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Posudek oponentky 

Bakalářská práce Vojtěch Vacka pojednává o tom, jakým způsobem se píše ve čtyřech českých 
elektronických hudebních médiích o zvuku elektronické taneční hudby, resp. se táže, jaké pojmy 
autoři příspěvků používají a jakým způsobem. Předkládaný text je opravenou verzí bakalářské práce, 
která byla neúspěšně obhajována před třemi měsíci. Hned na úvod je potřeba říci, že Vojtěch Vacek 
svoji práci v průběhu sedmi týdnů zvládl poměrně výrazně přepracovat. Přitom se evidentně snažil 
zohlednit většinu výtek z předchozích posudků.  

Práce má stále ještě poměrně neobvyklou, ačkoli již mnohem přehlednější a logičtější strukturu: po 
úvodu následují čtyři kapitoly, které jsou kombinací úvodu do tématu a teoretických východisek. (Z 
nich pak svým krátkým rozsahem vyčnívá jednostránková kapitola 3 “Hudební žurnalistika”.) Bývaly 
by mohly dohromady tvořit jednu mohutnější, podrobně strukuturovanou kapitolu. Teprve pátá 
kapitola se věnuje metodologii, konečně pak šestá kapitola nazvaná Výsledky analýzy je emipirickou 
částí, následovaná závěrem. 

Úvod je v podstatě úplně nový. Autor zde zohlednil hlavní výtky, co se nedostatečnosti teoretických 
východisek práce týče. Tedy: explicitně ukotvil práci v jednom z odborných diskurzů, konkrétně 
hudebně-antropologickém, a formuloval hlavní teoretická východiska pomocí prací Merriama (1969) 
a Jurkové (2013). Vzhledem k tomu, že text práce velmi často odkazuje k titulům z diskurzu Popular 
Music Studies, by bývalo vhodnější umístit ji spíše na pomezí těchto diskurzů. V této kapitole také 
autor zohlednil výtku ohledně nejasnosti zařazení práce z hlediska typu metodologie a svoji práci 
označil jako kvalitativní, s vědomím faktu, že v prvotním třídění zdrojů zohledňoval relevanci 
jednotlivých pojmů i vzhledem k četnosti jejich výskytů (což vystihují i dvě tabulky v příloze). Také je 
hned od začátku vidět, že si autor tentokrát pohlídal správný  způsob odkazování.  

Úvodní kapitolu nicméně stále sužují některé nepřesné a povrchní formulace, které stěžují pochopení 
autorovy argumentace. Například ze s. 7 – 8, kde je formulován výzkumný problém, stejně jako v 
abstraktu, není úplně jasné, jestli Vojtěch Vacek chápe autory příspěvků do vybraných hudebních 
médií a jejich produkci jako součást hudebního světa EDM, nebo jako samostatný hudební svět. 
Autor také deklaruje, že se zaměří po vzoru Merriama na “verbální chování”, které se zabývá 
„vyjadřováním slovních konstrukcí o samotném hudebním systému.“ (s. 8), ovšem Merriamův 
třísložkový model studia hudby jako kultury, jehož je “verbální chování” nedílnou součástí, už 
neuvádí. Na s. 10 pak mj. píše, že chce “spojit ony dvě vrstvy chápaní hudby, jak je zmiňuje Merriam, 
a ukázat, jak probíhá proměňování hudebního zvuku ve slovní popis.” Nejen, že zde v takovém pojetí 
studia hudby jako kultury úplně vypadla třetí vrstva – tedy rovina konceptualizace, ale je otázkou, zda 
takové pojetí koresponduje s výsledky práce, založené na obsahové analýze publikovaných slovních 
reprezentací. Také představení pojmů riff a groove je trochu zmatené:  “dvě varianty (nebo také 
fráze) zmíněných hlavních hudebních pojmů [melodie, rytmus]. Těmito motivy jsou riff, pojící se k 
melodii, a groove, pojící se k rytmu.” (s. 9) Každopádně i přes tyto otázky k debatě, které by bylo 
vhodné adresovat při obhajobě, je vidět, že autor svůj text promýšlel již mnohem důkladněji. 

Kapitola 1 “Elektronická taneční hudba” byla významně přepsána a smysluplně zakotvena v odborné 
literatuře (např. Jurková, Bennett, Butler, Kopecký), v úvodu kapitoly autor  rovněž smysluplně a 
pečlivě argumentuje výběr žánrů EDM, které si určil jako relevantní pro svůj výzkum. Jako celek je již 
docela povedená. Kapitoly 2 (Technické aspekty elektronické taneční hudby), 3 a 4 (Publicistické 
žánry elektronické taneční hudby) byly také významněji zkráceny a smysluplně předělány. Trochu 



slabší místa představují pouze tři krátké podkapitoly (2.2., 2.4., 2.6), které představují tři z šesti 
hlavních hudebních pojmů, s nimiž autoři zkoumaných příspěvků pracovali ve svých popisech zvuku 
EDM (melodie, riff, rytmus, groove, vokál, hutnost), a to vzhledem ke sporadickým odkazům na 
odbornou literaturu. Domnívám se, že by snad bývalo lepší tyto pojmy, které autorovi fungovaly jako 
analytické kategorie, resp. kódy, představovat až v metodologické části. 

V kapitole o metodologii, která je konečně explicitně opřena o metodologickou literaturu, autor 
podrobně argumentuje svůj vzorek. I zde si vzal výtky z minula k srdci: ze vzorku odstranil texty ze 
zahraničních médií a ponechal šedesát textů z českých žánrových médií. Pasáže o analýze jsou v 
pořádku, i když hodně stručné. Pokud však zohledníme, že autor svůj analytický postup vysvětloval 
částečně už v kapitole 2, jsou akceptovatelné. 

Kapitola 6 pak představuje relevantní výsledky kvalitativní obsahové analýzy. V interpretacích se sice 
stále objevují zobecnění na základě četnosti daného kódu, četnost ovšem zdaleka není jejich hlavním 
rysem. Autor správně opírá svoje tvrzení o kontextualizované výňatky z textů, jeho argumentace je 
srozumitelná a logická, až na drobnější výjimky, např. když si autor stále občas plete rytmus s 
tempem (s. 48). Snaží se popsat a vysvětlit, jakým způsobem používají autoři příspěvků vybrané 
pojmy (melodie, riff, rytmus, groove, vokál, hutnost) při popisu zvuku zvolených EDM žánrů a proč 
jsou pro ně důležité. Závěr práce je funkční, komunikuje s úvodem práce a shrnuje pouze ty výsledky, 
které byly v práci opravdu představeny. 

I po formální stránce je práce podstatně vylepšena. Autor správně odkazuje, v pořádku se zdá být i 
seznam literatury, až na výjimky (např. chybné vytvoření bibliografické citace, kde místo místa a 
nakladetele je odkaz na Google books (s.18). Jazykových chyb a překlepů jsem si téměř nevšimla. 

Závěrem: předkládaná bakalářská práce Vojtěch Vacka jako celek splňuje nároky kladené na 
kvalifikační práce tohoto typu. Rozhodně ji doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše uvedenému ji 
navrhuji hodnotit jako dobrou. 

 

V Praze, 19. 9. 2020 

Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D. 
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