
Vojtěch Vacek: Psaní o elektronické taneční hudbě v žánrových médiích 

Posudek vedoucího bakalářské práce: 

 

Předkládaná bakalářská práce vznikla jako výsledek dlouhého procesu a mnoha přepracovávání. Jejím 
tématem je analýza psaní o hudbě, a to o specifické oblasti hudby v žánrových médiích. Autor se tedy 
snaží představit způsob, jímž se o hudbě vyjadřuje víceméně insiderská komunita sdílející náhled na 
hudbu, na její strukturální prvky i estetické hodnoty. Autor sám k tématu přistupuje rovněž z pozice 
insidera se zkušenostmi coby hudební tvůrce i žurnalista přispívající do těchto médií. Tato výchozí 
pozice přináší výhodu v podobě znalosti prostředí, zároveň ale může komplikovat práci kvůli malému 
odstupu od zkoumaného materiálu. 

Fenomén elektronické taneční hudby představuje v současnosti pole nadmíru široké a nabízející 
nepřeberné množství témat pro výzkum. Pod toto označení se vejde jak komerční produkce určená 
pro široké publikum, tak velké množství různých subkultur. Způsob, jakým komunity o této hudbě 
hovoří nebo píší, hraje významnou roli v jejich formování a vzájemném vymezování jednotlivých 
proudů, žánrů a subžánrů. Proto je velmi užitečné zaměřit pozornost na jejich zacházení s jazykem.   

Autor si vyčlenil jednotlivé hudební aspekty, jejichž popisování v médiích mapuje. Toto rozdělení je 
poměrně funkční, byť je možné diskutovat o tom, jaká je hranice mezi rytmem a groove, či do jaké 
míry se překrývá hodnocení melodie a vokální linky. Nicméně jednotlivé příklady ukazují, že vybrané 
kategorie jsou autory textů skutečně chápány jako samostatně existující.  

Za důležitý přínos práce považuji také vhled do scény žánrově specifických médií v České republice, 
kde se ukazuje autorovo insiderství jako pozitivum. 

Díky tomu, že autor vzal vážně výtky z oponentského posudku i z obhajoby předchozí verze, podařilo 
se oproti předchozím verzím významně zlepšit strukturu práce a propojení jednotlivých částí. Rovněž 
jako pozitivní lze hodnotit přepracování teoretické části a úvodu práce, kdy se autor rozhodl opřít se 
o teoretické koncepty Allana Merriama a Zuzany Jurkové. Bylo by samozřejmě možné důkladněji 
vysvětlit vazbu mezi konkrétní příklady popisovanými v šesté kapitole ve světle zmíněných teorií, 
nicméně na úrovni bakalářské práce lze předkládaný výsledek brát jako uspokojivý. 

Na různých místech textu lze stále narazit na poněkud problematická tvrzení. Někdy jde spíše o 
problém jazykově-stylistický („Elektronickou taneční hudbu lze popsat jako vývoj populární hudby od 
soulu, funky přes disco a další podobné hudební žánry.“ „Druhou výraznou změnou je průběh této 
hudby, který je primárně založen na očekávání.“ Obojí na s. 11), jindy jde o otázku používání 
hudebních termínů („Groove je přesné technické označení pro hudební základ, který hraje rytmická 
složka hudební skupiny.“ S. 21). Navzdory tomu se autorovi podařilo ukázat, jak daná média pracují 
s jazykem při popisu jednotlivých složek hudby a prokázat schopnost vystavět soudržnou práci. 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
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