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 Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl sociologické zmapování hudební 

subkultury „indie“ v České republice. Teoreticky se odkazuje k pojmu pole Pierra Bourdieu, 

analyticky je založena na kvalitativním výzkumu technikou polostrukturovaných rozhovorů. 

Předností práce je výběr zajímavého tématu a nadšení autora pro věc, problematičtější je ale 

zpracování analýzy a celkový sociologický přínos práce. 

Oceňuji dobré zdůvodnění výběru tématu i upřímné uvedení důvodů k zúžení původního 

výzkumného záměru kolegy Marka. Pozitivní je také autorova zmínka, že výzkum z pozice 

insidera subkultury má svá pozitiva i negativa (str. 12), bohužel dále se v metodologické části 

věnuje pouze pozitivům a negativa dále nerozebírá. To je škoda, protože právě z těch by bylo 

možné se poučit, jak je přínosné udržet si určitý odstup od zkoumaného objektu a více 

kriticky analyzovat výpovědi respondentů.  

Teoretická část přehledně vysvětluje pojem indie, na základě zahraniční literatury vymezuje 

základní otázky zkoumání pro analytickou část. Jen dosti převažuje jeden pramen (Fonarow 

2006), který věřím, že je pro tématiku klíčový, ale by dobré ho konfrontovat i s jinými 

prameny. V teoretické části autor několikrát nadhodí i velmi zajímavé postřehy k roli této 

subkultury jako sociálního aktéra – kritika konzumní společnosti, prosazení žen v kapelách, 

antiinstitucionální naladění, elitářství atd. Tyto postřehy by určitě zasluhovaly další rozvedení 

a přispěly by i v analytické části k zajímavosti a sociologické přínosnosti studie. 

Struktura analytické části sice vychází z teoretických poznatků z literatury, zůstává ale 

převážně u popisu. Čtenář se tak sice dozví mnoho zajímavého o českém prostředí indie, 

jednotlivá specifika české indie scény jsou přehledně shrnuta, ale získané informace už nejsou 

dále příliš kriticky hodnoceny. Přitom mezi výpověďmi respondentů by se našlo mnoho 

rozporných tvrzení jak při hodnocení konkrétní české indie scény, tak zejména sociologicky 

zajímavých nesouladů mezi „image“ indie a realitou aktérů (chceme být nezávislý x stěžování 

si na nedostatek promotion, sláva je pro nezávislost nebezpečná x už sem konečně začaly 

jezdit i zvučný jména, atd.). Vzhledem k tomu, není moc co napsat do závěru práce – o čemž 

svědčí těch devět řádků. Při obhajobě by se tedy kolega mohl pokusit alespoň ústně prokázat, 

že dokáže o tématu přemýšlet více kriticky, sociologicky ho reflektovat a že jeho práce přináší 

zajímavé sociologické závěry, jen to tam zapomněl napsat. 

I přes výše přednesené výhrady doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi 

dobře. 
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