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Jako téma diplomové práce si Jiří Jiráček vybral látku pro historické kvalifikační práce 

spíše neobvyklou – problematiku z oblasti soudobých hudebních dějin. Konkrétně se rozhodl 

pro zpracování části kariéry skladatele a organizátora hudebního života, Václava Dobiáše, 

autora známé skladby „Budujeme“. Zatímco třeba spisovatelům, básníkům či filmové 

produkci poúnorové doby je mezi historiky věnována jistá pozornost, o hudební branži 

socialistického realismu a vůbec komunistické diktatury lze tvrdit, že je v rámci dějepisectví 

příslovečnou Popelkou. V jeho rozhodnutí jsem ho proto podpořil. Pohyb po poli neoraném 

samozřejmě autorovi práci neusnadnil. Aby se vyvaroval opakování různých klišé a 

schematismů v hodnocení tehdejší produkce, organizace hudebního života i Václava Dobiáše, 

musel se popasovat s množstvím archivních pramenů. Rozhodně totiž nemohl spoléhat na 

sekundární literaturu jak předlistopadové, tak polistopadové provenience.  

Jako hlavní cíl práce autor nepřímo proklamoval nezaujatý pohled na Dobiáše a jeho 

kariéru. Sledování Dobiášova života a kariéry přitom neměly být samoúčelné. Na tvůrcovích 

peripetiích chtěl totiž zároveň postihnout základní rysy vývoje na hudebním poli. Práce má 

logickou strukturu, její časové i tematické těžiště leží samozřejmě v poválečném období. 

Psána je srozumitelným jazykem, přičemž textu napomohlo opakované čtení a precizování a 

projasňování někdy původně „zamlžených“ formulací. Ačkoliv se text neopírá o nějaký jasně 

deklarovaný koncept, mezi řádky místy probleskuje autorovo uvažování o kulturní politice 

v souvislostech kulturní hegemonie komunistické strany, respektive diktatury. Dostačující 

pramennou základnu tvořily relevantní fondy Národního archivu. Jiří Jiráček se rovněž 

pokusil zkontaktovat syna Václava Dobiáše, aby se lépe seznámil se skladatelovým rodinným 

prostředím a snad i s dalšími prameny. 

Jiří Jiráček bere socialistický realismus vážně a ukazuje sepětí některých kariér s tímto 

po jistou dobu preferovaným a přesto pouze mlhavě definovaným žánrem. Stejně tak zaujme 

líčení poměrů ve skladatelské obci těšící se i v počátku 50. let vlastně jisté (byť samozřejmě 



limitované) diskusní autonomii. Vůbec pasáže věnované institucionálnímu dění či 

vyjednávání podoby socialistického realismu v hudební branži považuji za velmi zajímavé a 

vhodně poukazující na mechanismy hudební tvorby, v jejímž rámci nešlo pouze o hudební 

produkci, ale rovněž tak o kariéry a profit jednotlivých tvůrců. V konečném vyznění proto 

autorův výzkum skutečně vypovídá nejen o Dobiášovi, nýbrž vůbec o poúnorové kulturní 

oblasti a politice jako takové. Domnívám se proto, že s výsledným produktem může být Jiří 

Jiráček spokojený. Podle mého soudu se mu podařilo vytvořit plastický a jistě nečernobílý 

obraz skladatele a člověka Václava Dobiáše v kontextu proměnlivých tendencí kulturní 

politiky i hudebních trendů poúnorového Československa. 

Práci považuji za podařenou a doporučuji ji k úspěšné obhajobě. Navrhuji hodnocení 

výborně. 
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