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Bc. Alena Libánská ve své hudebně-antropologické práci popisuje zajímavý nový fenomén mezi 
mladými pražskými vysokoškoláky, a to hraní a zpívání tzv. „balkánské muziky“. Jejich 
nejzásadnější inspirací k vlastním hudebním aktivitám byla / je od druhé poloviny 90. let 
mimořádně populární filmová hudba Gorana Bregoviće ke snímkům Emira Kusturici, která čerpá 
z hudby romských dechových souborů především ze Srbska, Makedonie a Bulharska. Tito až na 
výjimky čeští neprofesionální hudebníci nemají žádné příbuzenské vazby na Balkánský 
poloostrov, v téměř naprosté většině nemluví žádným z místních jazyků a poloostrov navštívili 
pouze jako turisté v přímořských letoviscích v Chorvatsku, Bulharsku či Řecku anebo na 
rumunských horách. Přesto však věnují podstatnou část svého volného času k tomu, aby se učili 
složité „exotické“ liché rytmy, úzké harmonie a cizí slova, vystupovali na koncertech či 
nacházeli na internetu nové zdroje pro svoje muzicírování.    

Alena Libánská na tomto případě zkoumá problematiku etnických stereotypů (s.7). V úvodu 
práce formuluje výzkumnou otázku „Jak pražští hudebníci, kteří se odvolávají na balkánské 
hudební inspirace, konstruují svou představu o Balkáně skrze hudbu a v hudbě, kterou tvoří?“ 
(s.7). Vhodným a nosným teoretickým východiskem práce je koncept tzv. balkanismu 
navazujícího na orientalismus Edwarda Saida, a to především v podání Marie Todorove (2009). 
Autorka v textu jasně navazuje na nové poznatky o balkanistickém diskurzu a teoreticko-
metodologicky čerpá i z nejnovější zahraničních prací, které využívají koncept balkanismu pro 
analýzu hudebních a dalších uměleckých jevů a aktivit (především Laušević 2007). V širším 
ohledu je práce teoreticky a metodologicky zakotvena v přístupech současné etnomuzikologie. 

Pro zodpovězení výzkumné otázky volí Alena Libánská vhodně kvalitativní soubor metod, a to 
etnografický terénní výzkum složený ze zúčastněného pozorování hudebních aktivit sedmi 
relevantních pražských hudebních skupin a polostrukturovaných rozhovorů s jejich českými 
členy. Popisuje a vhodně odůvodňuje proces sběru dat (klasické etnografické techniky obohacuje 
i o vhodnou techniku pro výzkum stereotypů, a to zakreslování do slepé mapy.) Výzkumný 
vzorek autorka rovněž volí vhodně, protože reaguje na svoji znalost terénu, kdy jednotliví 
hudebníci působí ve více „balkánských“ kapelách najednou, a tak výzkum odkrývá jejich 
vzájemné socio-kulturní vazby.     



Výsledná data ze zúčastněných pozorování a rozhovorů jsou analyzována a interpretována 
rovněž vhodným způsobem, výborná je závěrečná komparace výsledků výzkumu s obdobným 
etnomuzikologickým výzkumem Mirjany Laušević o amerických balkanites. V textu však 
postrádám více etnografického zhuštěného popisu a více vysvětlení emických a odborných 
termínů (např. bosenské iláhie apod. Naopak některé citace z rozhovorů se snad zbytečně 
opakují.) Důvodem je možná specifické postavení výzkumnice v terénu, kdy byla sama členkou 
pozorované hudební skupiny, tedy sama sobě informantkou, „insiderkou“ ve zkoumaném 
prostředí. Přestože se v textu správně snaží o reflexi své pozice a svého působení v terénu, sama 
se v jednom místě v závěru „chytá do pasti“ balkanismu, kdy je na Balkán pohlíženo „zvenčí 
jako na jeden homogenní celek se zaměnitelnými částmi“ (s. 77), když o odstavec dále tvrdí, že 
„je Balkán jako oblast pro čerpání inspirace zajímavou kombinací blízkého a vzdáleného…Na 
jednu stranu jsou pro nás tamní melodie a rytmus nezvyklé…Na druhou stranu jazyk je 
srozumitelný, není problém naučit se texty písní.“ (s. 77). Jako by existoval jakýsi jeden velký 
jihoslovanský „jazyk Balkánu“, bez ohledu na albánštinu, řečtinu, případně rumunštinu. (Texty 
písní by se pak učily podstatně složitěji.) 

Práci jako celek poněkud snižuje nedokonalost zpracování odborného textu: mnohé neobratné 
formulace (včetně trochu nešťastného podnázvu práce), občasné pravopisné chyby, překlepy a 
nevysvětlené zvláštní skloňování cizích jmen („v Džezvice“, „podle Džezvici“). Přepisy dvou 
textů v bosenštině / srbštině postrádají distinktivní interpunkci, u jednoho z textů neodpovídá 
český překlad slok, není uvedeno, odkud byly překlady přejaty. Texty navíc ani neslouží 
k následné analýze. Stejně v případě jediné notové transkripce v práci, zachycující pouze hlavní 
melodickou linku - z textu práce se nedozvídáme, kdo transkripci pořídil a proč je zde uvedena. 
Podobně u slepé mapy chybí popisek. Seznam literatury je obsahem přiměřený, v několika málo 
případech však není dodržen jednotný citační standard a internetové odkazy postrádají data 
přístupu.  

Předložená diplomová práce však koherentně prezentuje nová data a originálním způsobem je 
s využitím současných teoreticko-metodologických přístupů sociální a kulturní antropologie i 
etnomuzikologie úspěšně interpretuje, a proto ji přes výše uvedené drobné výtky a nedostatky 
hodnotím jako velmi dobrou. 
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