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Diplomová práce Václava Šindýlka si klade za cíl „…prozkoumat mechanismy 

komunistického režimu, kterými ovlivňoval hudební produkci a zabraňoval šíření hudebních 

směrů, které pocházely ze západních zemí.“ (s. 8). Myslím, že volbu téma práce je třeba ocenit, 

jelikož je tématem velmi originálním. Práce je kromě Úvodu a Závěru rozčleněna do tří kapitol. 

Struktura práce je logická a plně odpovídá jejímu tématu. Autor adekvátně informuje o 

metodách své práce, které jsou postaveny na teoreticko-historických rozborech archivních 

textů, odborné literatury apod.  

V první části se autor věnuje vymezení základních pojmů. V tomto kontextu se věnuje 

např. pojmům kultura, underground atd. Místy sice nepracuje s primárními zdroji a využívá 

spíše např. různé bakalářské práce tam, kde by mohl „sáhnout“ po odpovídající antropologické 

či sociologické literatuře, avšak to lze považovat za drobnou nedokonalost.  

Druhá část práce je věnována historickému kontextu jeho analýzy. Důraz je kladen na 

období začínající v 60. letech; tedy na období Pražského jara a na normalizaci. Nejvíce prostoru 

věnuje autor popisu srpna 1968, který je vlastně úvodem k analýze normalizace. Zjevně mu jde 

o vykreslení odporu proti komunistickému režimu na pozadí těchto událostí. Diplomant se ve 

svém výkladu zpočátku věnuje zejména politické rovině normalizačního vývoje a méně se 

fakticky zaměřuje na sociálně-kulturní rovinu, což by bylo vzhledem k vymezení práce 

přínosnější. Jakmile však přistoupí k této části analýzy stává se jeho text ještě více popisný až 

heslovitý. Jako by autorovi chyběla hlubší obeznámenost s historickou produkcí, která si klade 

za cíl nejen faktografické výčty, ale také interpretace. Podle mého soudu je škoda, že autor 

patrně nezná interdisciplinárně informované analýzy normalizace, kterým se v českém kontextu 

věnují v poslední době někteří historici jako je např. Michal Pullmann.  

Poslední část diplomové práce je věnována samotnému rozboru hudební produkce a 

zejména potom vlivu fungování totalitního režimu právě na hudbu. Možná je trochu podivné, 

že autor třetí kapitolu žádným způsobem neuvádí a ani zpětně nekontextualizuje své předchozí 
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rozbory odborných pojmů či historického kontextu. Návaznost jednotlivých částí je tedy spíše 

implicitní, nicméně zde není pochyb, že konečná podoba práce má své odůvodnění. Jedná se 

zároveň zjevně o klíčovou kapitolu práce, kde autor rozebírá např. metodu usměrnění 

rokenrolu, ke které předlistopadový režim přistupuje spíše než k jeho naprostému zákazu. 

V této souvislosti se zabývá i folkem, punkem či metalem. Autor diplomové práce zde zdárně 

kombinuje přístup založený na popisu událostí (koncerty, zásahy policie proti nim, soudní líčení 

se zadrženými apod.) s výpověďmi konkrétních aktérů, čímž se text stává nejen významově 

bohatým, ale také velmi čtivým. Autor navíc jednotlivé analýzy dále využívá – v Závěru – 

k popisu plnohodnotné a velmi zdařilé komparace metod, které byly komunistickým režimem 

používány k potlačení jednotlivých hudebních směrů. Na tomto základě diplomant formuluje 

v podstatě jakousi periodizaci (s. 67 a n.) tohoto působení na jednotlivé hudební směry či 

skupiny; komparace mu tudíž slouží i k následné syntetické práci, což hodnotím velmi 

pozitivně. 

Text práce je tedy z obsahového hlediska koherentní a ukazuje tak, že autor porozuměl 

vybrané problematice. Nicméně občas se v textu najdou nepřesnosti či chyby (např. na s. 24 si 

autor pravděpodobně spletl mortalitu s natalitou).  

V práci jsou místy drobné gramatické, formální či stylistické chyby, což je vzhledem 

k úrovni obsahu trochu škoda. Na druhou stranu je psána kultivovaným odborným jazykem. 

Autor zvládl základy odborné práce a rozumí odborné terminologii, která se s tématem pojí. 

Velmi oceňuji originální téma a vysokou úroveň jeho zpracování.  

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

V rámci rozpravy nad předkládanou prací navrhuji následující diskusní okruhy či otázky:  

1. Jakým způsobem tato práce může přispět k deklarovanému cíli boje proti upadající 

paměti?  

2. Autor by mohl doložit tvrzení ze s. 41-42, kde uvádí v souvislosti se soudním 

přelíčením s Plastiky ad.: „Do soudní síně, která byla záměrně vybrána co nejmenší, 

aby se do ní vešlo co nejméně lidí, byli poté pouštěni pouze lidé s propustkami (což se 

přítomní dověděli chvíli před začátkem procesu) a přímí rodinní příslušníci.“ 

3. Kromě jasných diskontinuit mezi předlistopadovým režimem a současností, mohl by 

autor – v oblasti vztahu mezi hudební produkcí a politickým režimem – rozvést rozbor 

pokračujících či přetrvávajících tendencí? (Viz např. autorem zmiňovaný CzechTek 

2005.) 

 

V Praze, 2. 1. 2018 

 

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 


