
Posudek vedoucího

RAZÍM, Tomáš, Vystupování neprofesionálních rockových kapel v Praze v letech 1973 – 1984.

Razímova diplomová práce je sondou do oblasti pražské rockové neprofesionální hudby v letech 

1973 – 1984. Téma není tak úplně neprobádané, což uznává i sám autor, a poctivě se se sekundární 

literaturou v první polovině svého textu vypořádává – byť postrádám kritickou reflexi dosavadní 

produkce; spíše s pomocí dosud napsaných odborných knih a statí autor poskládá poměrně 

komplexní a přehlednou mozaiku legislativních předpisů a jiných omezení, s kterými se „amatérští“

rockeři byli nuceni vypořádat. Je však otázkou (což není kritika, to je jen na uváženou), zda tento 

obecný rámec měl zaujímat tak velký prostor (cca polovina textu) – nestálo za to se na jeho úkor – 

koneckonců legislativní rámec je celkem zpracovaný i jinde – spíše věnovat meritu věci, tj. 

konkrétním pražským kulturním centrům, jejich dramaturgii, jejich vztahu k OKD, NVP, StB atd.? 

Razím se neschovává za vědeckou „objektivitu“, jasně říká, jaké je jeho předporozumění a na jaké 

straně stojí (s. 12) – na straně amatérských muzikantů. Současně však nechce subjekty svého 

výzkumu rozlišovat na „hodné muzikanty“ a „zlé úředníky“. A nutno říci, že se mu jím dopředu 

vytknutý princip podařilo víceméně dodržet.

Největší přínos textu vidím totiž v tom, že představuje strategie, jimiž pražské kluby (některé) 

mohly/dokázaly performovat ideologický a zkostnatělý umělecký kánon doby, že – jinými slovy – 

přesvědčivě dokládá to, že ona performace byla možná, ne-li že byla (v jistém smyslu) dokonce 

„normalitou“ každodenního života času označovaného právě za normalizaci. A takovéto performace

by nešly provádět, pokud by existovali pouze zlí úředníci a pouze všehoschopní a supervýkonní 

pracovníci a spolupracovníci StB atd. – kdyby vše fungovalo, jak si žádala oficiální rétorika, 

neexistovala by žádná alternativa. 

Konkrétně řečeno: Razím ukazuje, jak bylo možné (legálně) dostat na pódia pražských klubů 

kapely, které s ideologií propagovanou tehdejším systémem neměly nic společného, a že toto 

„dostat“ neznamenalo vždy a za všech okolností jít proti pracovníkům systému, ale že to někdy 

mohlo znamenat i spolupráci (dohodu) například s ředitelem/ředitelkou místně příslušného OKD. 

Právě tady se dle mého otevírá prostor pro další výzkum a možná (a teď se vracím k snad až příliš 

dlouhému legislativně-institucionálnímu rámci Razímovy DP) o tom šlo leccos více napsat i v textu 

předkládaném k obhajobě.

Razím vychází krom sekundární literatury ještě z některých archiválií a v praktické části zejména z 

rozhovorů s narátory. V této věci ale lze vznést jisté připomínky. Ani tak ne ke struktuře vzorku 

narátorů (autor sám píše, že – typologicky – některé narátory musel vynechat a jeho argumentace je 

korektní), připomínky lze mít k práci s takto vzniklým pramenem. Razím totiž rozhovory používá 

jen jako další informační zdroj (narátor A řekne věc X, Razím napíše, že se stala věc X), 



neanalyzuje je jako svébytný pramen, nezkoumá význam řečeného (a kdo je autorem řečeného), 

rozhovor ho zajímá jen pro faktografii, kterou přináší a která pak dokreslí děj.

Na závěr lze shrnout, že diplomová práce Tomáše Razíma je zajímavá. Její poctivost a obecně její 

klady převažují nad zápory. Není proto důvod ji nedoporučit k obhajobě – jako vstupní hodnocení 

navrhuji lepší 2 (velmi dobře), jestliže bude obhajoba přesvědčivá, nevidím důvod, proč ji 

nehodnotit stupněm 1 (výborně).

V Praze dne 4. února 2016 ………………………………………

         PhDr. Přemysl Houda, PhD.


