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Martina Janušová si zvolila za téma své diplomové práce životní osudy lidového muzikanta
Jana Pelára, jehož některé písně zlidověly a staly se součástí národní kultury, což navozuje
dojem, že jeho život a dílo musely být už mnohokrát zpracovány. Skutečnost je ale opačná. O
Pelárovi existuje jen několik stručných encyklopedických záznamů a článků na úrovni lidové
historiografie a regionální žurnalistiky.
M. Janušová, jak sama píše, se pro zpracování Pelárova života rozhodla proto, že se zajímá o
dějiny valašského regionu. Současně hledala téma, které by mohlo být primárně založeno na
archivním výzkumu a přitom by jí umožňovalo aplikovat interdisciplinární kulturně historický
přístup. Jan Pelár se ale ukázal být poměrně složitým tématem. O jeho životě se dochovaly jen
fragmentární archivní prameny. Publikované novinové články a studie odkazují často na
zdroje dnes neidentifikovatelné nebo své zdroje necitují vůbec. M. Janušová proto musela
podniknout téměř detektivní pátrání, aby mohla alespoň v hrubých obrysech rekonstruovat
život a hudební činnost tohoto valašského hudebníka. Svůj zájem zaměřila především na jeho
účast na Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze r. 1895, která byla jedním ze
zlomových okamžiků jeho hudební tvorby. Vedle toho se pokusila zařadit Pelára a jeho
kapelu do kontextu tehdejší folklórní scény, zejména do kontextu formování a dalšího vývoje
podobných tehdejších souborů. Stranou neponechala ani specifika valašského regionu,
především jazyk.
M. Janušové se i přes značnou komplikovanost jejího úkolu podařilo z dochovaných
zlomkovitých materiálů vytvořit ucelený obraz Pelárova života. Oceňuji autorčin smysl pro
detail a pečlivost v práci s archivními zdroji. Pokud by se autorka chtěla tématu dále věnovat,
za pozornost by stálo hlubší začlenění Pelárovy tvorby do valašského folkloru v obecné
rovině, event. ve srovnání s vývojem v dalších moravských a českých regionech.
Martina Janušová naplnila požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k
obhajobě. Hodnotím práci stupněm výborně; bude však záležet na průběhu obhajoby.
3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
1) Narazila autorka při svém studiu na fenomén jiného lidového kapelníka, jehož činnost a
skladby podobně jako u Pelára zdomácněly a přežily svého autora o desítky let ?
2) Podařilo se autorce nalézt aspoň nějaké originální notové zápisy Pelárových skladeb (tj.
nejenom ty v tištěném zpěvníku) ?
3) Existuje nějaká soukromá korespondence Jana Pelára ?
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