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Eliška Hudzíková se v diplomové práci pokouší o stanovení obecných rysů, na základě 
kterých by bylo možné rozpoznat specifický fenomén současné populární kultury označovaný
v českém prostředí málo známým pojmem „camp“. Přestože se zabývá i případy campu 
v oblasti filmu a výtvarného umění, svou definici úžeji vymezuje pro oblast populární 
nezávislé hudby.

V první polovině práce se věnuje teoretickému vymezení tohoto obtížně uchopitelného pojmu 
(kap. 1. – kap. 3.). Shrnuje dosud existující definice od slovníkových hesel až po důkladnější 
rozbory Christophera Isherwooda  a Umberta Eca. Nejvíce nosným je ale pro E. Hudzíkovou 
esej Susan Sontagové „Poznámky o fenoménu camp“ (Notes on Camp) z roku 1964. 
Diplomantka si z celkem padesáti osmi bodů, které Sontagová jmenuje, vybírá ty nejtypičtější 
(umělost, výstřednost, hyperbola, parodie, androgynnost apod.) a vytváří z nich východisko 
pro vlastní definici hudebního campu, kterou představuje v závěru práce. V rámci teoretické 
části ještě srovnává camp s kýčem, využívajíc teorii kýče U. Eca z knihy Skeptikové a těšitelé
(kap. 2.), a exponuje Mukařovského pojetí estetické funkce (kap. 3.).
V druhé polovině diplomové práce se E. Hudzíková soustředí na výklad konkrétních příkladů 
campu (bratři Kucharové, Andy Warhol, David LaChapelle, Jeff Koons aj.; kap. 4). Poslední 
pátá a nejdelší kapitola je věnována hudební formě campu, v níž vymezuje pojmy, jako je 
populární hudba, nezávislá hudba, přesvědčivě srovnává strategie kopírování uměleckých 
postupů, které jsou typické pro camp (tzv. copycat), s Ecovým „midcultem“ ze Skeptiků a 
těšitelů a na příkladech demonstruje, že role vizuální složky v hudebním campu dominuje nad 
hudbou samotnou. V této části se také konečně objevuje definice hudebního campu, kterým je 
podle E. Hudzíkové takové dílo, které splňuje nejméně čtyři z pěti následujících podmínek. 
Dílo musí být 1. umělé/nepřirozené, 2. přehnané, 3. genderově neurčitelné, 4. 
ironické/parodické a 5. věrné výroku „je to dobré, protože je to hrozné“. Po této definici 
autorka podává bohatý výčet příkladů, u nichž zvažuje, zda tyto podmínky splňují či ne. 

Téma diplomové práce je bezesporu výborně zvolené. Fenomén „camp“ je pozoruhodnou 
tendencí v populární kultuře současné epochy, a proto si zaslouží teoretické zpracování. Na 
práci nejvíce oceňuji vlastní diplomantčinu definici tohoto pojmu vztaženou na oblast hudby. 
Stanovení oněch pěti základních podmínek, na základě kterých lze camp rozpoznat, se 
ukazuje jako přesvědčivé zvláště v analýzách konkrétních případů, jimiž diplomantka práci 
zakončuje.
Na druhou stranu by si práce zasloužila celkově hlubší teoretické zakotvení a především 
jasnější vzájemné provázání celé argumentace. Nejfrapantnější je to v případě třetí kapitoly 
věnované Mukařovského estetické funkci. E. Hudzíková popisuje proměnlivý, na 
společenských normách závislý charakter estetické funkce přesně, zrovna tak s tím související 
dynamické pojetí hranic mezi sférou uměleckou a mimouměleckou, nic z toho však není 
využito v dalších částech textu, a tak celá kapitola stojí v diplomové práci osamocena. Dále, 
výklad eseje S. Sontagové je málo přehledný a vzhledem k tomu, že jde o výchozí text, mohly 
být základní rysy analyzovány precizněji. To se týká například tématu umělosti, komiky 
(parodie, ironie) či vztahu k fenoménu „dandysmu“, který vykazuje řadu značných 
podobností s campem. V neposlední řadě i Ecova teorie kýče, která je správně využita 



k vymezení campu a kýče (a je jistě vhodnější než další zmiňované teorie T. Kulky či H. 
Brocha), by se mohla odrážet v závěrečných pasážích textu.

Z výše uvedených důvodů hodnotím diplomovou práci Elišky Hudzíkové „Fenomén camp a 
jeho prejavy a podoby v súčasnej populárnej hudbe“ známkou velmi dobře.

V Praze dne 13. 6. 2015
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