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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Jiřího Andrse Česká nová vlna v rockové 
hudbě a politika přestavby 1986-1989, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Kalovy 2020, 
94 stran rkp., vedoucí práce Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 

 

Cíl a výchozí komentář 

V diplomové práci autor sleduje přeskupování pozic nonkonformní rockové hudby 
v podmínkách posledního dějství pozdního socialismu v době pokusů o československou 
implementaci sovětské přestavby. Za cíl si klade analýzu habituálních proměn rockového 
prostředí oproti praxi ustálené v předcházejících letech 1973-1985. V tomto smyslu se 
začleňuje do aktuálního výzkumného provozu, který spletitý diskurs druhé poloviny 
osmdesátých let opakovaně pozvedává. Jakkoliv má práce i některá slabší místa, části 
pojednávající o procesu rekodifikace autorit a celkové pojmoslovné uchopení přinášejí posun 
v současném stavu výzkumu.  

Metodologie 

Ocenit lez promyšlenou volbu metodologických východisek. Autor přesvědčivě adaptoval 
koncepty zejména Pierra Bourdieu a interpretační architekturu, kterou zavádí prostřednictvím 
‚triády‘ represe – adaptace – autorita (podle nich jsou i koncipovány tři směrodatné kapitoly), 
vnímám jako funkční, originální a dobře tvarované uchopení.  

Obsah a struktura 

První ze tří hlavních kapitol v zásadě dokládá, že dynamika přestavby pronikla do útrob 
centrálního vykonavatele dozoru, Státní bezpečnosti, jen okrajově. V StB se do značné míry 
praktikovalo setrvačné ‚blokové psaní‘: opakování zavedených ideologicky podbarvených 
klišé, které jistily kariérní strategie pracovníků StB a sémanticky udržovaly jejich imaginace o 
ovládané realitě. Doplnil bych k tomu, že represivní zásahy StB představovaly pro 
nonkonformní rockové prostředí jen jednu z instancí v ‚paletě‘ dozoru. Pro každodennost 
širokých subkultur bylo stejně tak typické disciplinování po linii lokálních autorit, škol, 
zaměstnání, Veřejné bezpečnosti atp. V složitém období postupného rozvratu platného 
mocenského řádu a absence jednoznačného řádu nového se objevovala i ‚pluralita represí‘: 
jiný dozor panoval v Praze, jiný v regionech; lišit se začal přístup i centrálních institucí, médií 
(a nakonec i justice). Zatímco přínos v třetí kapitole (autorita) spatřuji právě v tom, že autor 
novátorsky analyzuje složitou nebinární dynamiku v procesu rekodifikace mocenského řádu 
v letech 1986-1989, kapitola o represi je v tomto smyslu střídmější. 

Kapitola o adaptačních mechanismech přináší rozbor jejich proměn zhruba od r. 1986. 
Respektive mapována je zejména reflexe nově vznikajících podmínek ze strany aktérů 
předchozí generace sedmdesátých let, jmenovitě v prvé řadě Ivana M. Jirouse a Mikoláše 
Chadimy; obou spojených ve větší či menší míře s opozičními kruhy – Chartou 77. Zde mám 
ke konceptu kapitoly dílčí připomínku. Domnívám se, že by jí pomohlo věnovat více prostoru 
analýze adaptačních strategií právě u nastupující generace rockové nové vlny, méně reflexím 
jejích předchůdců. Generace ‚nové vlny‘ představovala velmi spletitý a proměnlivý okruh, 
dynamicky se vyvíjející v čase. Orientačně sahala od leckdy zdařilého postupného průniku na 
oficiální labelovou a mediální scénu někdy od r. 1987 (Laura a její tygři, Precedens, obnovený 
Výběr, některé metalové skupiny jako Arakain, Vitacit, dokonce i punkový Visací zámek), 
přes stylově různorodý rockový střední proud (Mňága a Žďorp, Buty) či pub-rock (Tři sestry) 
až po skupiny s vazbami na ‚jirousovský‘ underground a opozici (Psí vojáci, část punkových a 
hardcorových subkultur). Významná část aktérů nové vlny tedy postupovala v protikladu k 
‚adaptacím‘ Jirouse a Chadimy, apoliticky, často přímo s perspektivou diváckého nebo 
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komerčního úspěchu. V prostředí nové vlny existovala pluralita adaptačních strategií. Práci by 
proto obohatilo doplnění zdařilé analýzy samizdatu Vokno a Voknoviny o analytickou práci 
třeba s oficiálním periodikem Melodie, které zhruba od r. 1986 postupně poskytovalo 
mediální prostor těm představitelům nové rockové generace, kteří se integrovali do 
oficiálního diskursu či na jeho hranu. Z prostředí disentu pak byl k fluidní povaze té doby 
vnímavý okruh Revolver Revue, autor o tom ostatně sám okrajově píše. V zkoumání procesu 
přeskupování tehdejších diskursů, rozvrácení jednoho a na jeho místě vznikání nových, 
v době, kdy se neschematicky prolínaly i u jednoho aktéra až protichůdné adaptační  
mechanismy (typicky třeba skupina Garáž), by se mohlo vyplatit i promyšlené využití orálně 
historických postupů.  

