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Práce Nikoly Karafiáta se věnuje v české odborné literatuře téměř neznámému tématu – 
vývoji kultury a kulturní politiky v NDR v kontextu studené války a soupeření se SRN. Autor 
se snaží postihnout dynamiku tohoto vývoje, jeho kvalitativní směny a zvraty, zejména 
s ohledem na přístup stranického vedení a s ohledem na vnější kulturní vlivy. V centru zájmu 
stojí vývoj v oblasti populární hudby.  
 
Práce má charakter empirické analýzy, založené na znalosti relevantních dokumentů a 
odborné literatury, čerpá rovněž ze studijního pobytu autora v Lipsku, městě důležitém 
v rozvoji státem sponzorované populární hudební kultury NDR. Ve své první části vytváří 
historický vzniku politického systému NDR a podává jeho charakteristiku (s.9-13.). Následuje 
rozbor počáteční fáze usměrňování a poté důsledného řízení a kontroly provozu radiových 
stanic, přinášejících populární hudbu ze západní části Německa. V další části autor ukazuje na 
spontánní i státně řízenou snahu o rozvoj populární hudby, která vyvrcholila pokusy o 
vytvořením vlastního „socialistického“ hudebního stylu „Lipsi“. Následující část se zabývá 
snahou o aktivní kulturní politiku, zaměřenou na podporu hry na kytaru např. formou 
organizace kytarových soutěží, a poté návrat k represivním opatřením. Další období až do 
vyhoštění Wolfa Biermanna charakterizuje opět snaha aktivnější politiku, která se zaměřila na 
tzv.“hnutí zpěvu“ a tedy vytvoření vlastní populární a zároveň „angažované“ tradice v oblasti 
populární hudby, nejlépe reprezentované skupinou „Oktoberklub“. V závěrečné části práce 
autor stručně představuje specifika vývoje kultury v NDR v oblasti literatury a výtvarného 
umění. V příloze k práci je CD-ROM se čtyřmi tematicky významnými skladbami, které mají 
důležité místo v části pojednávající o populární hudbě. 
 
Autorovi se zdařilo vytvořit plastický a dynamický obraz výdochodněmecké společnosti. 
Věnuje se úspěšně analýze přístupů monopolní politické moci SED ke kultuře a jejímu 
formativnímu významu pro samu existenci NDR i dopadům politických a administrativních 
(někdy i trestních) opatření na kulturní scénu. Hodnověrně a přesvědčivě ukazuje zcela 
specifickou situaci NDR a jejího vedení, protože země byla doslova vystavena vlivu SRN. 
Ukazuje, že pokusy vytvářet vlastní kulturní vzory a identitu pramenily z neschopnosti 
zabránit vlivu ze Západu, ovšem umělé, státem a stranou  řízené a sponzorované zásahy 
nakonec vždy končily ve slepé uličce.  
 
Práce představuje v českých akademických kruzích raritu a zdařilý vstup do zkoumání 
důležitého tématu. Mezi spíše formální nedostatky patří příliš krátký kritický rozbor literatury 
a pramenů v úvodu. Problematická je netradiční struktura práce: kromě úvodu je celý obsah 
práce shrnut v jedné kapitole (nazvané trochu nepochopitelně kapitola 1., protože kap. 2 a 
další neexistují), za níž hned následuje závěr. Přitom rozčlenění do alespoň tří kapitol se 
přímo nabízí.  
Práce je psána živým, čtivým jazykem, který se ale někdy blíží žurnalistickému žánru. Závěr 
textu mohl podle recenzenta poněkud lépe zvýraznit výsledky autorovy práce; zejména ale ve 
své druhé polovině přechází do úvahové, esejistické roviny, v níž se normativně vyjadřuje 
k morálně-etickým aspektům režimu SED a překračuje tak rámec tradiční akademické práce.  



 
Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a ocenit ji v případě úspěšné obhajoby vzhledem 
k novátorství tématu a zaujatému, erudovanému zpracování známkou 1. 
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