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Oponentský posudek bakalářské práce 
 
 
Tématem bakalářské práce Daniela Vališe je živé provozování irské hudby v Čechách, 
konkrétně různé kontexty jejího provozování. To je téma bezpochyby relevantní: jednak 
zajímavé, jednak také aktuální, skoro módní (v dnešní hudební antropologii se klade stále víc 
důraz na hudbu jako lidskou aktivitu, a pojetí, že kontext vytváří hudbu, je nasnadě). Navíc 
zapadá i do jednoho z výzkumných programů FHS, který se týká urbánní antropologie 
(Daniel zkoumá takřka výhradně v Praze). 
 
Práce má tři hlavní části: teoretickou (s. 3 – 12), „referenční“, popisující jednak souvislosti 
irské tradiční hudby, jednak některé historické souvislosti jejího šíření (s. 13 – 25), a vlastní 
výzkumnou (s. 26 – 71). V této hlavní části, kterou staví především na oral history (okrajově 
také na práci s tištěnými prameny), dochází autor k zajímavým závěrům ohledně čtyř 
kontextů provozování irské hudby u nás. Po důkladnějším zpracování by si závěry zde 
prezentované zasloužily publikaci. 
 
Za slabší považuji předchozí dvě části. Především je mi nepochopitelná autorova nedotčenost 
relevantní literaturou. Kupříkladu Danielovo tvrzení, že „vzhledem k tomu, že v tradici 
společenských věd zaujímal výzkumník vždy roli opačnou, tedy „outsidera“, nebyly nikdy 
vysloveny speciální metody, kterých by se měl držet člověk, jenž je sám součástí 
společenství, které zkoumá“ (s. 11 – 12) je absurdní. Naopak, insiderovská pozice je 
v hudební antropologii (a předpokládám, že i v kulturní antropologii jinde) v posledních 
letech velmi častá, a je také často reflektována.  Ještě frapantnější mi připadá přístup 
k literatuře, týkající se irské hudby: jako referenční si vybírá kompilační bakalářskou práci 
(!!) Lukáše Radostného, zatímco v Praze běžně dostupnou prvotřídní Garland Encyclopedia 
of World Music vol. 8: Europe z pera špiček oboru ignoroval. Ostatně pohled na soupis 
literatury je poměrně žalostný: ze čtyř titulů, věnujících se hudbě, je kromě jedné bakalářské 
práce jedna práce disertační, jeden časopisecký článek (není uveden jeho rozsah), a jedna 
kniha, vztahující se k folku.  
 Danielova neznalost literatury, a to jak konkrétních údajů, tak odborného diskurzu, má 
samozřejmě své důsledky. Pojmu irská tradiční hudba užívá autor k označení „písní a 
instrumentálních skladeb, které tvoří lidovou hudbu Irska“ (s. 5); („lidový“ a „tradiční“ je 
v jeho pojetí zde zaměnitelný, jinými slovy: „jako dřevěný předmět označuji to, co je 
dřevěné“), přičemž – jak se v textu ukáže – má na mysli jen jistou část aurálně/orálně 
tradovaného anonymního repertoáru „irská tradiční hudba je jazykem, kterým hovoří 
muzikanti na hospodských sessions, které dodnes představují nejčastější příležitost pro živou 
produkci“ (s.5). I málo zasvěcenému čtenáři bude zřejmé, že produkce hospodských 
muzikantů jistě nebude jediným komponentem irské lidové hudby.  O problematice tradice 
toho bylo samozřejmě napsáno také hodně; uchopení prostřednictvím „nativní“ terminologie, 
kterou Daniel naznačuje, je jedno z možných. 
 Podobnou nedotčenost existující (dokonce poměrně opulentní) teoretickou základnou 
vykazuje Danielem konstruovaný koncept kontextu jako pole podle P. Bourdieua. Tato 
představa není jistě nemožná. Vzhledem k tomu, že etnomuzikologie/hudební antropologie 
klade na interpretaci hudby v kulturním kontextu enormní důraz – a relevantní teorie jsou 



proto detailní a prodiskutované – považuji jeho pokus za nošení dříví do lesa, které navíc 
komplikuje následnou komunikaci. 
 
Závěr:  
Práce má vhodně zvolené téma, k jehož zkoumání autor použil vcelku odpovídající 
metody a jejich prostřednictvím došel k zajímavým závěrů. Prácií znehodnocuje 
zejména nedostatečná obeznámenost s existující literaturou, která místy zamlžuje jasné 
myšlení; navíc tu pak chybí celistvější obraz. 
 
Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou, tedy známkou dvě. 
 
K obhajobě mám jedinou otázku: Proč jste se nezeptal na relevantní literaturu?   
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