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 Jan Stehlík si ve své bakalářské práci klade za cíl „…popsat a porozumět pondělnímu 
technu v klubu Cross, tedy pochopit jak tu hudba souvisí s kulturou a naopak.“ (s. 9), či 
konkrétněji zjistit „Jaký systém hodnot (sic) společenských norem a postojů je sdílen účastníky 
pondělní kulturní akce Los tekenos a jak tyto hodnoty souvisí s hudbou a naopak?“ (s. 12). 
 Ve své práci vychází primárně z Merriamovy koncepce music as culture a z Turinovy 
teorie identity konceptualizované skrze zvyky. Ačkoliv hovoří o tom, že je tento pojem pro něj 
stěžejní, v práci s ním bohužel dále nijak nepracuje. Turinova kniha Music as social life, na niž 
v celé práci intenzivně odkazuje, dokonce nefiguruje ani v seznamu literatury. Poněkud 
překvapivé také je, že autor nikde neshrnuje stav dosavadního bádání jím zkoumaného tématu. 
Práce jako Fight, Flight, or Chill Briana Wilsona a zejména Clubcultures Sarah Thorntonové by 
mu v pochopení zkoumaného fenoménu jistě pomohly. Stejně jako více než desítka 
kvalifikačních prací, které byly na téma techna již napsané.  
 Práce je založena na více než tříletém terénním výzkumu realizovaném primárně formou 
zúčastněného pozorování a neformálních a polostrukturovaných interview. Zde je nutno ocenit 
dlouhou dobu, kterou autor výzkumu věnoval, a která je na bakalářskou práci výrazně 
nadstandardní. Počet deseti polostrukturovaných rozhovorů zaznamenaných na diktafon (a 
nespočet neformálních interview) je v tomto ohledu zcela adekvátní, bohužel v samotné práci 
autor pracuje pouze se čtyřmi z nich. Práce navíc postrádá i seznam informátorů a popis jejich 
demografických charakteristik, což limituje výpovědní hodnotu získaných dat. 
 Na práci bych chtěl ocenit výborný popis prostředí klubu (s. 15-17), který skvělým 
způsobem přibližuje zkoumaný terén a atmosféru, která v něm panuje. 
 Bohužel systém hodnot a norem účastníků akcí Los Tekenos, který měl být hlavním 
předmětem výzkumu, se omezuje na stručný popis rozdílů mezi klubovým a free (systémovým) 
technem (s. 17-20), tedy rozdíl již popsaný ve výše zmiňované literatuře. Ačkoliv právě zde se 
autorovi otevíral prostor, aby ukázal, jak dochází k realizaci free techna v prostředí klubu a 
vzhledem k napětí mezi dvěma odlišnými soubory hodnot a norem klubového a free techna také 
k jejich vyjednávání, podařilo se mu to v práci pouze stručně naznačit (s. 24-25). 
 Pokud se mám jako ne-muzikolog vyjádřit k provedené hudební analýze (s. 28-31) a 
rozboru dvou techno skladeb (tracků) (s. 31-33 a přílohy s. 36-53), obojí je dle mého názoru 
zpracováno systematicky a náležitě popsáno. Bohužel se však ani zde autorovi nepodařilo to, co 
deklaroval jako jeden z cílů, tedy ukázat, jak se do techno hudby promítají hodnoty a normy 
techno subkultury. 
 Závěrečné shrnutí následně formuluje spíše obecné závěry o free techno subkultuře, než 
aby ukázalo, jak dochází k jejímu vyjednávání v klubovém prostředí a jaké je její vzájemné 
propojení s hudbou. Předkládané závěry přitom nejsou v předchozím textu dostatečně 
argumentovány a ukotveny v empirických datech, opět jsou spíše jen naznačeny. 
 Ani po formální stránce se práci nevyhnuly některé nedostatky. Za zmínku stojí již 
zmiňovaná absence stěžejní položky v seznamu literatury (Turino), nestandardní je i formát 
odkazu na časopisecké články. Text obsahuje také několik zásadních překlepů (např. squot místo 
squat, s. 15, 24), přičemž v jednom případě se jedná o významotvornou změnu jednoho ze 
základních pojmů zkoumané subkultury (truck místo track, s. 21, 27, 31).  



Celkově práce působí nedotaženě, jak po formální, tak po obsahové stránce. Vzhledem 
k době strávené terénním výzkumem je škoda, že jeho potenciál zůstal z velké části nevyužitý.     
I přes zmíněné výtky se však domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou 
práci. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení na pomezí velmi dobře a dobře v 
závislost na průběhu obhajoby. 
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