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Olda se nápadem na zpracování vzpomínek svého kmotra, rázovité šumavské postavy, 
zabýval už poměrně dlouho. Připravoval se v několika seminářích, rozhovory točil víc než 
rok. Téma se tak profilovalo, až nabylo konkrétní a zajímavé podoby: jednak jaký byl hudební 
svět Horské Kvildy (malé šumavské obce, na rozdíl od větší sousední Kvildy až do r. 1945 
německojazyčné) podle vzpomínek Eduarda Honese (EH), a jak koresponduje hudba 
s Eduardovou identitou, tj. jak tuto identitu odráží a jak ji realizuje (s. 12). 

První kapitola obsahuje jednak velmi pěkný positioning, tedy sebereflexi, vysvětlující, jak se 
měnil Oldův vztah k tématu. To je považováno v etnomuzikologii posledních dekád (stejně 
jako v dalších humanitních a sociálněvědních disciplínách) za důležitý krok, umožňující 
poznat autorovu perspektivu. Kapitola pak pokračuje „Metodologií“, které ovšem oprávněně 
předchází teoretická pasáž. Ta staví zejména na Andersonovi (2003) a jeho konceptu 
konstruovaných společenství. Druhým opěrným textem je kapitola o hudbě a identitě z knihy 
Adelaidy Reyes Music in America, objasňující souvislost skupinové identity a hudebních 
projevů. Pro obraz vykreslení hudební Horské Kvildy používá autor nejprve jakýsi rastr 
z dostupné literatury, pak jej upřesňuje pomocí kmotrových vzpomínek. 

Další tři kapitoly jsou pro mne poněkud nepochopitelně strukturované. Proč jsou vzpomínky 
EH na období před 1945 v historické 2. kapitole, zatímco vzpomínky na pozdější období 
v kapitole třetí, označené jako „Výzkum“? (Zdroje dat pro obě kapitoly byly získány stejným 
způsobem.) Podkapitola 4.4. obsahuje popis pohřbu hlavního informátora; to by ale jako zdroj 
etnografických dat bylo vhodnější někde dřív, ne až těsně před závěrem.  

Z přiložených přepsaných rozhovorů je zřejmé, že by mohl být obrázek hudebního života na 
Horské Kvildě vykreslen mnohem plastičtěji – a ostatně i z notové a textové transkripce 
nejslavnější šumavské písně Es war im Böhmerwald by se dalo získat mnohem víc (Jak by 
vypadalo srovnání se zápisy u Weisse? A jak moc se liší po hudební stránce česko- a 
německojazyčné písně? Třeba ne?)  

Přes jistou povrchnost jde ale v každém případě o velmi dobrou práci: autor si vytkl 
srozumitelný cíl, zvolil víceméně relevantní explanační teorie i vhodnou metodiku a došel 
k poměrně zajímavým závěrům. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji mezi 
jedničkou a dvojkou. 
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