Naopak, jak jsem uvedl, opravdu zdařilá je poslední kapitola o procesu rekodifikace autorit. 
Autor správně kombinoval analýzu proměn autorit pozitivních a negativních. Typické dilema 
tehdejšího rockového milieu znělo: je autoritou vzdor proti diktatuře (Jirous, underground), 
otevírající se oficiální horizont kapitálových možností nebo v nějaké rafinované symbióze 
obojí? Autor zavedl trefný pojem ‚vzájemné kolonizace‘, kdy na nově existující bázi reálně 
možného zisku různých typů kapitálu začalo docházet k nečekaným shodám zájmů mezi 
některými nonkonformními rockery, korporátním managementem části socialistických 
podniků a úseků státní moci (SSM). Cesta k pádu socialistické diktatury tak byla otevřena 
nejen na mentální úrovni, ale i v rámci nově utvářených praxí. Výzkumným příspěvkem jsou i 
pasáže o finančních aspektech v rámci využívání mocensky symbolického Paláce kultury ke 
konání rockových a dalších festivalů.  

Formální zpracování 

Z tohoto hlediska nemám připomínky. Autor systematicky sleduje téma, řádně cituje. 
Pramenná základna je odpovídající. Jazykový projev pak kultivovaný a pozoruji v něm talent 
k pojmovému uchopování často spletitých struktur, tedy schopnost je myšlenkově 
dekonstruovat a posléze relevantním způsobem sémanticky obsáhnout. 

Z faktografického hlediska upozorňuji na některé drobné nepřesnosti či formulace, které by 
mohly být pro čtenáře zavádějící: u Havlova Hrádečku se jedná o chalupu, nikoliv chatu (s. 
17), v kontextu různých sociálních vazeb Michaela Kocába by asi mělo být uvedeno, že jeho 
otec signoval Chartu (s. 31), matoucím dojmem může působit datace vzniku samizdatu 
Revolver Revue (s. 65), obdobně je tomu s označením festivalu Rockfest jako ‚emblém 
přestavby‘, jakkoliv autor správně konstatuje, že s přestavbou vznikal jen koincidentně (s. 
70). 

Shrnutí 

Práci doporučuji k obhajobě. Souhrnně se jedná o kvalitní kvalifikační práci. V některých 
částech přesahuje běžně kladené nároky na diplomové práce v tom, že přináší originální 
příspěvky k výzkumu dílčích aspektů pozdního socialismu a zániku diktatury. Připomínky 
zejména ke kapitole o adaptačních strategiích (částečně i o represi) mě vedou k tomu, že jako 
hodnocení nenavrhuji rovnou výborně, ale mezi výborně a velmi dobře podle průběhu 
obhajoby.  

  

V Praze dne 18. srpna 2020 

PhDr. Martin Valenta, Ph.D. 

 


