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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Bakalářskou práci Jana Filka je třeba kontextualizovat: o bakalářském výzkumu jsme s s Janem začali 
diskutovat teprve na konci zimního semestru 2016/2017, v jeho 4. ročníku, po mém návratu 
z rodičovské dovolené. Jan během studia navštěvoval hudebně-antropologický seminář a další 
etnomuzikologické kurzy. Měl ovšem smůlu, že se punková hudební skupina, jejíž praxi v semináři 
zkoumal, rozpadla, a nebylo možné výzkum dále rozvíjet. Vzhledem k tomu, že jsem Jana do té doby 
osobně neznala, předpokládala jsem, že základy hudební antropologie již obsáhl. V té době právě 
„zuřila“ mediální kauza okolo kapely Ortel a zdálo se, že autoři mediálních zpráv a komentářů o 
kontroverzní kapele na žádném z jejích koncertů osobně nebyli. Pochopitelně na toto téma 
neexistovaly žádné odborné publikace, a tak se mi zdál Janův nápad na nový terénní výzkum jako 
nosný. Považuji za důležité, že se bakalářský student rozhodne pro aktuální, společensky důležité 
téma, osobně se vydá do pro něj neznámého sociálního světa a pokusí se o porozumění. 
Upozorňovala jsem však, že načasování může být poněkud problém, protože etnografický výzkum je 
časově náročný a hůře předvídatelný. O to více, když v terénu nemá žádného gatekeepera. Na má 
slova bohužel došlo, protože záhy přišlo překvapení, že dostat se na koncerty této skupiny není 
zdaleka samozřejmá věc. Je škoda, že Jan tuto skutečnost v textu práce „neprodal“.  Nejen, že se 
v období výzkumu v LS 2017 koncerty zásadně nekonaly v hlavním městě, ale v hospodách a klubech 
v menších obcích a městech ve spíše hůře dostupnějších koutech republiky (jako třeba Cítov u 
Mělníka, Nový Bor, či Církvice u Kutné Hory), byl navíc kupodivu velký problém sehnat lístek -  byly 
dlouho dopředu vyprodané a hlavně se prodávalo mimo běžné distribuční sítě, často poměrně 
nezvyklým způsobem. První Janův terénní výjezd do Pardubic byl dokonce neúspěšný, ani na místě se 
dovnitř prostě nedostal. Posléze se mu do systému prodeje podařilo proniknout, čas však neúprosně 
běžel, a tak se mu povedlo pořídit první terénní zápis až 1. dubna z Cítova u Mělníka. Následoval Nový 
Bor, Církvice u Kutné Hory a výjimečný koncert ve frontmanově domovské Plzni 20.5., tudíž na 
analýzu dat mu zbyl pouhý jeden měsíc. Pochopitelně neodjížděl do východoslovenské osady nebo 
třeba do Afriky, na druhou stranu se však nejednalo o běžně přístupný hudební klub na pražské 
Národní třídě. Proto se domnívám, že náročnější vstup do terénu je jeden z bodů, který by měl Jan 
v obhajobě rozvést. Když už se na vlastní totiž na představení dostal, pořídil z nich poměrně kvalitní a 
hutné terénní zápisky ze zúčastněného pozorování. Bez gatekeepera se mu však na místě nepodařilo 
významněji komunikovat a navázat vztah důvěry s fanoušky, o jejichž podezřívavých pohledech mi 
referoval. Identitu výzkumníka navíc nedával najevo proto, že měl obavy, že by mu byl pak vstup na 
koncerty odepřen úplně. V tak krátké době se mu tedy nepovedlo přirozeně rozšířit terénní data o 
vlastní rozhovory. Na tomto případě je dobře vidět, že terénní výzkum není samozřejmý a závisí na 
osobnostních rysech výzkumníka, které se však opět projeví teprve v samotném terénu (a že je 
v tomto ohledu náročnější než třeba výzkum archivních dokumentů). Má však svoji jedinečnou 
hodnotu, což se ukázalo i na Janových datech, která přinesla některá zajímavá zjištění a překvapení.  

