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Diplomová práce PhDr. Martina Rychlíka "Industriální hudehní avantgarda 

v podohě Electronic Body Music II Je příkladem kvalitně zpracovaného tématu, jehož 

předložení bychom očekávali spíše na muzikologických oborech. Tolik k prvoplánovým 

očekáváním. Diplomant zpracoval práci. která se snaží vybranému hudebnímu žánru věnovat 

v záběru široce přesahujícím muzikologické mantinely a soustředí se na celostní uchopení 

problematiky zasazené do sociokulturního kontextu. Právě proto můžeme považovat jeho 

práci za kulturo logickou. 

Diplomant předkládá přehledně zpracovanou antologii významného proudu 

industriální hudby: Electronic Body Music (EBM). kterou se téměř 15 let systematicky 

zabývá, včetně vlastní publikační činnosti. Lze říci, že diplomant zpracovávaným tématem 

doslova žije (disponuje mimojiné vlastním hudebním i výstřižkovým archivem), nicméně jeho 

přístup je přísně neaxiologick)'. 

DP nás provází světem nezávislé industriální hudby od definování pojmu. vymezení 

EBM mezi ostatními odnožemi industriálu. zabývá se vývojem hudebních nástrojů a přístrojů, 

českou a slovenskou scénou a charakteristikami fanoušků (včetně vlastní dotazníkové sondy). 

výstižně komentuje vizualitu žánru i jeho vztah k některým ideologiím. Podstatnou součástí 

OP je představení diplomantem vybraných deseti zásadních alb žánru EBM a obsáhlejší stať 

věnovaná skupině Front 242, včetně kompletní diskografie. Práce je doplněna zajímavou 

obrazovou přílohou a skvěle pořízeným výběrem skladeb na přiloženém CD nosiči. 

Diplomant prokázal výbornou orientaci ve zpracovávaném tématu, systematicky 

sleduje publikované materiály,' tisku a předeyším na internetu. včetně vlastní publikační 

činnosti a aktivní účasti v diskusích. 



Pro vlastní obhajobu uvádím následující otázky k rozpravě: 

1) Jaké má diplomant výhrady k postoji Joshe Clunna (s. 15). ktcrý považ.uje industriální 

hudbu za pop? Pokud je smyslem EBM odstup od mainstrcamu, ~aměřeni proti popu, 

jak se vypořádat s komerčním úspěchem některých interprclů? Je komerčni úspěch 
(nebo samotná komercializace) "zradou" (viz s. 40)"? 

2) Proč EBM vyhasíná? Obsazuje místo EBM nějaký jin~~ žánr? Můžeme považovat 

techno za nástupce EBM? 

3) Jak se vypořádat se skutečnosti. že fanoušky EBM jsou často příznivci různých 
extrémistických ideologií? Lze posuzovat odděleně vlastní hudební projev a složení 

posluchačské základny? 

4) Je diplomant hudebně činný? Jaký má vztah k jin»m hudebním žánrům'? 

Diplomovou práci PhDr. Matt;na Rychlíka .. Indus/,·;úlní hudební avan/garda 

v podobě Electronic Body l-vlusic" doporučuji k obhajobě. 


