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Posudek oponenta na bakalářskou práci 
 
 
Název práce: Grunge v Praze: „Grunge is dead?“ 
 
Autor: Kryštof Rozumek  
 
Vedoucí práce: PhDr. Zuzana Jurková, PhD. 
 
 

Autor Kryštof Rozumek se ve své bakalářské práci pokusil zachytit a popsat hudební 
subkulturu grunge. Ve stanoveném projektu vychází z pozic hudební antropologie. Jako metodu si 
zvolil kvalitativní výzkum a jeho prostřednictvím se pokusil najít vlastnosti společné zástupcům této 
subkultury. Čerpal především z prostředí pražských klubů, případové studie vybrané grungeové 
kapely, literatury a rozhovorů, které vedl.  

 
 V názvu své práce si autor rovněž stanovil stěžejní otázku pátrající po tom, zda grunge stále 

žije nebo je to subkultura, která již není aktivní („Grunge is dead?“).  
  

V úvodu práce Kryštof Rozumek píše, jakým způsobem se setkal s tématem etnomuzikologie 
a proč si vybral zrovna téma grunge. Osobní postoje, které ho ovlivnily, následuje upřesněním tématu 
svého výzkumného projektu a jeho teoretickým zakotvením.  

V dalším textu si vytyčuje hranice své práce, způsob výzkumu a jeho konkrétní zaměření: 
„Cílem bylo provedení kvalitativního výzkumu této subkultury s důrazem na vytyčení jednotících 
prvků a specifických znaků, které určují příslušnost členů k této subkultuře. Ve svém výzkumu 
kombinuji etickou perspektivu (perspektiva na skupinu z pohledu člena jiné skupiny) i emickou 
perspektivu (perspektiva jedince ze skupiny). Povaha práce klade důraz na kulturní kontext, v jakém 
se hudba vyskytuje“.  

Konkrétní cíle pak upřesňuje stanovením výzkumných otázek, kterým se bude ve svém 
projektu věnovat (V kapitole 1.3 Výzkumné otázky, výzkumná strategie a technika sběru dat). Rovněž 
volí metodiku, s jakou bude přistupovat ke svému výzkumu, tedy polostrukturované rozhovory a 
zúčastněné pozorování. Zmiňuje, že během výzkumu pořizoval terénní zápisky a průběžně tak 
vytvářel vědecký deník.  

Na jiném místě své práce pak ještě sděluje, že v rámci výzkumu použil také dotazníkové 
šetření a při výběru informátorů metodu sněhové koule.  
 

V dalších kapitolách se Kryštof Rozumek věnuje vyobrazení subkultury grunge,její historii a 
názorovému pozadí. Informace v této části svého textu čerpá především z dostupné literatury, poté i 
z vlastního šetření. Jako vzorový příklad grunge kapely z českého prostředí volí kapelu Broumband. 
Popisuje její složení i hudbu a do tohoto sdělení začleňuje i výpovědi konkrétních informátorů jak 
z řad publika, tak kapely samotné. Věnuje se rozboru vystoupení kapely, které doplňuje popisem ze 
zúčastněného pozorování během vystoupení (kap. 4 Momentka: Koncert v pražském klubu K4). 
 

V kapitole Nehudební aspekty grunge autor Kryštof Rozumek rozlišuje tři různé modely 
grungera, čili typického zástupce subkultury grunge tak, jak jej vidí dotazovaní informátoři. Z jejich 
reflexí vyplývá, že různé věkové skupiny informátorů se v definici typického zástupce subkultury 
odlišují. Autor bakalářské práce zde zmiňuje vzory, ke kterým názorově orientovaní lidé ze subkultury 
grunge vzhlíží, módu a chování, kterými se inspirují a na jejichž základech pak staví své vlastní chování 
a postoje.  
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Rovněž podrobně sepisuje verbální výrazové prostředky charakteristické pro slovník vyznavačů 
grunge. Mnoho výrazů, jejichž definice nemusí být čtenáři přesně známa, vysvětluje. Autor rovněž 
vysvětluje symboliku, kterou s sebou konkrétní výrazy nebo chování nesou a proč.  
 

