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Třebaže skupina Berani v řadě ohledů patřila mezi vrcholné zjevy české folkové hudby 70. 
let, mimo evangelické prostředí není příliš známá a její tvorba dosud nebyla hlouběji 
analyzována (pominu-li vlastní práci o náboženských prvních v české folkové hudbě, z níž 
autorka zákonitě čerpá). Kateřina Ondrová přitom podnikla biografické rozhovory se čtyřmi 
členy skupiny – Pavlem Dvořáčkem, Janem Mamulou, Milošem Rejchrtem a Františkem 
Šilarem (v případě Rejchrta nadto vycházela z knižně publikovaného biografického interview) 
–, nepokusila se však na jejich základě popsat a analyzovat existenci a/nebo tvorbu dané 
skupiny, nýbrž položila si daleko abstraktnější otázku: zda a jakým způsobem se v jednání 
těchto protagonistů objevují prvky toho, co v návaznosti na Jana Sokola nazývá biblickou 
etikou? Tento neotřelý pohled s sebou ovšem nese řadu úskalí: 

• Jeví se trochu artificiálním a nadbytečným vzhledem k tomu, jak málo je obecně 
známo o Beranech, jako nevyužití získaného biografického materiálu.  

• Neumožňuje uchopit působení Beranů – včetně jejich etických hodnot, o které jde 
autorce především – v náležitém sociokulturním kontextu, ačkoli mezi sledovanými 
osobnostmi a prostředím (církevním, protikomunistickým, celospolečenským…) jistě 
existovaly obousměrné vazby ovlivňované a ovlivňující právě i etické jednání. 

• Je metodologicky poněkud sporné vyvozovat pozitivní etiku aktérů z jejich 
biografických interview, neboť ta jsou nolens volens sebeprezentací. 

• Konečně je otázkou, byla-li zvolena vhodná konceptualizace biblické etiky: díla Jana 
Sokola (mimochodem, v seznamu použité literatury suverénně nejhojněji 
zastoupeného autora) jistě přibližují obecné rysy křesťanství a judaismu a v tomto 
kontextu filosoficky vymezují biblickou etiku, avšak nemají a nemohou mít žádný 
vztah k (české) evangelické teologii druhé poloviny 20. století, ani k „praktické 
morálce“ českých evangelických sborů, tedy k optikám, jejichž prostřednictvím Berani 
biblickou etiku recipovali. 

Všechny tyto (i další) problémy se přitom v bakalářské prácí Kateřiny Ondrové objevily. 
Pomineme-li úvod a závěr, je předložená bakalářská práce rozdělena na šest kapitol. V první 
z nich autorka v návaznosti na Z. R. Nešpora stručně vymezila místo Beranů v českém folku a 
charakter jejich tvorby, dále své (Sokolovo) pojetí biblické etiky – které pak užívá jakožto 
analytický nástroj – a konečně prostřednictvím několika ukázek z tvorby Beranů doložila, že 
biblická etika se odrazila v jejich tvorbě. Jako základní uvedení do problematiky je to 
dostačující, přesto však postrádám širší kontext působení této skupiny, buď církevní nebo 
v rámci českého folku, nebo konečně (nejlépe) obojí. Zasazení Beranů do obou, případně 
dalších kontextů by samozřejmě výrazně přispělo nejen k jejich lepší charakterizaci, ale také 
k pochopení funkce hodnot v jejich písních, jejich výběru, způsobu prezentace atd. Místo toho 
se autorka v následující kapitole zaměřila na podrobnější teoretickou specifikaci čtyř 
vybraných etických kategorií – pokání, odpuštění, starosti o druhé a jednání jako důsledku 
hledání nejvyššího dobra –, které pak hledala a nalézala v životech (resp. biografických 
vyprávěních) protagonistů. 
Neotřelé téma vyžaduje nestandardní přístupy, které K. Ondrová nastínila ve třetí kapitole. 
Její popis „fází“ a technik výzkumu je podrobný a precizní, včetně reflexivních pasáží, tím 
však naneštěstí ukazuje „metodické tápání“, v němž se autorka ocitla. Její práce totiž ve 
skutečnosti nemá žádnou metodu, jež by překračovala subjektivní a intuitivní rovinu. Autorka 
popisuje, jakým způsobem biografické rozhovory provedla a že je přepsala (s. 23), chybí však 
jakékoli informace o kódování a tím spíše o analytických postupech, které (by) na sebraný 



