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Disertační práce Martina Husáka, přináší pohled na doposud koncepčně velmi málo zpracované 
téma kontroly a řízení populární hudby. Autor vychází z poměrně velkého množství pramenů 
- ja k  primárních (archivy, noviny, časopisy), tak rovněž sekundárních -  zahraniční i domácí 
literatura. Využíval také studentské práce, internetové zdroje. Pracoval rovněž s orálně 
historickým výzkumem -  14 rozhovorů mi přijde pro účely disertační práce dostačující. 
Povedlo se mu mluvit s důležitými hudebními publicisty, jediné, co se mi ve vzorku narátorů 
vymyká je jediný fanoušek zařazený do výzkumu -  vynechal bych jej úplně anebo přidal 
několik dalších.

V rámci sekundární literatury mohl autor využít také knihy, především V obecném zájmu (vyšlo 
r. 2015), která pojednává o cenzuře literatury, jsou zde však zmíněné i dílčí studie o cenzuře 
rockové hudby -  dala by se lépe využít k rozšířené rozhledu a příkladů v kapitole č. 6.
V kapitole věnující se procesům s undergroundem postrádám knihu Bez ohňů je  underground, 
která je zpracovaná formou rozhovoru s Mejlou Hlavsou a reflektuje mimo jiné právě i proces 
s PPU. Na druhou stranu oceňuji využití literatury zahraniční, která se zabývá rockovou 
muzikou ve východním bloku. Pokud jde o literaturu věnující se orální historii, vhodnější by 
bylo pracovat, vzhledem k dynamickému rozvoji oboru, s nejnovější českou literaturou: Vaněk, 
Mucke, Třetí strana trojúhelníku, Academia, 2016.

Orálně historický výzkum

Pokud jde o orálně-historický výzkum, autor vychází z ověřených postupů, jak v rovině 
teoretické, tak i v rovině praktické realizace rozhovorů. Co mi poněkud chybí je v metodologii 
více popsaná práce s možným zaujetím a subjektivitou rozhovorů, kterou autor zmiňuje na str. 
16. Autor sice uvádí, co napomáhá objektivitě (především práce vícero výzkumníků, následně 
však objasňuje, že na to neměl dostatečné kapacity) -  bylo by vhodné uvést, jak tedy se 
subjektivitou pracoval. Existuje k tomu kromě české literatury, kterou vzal autor v potaz, ale 
také zahraniční -  Ritchie, Doing oral history, Thompson, Voice o f the Past, Valeriie Yow, Do 
ILike Them Too Much? a řada dalších.

Po obsahové stránce nelze mít větších výhrad, práce je přehledně a logicky řazená. Kapitoly na 
sebe navazují, autor čtenářům celkem dostatečně vysvětluje pojmy se kterými pracuje. 
Nedostatečně je pro mě vysvětlený jen pojem alternativní kultura/neoficiální kultura. Občas 
jsem při čtení tápal, jestli se autor zabývá jen kapelami alternativní scény, které se snažily o 
profesionální přehrávky nebo i skupinami alternativní scény-amatérskými soubory, které měly 
zkoušky v sekci lidových hudebníků. O možnosti hrát poloprofesionálně se autor téměř 
nezmiňuje. Pokud by tedy M. Husák do alternativní kultury zahrnul taktéž amatérské soubory, 
pak by v práci měla být alespoň jedna kapitola věnovaná této oblasti. Případně by měl lépe 
vysvětlit, co alternativní scénou myslí.

Více by podle mého sudu stála za rozvinutí také kapitola věnovaná politické písni. I 
v souvislosti se sokolovským festivalem probíhala totiž ideologická kampaň v tisku zaměřená 
na „správnou“ angažovanou tvorbu, která se dotýkala i rockových souborů.



V kapitole pojednávající o procesech s undergroundem mluví autor o kampani v západních 
médiích, bylo by tedy vhodné zde uvést také nějaký příklad toho, jak procesy vnímalo zahraničí, 
případně jak o něm psal samizdat (str. 96). Eventuálně by se dalo zmínit, zda na západě probíhal 
také nějaký podobný proces a jak o něm informovala tamější média.

V práci se autor dopustil několika gramatických chyb (JS se angažovala se především 
v podpoře... - str. 56, Naopak nejproblematičtější oblastí zájmové činnosti mládeže představuje 
v tomto ohledu klubová činnost — str. 64, Radost z nabytého profesionálního status -  str. 69, 
vývoji hudebního undergroundu v Československu (viz kapitolu 9) — str. 70 (chybí tečka na 
konci věty), Jediným konkrétním metodickým doporučení je  -  str. 75, jak  potvrzuje tajemnice 
ČÚV SSMMarty Petrželové — str. 81, To bylo viděl, ta síla antireklamy -  str. 103). Vzhledem 
k tomu, jak je však práce rozsáhlá je to téměř zanedbatelné.

Na některých místech bych některá cizí slova zcela vypustit, nebo nahradil českým 
ekvivalentem.

V práci jsem našel také faktickou chybu. Autor uvádí, že Centrum orální historie bylo založeno 
v roce 2002. 1 dle oficiálních stránek ÚSD AV ČR však bylo COH ÚSD AV ČR založeno r. 
2000 (1. ledna). Není ani možné ověřit odkud autor tuto informaci převzal, není zde uvedena 
citace (str. 13).

Přínos disertační práce spatřuji hlavně v oblasti zpracování mediální propagandy, která 
alternativní kulturu v Československu během normalizace provázela. Je rovněž dobré, že jsou 
na jednom místě uvedeny mechanismy řízení oficiální hudební produkce (mluvíme-li o systému 
oficiálních přehrávek a agenturním systému). Zároveň jsou tyto dvě oblasti: média a kontrolní 
systém navzájem propojeny.

Shrnutí

Autorovi se podařilo splnit to, co si v úvodu vytyčil. Poukázal, že média sehrávala významnou 
roli při formování oficiální kultury v normalizačním Československu. Zároveň dobře popsal 
mechanismy řízení kontroly nad hudební složkou kultury. Zmíněná fakta správně zasadil do 
dobového a historického kontextu. Kombinoval také data, výzkumné metody a prameny, práce 
tedy není zpracovaná jen z jedné perspektivy, ale poskytuje širší pohled na zkoumanou 
problematiku. Všechny výše zmíněné výtky jsou jen jakýmsi doporučením a kvalitu práce 
nikterak nesráží.

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a poté ke schválení v rámci doktorského řízení.

V Praze, dne 11.5.2017 prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
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