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Centrálním tématem předkládané práce Daniela Vališe Ta naše písnička irská. Pátrání po 
kontextu živé produkce irské tradiční hudby na území České republiky je problematika 
rozšíření fenoménu irské tradiční hudby na území České republiky. V tomto rámci pak 
sleduje, kterak se irská hudba stala pro české hudebníky inspirací, a jak se různou měrou 
promítala do jejich hudebních aktivit. Současně odkrývá, jaké významy byly irské hudbě 
v novém prostředí přikládány a jakých sociálních praxí se irská tradiční hudba stala nedílnou 
součástí.  

Autor vychází z vlastní zkušenosti hráče tradiční irské hudby, což je mu ku prospěchu 
zejména pokud jde o obeznámenost s terénem, orientaci ve spletitých sociálních vazbách, 
které jsou pro studovaný terén typické a v neposlední řadě důkladná znalost vývoje 
studovaného fenoménu minimálně v poslední dekádě. To vše pak využívá jako vstupní 
předpoklady k realizaci vlastního výzkumu a plnění vytyčených cílů. Mezi ty hlavní patří 
zmapování historie irské tradiční hudby na území současné České republiky, a vysvětlení 
specifických jevů, které se v českém prostředí na irskou tradiční hudbu a ostatní žánry, které 
se jí nechávají inspirovat, váží.  

Práce je dobře strukturována. Úvodní část je věnována vymezení základního 
pojmového aparátu, teoretického a metodologického arzenálu, a autor též vyjasňuje pozice, ze 
kterých k danému tématu přistupoval, ať již při sběru dat či jejich následné analýze. Současně 
shrnuje dostupnou odbornou i populárně-naučnou literaturou, která se touto tematikou 
zabývá.  

Ve druhé části práce se autor zaměřuje na podobu tradiční hudby v irské hudební 
každodennosti a předkládá stručný výčet herních příležitostí, v rámci kterých je irská tradiční 
hudba produkována v Irsku a v oblastech s početnou irskou diasporou. Cílem tohoto exkurzu 
je nastavit referenční rámec, ve kterém pak bude možno lépe pochopit vývoj a specifickou 
podobu tohoto hudebního žánru v českém prostředí. Ze stejného důvodu je v této části 
pojednáno i o lidové inspiraci v britské folkrockové hudbě a dopadu masivní vlny tzv. 
keltománie, která zásadním způsobem ovlivnila šíření irské tradiční hudby za hranicemi Irska.   

Ve třetí části již autor obrací pozornost k fenoménu irské tradiční hudby v českém 
prostředí. Jako centrální analytický nástroj mu slouží koncepce sociálního pole v intencích 
Pierra Bourdieu, pomocí kterého ukazuje, jak se praxe irské tradiční hudby či touto hudbou 
ovlivněných žánrů realizuje v různých specificky strukturovaných rámcích. Odkazy 
k pramenné literatuře a výpovědím informátorů ilustruje diferenciaci specifických polí, 



přičemž mezi ty nepodstatnější řadí rámec české folk a country hudby, hudbu českého 
undergroundu, pole vytvořené v rámci keltomanické vlny (zahrnující kromě novodobých 
druidů i příznivce fantasy literatury, historického šermu aj.) a novější pole současné „irské“ 
(české) hudební scény, která v mnohém na ty předchozí navazuje, ale zároveň již má své 
specifické parametry. To autor dokládá kupříkladu vzájemnou komparací herních příležitostí 
charakteristických pro jednotlivá pole a následně jejich srovnáním s tradiční hudbou v irském 
prostředí. Na otázkách vztahujících se k tzv. keltské hudbě prokazuje autor obeznámenost se 
sociálně konstruktivistickými pozicemi, z nichž následně dekonstruuje mýtus o irské hudbě 
coby hudbě prastarých Keltů. 
 Celkově považuji předloženou práci za úspěšně zvládnutou. Za její silné stránky lze 
považovat kvalitní zpracování nemalého množství pramenných materiálů a rozhovorů s 
respondenty, srozumitelnost, přehledné uspořádání a zodpovědný přístup při zpracovávání 
daného tématu. Autor dalece překračuje rovinu pouhého přetlumočení cizích názorů a 
předkládá výkladové schéma, v rámci kterého se snaží studovaný jev adekvátně uchopit a 
interpretovat. Současně lze ale též poznamenat, že právě teoretické ukotvení práce by si 
zasloužilo více pozornosti a prostoru. Celkově je však zřejmé, že autorovi nečiní problém 
formulovat předmět svého zájmu, a držet centrální linii práce. Pokud se dotýká témat, která by 
si zasloužila podrobnější zpracování, upozorňuje na ně a připravuje si pole pro jejich odborné 
uchopení v práci, která mu svým rozsahem umožní o nich smysluplně pojednat. 

Po formální stránce nenalézám chyb, citační úzus je standardní, grafická úprava 
odpovídá požadovaným kritériím. Práce je psána poutavě a srozumitelně. Rozvržena je 
přehledně a členěna přiměřeně zpracovávané problematice. Náročnost zpracovávaného tématu 
odpovídá standardům bakalářské práce. 
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