
Posudek vedoucího bakalářské práce Josefa Abrahama 

Student předkládá soubor, skládající se z filmu a doprovodného textu. Text není nijak obsáhlý, ale je 

obsahově hutný a ucelený. Některé kapitoly, např. kapitola 7., hlavně její část, týkající se „Limitů 

zobrazení“ jsou příliš stručné a postihují problematiku jen okrajově. Práce se zabývá specifickým 

prostředím českého undergroundu. V této souvislosti je nutné uvést, že autor se soustředí jen na 

jednu jeho část, undergroundové prostředí bylo mnohem rozsáhlejší, nebylo omezeno na okruh lidí 

kolem samizdatu Vokno a spřízněnou hudební scénu,  různé skupiny a komunity existovaly i mimo 

tuto, byť asi nejviditelnější a významnou partu. Některé byly volně propojené a setkávaly se při 

zahradních a stodolových koncertech, jiné zůstávaly zcela izolované.  Výrazná byla v druhé polovině 

osmdesátých let scéna teplická a komunity na některých statcích severních Čech, katolický 

underground, napojený na intelektuální undergroundové pražské prostředí (kapela Národní třída,  

spojená s Revolver Revue), evangelický underground, jehož guru Svatopluk Karásek byl sice donucen 

k emigraci, ale zanechal několik písničkářských následovníků, kteří zorganizovali ilegální písničkářský 

festival pod širým nebem v lesích u Ondřejova. Autor si zvolil jako ústřední postavu svého filmu i 

práce Františka „Čuňase“ Stárka a tím je určen i zúžený pohled na fenomén undergroundu. 

K nejzajímavějším postřehům patří otázka, zda je underground historickým hnutím společenského 

protestu nebo zda jde o životní postoj a způsob života aktuální  i v soudobé společnosti. V této 

souvislosti by bylo zajímavé definovat specifické odlišnosti a typické znaky undergroundu vzhledem k 

dnešním alternativním životním stylům a postojům. Autor, jak jsem jej poznal v průběhu studia, je 

konzistentní osobností, a za každou cenu se drží svého způsobu práce, který spočívá v minimalizaci 

vynaloženého úsilí  k dosažení uspokojivého výsledku. To je patrné na rozsahu textu, na struktuře 

filmu i na vymezení zúženého tématu a způsobu práce se získanými materiály. Film je založen na 

několika rozhovorech, doplněných spíše ilustrativními archivními záběry, většinou z archivu 

zmíněného Čuňase, přestože amatérských filmových záběrů z různých undergroundových akcí 

existuje celkem dost (nedávno mi byl představen např. archiv Vojty Stádníka, kde figurují akce lidí 

kolem Revolver Revue, je tu zachycena v různých situacích komunita, tvořená bratry Topoly, Vítem 

Kremličkou, Sašou Vondrou, Václavem Malým a dalšími). Jde ovše o autorský styl, nakonec 

minimalismus s undergroundem také souvisí. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  velmi dobře 

Ve Františkově 18. 8. 2013      Tomáš Petráň 