materiál aplikovala. Tvrzení, že „na základě vyhodnocení jsem formulovala otázky“, přitom 
rozhodně nestačí, zvlášť když se přepisy interview z etických důvodů nestaly součástí práce – 
nehledě na absentující metodu to vede k nulové verifikovatelnosti jejích zjištění. O neznalosti 
sociálněvědních metod svědčí i zcela nesmyslné úvahy o anonymizovatelnosti biografického 
materiálu (anonymizovat má smysl „běžné“, nikoli veřejně známé osoby, pokud je cílem 
zjistit informace o této jejich veřejné činnosti) či o „validitě“ a „reliabilitě“ orálněhistorického 
výzkumu (s. 24). Naopak výběr narátorů lze hodnotit jako zdařilý (s. 25), byť bych v textu 
práce uvítal také jejich základní životopisné informace. Ne-li do třetí kapitoly, mohly být 
snadno zařazeny do poněkud neorganicky vložené následující kapitoly o „dějinách Beranů“. 
V té autorka rozšířila informace z první kapitoly na základě provedených rozhovorů (což je 
asi důvodem, proč tuto kapitolu vložila až sem), překvapivě však pominula kupř. vznik 
nahrávky pro Pallasův Šafrán případně další podstatné mezníky. Rozpad skupiny může být 
předmětem diskusí: autorka zpochybňuje tvrzení, že k němu došlo kvůli komunistickému 
režimu (s. 30), nicméně ve  svobodnější společnosti by skupina později (poté co by členové 
absolvovali vojenskou službu) asi opět začala hrát. Jde však detail, který vzhledem ke 
sledovanému tématu nemá velký význam – nemá jej ovšem ani celá tato kapitola.  
Ještě horší je ovšem kapitola následující, do níž Ondrová shrnula různé „doplňující 
informace“ o historickém pozadí fungování Beranů – místo širšího přehledu, za který jsem 
plédoval výše, jde však jen o bez souvislostí uvedené marginálie (o státním souhlasu, KEBF 
atd.). Kapitola tak budí dojem, že je shrnutím podstatných drobností, které autorka zjistila 
během své práce, přišly jí důležité, avšak „neměla je kam dát“ a nebyla s to zakomponovat je 
do obecnějšího výkladu. Jejich prezentace se nadto neobešla bez chyb: státní souhlas 
k duchovenské činnosti (resp. jeho odebírání) nespecifikoval zákon č. 218/1949 Sb. (s. 31), 
nýbrž druhý z církevních zákonů č. 217/1949 Sb., Sekretariát pro věci církevní nebyl zřízen 
až v roce 1969 (s. 32), nýbrž už v roce 1956 (tehdy byl zároveň zrušen SÚC, sekretariát 
potom spadal pod několik ministerstev, až byl v roce 1969 federalizován), problematické a 
především neúplné jsou také informace o dopise studentů KEBF z roku 1974 a o Chartě 77. 
Vlastní jádro bakalářské práce Kateřiny Ondrové tvoří nicméně analýza rozhovorů (s. 35-51), 
v níž autorka ukazuje přítomnost čtyř zvolených etických prvků v sebeprezentaci svých 
narátorů. Metodické nedostatky, které jsou s jejím přístupem spojeny, přitom již byly zmíněny 
výše, zde proto naopak mohu konstatovat, že většina prezentovaných pasáží či situací 
relativně dobře  vypovídá o tom, co v nich autorka chtěla nalézt. Se závěry, že čtyři vybraní 
členové skupiny Berani se snažili žít podle biblických hodnot a norem, „žít pro hodnoty, které 
jsou pro ně důležité, nepřizpůsobili se požadavkům doby“ (s. 55), lze proto vyslovit souhlas (a 
asi i s tím, že se jim to nepodařilo absolutně, protože to prostě nejde). Tyto závěry šlo ovšem 
očekávat: čekala snad autorka u věřících a praktikujících křesťanů a tím spíše evangelíků něco 
jiného? A i pokud ano, zvolená metoda biografických rozhovorů není práv nejšťastnější 
cestou, jak se k tomu dostat – bylo by sice zajímavé, kdyby se některý z narátorů přiznal, že 
zavraždil svoji babičku, bylo by to ale hodně nezvyklé (nehledě na to, že i takovéto „přiznání“ 
by bylo formou kontextuálně ovlivněné sebeprezentace). Cennější než tento očekávatelný 
závěr je snad proto autorčino zjištění, že rozdělení biblické etiky na kategorie je umělé (s. 53). 
Kdyby jej dále rozpracovala, mohla by se po mém soudu vyhnout poněkud artificiálnímu 
vyznění celé práce (jež zcela logicky zpochybnil jeden z narátorů, P. Dvořáček v dopise 
uvedeném v příloze 8). 
Práce dále obsahuje řadu příloh, byť jen některé z nich jsou ilustrativní. Postrádám smysl 
kopie obalu a nahrávky Beranů z roku 1997, která je běžně dostupná, zvlášť když chybí 
rozhodně obtížněji dostupné LP vydané ve Švédsku (je-li důvodem uvedení sleevenote J. 
Černého, pak stačilo jen to – avšak vedle neméně podstatného sleevenote S. Karáska na desce 
vydané u Šafránu). V příloze bych naopak očekával fotografický materiál, nejlépe dobový. 
V případě posudku na F. Šilara (příloha 5) schází informace kdy, kým a pro koho byl 



