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Anotace

Diplomová práce popisuje uplatnění teoretických konceptů žurnalistiky v 

prostředí dvou nejpopulárnějších hudebních webů Musicserver a iREPORT. V základu k 
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koncepty agenda-settingu, gatekeepingu, objektivity a biasu, participativní žurnalistiky, 

user generated content, profesionalizace, hypertextuality a intertextuality, využití 

sociálních sítí, bulvarizace a analýza se dotkne i problematiky přechylování. Rovněž je 

provedena sémiotická a obrazová analýza vybraných vzorků. Práce se na základě 

aplikace konceptů pokouší vysvětlit způsob fungování webů, aspekty ovlivňující jejich 

obsah, faktory působící na selekci témat, způsoby práce s publikem, problémy v 

souvislosti s objektivitou v kritickém hodnocení umění, nároky kladené na redaktory a 

míru vlivu na  čtenáře. 
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1. ÚVOD

Tato  diplomová  práce  se  zaměřuje  na  uplatňování  teoretických  konceptů 

žurnalistiky  v  prostředí  hudebního  online  žurnalismu  a  to  konkrétně  na  českých 

hudebních  webech Musicserver  a  iREPORT.  Jelikož  se  jedná o  weby amatérské,  je 

zajímavé  sledovat  je  z  více  odborného  a  profesionálního  hlediska.  K  tomu  nám 

dopomohou právě teoretické koncepty, s jejichž pomocí zjistíme, jak zúčastněné weby 

ovlivňují, řídí a jak jim pomáhají upevňovat svou pozici v mediálním prostředí.

Tyto weby byly vybrány na základě toho, že oba patří ke dvěma nejčtenějším 

hudebně-publicistickým subjektům na českém internetu. V hudebním světě navíc působí 

již  delší  dobu  a  vybudovaly  si  dostatečné  renomé.  Další  motivací  k  výběru  tohoto 

tématu byla moje mnohaletá zkušenost v pozici externí redaktorky jak na Musicserveru, 

tak iREPORTu. Za dobu strávenou působením na těchto webech jsem nasbírala velké 

množství  poznatků,  které  bych  formou  této  diplomové  práce  ráda  zpracovala  a 

analyzovala.

Dosavadní výzkum v této oblasti se věnoval buď velkým médiím a jejich pojetí 

hudebního umění, nebo byl ve středu zájmu pouze jeden z teoretických konceptů. Tato 

práce ovšem poskytuje mnohem širší a pestřejší pohled na hudební online žurnalistiku. 

Analyzováno totiž bude hned několik teoretických konceptů. Nejprve budou koncepty 

podpořeny teoretickým výkladem a následně bude jejich aplikace na obou sledovaných 

webech zanalyzována. K výzkumu použiji kvalitativní analýzu, informace z rohovorů se 

šéfredaktory a již zmíněně osobní poznatky.

V teoretickém základu této práce rozebírám specifika online žurnalistiky a také 

otevírám diskusi  na  téma  ideálního  kritika.  Tato  sekce  jednak  slouží  k  základnímu 

zorientování se ve fungování online žurnalistiky a jednak pohlíží na funkci uměleckého 

kritika  z  různých  úhlů,  což  nám  pomůže  zakomponovat  tuto  ideu  do  teoretického 

kontextu. V průběhu práce se budu nepřímo k pojetí ideálního kritika několikrát vracet, 

a proto je důležité nejprve stanovit, co dobrého kritika vlastně charakterizuje.

Musicserver a iREPORT jsou ryze amatérské mediální subjekty a v jejich řadách 

nenajdeme profesionální novináře. Profesionalismus v hudební žurnalistice je jedním z 

nejčastějších témat, které veřejnost zajímající se o hudební umění vyzdvihuje; nezřídka 

se  s  touto  záležitostí  setká  i  sám  redaktor  hudebního  média.  Problematika 
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profesionalismu bude jedním z témat teoreticko-analytické části, stejně jako koncepty 

agenda-settingu,  gatekeepingu,  objektivity,  digital  labour,  participativní  žurnalistiky, 

hypertextuality,  intertextuality,  sociálních  sítí  a  bulvarizace.  Ve  dvou  závěrečných 

kapitolách  této  části  se  věnuji  tématu  přechylování  a  také  sémiotické  a  obrazové 

analýze.  Přechylování nepatří  mezi  teoretické koncepty,  domnívám se však,  že je to 

téma velmi zajímavé a souvisí s tím, že amatérské weby mají mnohem větší svobodu 

nejen obsahově, ale i z hlediska formy sdělení. 

Shrnutí  všech  poznatků  a  závěrů  z  jednotlivých  kapitol  se  bude  nacházet  v 

samotném závěru celé práce.

Metodologie  této  práce  vychází  z  několika  titulů  věnujících  se  tématice 

některého  z  teoretických  konceptů,  své  využití  našly  také  mediální  slovníky.  Pro 

nedostatek odborných publikací na téma hudební online žurnalistiky jsem přistoupila k 

syntéze poznatků získaných v databázi závěrečných akademických prací.

Výsledná podoba této práce se dočkala několika změn oproti schválené tezi. 

