
Oponentský posudek

Disertační práce

Martin Husák: Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na 

příkladu rockové hudby a její medializace

Autor se ve své práci rozhodl věnovat tématu kontroly a řízení hudební tvorby 

v období normalizace. Práce se dělí do několika logických bloků, kdy autor 

postupuje od metodologického základu, přes mechanismy řízení kulturní 

politiky až k ideologickému rámci mediální reprezentace rockové hudby. 

Následné bloky se pak věnují charakteristice hudební alternativy, konkrétním 

případům procesů s hudebním undergroundem a jejich medializaci. 

Významnou součástí práce je pak soubor rozhovorů autora s aktéry a svědky 

dané doby, prostředí a událostí. Tato bohatá příloha představuje pak více než 

polovinu objemu celé předkládané práce a tvoří významný autorský vklad 

ke zpracovávanému tématu.

Formální hledisko

Z hlediska formálního uspořádání, systematického přístupu i úrovně jazyka je 

práce kvalitní, vycházející z jasných metodologických pojmů, vymezení 

základní terminologie a postupuje logicky v zacílení autora na zvolené téma. 

Autor se nevyhne větší míře cizojazyčných odborných výrazů, což může místy 

text mírně znepřehledňovat, jejich použití ovšem nejde za hranu 

srozumitelnosti a spíše svědčí o autorově orientaci v problematice, zejména 

pokud jde o metodologii, schopnost vytyčovat a pojmenovávat teoretické 

rámce a poměrně logicky a znale strukturovat text. Z těchto všech hledisek 

považuji práci za dobře zpracovanou, včetně seznamu zkratek, pramenů a 

literatury a příloh samotných -  tolik důležitých pro autorovo pojetí celé práce.



Obsahové hledisko

Jak již jsem zmínil, pokud jde o autorovu schopnost orientovat se

v metodologii, aktuálních trendech, včetně samozřejmé orientace v pramenech 

zahraničních, zde je práce velmi silně a kvalitně zakotvena. Autor dokazuje 

svůj přehled, dlouhodobý a systematický zájem i schopnost výběru 

relevantních prací.

Stejně tak mimořádně oceňuji část věnovanou kontrolním mechanismům 

kultury, resp. preciznímu a do detailů propracovanému popisu systému, od 

pohledu na procesy schvalování a kontroly, až k charakteristice jednotlivých 

aktérů „kulturní kontroly“. Autor se nespokojil s obecným konstatováním o 

kontrole kultury, případně se známými konkrétními příklady -  např. přehrávky, 

ale snažil se postihnout celý systém, jeho logiku i role. Logicky se věnoval 

oblasti hudby, která stojí v centru jeho pozornosti, samozřejmě by bylo možné 

tuto část rozšířit o pohledy na další oblasti kultury, ale vzhledem k zaměření 

práce toto soustředění na hudební oblast postačuje. Autor postupuje od 

nejvyšších pater systému až k charakteristice role dětských a mládežnických 

organizací. Na závěr si všímá i role bezpečnostních orgánů -  ty mají svoji roli 

přitom nejen v oblasti represe —ale jsou i latentní součástí celého kontrolního 

mechanismu. I z tohoto důvodu by si zasloužil pohled na bezpečnostní orgány 

přece jen hlubší a podrobnější pozornost, než jaká je jim v práci věnována.

Autor se dále věnuje ideologickému rámci mediální reprezentace rockové 

hudby, přičemž se snaží postihnout základní charakteristiku ideologického 

zakotvení. To je pro vyznění práce velice důležité, neboť nebývá výjimkou, 

kdy je ideologie tohoto období po roce 1969 automaticky považována za 

vyprázdněný soubor floskulí, autor se však snaží pojmenovat rámce a 

východiska, které podpíraly celý systém. V rámci procesu obhajoby bych od 

autora rád slyšel podrobnější pohled na reálnou sílu takto pojaté ideologie, 

resp. jeho názor na důvěru samotných aktérů režimu v ní.

