
Jan Filko: „Nechci multi-kulti svět!“: Hudební performance české kapely 
Ortel z etnomuzikologické perspektivy 

Oponentský posudek bakalářské práce 

 

Jan Filko zvolil pro svou bakalářskou práci atraktivní a aktuální téma: hudební skupinu Ortel, 
často osočovanou z propagace rasismu, xenofobie, případně nacismu. Právě z této perspektivy 
se skupině věnuje ve své bakalářské práci: pokouší se „interpretovat čtyři vybrané hudební 
performance kapely Ortel, a to ve vztahu k nacionalismu..“ (s. 13). (Na tomto místě budiž 
řečeno, že bych spíš očekávala přiměřeně formulovanou výzkumnou otázku, resp. otázky.) 

Jako teoretické východisko vytvořil rámec z konceptů etnomuzikologických (zejm. Merriam, 
Turino, Shelemay, Jurková, Holt) a sociologických (Anderson, Eriksen, Gellner, Holý, 
Malkki), který převážně velmi dobře vyhovuje vysvětlení jevů, s nimiž se v terénu setkal. 

V empirické části (s. 17 – 48) pak přináší data ze svého terénního výzkumu čtyř koncertů 
skupiny (jeden z nich byl křtem alba), v analytické části (s. 49 – 67) užívá i hudebních nahrávek 
a materiálů (písňových textů, ale také citací z rozhovorů) převážně z internetu. Na jejich 
základě ukazuje na několik charakteristických rysů Ortelu: hudba je tu podřízena verbálnímu 
sdělení, a toto sdělení obsahuje jakousi esenci nacionalismu: 1) snahu o „probuzení národa“, 2) 
odmítání cizích kulturních prvků, a to zejména islámu, 3) důraz na solidaritu ne-elitních 
segmentů společnosti (na s. 60 sice autor mluví o tom, že se Ortel identifikuje s nižší střední 
třídou, nicméně jak data v textu, tak písňové texty Ortelu – kupř. Sviním – celkem evidentně 
oslovují a oslavují nižší vrstvy: ty, které některé diskurzy označují jako proletariát), a 4) 
připravenost bránit „vlast“ zbraněmi. 

V zásadě je tedy práce dobře rozvržená, má vhodný teoretický základ a vychází z relevantního 
materiálu. Jeho zpracování bych si ovšem uměla představit lepší. Tady autora dohání to, že si 
neformuloval výzkumné otázky, ale pokoušel se naplnit Merriamovo schéma svými terénními 
daty, aby to pokud možno směřovalo k zamýšlené interpretaci. Hudebně-analytická pasáž je 
vysloveně bezradná: dojde maximálně k tomu, že repertoár Ortelu se rozpadá do tří hudebních 
kategorií, a celkem příhodně propojí Ortelův pěvecký projev s charakteristikou Lomaxovou, 
který takový styl zpěvu spojuje s maskulinitou a snahou o sebeprosazení. Nevyužije toho, že 
melodie jsou naprosto převážně jednoduché – bez formálních vybočení, modulací, rytmických 
změn apod., tedy snadno zapamatovatelné a velmi vhodné ke zpěvu davu. Dokonce i tam, kde 
sám usuzuje na hraní skupiny ve stále téže tónině, tento poznatek „neprodá“. Při čtení Filkovy 
analýzy se pak nutně vkrádá otázka „A co tohle říká?“, neboli „Nač taková analýza vlastně je?“ 
K závěru o podrobenosti melodie textu primárně vhodná není; tu musí autor odvodit ze 
zpěvákových proklamací – a ve skutečnosti tak docela nesedí: vtíravé melodie totiž pomáhají 
(!) text internalizovat.  

Podobně jako autor příliš nevyužil dat z hudební analýzy, nijak zvlášť si také neporadil 
s popsáním „významů, které své praxi přikládají aktéři – účastníci performance“. To chtěl dělat 
na základě zúčastněného pozorování. Už při četbě výzkumného záměru se samozřejmě vkrádala 
myšlenka, proč si – přinejmenším parciálně – nepomůže rozhovory. Závěry tohoto aspektu 
výzkumu jsou pak shrnuty v jediném odstavci (s. 70). 



Ještě poznámka k některým formálním aspektům: citace literatury jsou pravděpodobně dělány 
na poslední chvíli, takže někde chybí vročení (Fieldworking – s. 13), někde je chybné (Jurková 
2014 – není v soupisu), někde chybí označení strany. Jako celkem problematické vnímám 
absenci datace u citace internetových zdrojů. Za zvláštní pozornost stojí interpunkce: odhadem 
99% všech čárek je umístěno chybně.  

Jen pro pobavení komise uvádím citát ze s. 53, vztahující se k Bedřichu Smetanovi, část jehož 
Vltavy Ortel hraje: Smetana, (!) se do roku 1974 (!) věnoval hlavně opeře a díky (!) tomu mu 
byl, například hudebním kritikem Františkem Pivovou, kritizován pro nedostatek národního 
uvědomění. (!bez uvedení zdroje) (Komentář: BS do r. 1874, kdy začal psát Mou vlast, napsal 
např. Prodanou nevěstu, Libuši a Dvě vdovy, tedy sám succus hudebního národovectví; napsal 
ovšem i mnoho jiných skladeb symfonických i komorních; v komponování oper pokračoval až 
do smrti v r. 1884.) 

Shrnuto: práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře. 
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