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Posudek vedoucího bakalářské práce Olgy Knoflí čkové  

« Hudební skupina Garáž v historicko-sociologické perspektivě » 

Olga Knoflíčkova napsala práci teoreticko-výzkumné povahy o rozsahu 48 stran. Seznam 
literatury čítá 4 str. a přílohy 27 str.  
 
Práce je rozčleněna do tří částí – úvodu (2 str.), kapitola o metodách výzkumu, vymezení 
pojmu underground (10str.), vznik a vývoj undergroundu (14 str.), kapitola o skupině Garáž 
(15 str.) a závěr (2 str.). Součástí textu je i kvalitní poznámkový aparát. Práci rozhodně 
doporučuji k obhajobě. 
 
Bakalářská práce pojednává o stále aktuálním a nedopracovaném tématu, kterým je český 
underground, a to prostřednictvím případové studie skupiny Garáž. Autorka udává: 
„…Hlavním cílem, jenž si tato práce klade, je definovat zásadní změny, význam, vývoj a 
historickou kontinuitu hudební skupiny Garáž..“ (str.8). Cíl práce se autorce podařilo 
bezesporu naplnit, také díky tomu, že si dokázala své téma vhodně specifikovat. 

Bakalářská práce má logickou strukturu, která autorce umožňuje rozvíjet hlavní linii výkladu. 
Po formální stránce je práce pečlivě provedená.  Autorka prokázala, že umí pracovat s 
odbornou literaturou, na kterou v textu řádně odkazuje. Prokázala také schopnost kritické 
analýzy zdrojů a vedení vlastního kvalitativního výzkumu (rozhovory se členy kapely).  
 
Zajímavý je pro mě jeden z elementů pojednávané problematiky, který se v textu objevuje od 
začátku. I když byla skupina Garáž oficiální kapelou, lze ji považovat za undergroundovou 
z různých důvodů:  

- velká část vystoupení kapely před rokem 1989 měla podobné znaky jako koncerty 
undergroundových kapel (svatby, neohlášené koncerty atd.) 

- někteří členové kapely hráli i v undergroundových kapelách, například v PPU 
- co se společenského života týče, členové kapely a zdá se, že i velká část publika patřili 

ke světu undergroundu 
Tato obzvlášť zajímavá linie bohužel není podle mého názoru v textu dostatečně zpracována, 
ani vyargumentována. 
Kladně hodnotím kritickou analýzu definice undergroundu, teoretickou část a citace 
z rozhovorů autorky se členy kapely. Bohužel však nedostatečně připojuje vlastní analýzy 
k těmto citacím. 
Otázky k obhajobě mám následující: 

1. Nakolik je podle Vás underground definován subkulturou, a nakolik podzemím? 
2. Co reprezentuje skupina Garáž pro mladší generaci? 

 
Ačkoliv má práce své nedostatky, autorka kvalitně pracuje s literaturou a prezentuje i svůj 
vlastní výzkum. Jde o velmi kvalitní bakalářskou práci. Proto navrhuji hodnotit práci, v 
závislosti na výsledku ústní obhajoby, známkou výborně, po případě velmi dobře. 
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