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 Ve své bakalářské práci nazvané Lekce Jazzové sekce: Hodnotový a motivační 

žebříček předních aktivistů Jazzové sekce se autorka Jitka Kybalová zaměřila na velmi 

zajímavé téma týkající se reflexe členů Jazzové sekce (dále JS) na své vlastní působení 

v rámci tohoto hudebního spolku. Téma je přínosné především díky svému netradičnímu 

pojetí, kde se autorka spíše než na mapování geneze vzniku jediného legálního hudebního 

spolku v normalizačním Československu zaměřila na analýzu hodnot, které JS přinášelo svým 

členům. 

 Bakalářská práce má dvě částí. První, teoretická, nás seznamuje s metodou, kterou 

autorka zvolila (orální historie), dále určuje výzkumné téma a její otázky, podává stručný 

historický nástin vývoje JS a reflexi svého terénního výzkumu. V rámci své bakalářské práce 

Jitka Kybalová uskutečnila 6 strukturovaných rozhovorů s předními aktivity JS (Karel Srp. 

Vladimír Kouřil, Čestmír Huňát, Aleš Opekar, Ivan Prokop, Jiří Exner).  

 Interpretační část bakalářské práce je rozdělena na dva celky, jeden je „introspekční“ a 

zabývá se hodnotami, které narátorům přineslo členství a způsobem jakým v současnosti 

hodnotí svůj podíl na jejím fungování. Druhá část se týká vlivu a hodnot, kterými podle 

narátorů JS ovlivnila veřejnost. Analýza tohoto pohledu zevnitř a zvenčí tvoří nejrozsáhlejší 

část bakalářské práce. 

 Ze struktury práce je více než patrné, že autorka začala interpretační částí a že na zbylé 

kapitoly neměla vzhledem k termínu odevzdání dostatek času. Výzkumný problém je v úvodu 

nastíněn jen letmo, není jasné pravé směřování bakalářské práce, „hodnotový a motivační“ 

žebříček není vymezen, i když je následně, v interpretační částí, strukturován přehledněji a 

logičtěji. V samotné interpretační částí se pak autorka často uchyluje k radikálním závěrům a 

filosoficko-etickým exkurzům, pro které ve zbytku textu nenalezneme opodstatnění, např. 

v podobě teoretického ukotvení. Většinou jsou však uváděny jako přímé názory autorky, 

jejich jazyk je však rušivým elementem v jinak čtivé interpretační snaze. Interpretační linie 

pak v některých úsecích postrádá logické „pojivo“ a odchyluje se od nastoleného tematického 

zaměření. 



 Domnívám se, že je zásadním mínusem této interpretační studie její nedotaženost. 

Orální historie je časově náročný proces, který autorka zdárně absolvovala do okamžiku 

uskutečnění přepisu (za významné považují skutečnost, že přepis autorka uskutečnila sama). 

Podcenění vlastních časových možností pak velmi často vede k tomu, že studentovi nezbývá 

příliš času na ono hodnotně „utříbení“ informací, které prostřednictvím rozhovorů získal, a to 

hlavně prostřednictvím jejich komparace s dalšími prameny a sekundární literaturou, což je 

případ i této bakalářské práce. Na druhou stranu, práce má kvůli svému zajímavému a 

prozatím neprozkoumanému výzkumnému záměru potenciál, který budeme moci plně 

ohodnotit jestli se autorka tématu bude dál věnovat. 

 Z těchto důvodu bakalářskou práci Jitky Kybalové doporučují k obhajobě. Kvůli výše 

zmíněným výhradám a především pak z důvodu viditelného nedostatku času k jejímu 

důkladnému zpracování, hodnotím práci známkou velmi dobře, v bodovém rozmezí 22 – 27 

bodů.  

 

 

V Praze, 15.9.2008 

doc. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 


