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Oponentský posudek  

 

 Student Filip Schneider si jako téma své bakalářské práce vybral romský bigbít 

v Československu 60. a 70. let, jeho cílem bylo zaměřit se na „kulturní a sociální koncepty“ onoho 

romského bigbítu, v práci reprezentovaného třemi konkrétními zkoumanými hudebníky. Přestože 

Filip uvádí jako základní techniku sběru svých dat narativní interview a uvádí, že do narace 

dotazovaných hudebníků zasahoval jen minimálně, nejsem si jistá adekvátností použití právě tohoto 

typu rozhovoru v rámci daného výzkumného projektu zvlášť s ohledem na dále uváděné skutečnosti. 

Nešlo zde přeci o výzkum životních příběhů dotazovaných v naprosté jejich celistvosti (z kterého by se 

teprve vyjevovaly určité významné segmenty), ale o zaměření na konkrétní oblast – tj. hudební 

aktivity dotazovaných, což ostatně Filip sám uvádí („zajímal jsem se o relativně úzký výsek jejich 

životní zkušenosti“, s. 11), zadruhé se ptal, „jak se dostali k hudbě, jak vznikla debatovaná kapela, co 

formovalo její zvuk, proč užívali textů v romštině“ (s. 12), apod. Ony „koncepty“, které tedy autor 

údajně objevoval v uskutečněných rozhovorech, tedy nejsou něčím, co by se tu vyskytlo zcela samo 

od sebe. Deklarované „minimální zasahování“ je také potom v určitém rozporu s „Hodnocením 

kvality“ výzkumu, kde Filip uvádí, že díky komparaci nahrávky a přepisu je možné zjistit, zda 

narátorům nekladl „příliš manipulativní otázky“ (s. 13).  

 Problémem je chybějící definice „identity“ a přesné odlišení toho, jak tedy „identitu“ chápe 

autor a jak jeho narátoři. Tvrzení, že „pro Bagárovce je romská identita centrálním tématem a romská 

hudební tradice hlavním inspiračním kanálem“ je sice hezké, ale bohužel mnoho neříkající. Práce 

obsahuje poměrně dlouhé úryvky ze samotných rozhovorů, které by bylo vhodné pro lepší 

přehlednost nejen umístit do kurzívy, ale také odsadit do bloku. Uplatňování „giving voice strategy,“ 

tedy přítomnost narátorů prostřednictvím jejich promluv v této práci je sice kladem, záporem je 

ovšem chybějící důkladnější autorova interpretace těchto výroků.    

 Ač se práce deklaruje jako etnomuzikologická a Filip Schneider se v teoretickém zakotvení 

opírá o Merriamův model zahrnující oblast zvuku, chování a konceptualizace, právě oblast zvuku, tak 

důležitá pro možné odstínění „romské“ a „bigbítové“ kapely, je tu zcela opomenuta, až na výjimku 

několika tvrzení na s. 21. Filip Schneider bohužel tvrzení svých narátorů nedoplňuje žádnou analýzou 

příkladů jejich tvorby (např. z archivních audio/video záznamů), čtenář se tedy pořádně nedozví, co 

vlastně hudebníci hráli. Rovněž odkaz na Marka Slobina je tu jen chabě zdůvodněn, jasně 

zformulovaná odpověď na otázku, co přesně by mělo být onou „mikrohudbou romského bigbítu“ 

v práci chybí.   

 Na závěry mohu dodat, že jsem se s Filipem Schneiderem potkávala opakovaně na 

etnomuzikologickém semináři doc. Zuzany Jurkové, kde jsme spolu s dalšími kolegy pracovali na 



přípravě knihy Pražské hudební světy. Mohu tak potvrdit Filipova tvrzení z v práci předkládaném 

positioningu, jeho zájem o etnomuzikologii povrchní nebyl. Je škoda, že Filip při zpracování 

bakalářské práce plně nevyužil všechny své schopnosti a hlavním nedostatkem práce jsou značné 

rezervy při práci se získanými daty. Přes veškeré výše uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě a 

hodnotím ji jako velmi dobrou.     
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