Nostalgia and Style in 1990s America (volně dostupné ke stažení), v níž se explicitně zabývá 
„estetizovanými politikami nostalgie“. A z předkládaných dat v empirické části Veroničiny práce se mi 
spíše zdá, že její informanti vyjadřují nostalgickou touhu, nicméně po zcela jiných věcech než po 
kterých touží jimi hanění a parodovaní „šmidlikáči“ (vůči jejichž hudebnímu světu „tradičního 
folkloru“ se vymezují či přímo rebelují). Veronika dokonce píše o tom, že by její informanti chtěli 
vrátit jakýsi ukradený, „původní folklor“, a to ne ve smyslu zvukovém, nýbrž ve smyslu kreativní 
praxe, která komentuje současnou každodennost a „nic nepředstírá“. Narativy, kterými Veroničini 
informanti vyjadřují své kritické názory, např., že by se jejich předkové po shlédnutí současné 
„gastro-cimbálovky“ raději „polili slivovicí a zapálili“, podle mne přímo svědčí o určité politice 
nostalgie. Domnívám se, že by bylo potřeba koncepty retra a nostalgie více rozbrat, na rozdíl od 
poněkud zdlouhavých pasážích o konceptech folkloru a folklorismu, přestože nakonec Veronika 
dochází k tomu, že právě tyto koncepty pro ni nejsou jako analytické kategorie produktivní a že 
s konceptem folkloru pracuje jen jako s emickou kategorií. 

Pokud byla kapitola o teoretických s metodologických východiscích poněkud zdlouhavá a kostrbatá, 
tak v následující empirické části přichází radikální obrat. Autorka předkládá text, který je přímo radost 
číst. Dlouhodobý terénní výzkum a mimořádný vhled do terénu čiší z každého odstavce. Autorka se 
evidentně pohybovala v terénu obratně, citlivě a dostatečně pravidelně (např. zúčastněně pozorovala 
celkem patnáct koncertů jedné z kapel), a tak často nachází poměrně nečekaná spojení a vztahy. 
Zároveň jí to umožňuje srovnávat mezi jednotlivými událostmi a dosáhnout nad daty dostatečného 
nadhledu. Pilířem kapitoly jsou poutavě napsané zhuštěné popisy dvou performancí zkoumaných 
hudebních skupin. Popisované události jsou pečlivě vybrány tak, aby co nejvíce odkryly zkoumané 
praxe. Hojné emické termíny jsou důsledně vysvětlovány v poznámkovém aparátu. Textem bohatým 
na detaily nás přímo vtahuje do hudebního světa stavěného kolem vtipu a parodie, 
komentujícího lokální každodennost, a to nejen pomocí vulgarit v místním dialektu. Právě citlivé 



pochopení nadsázky a parodie je jednou z mnoha předností této práce. Na okraj: v práci se detailně 
dočítáme o všudypřítomné vizuální „slovácké ornamentice“, která je součastí uměleckých brikoláží. 
Škoda, že o její přítomnosti v hudební stránce praxe ve formě samplů cimbálu a houslí se dozvídáme 
poněkud povrchněji. (Je to snad způsobeno tím, že se zkoumaní hudebníci vztahují ke Slovácku více 
vizuálně a verbálně než vlastním hudebním zvukem?) 

Formální stránka práce je v pořádku kromě následujících drobností. Málo kontextualizuje autory, 
z nichž vychází, často si musíme vystačit s pouhým příjmením jako právě v případě Grainge a 
v nadměrné míře přebírá jejich citace z děl jiných autorů. V seznamu použité literatury pak někteří 
takto z druhé ruky citovaní autoři chybí (např. Silverman). Bibilografická norma není v závěrečném 
seznamu důsledně dodržována. V případě webových stránky se to týká i odkazů v textu. U citátů 
z výzkumných rozhovorů, které autorka vedla, postrádám odkazy s údaji o datu a místu konání 
rozhovoru, nenalezneme je ani v závěrečném seznamu zdrojů. Bohaté vizuální přílohy by rovněž 
zasloužily důslednější popisky. (Přidanou hodnotou práce je naopak slovníček, který napomáhá 
porozumění přiložených textů písní a citátů z rozhovorů i pozorování.)    

Závěrem:  

Přes výše předložené drobnější výtky se jedná o dobře koncipovanou a velmi pěknou práci, která 
otevírá zajímavé téma a představuje nové poznatky, na něž lze v mnohém navázat. Některé části přímo 
vybízejí k publikaci. Rozhodně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou až velmi 
dobrou. 

 

V Hradci Králové, 6. 9. 2018 

Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.  

 