Následuje pasáž týkající se vymezení hudební alternativy. Kapitola je opět 

pojata se silným důrazem na teoretický rámec, metodologické vymezení a



pracuje i s klasickými autory a díly „komunistického“ ideologického zakotvení 

(Ždanov). Na ni navazuje pohled na procesy s hudebním undergroundem 

v roce 1976. Zde se autor věnuje rekonstrukci událostí, reakcím režimu a ve 

větší míře mediálnímu obrazu (výrazně z hlediska tisku, o něco méně 

z hlediska masmédií). Kapitola je přehledná a vystihuje stručně základní 

parametry událostí. Zároveň musím konstatovat, že je dle mého názoru příliš 

stručná zejména v části rekonstrukce událostí -  a ještě více v „mikro“ kapitole 

o reakci režimu. V něčem bych zde navázal na svoji výtku výše z hlediska 

relativně stručné charakteristiky bezpečnostního aparátu v celém systému. I zde 

postrádám určité hlubší zakotvení, zejména pokud jde o rozhodovací proces 

režimu -  návrhy trestů, důvody. A zcela zásadně také snaha vyčlenit procesy 

do oblasti „chuligánství“, „výtržnictví“, tedy mimo jakýkoliv politický 

represivní diskurs. Naproti tomu autor přece jen věnuje více pozornosti onomu 

mediálnímu obrazu, což je plně v souladu s tématem a zacílením práce. Závěr 

práce je zpracován dle mého názoru kvalitně, autor mu věnoval dostatečnou 

pozornost.

Práce s přílohami

Rád bych se vyjádřil i k záležitosti práce s přílohami, které tvoří významnou 

součást práce. Někteří respondenti, např. Stárek, jsou v práci přímo z daných 

rozhovorů citováni na více místech, jiní, např. Pavelka, v minimální míře. 

Zároveň chápu, že rozhovory nejsou pouze podkladem pro přímé citace, samy 

o sobě mají vypovídací hodnotu a zároveň tvoří předpoklad pro pochopení a 

ilustraci doby. Přesto bych rád znal vyjádření autora, do jaké míry mu právě 

rozhovory přispěly k dotvoření charakteru práce.

Závěr

Práci považuji za kvalitně zpracovanou. Oceňuji práci s jazykem a stylistiku. 

Oceňuji metodologickou orientaci i velmi precizně zpracovanou strukturu



kontroly a řízení kultury. Mírné slabiny -  spíše v objemu a hloubce zpracování 

-  shledávám v oblasti bezpečnostního aparátu a reakcí režimu na procesy 

s hudebním undergroundem. Ale jak jsem již konstatoval výše, nepovažuji je 

za slabiny zásadní, spíše by jejich posílení práci ještě více zkvalitnilo. V rámci 

posudku jsem si dovolil též položit několik otázek/oblastí k obhajobě -  

ideologie a její role, role rozhovorů pro vyznění práce. Na samotný závěr 

konstatuji, že práci plně doporučuji k obhajobě a považuji ji jako celek za 

skutečně kvalitní.

V Praze dne 17. 5.2017

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Ústav českých dějin FF UK v Praze


	D:\Wiesner\Google Disk\Konverze záv prací\2b) posudky_ziskane\obhajobapanhusk\Scan_20170526_143922 - HUSÁK - OPONENT2-part1.pdf
	D:\Wiesner\Google Disk\Konverze záv prací\2b) posudky_ziskane\obhajobapanhusk\Scan_20170526_144026 - HUSÁK - OPONENT2-part2.pdf
	D:\Wiesner\Google Disk\Konverze záv prací\2b) posudky_ziskane\obhajobapanhusk\Scan_20170526_144143 - HUSÁK - OPONENT2-part3.pdf
	D:\Wiesner\Google Disk\Konverze záv prací\2b) posudky_ziskane\obhajobapanhusk\Scan_20170526_144344  - HUSÁK - OPONENT2 - part4.pdf

