
Kryštof Rozumek: Grunge v Praze: „Grunge is dead?“ 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
 
Kryštof Rozumek absolvoval většinu etnomuzikologických kurzů na FHS a v rámci hudebně-

antropologického semináře začal zkoumat i subkulturu pražských grungerů, což dobře zapadlo do 

širšího výzkumu pražských hudebních subkultur. S uchopením tématu se dlouhodobě pral, což je 

na bakalářské práci vidět jen částečně.  V každém případě je ale zřejmé, že je mu téma blízké, má 

k němu mnoho nastudováno a na scéně se dobře orientuje. 

Práci nakonec strukturoval celkem tradičním způsobem: po popisu vlastní pozice k tématu 

pojednal teoreticko-metodologický výklad (který se chvílemi jeví jako „překlopený“ ze svipu, 

třeba na s. 15, kde popisuje způsoby kódování). Následuje poměrně pěkně a vzhledem k dalšímu 

textu relevantně popsaná historie stylu (2. kap.) a charakteristika zkoumané kapely (3. kap.) Text 

je prostřiháván citacemi z obecnější literatury, vztahující se k vnímání umění apod. (Osobně bych 

tu ráda četla i komentáře aktérů samotných). Důležitá je 4. kapitola, „momentka“, etnografický 

popis jednoho grungeového koncertu. Není sice stylově úplně čistý (sem tam se ozývají různé 

žurnalismy), nicméně tu Kryštof celkem zdařile postihl to podstatné počínaje kontextem (v rámci 

produkcí kapely i v rámci pražské scény), vztahy mezi ten večer vystupujícími skupinami, a 

zejména chování hudebníků i publika. Publikum zkoumal dlouhodobě podrobněji (přes 160 

respondentů); rozdělil je do tří věkových kategorií a charakterizoval nejen jejich chování, ale 

zejména motivace návštevy koncertů. (Jako i u jiných žánrů se tu ukazuje, že se motivace mění: 

zdaleka nejde vždy prvořadě o poslech hudby.) 

 Poslední část práce představuje analýza jednak slovníku zkoumané kapely, a hlavně 

analýza několika písní: jejich taxtové i hudební složky, a také způsobu interpretace. To vše skládá 

autor do mozaiky, jejiž hlavní vzor tvoří hodnoty grungeové subkultury: vzdor, deprese, agrese, a 

také hodnoty společné s jinými subkulturami, např. rock´n´rollem (sex, drogy...).  

 
Na jazyku práce je cítit to, co jsem zmiňovala na počátku: autorův zápas s materiálem i 

převedením poznatků do verbální podoby. Je to zápas víceméně úspěšný, i když s menšími 

„ztrátami“ („osobamy“ a „lyší“ na s. 70 lze snad vysvětlit jen naprostou vyčerpaností).  

 



Je škoda, že spousta podstatných i méně podstatných informací, resp. cesta k nim je zamlčena 

nebo se skrývá v poznámce (např. autor vybíral skupinu na základě ankety návštěvníků klubů, ale 

podrobnosti o anketě nikde neuvádí, nebo konzultoval technickou kvalitu jejich hry 

s profesionálem, ale odvolává se na to jen vágně v poznámce 20).   

 

Podivný je způsob citací v seznamu literatury: řazení není ani abecední, ani chronologické, autoři 

jsou někdy uvádění jméno, příjmení, někdy opačně. 

 

Celá práce je nicméně solidní; doporučuji  ji k obhajobě a navrhuji hodnotit dvojkou . 
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