
      Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Václava Šindýlka. 

Diplomová práce Bc. Václava Šindýlka s názvem  - Vliv totalitního režimu na 

hudební produkci v ČSSR v letech 1968 – 1989 je napsána na 67 stranách textu. 

Práce se skládá z Úvodu (2 s.), 1. kap. - Vymezení pojmů (14 s.), 2. kap. -

Historický kontext (15 s.), 3. kap. - Vliv totalitního režimu na hudební produkci 

(33 s.), Závěru (3 s.), Seznamu použité literatury (6 s.) a Příloh (9 s.) (jejich 

obsahem jsou texty vybraných skladeb). 

Diplomant si zvolil velmi zajímavé, historicko politické i politologické téma – vliv 

totalitního režimu u nás, na specifickou hudební produkci. Ve své diplomové 

práce navázal a rozvinul jím zpracovávanou obdobnou problematiku 

v bakalářské práci, což je mj. dokladem hlubokého zájmu autora o zkoumanou 

problematiku. 

Hlavním cílem práce je, jak píše diplomant (s.8), prozkoumat mechanismy 

komunistického režimu, kterými ovlivňoval hudební produkci a zabraňoval 

šíření hudebních směrů, které pocházely ze západních zemí. K danému tématu 

autor vycházel a zpracoval dostupnou odbornou literaturu, archivní zprávy a 

dokumenty stranických a státních orgánů a institucí, dokumentární seriály a 

další televizní pořady. Dále jsou v práci analyzovány některé vybrané hudební 

texty, tuzemská i zahraniční mediální sdělení týkající se zkoumané 

problematiky.  

V první , dalo by se říci přípravné, části autor charakterizuje pojmy, které se 

vztahují ke zvolenému tématu, se kterými pak v dalších částech DP pracuje. Ve  

druhé kapitole diplomant stručně charakterizuje historické pozadí daného 

zkoumaného období (1968 – 1989). Třetí, stěžejní kapitola práce mapuje a 

rozebírá vliv (formy a mechanismy působení) totalitního režimu v ČSSR v daném 

období na konkrétní vybrané hudební směry a jejich reprezentanty, a zároveň 

jejich reakce. 

Po formální stránce, až na některé jazykové prohřešky, předložená diplomová 

práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Autor ve své diplomové 

práci prokázal hluboký zájem a dobrou orientaci ve zkoumané problematice, a 

zároveň zvládnutí základů vědecké práce. 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce 

v příslušném oboru. 

Otázky k obhajobě : 1. Rozveťte možnosti využití DP ve výuce ZSV  a dějepisu. 



                                      2. Jaké bývají další příčiny negativního postoje části každé 

společnosti k novým zejména alternativním hudebním směrům a žánrům ? 

 

V Praze 28.12.2017                                                     PhDr. Stracený Josef, CSc. 

 


