
Posudek na diplomovou práci Bc. Zuzany Příhodové „Melodie z podzemí. Hudební underground na 

severu Čech v období normalizace“, 83 s. 

Bc. Zuzana Příhodová si vytkla za cíl nesnadný úkol, pomocí orální historie a dalších zdrojů, 

pramenů ze soukromých sbírek i z oficiálních zdrojů, poodhalit další z možných pohledů na hudební 

underground, konkrétně v severních Čechách. Volba severočeského a pouze hudebního 

undergroundu (i když provázanost s literaturou či výtvarným uměním je naznačena) byla asi 

schůdnou alternativou, jak se v rámci diplomové práce „neutopit“ v pramenech na straně jedné a 

různé výstupy pouze nepřevyprávět na straně druhé. O undergroundu se v našem prostředí píše sice 

hodně, ale převažují práce nedostatečně kritické, jsou to jednak počiny „insiderů“ (dnes cca 

šedesátníků) a pak lidí o generaci, někdy i dvě mladších obdivovatelů „androšské kultury“. Veden 

obavou, aby nevznikla jen další práce o „veselém ghettu“, jsem se diplomantce snažil několikrát hned 

na počátku nastínit mnohá úskalí. Evidentně si náš rozhovor zapamatovala a v jistých pasážích 

vyvažovala osobní příklon k undergroundové kultuře alespoň občasnými připomenutím toho, že „za 

domácí úkol dostala nesepisovat jen další „oslavnou práci“. Myslím, že v kritickém pohledu zůstala 

někde uprostřed mezi snahou historika a fanouškem hudebního undergroundu nebo jeho 

konkrétních osobností. Znovu je třeba zdůraznit a ocenit snahu napsat diplomovou práci o 

undergroundu v jakémkoli regionu či v jakémkoli kulturním prostředí, jde úkol složitý někdy i doslova 

nemožný (v některých ohledech jsou „Androši“ spíše uzavřenou sektou s vlastními pravdami, 

legendami a příběhy) i pro ostřílené kozáky.  

Práce v celku střídá velmi dobré postřehy s těmi průměrnými až po některé, jež by, pokud by 

byly opuštěny nikomu nechyběly. Pokud samo téma můžeme s jistou licencí považovat za málo 

tradiční, pak zpracování diplomové práce je tradiční zcela. Nemusí to být ovšem na škodu. 

Za dobře odvedený kus práce považuji metodický úvod, především pasáže týkající se orální 

historie, heuristiky výběru a kontaktování narátorů atd. 

Kapitola věnovaná obecně politicko-sociální situaci v Československu do roku 1989 dosáhla 

mnoha změn a úprav k lepšímu. Diplomantka přeci jen opustila myšlenku zachytit úplně všechno 

(ekonomiky, vysoká politika, mezinárodní podmínky rozpadu bloku…) a soustředila se na sociální děje 

tu více, tu méně související s její diplomovou prací a to jak v celostátním tak pak i (lépe) v regionálním 

severočeském regionu. Kapitolu „Underground v rámci tří kultur“, pokládám za pouhý soupis dosud 

užívaných názorů jen s malým obohacením autorčiných vlastních názorů, o něco lépe se to povedlo 

tam, kde se Zuzana Příhodová rozepisuje o vybraném fenoménu v severočeském regionu. Na přetřes 

se tak dostává životní prostředí, severočeská populace, krajina, vykořeněnost atd. Vlastní empirický 

výzkum (ovšem s mnoha již publikovanými výstupy) tak vlastně začíná na straně 39. Za zdařilou sondu 

pokládám podkapitolu Teplický music House a Pecka z vajíčka, resp. Okres Comutov a The Hever a 

Vazelína Band a Baráky souostroví svobody, Žatecko a Orchestr Bissext, které naznačuje, že pokud by 

autorka „šla“ po méně probádaných cestách, nemusela by být neúspěšnou. I když protihráčem byl 

třeba ostřílený a již profesionální vypravěč „Čuňas“ Stárek. Zajímavější informace v tomto směru 

Zuzana Příhodová vydolovala z Luďka Zedníka a Vladimíra Drápala. Bohužel podkapitolou o 

spolupráci regionu a hlavního města (v rovině undergroundu) se z vlastních myšlenkových pochodů 

dostává opět na orbit známých schematických poloh vnímání undergroundu včetně citovaného 

hodnocení nejznámějšího „kritika“ undergroundu Mikoláše Chadimy.      



Za poměrně ilustrativní pokládám připojení a zamyšlení se nad některými texty hudebních 

skupin, především méně známých Aku-Aku, Orchestr Bissext, ad. 

Práce je psána průměrným jazykem, občas se stále ještě najdou chyby, přesto Zuzana 

Příhodová učinila za poslední čtvrt rok ve své diplomové práci pokrok. Více bych stále čekal 

v analytických pasážích, jako by byla autorka svázaná na jedné straně názory svého školitele a na 

druhé straně protagonisty zkoumaného předmětu – undergroundu. Daleko propracovanější jsou 

popisné pasáže, kde se můžeme setkat i s informacemi dosud neznámými. 

Práci považuji za obhajitelnou, přikláním se k hodnocení horší velmi dobrá (2) 

 

 

V Praze, 8. 6. 2014     prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 

 

 

 