V 6. kapitole Rozbor písní kapely Broumband se autor bakalářské práce rozepisuje s velkou 
lehkostí. Rozebírá hlavní motivy písní, symboly, které jejich texty obsahují, jakým způsobem jsou 
písně tvořeny a interpretovány.  Zdůrazňuje význam sdílení emocí, které s sebou nese hudební 
produkce kapely, s posluchači. Kapitolu doplňuje notovým zápisem jedné ze stěžejních písní skupiny.  

 
V závěru své práce Kryštof Rozumek shrnuje své poznatky ke stanovenému projektu. 

 
Text bakalářské práce autora Kryštofa Rozumka má v různých částech velmi odlišný styl 

vyjadřování. V některých pasážích, především v druhé desítce stran práce, je text tvořen citacemi z 
literatury, které jsou řazeny za sebou spíše mozaikovitě. Práce s citacemi je pečlivá, avšak postrádám 
zde vlastní sdělení autora.  
V některých pasážích chybí jazykové korektury, některé věty působí spíše jako zkratkovitý zápis 
poznámek, než ucelený souvislý text, v němž hodlá autor čtenáři předat své sdělení. V některých 
částech textu se však autor rozepisuje velice pěkně (např. v 6. kapitole) a informace je schopen 
čtenáři předat systematicky a přehledně.  
 

Na str. 47 Kryštof Rozumek zmiňuje využití dotazníků pro svoji práci. Tuto výzkumnou 

metodu však nijak nezařadil do kapitoly věnující se metodologii. Dotazník není blíže specifikován. 

Existuje vzor dotazníku? Pokud ano, pokládám za vhodné jej k práci přiložit nebo vysvětlit 

důvody, proč přiložen není.  

 
Informace o využití metody sněhové koule by rovněž bylo vhodné umístit do kapitoly týkající 

se metodiky výzkumu.  

 

Stěžejní otázka projektu, kterou si autor klade již v názvu své práce, je zhodnocena 

v posledním odstavci práce. Domnívám se, že by bylo vhodné této otázce buď věnovat větší 

prostor, nebo ji z názvu vynechat.  

 

 Přiložený seznam použité literatury není systematicky řazen. 

 

U fotografií v závěru práce by bylo lze doplnit popisné informace upřesněním, kdy byly 
pořízeny, kým a kde.  

 

Autor Kryštof Rozumek evidentně pečlivě pracoval se zvolenou literaturou. Přestože ve 

svém textu zmiňuje nedostatek vztahující se literatury, dokáže pracovat s dostupnými zdroji a 

dobře je využít.  

Termíny, které používá, vždy vysvětlí buď v poznámkovém aparátu nebo v textu 

samotném, často i s časovými a dalšími rozšiřujícími údaji. Tímto způsobem čtenáři lépe přiblíží 

problematiku, která souvisí s tématem práce.  

Práce je logicky členěna na jednotlivé kapitoly a postupně seznamuje čtenáře se 

studovanou problematikou.  

 
Bakalářská práce Kryštofa Rozumka seznamuje přehledně se zvoleným projektem, stanovuje 

si způsob výzkumu a postupně popisuje zpracování dané problematiky. Ve své práci prokazuje, že 
zvolenému tématu rozumí a v problematice se orientuje. Pečlivě pracuje s literaturou, avšak 
systematicky ji v příloze nečlení. Hojně užívá poznámkový aparát.  
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Práci by prospěl celkově pečlivější postup v popisu metodologie a ve zpracování stěžejní 
otázky z názvu práce „Grunge is dead?“. Práce dělá na čtenáře mozaikovitý dojem. Někdy autor 
postupuje velmi pečlivě a po řadě logicky rozebírá problematiku, jindy se zdá, že přeskakuje 
z jednoho střípku informací na druhý.  

Rovněž bych ocenila pečlivost i po stránce stylistiky a interpunkce. 
 
 

Vzhledem k výše uvedené charakteristice předkládané bakalářské práce autora Kryštofa 
Rozumka navrhuji její ohodnocení na chvalitebnou.  
 
 
V Praze dne 31.8.2011    Mgr. Markéta Bezoušková 
      Fakulta humanitních studií Karlovy univerzity 
 
 
 
 
 
 


