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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

 Oldřich Poděbradský se ve své bakalářské práci soustředil na osobnost jednoho z posledních 

„pravých Šumaváků“, svého kmotra Eduarda Honese. Na jeho případu se pokusil 

z etnomuzikologického hlediska podívat na hudební život Horské Kvildy a vztáhnout tamní aktivity 

k otázce identity šumavských Němců z Horské Kvildy, jejichž zástupcem Eduard Hones je.    

 Co se týče metodologie, zvolil autor (vedle zúčastněného pozorování a analýzy získaných 

hudebních materiálů) vzhledem k tématu jako hlavní techniku sběru dat narativní rozhovor a opírá se 

o práci Vaňka a Mückeho věnovanou teorii a praxi orální historie. Bohužel se však v metodologii ani 

v teoretickém zakotvení nevěnuje otázce paměti, jejích sociálních rámců, které v tomto případě jistě 

hrály důležitou roli za předpokladu, že Eduard Hones musel po druhé světové válce nedobrovolně 

mluvit česky a zůstat v Československu. Problematika identity je však teoreticky zpracována 

dostatečně, autor se opírá o relevantní zdroje.    

 Důkladněji se Oldřich mohl věnovat kapitole o historii a demografii Horské Kvildy, kde by bylo 

třeba předložit přesnější data. Různé důležité informace se mnohde objevují ne vždy přehledně: 

autor sice zmiňuje, že před odsunem zde žilo více než 600 německy mluvících obyvatel, ale stálo by za 

to opřít se o konkrétní demografické údaje a čerpat nejen z vyprávění svého kmotra (i s ohledem na 

problematiku paměti) a z webu Horské Kvildy. Autor mohl využít statistické údaje i historické práce. 

Jak velkou většinu přesně tvořili obyvatelé hlásící se k německé národnosti v jednotlivých obdobích? 

Kolik zde bylo – pokud vůbec -  Čechů? Kolik obyvatel přesně bylo odsunuto, atd.? Autor např. 

neuvádí, zda se dotyční hlásili k německé národnosti úředně a zda docházelo k nějakým proměnám. 

V kapitole věnované historii šumavské Horské Kvildy a tamních hudebních aktivit od 19. 

století Oldřich vychází převážně z práce Šafránkové a přiznává, že odtud se nedozvídáme nic bližšího 

o identitě muzikantů. Jezdili hrát (jak autor píše, do Bavorska, ale také do Ruska) jen pro německé 

publikum či nikoli? I v případě Eduarda Honese nejsou přesně specifikováni členové ani publikum 

uskupení, v nichž hrál, zda a jak velkou většinu z něj tvořili odsunutí Němci, případně kdo byli další 

posluchači?  

 V některých pasážích není jasné, zda data pocházejí z Eduardových vzpomínek nebo z jiných 

zdrojů. Pro zdroje k informacím ohledně odsunu Němců by mělo být odkazováno na konkrétní zdroje, 

nikoli pouze na server www.valka.cz. Právě s ohledem na specifičnost individuální paměti by také 

autor neměl o historických událostech, demografických počtech, atd., užívat jako zdroj pouze 

výpovědi svého kmotra, ale důkladněji je vřadit do kontextu s historickou literaturou nebo 

demografickými daty.    

 Oldřich se zhostil ne zcela lehkého úkolu provádět výzkum s blízkou osobou, přitom je však z 

jeho positioningu zjevné, že si dokázal uvědomit odlišnost tak rozdílných světů, jako je ten jeho a ten 

kmotrův. Přesto se zdá, že se mnohde nechal pohltit zkoumaným prostředím i svým informátorem, 

který se v podstatě k otázkám národností či jejich hranic příliš nevyjadřuje a považuje je zřejmě tak 

http://www.valka.cz/


trochu za samozřejmé. Otázkou ovšem je, zda se autorův kmotr někdy těmto otázkám nevyhýbá a 

jako „obrannou reakci“ nevolí jejich přecházení a snahu o vytěsnění „problematických“ či bolestivých 

témat (např. v rozhovoru zmínky týkající se odsunu: „o politice tady mluvit nemusíme ne, to všichni 

víme, jak to bylo, ne.“ – s. 51), takováto „tabuizace“ ožehavých témat vyplývá i z několika dalších míst 

v rozhovorech – škoda, že se autor tímto dále nezabývá.   

 Je třeba ocenit předložené videoukázky i transkripci materiálu. Zhodnocoval ale autor 

detailněji celý zpěvník pořízený Eduardem Honesem? Hudební analýza je chvályhodná, můžeme se 

ale z hudebního materiálu vzhledem k výzkumným otázkám dozvědět i něco více než fakt, že jejich 

texty jsou dvojjazyčné a vztahují se zejména k ekologii Šumavy? Kolik z Edou hraných písní má 

v melodice např. české vzory anebo německé vzory a odkud? Lze se dozvědět i něco víc, než jen to, že 

Eda si vybíral z českých ty písničky, které „se mu líbily“?  

 Chvályhodné je uvádění různých jazykových verzí textů písní a především pak i zpětného 

překladu německých textů, kde jsou znát mírné významové nuance.   

 Oceňuji, že autor dokázal i jako výzkumník – nejen jako příbuzný – přistupovat k pohřbu 

svého kmotra a všimnout si důležitých skutečností – tj. kdo se pohřbu účastnil, jaká hudba zde hrála, 

v jakých jazycích a o čem se promlouvalo. 

 Vzhledem k počtu rozhovorů a jediné osobě informátora je ku prospěchu, že autor předkládá 

zkrácené přepisy rozhovorů v příloze. Z obsahu vyplývá, že někdy svého informátora příliš naváděl, 

jindy nereagoval na právě zmíněné důležité poznatky anebo pokládal otázky, z nichž se zdá, že už na 

ně odpověď tuší nebo zná již z dřívějška a očekává jakési potvrzení a možná – zdánlivě již obeznámen 

s některým vyprávěním – opomíjí hloubku v něm přítomných dat. Z charakteru přiloženého textu 

rozhovorů je ale zjevné, že Oldřich s technikou narativního rozhovoru pracoval obstojně.     

 Oldřicha Poděbradského znám jako výborného studenta a zainteresovaného účastníka 

hudebně-antropologických seminářů a dalších etnomuzikologických předmětů. Předložená 

bakalářská práce má v důkladnosti a v hloubce zpracování jisté rezervy, což se mj. odráží i na 

vzhledem ke komplexnosti tématu a řadě v metodologii deklarovaných výzkumných otázek velmi 

stručném a pouze shrnujícím závěru. Ač si tedy autor dovedl najít řadu zajímavých otázek ke 

zkoumání, odpovědi na ně jsou často spíše jen naznačeny nebo popsány příliš stručně.   

Práci Oldřicha Poděbradského doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou až výbornou.  

V Praze dne 28. srpna 2015,  

Mgr. Zita Skořepová Honzlová 


