
 

Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Zuzany Příhodové „Melodie z podzemí. Hudební 

underground na severu Čech v období normalizace.“ 

 

Tématem práce je severočeská větev českého hudebního undergroundu. I když underground patří 

k nejlépe zdokumentovaným částem české a slovenské společnosti v období let 1968-89 

 (až si člověk občas říká, že méně by bylo více – a to ještě na televizní obrazovky nepřišel 

dokumentární cyklus Fenomén underground, kde bude těsto tématu rozváleno do 42 dílů), některé 

jeho lokální odnože jako by ležely ve stínu pražského undergroundového centra a jeho příběhů. 

 

Autorka si vytkla za cíl „pomoci nalézt jiný, než pouze mytizovaný pohled na underground 

v československých dějinách“. Klade si dvě výzkumné otázky: měl na tvorbu undergroundových 

hudebníků vliv tristní stav životního prostředí v severních Čechách? A jak narátoři vnímali svou roli 

v severočeském undergroundu? (v prvním případě dochází k možná překvapivému závěru, že onen 

vliv nebyl určující).  

 

Sestava narátorů pokrývá jak různé věkové skupiny, tak velkou část severočeské undergroundové 

mapy – a nakolik narátory znám, dovolím si tvrdit, že z nich autorka dostala to podstatné. Dali se 

ovšem vytěžit ještě další, o kterých v rozhovorech padla zmínka – nabízel se žatecký Pavel Škarýd 

nebo Milan Fred Pištěk, který je v kulturní sféře dodnes aktivní a který by mohl nabídnout žádoucí 

vhled do Ústí nad Labem.  

 

Je škoda, že pro starší fázi severočeského undergroundu nebyl k dispozici člověk, který by možná 

poskytl alternativní výklad k tomu, který nabízí František Stárek. Alespoň určitou náhradou je 

rozhovor s Miroslavem Skalickým, který dělal Vladimír Drápal pro časopis Mašurkovské podzemné 

(Lábusovy rozhovory s undergroundovými veterány v Mašurkách i jinde jsou vůbec pozoruhodným, 

leč poněkud opomíjeným zdrojem informací k historii českého undergroundu).  

 

Dostupná literatura k tématu a dobová publicistika je dobře zvládnutá. S potěšením jsem zaznamenal 

dobové i současné poznámky hudebníka z české alternativní hudební scény Mikoláše Chadimy 

ohledně kvality některých undergroundových kapel a jejich nekritizovatelnosti ve svém „domácím 

prostředí“ – jeho paličský článek o undergroundových kapelách v samizdatovém časopisu Vokno dle 

následných reakcí svého času opravdu píchl do vosího hnízda. 

 

Mám několik faktických připomínek. V partii o Hell's Devils bych si dovolil zpochybnit tvrzení o 

obrovské oblibě skupiny: její akční rádius mimo Prahu nebyl nijak výrazný. Ačkoli se to mnohde uvádí, 

myslím, že je trochu zavádějící hovořit v podmínkách Československa 60. let o profesionálních 

manažerech, jako se to činí v případě Evžena Fialy, impresária skupiny The Primitives Group. Též není 

přesné hovořit o pražské burze s gramodeskami v souvislosti s šedesátými lety, její působení je 

svázáno především s následující dekádou (s. 40-41). Rekvalifikace měly za úkol pročistit především 

profiscénu (s. 50). V partii věnované undergroundovým písničkářům bych byl velmi opatrný 

s tvrzením o boomu proletářských písničkářů – v kontextu českého folku těch let se jednalo o 

oblíbenou (zejména v případě Pavla Dobeše), ale přeci jen marginální záležitost. (s. 61) A opravdu 

příliš nerozumím tomu, co se chce říci tím, že oficiální hudební kritika byla „v rámci prorežimní 

tvorby... pouze fiktivním nástrojem sloužícím potřebám moci“ (pokud ovšem autorka naráží  na 



přezíravý postoj k oficiální hudební publicistice, který mezi některými undergrounďáky rezonoval a na 

který můžeme třeba narazit právě v některých číslech časopisu Mašurkovské podzemné, pak je 

všechno v pořádku). 

 

V celkovém hodnocení jsem osciloval mezi velmi dobrou a dobrou, ale nakonec volím dobrou kvůli 

několika politováníhodným událostem stylistického a pravopisného rázu, zejména v druhé polovině 

práce. 

 

Radek Diestler (zakladatel Popmusea ano, kulturní redaktor ne) 

 

 


