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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

Anežka Mejzrová se ve své bakalářské práci věnovala pražské hudební skupině Trombenik, na jejímž 

případu se rozhodla zkoumat imaginaci klezmerové hudby jakožto kulturního konstruktu z hlediska 

původem nežidovských hudebníků hrajících eklektickou zábavnou hudbu, založenou nejen na tzv. 

židovských prvcích.      

 Vhodnou úvodní součástí práce je osobní positioning. Následuje teoreticko-metodologická 

část, kde se autorka s ohledem na výzkumné otázky opírá o více méně relevantní etnomuzikologické i 

historické publikace, k nimž se v analytické části pokouší vztahovat svými daty opatřenými terénním 

výzkumem.   

 Za podstatný nedostatek předkládané práce – jinak věnované poměrně zajímavému a 

relevantnímu tématu – by se dala považovat její jazyková stránka. V textu je velké množství 

interpunkčních i stylistických chyb a neobratných slovních spojení (např. místo „prostředek židovské 

identity“ by bylo vhodnější užívat „symbolický ukazatel židovské identity“) a zejména pak nekritické a 

důkladněji neargumentované a odkazy podložené užívání pojmů, zejm. různých sousloví typu 

„klezmerová tradice“, „židovská tradice“, „hudební tradice“, dále pak „izraelská hudba“, užívání 

termínu „respondent“ v metodologii (patřičný pro kvantitativní výzkumy), atd.  

 Nepříliš vydařená je kapitola o historii klezmeru. Části textu věnované některým historickým 

aspektům židovských hudebních aktivit působí jako výpisky z kurzu Hudba židovských menšin, na 

řadě míst chybí k podstatným informacím (které ale nejsou obecně známými skutečnostmi) náležité 

odkazy. Některé teoretické texty nejsou autorkou správně interpretovány nebo parafrázovány (i 

např. fakt, že hudební projevy hlásící se ke klezmeru patří ve skutečnosti spíše do oblasti Slobinovy 

„interkultury“, než „subkultury“). Autorka se sice zřejmě právě z Murphyho dozvěděla o konceptu 

vynalézaných tradic, k samotnému Hobsbawmovi a Rangerovi ale neodkazuje.    

 Místy lze najít i určité nepřesnosti v hudební terminologii – co např. autorka přesně míní 

„orientální tóninou“? K vysvětlivkám hudebních termínů pak nejsou kusé články z Wikipedie 

vhodným zdrojem.   

 Není zdůvodněno, proč je úvodní momentka právě z dané akce. Analytická část je zpracována 

se snahou o určitou pečlivost, je znát, že se autorka pokoušela systematicky věnovat všem možným 

oblastem zkoumání. Jak ale píše, vystupuje skupina i na různých soukromých akcích, včetně 

židovských oslav svátků. Je škoda, že se autorce nepodařilo zřejmě dostat i na události tohoto typu a 

zohlednit právě různé typy hudebních akcí ve svém výzkumu. Hudební analýza je chvályhodná a 

vcelku zdařilá, bohužel ji však Anežka blíže nevztahuje ke svým výzkumným otázkám, nejen např. 

zjištěním, že tónový materiál je v prosté b moll (spíše než v f) a žádné „orientální“ prvky se tu 

nevyskytují. V závěru autorka shrnuje svá zjištění, mnohé z uvedeného je ale poměrně obecné – např. 

v hudební složce – jak autorka pouze naznačuje: jaké konkrétní harmonické postupy, melodické 

motivy či riffy by byly pro „trombenikovský“ klezmer ty specifické?   



 Z celkového charakteru práce vyplývá, že Anežka Mejzrová zvládla základy hudebně-

antropologického přístupu, práci ovšem ubírá na kvalitě jazyková stránka a nepříliš zdařilé zacházení s 

literaturou a zdroji, a především pak jejich vztažení k vlastním sebraným datům. Předkládanou práci 

doporučuji k obhajobě a z výše uvedených důvodů ji hodnotím jako dobrou až velmi dobrou.    
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