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Předmětem bakalářské práce Jitky Šarochové bylo pokusit se prostřednictvím analýzy 
narativních rozhovorů identifikovat klíčové momenty subkulturní identity, přičemž se 
zaměřila na takové aktéry, kteří  deklarují, že byli během svého života aktivní v rámci více 
než jedné hudební subkultury. Teoreticky se autorka opřela především o D. Muggletona 
(2000), empirický výzkum pak realizovala prostřednictvím pořízení tří narativních rozhovorů, 
které podrobila jednak narativní analýze, jednak analýze prostřednictvím segmentace a 
kódování. Výsledkem je obsáhlý text, který je vedle úvodu a závěru standardně členěný do tří 
oddílů (nikoli dvou – srv. s. 6): teorie (s. 7-20), metody (s. 21-25) a empirická část (s. 26-91). 
Jakkoli jsou první dva oddíly oproti třetímu subtilní, utvářejí nezbytný kontext pro interpretaci 
vlastních dat. 
 Pokud jde o teoretické zázemí, je na místě vyzdvihnout autorčinu práci 
s problematikou subkultur. Zvolila aktuální a adekvátní literaturu a přesvědčivě (takřka 
příkladně) vyložila koncepty, na jejichž základě bakalářská práce vznikla. Slabší je naopak 
v ostatních částech: v konceptualizaci identity/identit je autorka poměrně stručná (bohaté 
nejsou ani zdroje, s nimiž pracuje), kapitola 1.2 Kultura (s. 8) je pak silně zavádějící 
(uvedenou Murphyho učebnicovou definici kultury lze spíše označit za nejobecnější 
vymezení antropologického pojetí kultury; s tvrzením, že „Kultura obklopuje všechny lidi, 
vědomě i nevědomě“ by rozhodně nesouhlasily všechny antropologické školy; název 
„enkulturní socializace“ je složen z termínů enkulturace a socializace, jež označují totéž). 
V závěru teoretické části pak autorka stručně charakterizuje vybrané hudební subkultury – 
ovšem bez zjevné souvislosti s dalším textem, v němž se objevují řady dalších subkultur či 
hudebních stylů (srv. např. s. 23), jimiž se už ale autorka blíže nezabývá, stejně jako se 
nenamáhá osvětlit pojmy typu BDSM, cutting, split jazyka atp.   
 Vlastní výzkumný projekt je nastaven kvalitně a jeho průběh je srozumitelně popsán, 
byť i zde se autorka občas dopouští formulačních nepřesností (např. „Cílem rekonstrukce 
narativního vyprávění je rozpoznání způsobů, které dosud život konkrétní osoby ovlivnily.“  – 
s. 25,  „/.../ tématickou analýzu, která pohlíží na konkrétní sdělení jako na sociální realitu“ – s. 
25, průzkum potenciálních výzkumníků – s. 23, objektivní x zobecnitelné – s. 21).  
 Empirická část sestává ze dvou – prakticky oddělených – částí. Jednak se autorka 
pokusila o rekonstrukci biografických narativů, jednak předložila výsledky tématické analýzy. 
V podstatě v celém tomto textu autorka bere zřetel na to, že má k dispozici narativy tří 
informátorů, a pracuje s nimi jako se třemi cases. To je na jednu stranu dobře, na stranu 
druhou je ovšem výsledkem zdlouhavý a někdy se opakující text. Místo, aby i v empirické 
části autorka důsledně pracovala s teoriemi (např. Adamova reflexe příslušnosti ke straight 
edge /s. 68/ mohla být interpretována třeba pomocí Muggletonova vymezení subkulturní 
ideologie jako difusní), sklouzává občasně ke spekulacím (např. Pavlův obdiv „vzorů“ – 
s. 46)  až psychologizování (souvislost smrti otce se zájmem o punk – ibid.), případně zůstává 
u deskripce dat (např. kap. Styl na s. 75n). To může být způsobeno také tím, že autorka při 
analýze používala spíše popisné než interpretativní kódy a držela se své logické struktury. 
Mezi nepřesnosti pak patří třeba tvrzení, že subkultura skinheads se vyvinula z punku /s. 84/, 
název kapitoly 3.2.1 (proč „kontakt“ a jak je z názvu patrné, že s první subkulturou?) či 
kapitol „Společnost“ (neměly to být Sociální vazby v rámci subkultur?). Bylo by také vhodné 
zejména v narativní analýze připomínat věk aktérů.   



 
 Přesto je text podnětný a vybízí k mnoha otázkám. Předně, jak lze analyticky rozlišit 
hudební styl a příslušnost? Musí se tyto etické kategorie shodovat s emickou reflexí téhož? 
Jakkoli byly sledovány hudební subkultury, není pro některé aktéry primární spíše subkulturní 
identita k jiným sociálním uskupením (třeba ke studiu Hell či fotbalovému klubu Bohemians 
1910), než identita subkultury hudební? A opět, na jakých prvcích je tato identita stavěna? 
(Autorka na toto téma velmi pěkně naráží na s. 92n, ale zasloužilo by si podrobnější 
promyšlení.) Co to znamená „být v subkultuře“ a „zařadit se do konformní společnosti“ (s. 
82)? Nemohlo by být známkou současného punku, že není „pravověrný“ (s. 83)? Co vedlo 
autorku k tomu, že se zaměřila spíše na vlastní subkulturní příslušnost, než na to, co obnášejí 
pohyby mezi subkulturami a s jakými prvky subkulturní identity souvisejí? Je to důsledkem 
toho, kam ji zavedla data, nebo způsobu jejich analýzy? 
 Z formálního hlediska je práce dobře strukturovaná a propracovaná, byť autorce občas 
dělá problém shoda podmětu s přísudkem a na chvatné ukončování textu poukazují překlepy i 
stylistické nedostatky (např. „Mezi příznivci tohoto klubu se najdou různé subkulturní 
identity“ – s. 89). Pozitivně hodnotím transparentnost provedeného výzkumu, 
dokumentovanou přiložením transkriptů provedených rozhovorů. 
 
Závěrem. Jitka Šarochová prostřednictvím své bakalářské práce prokázala schopnost výběru 
adekvátního a aktuálního tématu, kvalitní práce s teoretickou literaturou i  provedení vlastního 
empirického výzkumu. Domnívám se, že valná většina výše uvedených výtek jde na vrub 
chvatu, s nímž autorka svou bakalářskou práci realizovala. Jak vlastní text bakalářské práce, 
tak i má zkušenost spolupráce s Jitkou Šarochovou totiž naznačují, že měla-li by autorka více 
času, mohla předložit opravdu brilantní (a zároveň co do rozsahu poloviční) práci. Takto jde 
„pouze“ o práci nadprůměrnou. Proto doporučuji bakalářskou práci Jitky Šarochové 
k obhajobě s hodnocením na pomezí výborné a velmi dobré. 
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