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s jevy současné kultury se jako s tén1.aty rigorózních prací setká· 
válne, žet spíše vj'iiInečně. Thn spíše je třeba takovou volbu přivítat. 
Podobně vzácná jsou témata, zpracovávajíd aktuálni teoretické kon· 
cepty, relevantní pro kuthuologii. Nyní před námi leží práce, jejíž přpd· 
H·ět :lntnrk<l pojn1E'110V:1L::l takto: "kulturně-sori!dní anrrfýza fenoménu no

m;ÍC",h;rí pfomftnutého nf! po?ndi jt?dnaho z proHrfií sauřru:rné (!/fernnHuni ku/

hrry sOllstředéné kolem hudehniho stylu freetC'chno fT myšlenky polokočovného 

ži'Uotn" (s, 5). Analýza synchronni SE.' proJíná s pohledeln diachronním. 
Úkol jf~ navic kmnpHkován řadou faktorú: Uterahlra k jedné slo:J:ce té

rnaht .nraktickv chybL klfčové textv k filo')otlrké fundaci koncE'l"Jtn no-
t w ~ w 

lnádstvi nejsou dosh.1pné v češtině, sám pojem 7i1téžl1je ni1dV7ivánL do-
rnád rr){'diah7aC\'~ někh·-"rých di1čích projevil soutěží v nekOll1petentnosti 
s domád politickou sc(~nol1 (l ohp tak svorné kontaminovaly terén zkou

JnánÍ. 
Kolcg}'l1ě Kropáčková tak stála před úkolem miInořádnč cl··Hln}'111. 

Pro jeho úspěšni' splnění disponovala dvěn13 podstatn)'111i předpoklady, 

které hy <;)0 mohly při povrchnfn'l pnh lr'dtl jevit }11<n v7njC:'mn?' se \')'ll1ČU-
., , P k -I'rI L- + v , v , f' /- t I I "t V

" k v v pn: < 0 .. 110 J'p () ')"UJ'C'1V? r0zumem J'nl:T,P j s a a uvnl f, Jlna, rt'ceno, 
v p07nání toho, co CH1<'lly71/je, nebyla odkázána 11(1 zprostředkováni, ale 
mohla se opřít o autopsii. 7árovefi zachovává příkladnou badateJskou 
k8zeJ'l ;l jZiko interpret stoji vně, v pozici; kter:.1 je dllkladně připravena 

teoreticky a nletodologicky. 
A utorka nikde llepojnlenovává nic ze své C't~sty k témahl j zveřej

ňuje až. v)!s1edek. Je to sympatické, ale ph povrchním čtpnf by 73 jjstOll 
samozřejrnostL s níž jť:~ tento výsledek podáni lnoh (a zml zet obti žnost 
úkolu a míra schopností a úsilí, jež vyžadoval. lak dť'lkladně j(.:. <;tr;lh"~if' 
z1l1ocněnÍ se télnahl prOlnyšlena, prozrazuje samotná strukhua práce. 

Korektní po:imová expozice je í ideální expozicí tén1atu. V kapitole o 
technjvalu je podobně expozice předmětu spojena s expozicí témat 
podloženou analýzou a .interpretaci. Osobně si zde cením zVláště objevné 

interpretace tcchnivalu jako novodobé podoby karnevalové zába\')' 
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hna. I-lnutí I\Jew Age Travellers je pak, v tOluto rozsa...~u ~ přcdcvšún 

kvalitě II nás poprvé, objasněno i ve svén1. kulturnčhistorickén1. kontcxhL 
KOnlpé'lrativní kapitolCl( věnovaná srovnání britskE~ a české freetechno 

, v' lvi I h kt" ťl -l f ,E Oh ..JI"" f ° sceny, pnnasl cenne C '11'a" ,cns.JK,y tlOTné1Cl SJ l<lCE.'1 pou ozenc 'V~:V0J0' 

vou analýzou, 
.J 

Stále zpřesiíovaný výměr novodobého nomádstvl je pak pi'eveden 

do další dimenze - konceptu psychkk0ho nornádstvl v kapitole, již pnke 

vrchoH. A utorka zde bezpecne vybírá nejpodstatnější koncepce, trasujíd 
západní nlyslení o nomádství, předevšínl ti losohcké a sociologické. NeJ
více prostonl se zde po zásluze dostává Maftesohho spisu O nomádstvÍ, 

dOu CiHese t )eleuze a tiéhxe GuattarihoMil/es plntťaux,. které dosud ne
matne v ceshne (autorka s nim pracovala v anglickém překl a dt1) , 8 teo
riínl Hakhna tleye. čte je kriticky a s příkladnou akrlbíí, ZpúsoDPm který 

prozrazuje dúkladnost její filosofické enldice. Navíc výsledky svého 
čtení dokáže artikulovat zpibobenl přitažlivým sérnantickou čistotou, 

pevnou logikou stavby texul( vysokou jazykovou kulhuou, kultivova .. 
n01J neok3zalostí a invenčnosti. 

Tyto charakteristiky lze ostah1.ě vztálmout na celek práce, kde je 
k nin1. třeba přičíst ještě rafinovanou účiImost jeho kon1pozice. rv1imo

řádně obtížného zadá:tú se kok'gy'ně Kropáčková zhostila zpúsobenl 
... v • v '..J' pv dl v , ,. l' d'l t kt" rov-ne7 n11nlO1'uUllym, " ft' " 07!2na prace Je 7raytn . Lem varufery ma 

rysy definitivnosti, dOem svrchovaně oríginálnínl a pl'lvodnínl, které 

v n{1~em prostředí představuje nejen první obsáhlejšt plně kvalifikova
nou :1 n(:"tE'nd(.~nčni infoflllRCi (l předmětu, ale t:1ké nemalý přínos teore

tický a metodologický. V pozici nakladatelského redakt(~ra či lektora 
bych ji neváhal beze změn dOpOTIlčit ke knjžnlmu vydání. Jako čtenáře 
mě na ni strhl její nenápadný, ale o to naléhavěJší étos! kh:~rý zakládá 
v texhl permanentně přítomné ténla Hdské svobody. 

Rigorózní práci Lindy Kropáčkové Nomádi moderní doby jako zralé 

púvodní spojení erudovaného zpracování konkrétní snbkuLhlry 
s vyspělý-nl teoretickÝlll zpracovánÍln tenOlnénu nonládství plně dopo

ručuji k obha.iobě. 

V Praze 20. Qlifti\Í\ lG~,~ PhDr, VladirnÍr Czumalo, CSc. 


