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První polovina BP je dobře strukturovanou kompilací ujasňující teoretický rámec (specifičnost 

populární literatury a populární hudby), rysy zpívané poezie i historické a osobní okolnosti 

Nohavicovy tvorby. Druhou, osobitější a konkrétnější část analyticko-interpretační, uvozuje výstižná  

typologie témat Nohavicových písňových textů a jejich periodizace na tři období.  

 

Stěžejní část charakterizující vybrané písně (jejich reprezentativní výběr oceňuji) se ale jeví poněkud 

problematická. Správně zdůrazňuje, že Nohavicova tvorba (na rozdíl od artificiální polohy Krylovy) 

operuje na rozhraní sféry populární a umělecké. Snaha určit na příkladech konkrétních textů poměr 

jejich populárnosti a umělectví případně i rozlišit písně spadající víc do některé z těchto dvou oblastí, 

však má svá úskalí.  

 

Vychází se tu z nevyřčeného a sporného předpokladu, že kvalitativní úroveň Nohavicových písní je 

z daného hlediska značně rozdílná, rozkolísaná, ale spíše opak je pravdou. Rovněž aplikace obecných 

kritérií na konkrétní materiál působí místy příliš mechanicky, školsky či jednostranně,  kdy chybí cit 

pro celkový tvar a dojem. Bohužel právě ty písně, které pisatelka klasifikuje jako typický populár 

s prvky banality a sériovosti (Těšínská, Každý si nese své břímě, Pane prezidente, Mám jizvu na rtu) 

reprezentují daleko spíš nekonvenční výpovědi reflektující nepřenosnou osobní zkušenost. Spojují 

v sobě prostotu s neobyčejností výrazu, aktuálnost s filozofickým přesahem. Např. jedinečnost 

idylizující Těšínské je dána mj. důvěrností místních i vlastních jmen ukotvených v osobní paměti 

tvůrce i kontextem tragiky století, které vše zničilo. Pane prezidente je politický song s hořkou ironií a 

deziluzí. Kvalifikace  písně Mám jizvu na rtu  (s unikátní titulní metaforou) je zjevně zasažena 

nepochopením smyslu – jedná se totiž o specifickou konfesi a sebeobranu reagující na 

„konfidentskou“ kampaň a distancující se s gestem pokory od vševědoucích majitelů pravdy. Ve všech 

uvedených příkladech tedy zejména složka reflexe/ sebereflexe a individualizace/ osobní nasazení 

poukazují spíš k autentické tvorbě než modelové produkci. Vnímavějšímu přístupu by nejspíš 

napomohla i větší pozornost k autorovu jazyku a rýmu. 

 

Dvě drobnosti terminologické: Nevhodně je užit termín intertextovost („návaznost na sametovou 

revoluci); namísto „statický“ refrén je vhodnější výraz „konstantní“. 

 

Přes uvedené výhrady má BP  Z. Hrubcové standardní úroveň. S vědomím, že se nejedná o práci 

diplomní, ale právě bakalářskou, navrhuji hodnocení   v e l m i   d o b ř e. 
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