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Jan Stehlík se od začátku svého studia zaměřoval na etnomuzikologii (absolvoval všechny 

nabízené kurzy i terénní práci, v rámci skeletového překladu přeložil část významné učebnice, 

pomáhal na konferencích...) Jeho bakalářská práce spadá do širšího rámce výzkumu 

pražských hudebních světů (v rámci fakultního projektu SVV), těsně souvisí se dvěma již 

obhájenými pracemi (Avellaneda, Balog): všechny tři mapují různé podoby elektronické 

taneční scény. 

 Vzhledem k tomuto kontextu má také podobný záměr , vycházející z Merriamova 

hudebně-antropologického konceptu: usiluje o to, popsat jeden „hudební svět“ – konkrétně 

(zejména – podrobněji s. 24) klubové techno, a ještě konkrétněji techno v klubu Cross. 

Úměrně Merriamovi hledá Stehlík základní hodnoty, které tento svět formují (...zúžil jsem 

záběr na pochopení struktury subkultury a hlavní kategorie, jež konstituují jeho 

soudržnost:...na uspořádání subkultury,na  umělce a publikum, na alternativnost této 

subkultury a její propojení s prostorem klubu Cross a dále na to, jakou má hudební stránka 

souvislost s různými aspekty kultury..s. 8). Záměr je formulován jako snaha ..pochopit, jak tu 

(v Crossu) hudba souvisí s kulturou a naopak.  (s. 9) 

 Práce je strukturovaná  do tří základních částí: teoretické;  antropologické, založené 

na tříletém (!) terénním výzkumu v klubu Cross; a hudební, poskytující jednak verbální, 

jednak hudebně-analytický pohled na techno „hudbu“. Obě poslední části jsou spojeny 

konceptem alternativnosti (=jinakosti) jako klíčovou hodnostou, provazující svět techna. Díky 

dlouhodobému pobytu v terénu a usilovnému sběru materiálu byl Stehlík schopen vystopovat 

hodnoty alternativnosti v nejrůznějších kulturních aspektech, a díky detailnímu seznámení se 

s hudbou (jak způsobem její tvorby, tedy procesem, tak - prostřednictvím analýzy – i 

výsledným zvukem) mohl tuto jinakost demosntrovat i zde. 

 Práce Jana Stehlíka splňuje bezpochyby požadavky, kladené na bakalářskou práci: 

autor zformuloval rozumné téma, vybral odpovídající teorii i přiměřenou metodologii, odvedl 

velké množství práce v terénu a výsledky relevantně zformuloval (kdo zná autorovy sklony 

k jisté verbální rozvolněnosti, ocení poměrně pregnantní jazyk ještě víc).  

 Samozřejmě není velký problém najít různé formální nedostatky, počínaje 

dvoustranným tiskem a hustým řádkováním (následkem čehož má práce jen 35 stran textu, 

ačkoli má 101 tisíc znaků). Mírně se liší způsoby citace (někdy v textu uvádí kř. jméno, někdy 



ne (obé např. na s.12), závěrečný soupis literatury je jednak zvláštně uspořádaný, jednak 

v něm chybí Turinova (2008) často citovaná kniha „Music as Social Life“. Není úplně 

domyšlený komentář k hudební analýze: v něm se barevně rozlišují různá pásma – avšak tisk 

je černobílý! Jak je však zřejmé, jde o ně příliš významné nedostatky. Práci doporučuji 

k obhajobě a nevrhuji ji hodnotit slabší jedničkou. 
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