Po obsahové stránce má práce všechny náležitosti: po úvodu, v něž se autor nezapomíná situovat 
jako výzkumník, autor předkládá svá teoretická východiska, která jsou k danému tématu adekvátní: 
1) obecně hudebně-antropologické teoretické koncepty: kromě zásadního třísložkového hudebně-
antropologického modelu Alana Merriama (1964) autor vychází například z konceptu hudebních 
světů (Kay Shelemay 2006 v podání Zuzany Jurkové 2013) a modality hudebních performancí 



Thomase Turina (2008); 2) antropologické koncepty a výzkumy nacionalismu (Malkki 1992, Gellner 
1993, Anderson 2008, Holý 2010, Eriksen 2012). Na tomto základě s pomocí Merriamova modelu 
formuluje výzkumný problém: „…popsat, analyzovat a interpretovat čtyři vybrané hudební 
performance kapely Ortel, a to ve vztahu k nacionalismu, na třech analytických rovinách. První z nich 
je chování účastníků ve vztahu k hudbě, druhou výsledný zvuk performance a třetí analytickou 
rovinou jsou významy, které svojí praxi přikládají sami aktéři… - kapela i publikum.“ (s. 13) Zde udělal 
autor chybu, že původní výzkumný problém, který byl záměrně a správně široce formulovaný před 
vstupem do jemu neznámého terénu, posléze nezúžil a nepřeformuloval podle toho, jaká data se mu 
nedařilo získat. Respektive měl následně vysvětlit přirozenou historii svého výzkumu včetně 
problémů, s nimiž se musel vyrovnat, jak se to u zpráv o kvalitativních výzkumech doporučuje dělat 
(viz např. Silverman 2005). Tedy, že třetí rovinu, konceptualizaci samotnými aktéry, se mu podařilo 
získat u klíčového aktéra, frontmana skupiny, poměrně nečekaně zúčastněným pozorováním, protože 
své hudební performance významně prokládá mluveným slovem – podrobně uvádí jednotlivé svoje 
skladby a vysvětluje jejich záměr publiku. Tyto kratší proslovy jsou názorově konzistentní a vyjadřují 
politické cíle. Když je Jan doslovně přepsal, přinesly důležitý materiál k další analýze. Na druhou 
stranu data ke konceptualizaci dalších, méně významných členů kapely (kteří během představení 
nemluví) a publika se mu v tak krátké získat nepodařilo. Jinak jsou metody konstruování i analýzy dat 
zvoleny adekvátně. Diskutuje rovněž etické aspekty výzkumu. 

V empirické části, která má vhodnou a poměrně promyšlenou strukturu, představuje autor svá data 
ze zápisů zúčastněných pozorování i terénních audio a videonahrávek (doplněná daty 
z elektronických zdrojů). Poskytuje hudebně-etnografické popisy čtyř hudebních událostí, v jednom 
případě se i podrobně věnuje scénografii představení, která je zde důležitou složkou performance, 
protože výrazně komunikuje určité významy. Pokouší se o popis neverbální komunikace a zvuku 
skupiny, ovšem analýzu se mu nepovedlo dotáhnout natolik, aby mohl formulovat závěry, které by se 
jasněji protnuly s následující analýzou hodnot verbalizovaných v performanci klíčovým aktérem. Ta je 
naopak poměrně povedená, rozčleněná na pět klíčových témat. Pět stran poté věnuje jednomu 
z překvapení během terénního výzkumu akcí této kapely, a to záměrné podpory para-militárního 
uskupení, jejíž členové byli v publiku a v jednom případě se stali dokonce součástí samotné 
performance. (Zde se tedy nejjasněji vyjevuje specifická politika identity nejen samotného 
performera, ale i této části publika.) Výsledky kvalitativní analýzy průběžně interpretuje pomocí 
v Úvodu nastíněných teoretických konceptů a shrnuje v Závěrečných interpretacích.  

Po formální stránce má předložený text všechny náležitosti odborného textu. Ve větší míře jej 
bohužel sužují běžné neduhy bakalářský prací -  formulační nepřesnosti a stylistické neobratnosti, 
gramatické chyby, chybná interpunkce, některé nedotažené nebo nepřesné odkazy v textu. Seznam  
použité literatury je v pořádku, dodržuje jednotnou normu. Jako celek  předložená práce obsahuje 
nová, originální a validní data, přinášející nové poznání jednoho z aktuálních českých hudebních 
světů.  

Závěrem: Předkládanou bakalářskou práci Jan Filka rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji 
hodnotit jako velmi dobrou. 

V Hradci Králové, 19. 9. 2017 

Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.  


