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Štěpán Hamajda se ve své bakalářské práci rozhodl komplexním způsobem pojednat o písních folk-

rockové skupiny Marsyas. Vyšel přitom z poznatku, že populární píseň je možné uchopit především 

jako performanci, v níž se spojuje text, hudba a charisma interpreta a na níž interpreti a posluchači 

participují. Texty písní je tedy sice možné analyzovat samostatně jako básnické dílo – a jsou tak 

pojednávány v sekundární literatuře včetně přehledových historických příruček – nicméně jejich 

recepce, a následně i analýza a interpretace musí přihlížet i k celku, na kterém se podílejí. Působení 

písně, ono potěšení, které poskytuje populární kultura, se váže právě na tento komplexní artefakt. 

Štěpána Hamajda tento klíčový moment a nutnost zohlednit více kontextů a rovin promítl do 

vrstevnatě koncipované bakalářské práce, který si však udržuje výkladovou logiku a koherenci. 

 První polovina práce je věnována aspektům tvorby skupiny Marsyas, které se právě skrze 

moment performance spolupodílejí na významu a působení písní. Folková hudba představovala v 

normalizačním období, kam spadá nejdůležitější etapa existence skupiny, nezanedbatelnou 

subkulturu na hraně oficiálního a neoficiálního, s určitým kritickým potenciálem vůči kulturnímu a 

politickému establishmentu. Štěpán Hamajda v převážně historickém výkladu konkrétně ukazuje, jak 

se tento důležitý aspekt utvářel v textové, hudební i performační složce působení skupiny, a to na 

širším teoretickém a metodologickém pozadí toho, jak se dá populární píseň a její interpret uchopit. 

 Druhá část se soustředí na analýzu textů tří hlavních osobností skupiny – Zuzana Michnové, 

Petra Kalandry a Oskara Petra – pomocí exemplifikace vždy jedním výrazným typickým textem a 

následného zobecnění autorské poetiky v širším kontextu textařské produkce daného interpreta. 

Tomu předcházejí teoretické úvahy nad odlišnostmi básnického a písňového textu a jejich analýzy, 

které jednak dále rozvíjejí téma specifik analýzy populární písně z první části, jednak připravují půdu 

konkrétním rozborům. Štěpán Hamajda zmiňuje také textověkritické otázky, mj. vztah mezi podobou 

zpívaného textu na nahrávkách a textu publikovaného, přičemž stanovení „kanonického“ znění může 

být značně komplikované. Samotné analýzy a interpretace, vycházející z versologického hlediska 

modulovaného spojením zvukových charakteristik textu a hudby v písni a zohledňující lexikální ráz i 

obraznost vybraných písní, představují názorné sondy do jednotlivých autorských poetik. 

 K uchopení písní skupiny Marsyas přispívá vedle promyšleného postupu výkladu a 

konkrétních rozborů užívání relativně bohaté sekundární literatury a audiovizuálních zdrojů, a to v 

několika rovinách, od teoretického vymezení populární písně a performance s využitím mj. prací 

Simona Fritha přes další teoretickou a teoreticko-interpretační literaturu anglofonní i české 

provenience po dobovou reflexi tvorby skupiny Marsyas a většinou vhodně využitá vyjádření členů 



skupiny v tištěných i televizních rozhovorech a dalších textech. Opěrnými body je vedle Fritha 

zejména práce Josefa Prokeše, z níž Štěpána Hamajda přebírá některé principy analýzy a interpretace 

písňového textu, i specificky v rámci českého folku, a několik dobových článků hudebního kritika 

Jiřího Černého.  

 Z námětů k diskusi se nabízí především otázka, jak se k sobě vztahují dvě podoby, v nichž se 

píseň dostává k posluchačům, tj. živá performance a nahrávka. Štěpán Hamajda se v celé práci 

vztahuje především k performanci, kterou považuje za stěžejní. Faktem je, že i vzhledem k fungování 

folkové komunity v době normalizace a k překážkám kladeným vydávání alb mnoha interpretů včetně 

skupiny Marsyas je těžko možné význam živých vystoupení přecenit. Na druhou stranu kapela 

nahrála i několik alb; jak funguje charisma interpretů známé z jejich koncertů při poslechu alba? Čím 

se liší píseň poslouchaná na albu od tichého čtení básnického textu? Štěpán Hamajda se těchto 

otázek na více místech dotýká, přesto by ale bylo zajímavé se vztahu těchto dvou realizačních forem 

písně věnovat. 

 Celkově je třeba ocenit vyváženou kompozici práce, kdy dochází k postupnému kumulování 

poznatků, a přitom se informace neopakují. Přestože text přináší i řadu konkrétních vzpomínek a 

charakteristik protagonistů skupiny, většinou nesklouzává k anekdotičnosti, využití dobových 

svědectví se jeví účelné a je patrný vztah i těchto dílčích informací k celkové koncepci práce. 

 Po stránce akademického psaní je text velmi dobře zvládnutý, drží si i přes různorodost 

využitých přístupů k tvorbě skupiny Marsyas terminologickou spolehlivost. Obsahuje jen malé 

množství překlepů a drobných přehlédnutí, je psán vyrovnaným stylem. Formální náležitosti 

odkazování na literaturu jsou bez větších nedostatků, i když občas narazíme na nejednotnosti. Bylo 

by také vhodné vyčlenit v bibliografii oddíl primárních zdrojů textů skupiny Marsyas. 

 Bakalářská práce vznikala v procesu tříbení metodologie, upřesňování pojetí specifik analýzy 

písňové tvorby a aspektů, kterým bude vhodné se věnovat. Je výsledkem uvážlivého postupu a 

pečlivé práce. Autorovo zaujetí tématem je v textu patrné, aniž by výklad strhávalo jednostranně 

fanouškovským směrem. Fanouškovství je ovšem současně přiznané. Štěpánu Hamajdovi se podařilo 

vyrovnat se s úskalím specifického materiálu a právě z této specifičnosti učinit nejzajímavější aspekt 

bakalářské práce.  

 Na základě výše uvedeného práci Štěpána Hamajdy doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 
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