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Olga Knoflíčková se ve své práci věnuje hudební skupině Garáž. Popsuje její činnost, kterou

zasazuje do kontextu širšího společenství, kulturního provozu, ale i politického prostředí a 

sleduje její vývoj v čase. Ústřední teoretický rámec studie představuje koncepce českého

undergroundu. Autorka si ovšem záměrně vybrala hudební skupinu, resp. sociální skupinu, 

jež nepatří mezi původní představitele undergroundového společenství, ovšem měla k němu 

téměř od začátku svého působení velice blízko. Na poli teoretické diskuze o problematice 

českého undergroundu existují rozdílné názory na definování samotného pojmu a na 

vymezení jevů, které označuje. Předkládaná práce není pouze detailním náhledem na

konkrétní hudební skupinu a její historicko-společenský kontext, nýbrž i zajímavým

příspěvkem do této debaty.

Text svým rozsahem i formálními náležitostmi odpovídá parametrům bakalářské práce. 

Rovněž i výběr mikrosociologického tématu vnímaného v širším společensko-politickém 

kontextu je pro tento formát vhodný. Téma jako takové je z hlediska sociologie a historické 

sociologie relevantní. Nejenže Garáž představuje svébytný element české hudební scény, 

který byl v době svého vzniku originální, ale kapela byla a je napojena na okruh 

undergroundového hnutí, i když z něho zároveň vybočovala. Zajímavé je i to, že toto hudební

uskupení bylo nejvíce aktivní v období, kdy se v Československu měnil politický režim a tedy 

i podmínky pro provozování kulturních aktivit. Garáž navíc působí dodnes, nabízí se tedy 

jako zajímavý zdroj informací o působení jednoho subjektu české kulturní scény v delším 

časovém úseku.

Oceňuji, že autorka kromě sekundárních dat (čerpaných z literatury, z již existujících 

rozhovorů, internetových stránek atd.) provedla rozhovory s vybranými členy kapely a přináší 

tak jednak zajímavý vhled do vnitřního světa skupiny, a jednak názory narátorů na témata 

týkající se širšího kontextu existence kapely. Pozitivně hodnotím rovněž výběr a rozsah 

použité literatury a obohacení práce o přílohy (fotografie, citáty z pořízených rozhovorů, 

relevantní článek Nová vlna se starým obsahem z roku 1983 atd.).



Dovolím si ovšem zmínit i slabší stránky práce. Za nejvýraznější problém považuji to, že

historicko-teoretickou část věnovanou popisu a vývoji fenoménu undergroundu, alternativní 

kultury a hudební scény v Československu, která zaujímá přibližně polovinu celého textu,

autorka pojala téměř výhradně jako koláž citátů či parafrází jiných autorů, aniž by je 

prokládala nějakým vlastním výkladem, dávala je do souvislostí, vysvětlovala, proč je 

používá. Navíc se k představeným myšlenkám a koncepcím nijak nevrací při vyvozování 

závěrů z empirické části studie. Většina z použitých myšlenek je sice zajímavá a k tématu 

relevantní, ovšem ono „nemoderované“ pospojování působí, jako když autorka poskytuje 

pouze výtah z existujícího poznání, ale nepracuje s ním, nezaujímá k němu stanovisko. Navíc 

tento způsob popisu ubírá na čtivosti textu.

Za příliš šťastné nepovažuji zařazení pojednání o nové vlně mezi podkapitoly výkladu o 

vzniku a vývoji undergroundu v Československu. Jednalo se o odlišné segmenty tehdejší

hudební scény (vnímají to tak i autoři, kteří jsou v této práci citováni, například Miroslav 

Vaněk, Martin Machovec či Josef Alan).

Další připomínka se týká nedostatečné obezřetnosti při formulaci některých myšlenek. 

Autorka například píše: „Ve své práci jsem nalezla možnosti, jak uchopit širší téma českých

dějin a jak uvažovat nad autonomií českého státu prostřednictvím jedné kapely.“ Toto 

vyjádření budí dojem přeceňování významu kapely, navíc o autonomii českého státu text 

vůbec nepojednává. Podobně rušivých míst je v textu více. Jedním z cílů práce je zjistit, zda je 

možné skupinu Garáž považovat za součást hnutí undergroundu (toto sleduje i jedna 

z výzkumných otázek). Odpověď by měla vyplynout z provedeného výzkumu. Několik 

autorčiných formulací však působí dojmem, že se již na začátku rozhodla Garáž jako 

undergroundovou kapelu popsat. Například v úvodu píše: „ A konečně v poslední části 

budu analyzovat kapelu Garáž (...) přiblížím její příběh na hudební  scéně a postupně ho 

zformuji do již známého undergroundového kontextu.“ V závěru v podobném duchu uvádí: 

„V druhé části jsem postoupila k periodizaci československého undergroundu a snažila se,

aby bylo ve třetí části práce možné kapelu Garáž uchopit v historicko-sociologickém

kontextu (..) a uchopit ji jako underground." Rovněž doporučuji vyvarovat se 

v akademickém textu osobního tónu – například: „Ráda bych tento výzkumný projekt 

ocenila i jako můj  osobní přínos, díky němuž  jsem se prostřednictvím osobních

výpovědí dostala do zcela jiné perspektivy, pochopila historický kontext (..)“.



Navzdory těmto kritickým postřehům práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhuji známku „dobře“, v případě přesvědčivého výkonu při obhajobě „velmi 

dobře“.

Náměty a otázky k obhajobě:

1) Jedna ze čtyř výzkumných otázek, které si autorka ve své práci stanovila, zní 

následovně: „Neslo působení kapely jeden z rozhodujících vlivů zničující

komunismus v naší zemi?“ Nabízí se připomínka, zda je vůbec adekvátní uvažovat o 

takto výrazném celospolečenském významu kapely Garáž. Navíc kromě krátkých 

názorů Jana Macháčka a Tonyho Ducháčka není tato otázka v práci nějak řešena. 

Proto bych autorku poprosil, zda by při obhajobě mohla vysvětlit, proč si tuto 

výzkumnou otázku položila, a jak by na ní odpověděla.

2) Autorka se přiklání k řazení Garáže mezi underground. Kapela je stále aktivní, stejně 

jako řada jiných protagonistů tohoto společenství. Zajímal by mě autorčin názor na 

postavení a význam českého undergroundu v současnosti. Nese stále znaky, hodnoty 

a funkce, které vykazoval původně? Nebo se jedná spíše o stále žijící připomínku 

minulosti a podobné znaky a funkce undergroundu nesou v současné české 

společnosti jiní aktéři?

V Praze 3. 9. 2013 Michal Geisler


