
Posudek na diplomovou práci Petry Šlosarové "Sociologie hudby: případ 

folku v českém prostředí" 

Předkládaná diplomová práce tématicky spadá do oblasti sociologie hudby, což je dílčí 

sociologická disciplína, která u nás není nijak výrazně pěstovaná, takže volbu tématu chápu 

jako předběžné plus práce. Dalším předběžným plusem práce je zcela jasný a hluboký zájem 

diplomantky o dané téma v každodenním životě - diplomantka vzhledem ke svým osobním 

celoživotním (z hlediska jejího věku) zkušenostem přistupuje k tématu jako určitý typ 

"zúčastněného pozorovatele" (v přeneseném slova smyslu), jako insider mající mnoho 

poznatků už zažitých, které vnímá jako obecně známé (to plyne bezprostředně ze znalosti 

prostředí). Její základní pozitivní postoj k folku je z textu práce jednoznačně patrný - chápu 

to jako vyjadřování vlastního názoru a postoje a jako takové to oceňuji. 

U jakéhokoli konkrétního tématu z aplikované sociologie hudby (zde jde o folk) musí jeho 

zpracování vycházet - byť v různé míře - ze tří základních rovin: ,,hudební realita" (hudba 

v konkrétním, každodenním životě), muzikologické hledisko a sociologické hledisko. Dá se 

říci, že daná práce je jednoznačně sociologickým pohledem na hudební realitu folku v jejím 

vývoji v ČR za funkčního využívání obou dalších rovin. Sociologické (nebo přinejmenším 

sociální) momenty jsou zdůrazňovány jak v pasážích o historii folku, tak v blíže rozebíraných 

důležitých rysech a okolnostech folku (kap. 6 a další: protest, město, volný čas, publikum, 

texty, koncerty). Určitým problémem v pracích daného typu bývá - přinejmenším na rovině 

"objemu", počtu stran - podlehnutí výkladu reality na úkor hlubší sociologické analýzy. 

Musím říci, že nutné ne-sociologické vstupy při výkladu reality autorka redukovala na 

efektivní a funkční minimum (na rozdíl od předchozí verze). 

V úvodních pasážích autorka "provází" svou prací a vysvětluje metody zpracování tématu 

(oceňuji samotnou realizaci vlastní ankety i rozhovorů s folkovými hudebníky či jinými lidmi 

pohybujícími se ve "folkovém prostředí" - jen si nejsem úplně jistá: je e-mailový "rozhovor" 

ještě metodou interview?). 

První kapitola "Sociologie hudby" informačně hutně nastiňuje podstatu sociologie hudby, její 

hlavní otázky, klíčové představitele apod. (DeNora je "on" nebo "ona"? - v práci jsou ve 

slovesech koncovky pro muže i ženu). 

Další dvě kapitoly jsou věnovány folku - folkové hudbě jako takové a folku ve vztahu 

k masové kultuře. Měla bych drobnou poznámku k "velmi konzervativnímu stylu" folku 



(str.17) - na různých místech práce (např. str.37) lze nalézt o tomto momentu protikladná 

konstatování. 

Kapitola o vzniku folkové hudby je "přiměřená"', tj. obsahuje základní informace, bere 

v úvahu sociální předpoklady a vlivy. 

Následuje kapitola o představitelích folku u nás, jejíž součástí je i interpretace rozhovorů se 

zástupci naší folkové scény (přepis těchto rozhovorů v příloze považuji za užitečný). 

Na kapitole "Sociokulturní pozice folkové scény mezi roky 1968 a 1989"' oceňuji výběr 

dílčích témat i okamžitou dokumentaci či ilustraci konstatovaného reálným příkladem (to se 

ovšem netýká zdaleka jen této kapitoly). Nejsem si úplně jistá, zda by experti na sociologii 

rodiny bez výhrad a poznámek souhlasili s konstatováním, že původní funkcí rodiny byla 

vzájemná pomoc, výchova mladších staršími a zkušenějšími či podpora a spolupráce 

v denních činnostech. 

Empirická část práce se týká realizace a vyhodnocení diplomantčina vlastního průzkumu 

publika festivalu Mohelnický dotazník 2009 (text dotazníku, resp. ankety je obsažen v příloze 

práce). Tam, kde je to možné, diplomantka navíc "své" výsledky srovnává s výsledky jiných 

průzkumů. Interpretaci považuji za adekvátní (mám poznámku spíše technického charakteru -

proč nemá žádná tabulka či graf označení a název?). 

Diplomová práce je psaná srozumitelně a čtivě. Seznam literatury (české i zahraniční) je 

bohatý a dosti různorodý, což umožňuje diplomantce pohlížet na folk v různých souvislostech 

a z různých pohledů. Práce má také velmi uspokojivou grafickou úpravu. 

Předkládanou diplomovou práci hodnotím jako práci zajímavou a "živou", která bez pochyb 

splnila požadavky na tento typ prací kladených, v níž autorka prokázala jak své znalosti a 

dovednosti získané během studia, tak i schopnost poučit se z kritiky a v relativně krátké době 

zmobilizovat své síly. Ze všech těchto důvodů ji jednoznačně doporučuji k obhajobě -

s předběžnou klasifikací výborně. 

Do diskuse kladu (kromě výše zmíněného) jedinou - zato tvrdošíjnou - otázku: V jakém 

významu autorka používá termín ,,folk" ve své práci? 

Praha, 13~010 
,/ I, ! 

_._<;:)i ~ ~ \ .' 

PhDr. Jana Duffková, CSc. 
, \ 

vedoucí diplomové práce 