vyhotoven, z textu práce jde přitom odvodit odpovědi jen na některé z těchto otázek. Celkově 
působí přílohy rozporuplným dojmem, to však platí o bakalářské práci K. Ondrové obecně. 
Prezentoval-li jsem obsah práce i své výhrady „po kapitolách“, bylo to také proto, abych 
upozornil na její ne zcela logickou výstavbu. Autorka se držela schématu „teoretická část“ – 
„praktická část“ – „závěry“, aniž by nahlédla, že je třeba přizpůsobit jej konkrétnímu tématu a 
metodám jeho studia. Nejen v tomto ohledu proto platí, že své práci jistě věnovala velkou píli, 
avšak bez patřičného odstupu a leckdy i znalostí a/nebo schopností. Pročíst Protestant (podle 
seznamu literatury se zdá, že všechny dosud vyšlé ročníky), který má v hlavičce každého čísla 
uvedeno „nezávislý evangelická měsíčník“ a charakterizovat jej jako „periodický tisk 
Ministerstva kultury ČR“ (s. 57; jde patrně o evidenční číslo MK ČR, které mají ze zákona 
všechny periodické tiskoviny) je projevem ignorance.  
Po jazykové a formální stránce předložená bakalářská práce nevybočuje z běžného standardu: 
objevují se v ní pravopisné a stylistické prohřešky, avšak v únosné míře a totéž platí o 
formálních nedostatcích. 
 

*   *   * 
 
Kateřina Ondrová při zpracování své bakalářské práce provedla biografická interview a 
zohlednila relativně značné množství obtížně dostupných materiálů, vynaložila velké úsilí na 
studium málo známého fenoménu. Konkrétní téma, které si zvolila, však naneštěstí v řadě 
ohledů přesáhlo  její možnosti a výsledky její práce jsou tak jen částečně uspokojivé. Na vině 
je především nedostatečné metodické ukotvení výzkumu a z něj plynoucí jistá bezradnost, 
kterou se autorka – nepříliš šťastně – pokusila řešit schematismem a objevováním 
předpokládatelného. S autorčinými závěry lze nicméně vyslovit souhlas, stejně jako lze ocenit 
většinu do práce shromážděných informací; autorka tím prokázala dostatečné odborné 
znalosti a schopnosti. Její bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím jako 
velmi dobrou. 
 
V Praze dne 30. května 2010 
 
 
 
 
 
Doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD. 
  


