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Práce s ambiciózním a slibným názvem nabídne pouze to, kam její autorku pustí její 

teoretická průprava a interpretační zručnost. Sice nelze na úrovni bakalářské práce požadovat 

výraznější interpretační zběhlost, přesto bychom mohli očekávat solidní teoretickou průpravu. 

Autorčin způsob zpracování drobných exkursů do teorie (různými směry) – od pojetí motivu 

přes sociologickou definici náboženství k rozdílu mezi interpretací a analýzou až k tematizaci 

biblických motivů – prozrazuje, že není v žádné z nabídnutých perspektiv doma. Což se 

promítá do jejího argumentačního stylu, neboť namísto upřesňování a rozvíjení vůdčí teze 

jsme svědky častého parafrázování, a to jak v teoretické části, tak také v interpretačních 

pasážích, v nichž autorka stručně nastíní písničku, zdůrazní několik motivů a hned přechází 

k dalšímu tématu. Jedná se o kaleidoskop dílčích postřehů, citací, parafrází, názorů, aniž by 

autorka zaujala ke svému tématu reflektovanější vztah. Tudíž se jí ani nepodaří vybudovat 

jistou perspektivu, kterou bychom mohli jako čtenáři její práce zaujmout. 

S ohledem na teoretickou průpravu a interpretační zručnost je zjevné, že si autorka vzala příliš 

velké sousto, i jeden z autorů by býval bohatě stačil. Při důslednější analýze jednoho z autorů 

(nebo také jedné písně) by se autorka mohla postupně propracovávat k lepšímu uchopení 

tématu, a to i jeho teoretických aspektů, které se snaží letem světem načrtnout v úvodních 

kapitolách. Kupříkladu by si mohla ujasnit, jakým způsobem konkrétní autor buduje svoji 

tematickou síť, nakolik má takto zvolený interpretační přístup svoje meze, jak vůbec chápat 

funkčnost jednotlivých literárních prvků, a v neposlední řadě, jak chápat jistou invariantnost 

náboženských témat, s nimiž autoři tvůrčím způsobem pracují. Zdá se, že autorka zvolené 

téma (ale jak konkrétně zní, kromě toho, že zvolení autoři využívají náboženských motivů?)  

převedla do bakalářské práce, aniž by však svůj původní dojem výrazněji korigovala. 

Zpracovávání tématu ani autorku, ani téma, nijak nepoznamenalo. Autorce však nelze upřít 

určitou pečlivost, s níž práci vypracovala, zároveň kapitolu věnovanou Krylovi můžeme 

chápat jako interpretační pokus, z těchto důvodů navrhuji práci hodnotit známkou dobře. 

Dílčí námitky: 

Na s. 14 píše autorka o „vnitřní“ funkci textu, co tím míní? Navíc uvádí, že se bude přidržovat 

klasické terminologie, jakou konkrétní terminologii má na mysli (proč ji neuvádí)? 

„Je to právě z toho důvodu, že slova písničkářů v dobách socialismu často sloužily (sic!) jako 

šifry a jinotaje ukrývající v sobě narážky na politický režim“ (s. 15). Domníváte se, že 

figurativnost poezie a prózy se omezuje pouze na „socialismus“? Není literární dílo vždy 

šifrou, rébusem nebo jinotajem? 

Není mi zrovna jasné, proč autorka řeší společenskou roli písničkáře, když se rozhodla 

provést analýzu náboženských motivů (tudíž analýzu textu) (s. 16). Navíc to trochu zavání 

mesianismem písničkáře. Každý, kdo je součástí veřejného prostoru, jej spoluutváří. To mají 



písničkáři nějaké výsadní postavení? Jejich společenská role před rokem 1989 je nesporná, ale 

můžeme ještě dnes nalézt obdobný fenomén? Pokud charakterizujete písničkáře jako 

implicitně protirežimního, redukujete jeho tvorbu na její politický aspekt. Nadto chcete psát 

o náboženských motivech – máme je tedy chápat jako implicitní polemiku s režimem? Tím 

pádem by po roce 1989 ztratily svůj význam. 

Na s. 18 autorka přebírá stanovisko Černého, že se po roce 1989 ztrácí politický aspekt 

písničkáře a větší důraz je kladen na hudební stránku. Mám tomu rozumět tak, že v dnešní 

společnosti už není proti čemu protestovat, s čím nesouhlasit? Nebo je to dáno ještě něčím 

jiným? 

Dále autorka píše, že po roce 1989 vymizel nepřítel – tudíž se vracíme k tomu, že fenomén 

písničkáře je produktem normalizace. Pokud dnes už není žádný nepřítel, pokud již není proti 

čemu protestovat atp., máme tedy chápat písničkáře jako antikomunistického básníka 

s kytarou? 

Na s. 23 autorka zmiňuje historický kontext písně Tak vás tu máme. K tomu, aby se 

z historické situace stala situace dramatická (osudová událost), je zapotřebí prosvětlit 

(posvětit) ji mýtem (promítnout do ní určité fikční schéma), což by také stálo za interpretaci. 

Tímto bychom se postupně dostávali k tomu, nakolik investice náboženských motivů 

vyostřuje konflikt, neboť ty využívají binárního slovníku. 

Nerozumím příliš pasáži (na s. 36) o podlehnutí ďáblu a Státní bezpečnosti, mohla by to 

autorka vysvětlit? Tuto pasáž bych vyznačil – jako jednu z mnoha dalších – jako příklad 

interpretační ledabylosti, která jde ruku v ruce s příkrými, přesto však ne zcela jasně 

formulovanými soudy. 

Na s. 41 při interpretaci písně Dál se háže kamením pomíjí autorka figurativnost písně. Sice ji 

Nohavica datuje rokem 1983, ale vzpomíná na koncert z roku 1990. Nemění se právě význam 

písně se změnou politického kontextu, což spočívá právě v její bytostné figurativnosti? Kromě 

toho Nohavica své písně komentuje (autorka to zmiňuje u písně Darmoděj), tímto se nám 

ovšem otevírá o jeden plán bohatší interpretační pole – autorský komentář, i ten by bylo třeba 

vzít do interpretační hry. 
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