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Předkládaná práce je druhou, přepracovanou, verzí práce, kterou se autorka pokusila 

neúspěšně obhájit v únoru tohoto roku. 

Na úvod musím konstatovat, že předložená práce je dobrým příkladem pozitivních 

změn, kterých může student dosáhnout v poměrně krátkém čase v důsledku přepracování 

práce. Autorka se nenechala odradit ani demotivovat a zapracovala pečlivě do práce všechny 

(nebo alespoň téměř všechny) připomínky a návrhy komise. 

Text je čtivý a splňuje základní parametry diplomové práce, autorka odstranila 

veškeré nedostatky, které se týkají formálních náležitostí a odkazovacího aparátu. Práce je 

logicky strukturovaná, autorka se v něm postupně snaží ze sociologické perspektivy zachytit 

specifika folkové hudby v České republice a odpovědět na základní otázky, které je potřeba 

odpovědět v poměrně komplexním uchopení zkoumaného jevu. Na tomto místě bych chtěl 

vyzvednout znatelný posun jak v aplikaci sociologické perspektivy, tak ve snaze provázat 

empirickou a teoretickou část práce. 

Autorka nejdříve představuje pozici tématu v sociologii hudby a v diskusi o 

alternativní a masové kultuře. Následuje vymezení zdrojů žánru a jeho vztahu 

k sociokulturnímu dobovému kontextu. Zde je třeba poznamenat, že autorka se vyhnula 

nejasnostem ve vymezení jednotlivých žánrů a současné vymezení žánrů působí nenásilně a 

zároveň realisticky. Určitým pokračováním je kapitola 6, v níž musím ocenit snahu autorky o 

očištění textu od redundantních informací a o zachycení základních faktorů v komplexních 

podmínkách vývoje a fungování folku mezi lety 1968-1989. I když bych uvítal větší 

zakotvenost v sociologických diskusích nad příbuznými tématy, vzhledem k šíři zpracování 

tématu, nedostupnosti dat a exkluzivitě přímo mířených studií je výsledek uspokojivý. 

Následuje několik částí, v nichž autorka postupně představuje použité metody, 

čtenáři vyloží způsob jejich provedení, a následně poukazuje na základní zjištění, ze získaných 

dat vyplývající. Co se týče rozhovorů s folkaři, autorka interpretuje získaná data jako 

výpovědi o realitě a konstruuje pomocí nich sociální svět folkařů a folku. Nevadilo by mi, 

kdyby autorka v tomto šla více do hloubky a interpretovala zjištěné informace nejen jako 

zdroj informací o realitě, ale zaměřila se na ně jako na specifický způsob nahlížení na realitu a 

její interpretace (např. lze najít nějaký společný jmenovatel v odpovědích na oto 3 na str. 



45?). Důsledkem je, že autorka se místy snaží konstruovat konzistentní realitu a mluví o tom 

"jak věci jsou", i když odpovědi k něčemu takovému neodkazují - otevřené otázky jsou zde 

proto spíše výhodou (viz str. 46) a odpověď na interpretačně zřejmě nosnější otázku "jak jsou 

věci interpretovány" by mohla být sociologicky relevantnější. 

Zásadních změn doznaly také kapitoly zaměřené na dotazníkový průzkum publika a 

obsahovou analýzu textů. Autorka dobře dokumentuje svůj postup, z výsledků pokračuje k 

návrhům výzkumných otázek pro další výzkum v dané oblasti. Jako pozitivní oceňuji také 

konfrontaci získaných výsledků s předpoklady uvedenými v teoretické části (viz např. str. 63). 

Autorčin záměr zde byl hlavně popisný a explorativní - tzn. zjistit tematickou strukturu 

folkových textů (CO se zpívá) a sociodemografickou strukturu návštěvníků (KDO poslouchá). 

Jako přínosné hodnotím i přehledné grafické znázornění tematické struktury (str. 85) a 

grafické zobrazení výsledků třídění prvního a druhého stupně (str. 59-75). Autorka by ovšem 

komisi mohla vysvětlit, z jakého důvodu na str. 69 a 71 tvrdí, že "nebylo možné užít X2 testu" 

(což opakuje i jinde, ale ne vždy je uvedeno proč). Zajímalo by mě také, zda a jak by autorka 

při opakování dotazníkového šetření změnila svůj postup. 

Autorka si zvolila velmi široké zpracování tématu kombinované větším množstvím 

metod zkoumání různých aspektů zkoumaného jevu. Důsledkem je určitá plochost a mělkost 

zpracování jednotlivých dimenzí, což je logickým průvodním jevem zvolené šíře zpracování -

je tedy otázka, do jaké míry by tento faktor měl vstoupit do celkového hodnocení. 

Přepracovanou verzi práce hodnotím jednoznačně pozitivně a doporučuji ji 

k obhajobě. Na základě výsledku obhajoby práci doporučuji k ohodnocení výborně nebo 

velmi dobře. 
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