
Posudek na diplomovou práci bc. Martina Šochmana „Hudební pole jako 

sociologický problém: příspěvek k hudební sociologii“

Předkládaná diplomová práce je prací teoretickou na v českých podmínkách nepříliš 

frekventované téma sociologie hudby – v určitém smyslu je i prací interdisciplinární, resp. 

sociologický výklad a analýza jsou založeny i na muzikologickém podloží. Ještě před 

přečtením první řádky má práce vlastně dva klady (výběr tématu a diplomantovu kvalifikaci v 

obou vědách „participujících“ na sociologii hudby).

Adorno, Elias a Bourdieu jsou tři hudebně-sociologičtí i obecně-sociologičtí klasikové, jejichž 

koncepcím je věnována podstata textu diplomové práce. Diplomant podává výklad 

základních tezí všech jmenovaných autorů a podle možností také jejich teorie navzájem 

konfrontuje. Jednotlivé „autorské“ kapitoly diplomant směřuje in medias res konkrétního 

momentu, který ho na daném autorovi zajímá, takže obecná sociologická východiska tvořící 

základ i pojetí „hudby“ či „sociologie hudby“ každého z autorů nejsou u všech příliš 

zdůrazňována (spoléhání na čtenáře?). Za nejzdařilejší považuji kapitolu poslední, tedy 

Hudební pole. Obsahově je text korektní a informačně bohatý (v některých pasážích 

v nesčetných pomlčkách a závorkách jsou i informace jaksi „navíc) – pokud jsem textu

dostatečně porozuměla v diplomantových intencích (viz dále).

Oproti kladnému hodnocení obsahu jsem nucena postavit dosti negativní hodnocení formy,

možno říci prezentace, zejména její slovní podoby – s tím, že nejde zdaleka jen o záležitost 

„formální kultury“, ale o možnosti obsahového nepochopení či zkreslení. 

První předmět mé kritiky se týká používaného českého jazyka. Archaickou stylistiku a 

archaické obraty považuji v případě diplomové práce (v současnosti) za naprosto nevhodné a 

absolutně bezdůvodné – místy to hraničí s přehrávanou komikou parodující… co vlastně? 

Hudbu, sociologii, akademické prostředí? Místy deset či dvacet (přeháním jen velmi mírně) 

přechodníků na stránku, které navíc možná nejsou vždy zcela podle pravidel českého jazyka, 

spolu s přehršlí archaismů (včetně např. „fysicky“, což je mimochodem dnes gramaticky 

nejspíše nesprávné) či specifických novotvarů („exemplujme“ – str.51), sáhodlouhé věty na 

půl stránky s přemírou závorek a pomlček atd. atd. (xerox jednoho příkladu je přílohou 

tohoto posudku) nutí čtenáře vytvářet si mezi textem a svou myslí jakýsi stravitelný 

„přehled“ a „překlad“, který ovšem čtenář dotváří podle svých vlastních znalostí. Druhým 

objektem kritiky je způsob citování – průběžné citace v němčině, francouzštině či angličtině 

v takové míře, jak je uvádí autor, považuji v daném kontextu v podmínkách našich 

současných sociálních věd za až narcisistně bezúčelné (nemohu říci, že je to neobvyklé, 

protože prostě vůbec nemám srovnání – s něčím takovým jsem se nesetkala).  

Pokud se oba výše zmíněné momenty spolu sejdou v jedné větě (což je pravidlem a nikoli 

výjimkou), po všech dekódovacích a dešifrovacích akcích je výsledkem  informace (teze, 



myšlenka, konstatování apod.), na níž se podle mého názoru musí čtenář sám aktivně podílet 

více než je obvyklé a účelné u diplomových prací. Svým způsobem tedy nevím, jestli jsem 

autorovi dostatečně porozuměla – možná jsem si některé pasáže domyslela (protože čtenář 

musí domýšlet) trochu jinak než to diplomant vlastně myslel. Forma v daném případě občas 

bohužel válcuje obsah. Možná bylo užitečnější zapomenout na „zdobnost“ (?) a zabývat se i 

„přízemnostmi“ (i třeba z „Buride“ na str. 9 udělat obvyklého „Bourdieu“ a na jiných místech 

jeho jméno skloňovat).

Seznam použité literatury je adekvátní, většina prací je zahraničních; etika citování je 

dodržována. 

Otázky do diskuze:

- Zajímal se diplomant o to, zda u nás existují vhodné podklady pro analýzu hudebního 

pole (jakožto jednu z možností metod analýzy sociální diferenciace)?

- Zda vůbec a jak by v podobné analýze zohlednil vliv masmédií, reklamy, jednotlivých 

momentů tzv. „šoubyznysu“ (konkrétně v našich podmínkách)?

- Jak se autor dívá na problematiku současné populární hudební kultury v kontextu 

svého pojetí hudebního pole?

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě (s výstrahou: I v akademické sféře 

platí, že nestačí „vymyslet“, ale je nutné umět „prodat“, zprostředkovat, prezentovat).
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