Nejvíce viditelnou změnou je přerozdělení práce z teoretické a analytické části na část 

pouze úvodovou a dále pak na část teoreticko-analytickou. Koncepty jsou nyní zprvu 

podpořeny teoretickým výkladem a bezprostředně za nimi následuje analýza. Učinila 

jsem tak převážně z praktických důvodů a domnívám se, že je tato forma pro 

potenciálnějšího čtenáře pohodlnější, srozumitelnější a přehlednější. 

Z  důvodu nedostatečného množství  podkladů k  analýze  jsem také  několikrát 

musela přistoupit k vyhledání článku staršího data, než v tezi stanoveném datu říjen – 

listopad 2017. Dále jsem kvůli absenci projevů transmediality byla nucena od analýzy 

tohoto konceptu zcela ustoupit.  Změny se také dočkal seznam základní literatury, ze 

které jsem vypustila publikaci Jaroslava Čuříka  Nové trendy v médiích, jelikož jsem z 

této  knihy  nakonec  nevyužila  žádné  poznatky.  Podobně  jsem  se  nakonec  rozhodla 

nevyužít  bakalářskou práci  Elišky Morochovičové  Moderní  jazykové tendence české  

hudební  publicistiky.  Daná  práce  nebyla  ve  výsledku  pro  můj  výzkum  přínosná  a 

rozhodla jsem se ji ze seznamu literatury vyřadit. Analyzováno také nebylo srovnání s 

rádiem Wave, webem Popjustice nebo s ruským webem Apelzin, neboť se jejich obsah 

ukázal jako nepodstatný pro danou práci.  

Ačkoli  Jan Balušek a  také  sami  redaktoři  webu užívají  název Musicserver  s 

malým počátečním písmenem, já ve své práci zmiňuje web pouze s velkým počátečním 
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písmenem. Formu  musicserver jsem ponechala pouze v příloze č.  1.,  která obsahuje 

rozhovor s Janem Baluškem.
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2. TEORETICKÝ ZÁKLAD K TÉMATU

2.1. Specifika online žurnalistiky na pozadí tisku a jejich uplatnění

Online  žurnalistika  se  sice  neustále  vyvíjí,  přesto  lze  stanovit  její  základní 

vlastnosti,  které se rapidních změn prozatím nedočkávají.  Kevin Kawamoto hovoří o 

pěti  atributech,  jež  jsou  pro  online  žurnalistiku  charakteristické:  hypertextualita, 

interaktivita, multimediálnost, nelineárnost a konvergence.1 

Hypertextualitu si běžně spojujeme s termínem „hypertextový odkaz“, což je 

prvek  v  textu  (obvykle  nějakým  způsobem  graficky  zvýrazněný,  kupříkladu  jinou 

barvou nebo podtržením), který odkazuje (to jest přesměrovává) na jinou stránku webu 

nebo na zcela jiný web.

Pro hypertexty jsou příznačné dva další jevy: nelineárnost a nehierarchičnost. 

Nelineárností rozumíme skutečnost, že se nejedná o fixní sekvenci textových prvků, ale 

o  objekt,  jehož  textové  prvky se  mohou  při  různých  čteních  lišit.  V praxi  to  tedy 

znamená, že se hypertextovým systémem lze pohybovat po různých narativních trasách 

závislých  na  výběru  uživatele.  Nehierarchičnost  pak  znamená,  že  žádný  textový 

segment  není  nadřazen  ostatním  segmentům  a  segmenty  propojené  hypertextovým 

odkazem mají stejnou váhu.2

Podrobněji  se  tématu  hypertextuality  věnuje  kapitola  3.7,  která  teoretickou  i 

praktickou stránku věci ještě dále rozvíjí.

Interaktivitu je možné vnímat jako situaci, kdy v mediálním procesu dochází k 

zapojení  publika  v  procesu sdílení  informace nebo jejího  vyhledávání.3 Interaktivita 

měla v průběhu historie různé podoby a její existence se dala zaznamenat ještě v době, 

kdy neexistoval World Wide Web. Tehdy probíhala komunikace s publikem především 

formou telefonátů do studia nebo posíláním dopisů do redakce. V kontextu digitálních 

médií  ovšem  pojem interaktivita nabyl  mnohem  širšího  významu.  Internet  dovolil 

mnohem rychlejší spojení příjemce a tvůrce mediálního obsahu. Mezi další vlastnosti 

1 KYNCL, Jan. Proměny české hudební publicistiky v důsledku rozvoje online žurnalistiky. Praha, 2017. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, str. 21-23.

2 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, str. 79.
3 KYNCL, Jan. Proměny české hudební publicistiky v důsledku rozvoje online žurnalistiky. Praha, 2017. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, str. 21.
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přisuzované digitální interaktivitě patří také anonymita uživatele. Jednak individuální 

hlas  častokrát  až  zapadne  mezi  záplavou  ostatních  hlasů,  jednak  internet  dovoluje 

vystupování  pod  jinou  identitou.  Kromě  samotné  komunikace  s  tvůrci  mediálního 

obsahu (například  pokud chce  čtenář  či  divák vyjádřit  svůj  názor  na daný mediální 

produkt)  získali  příjemci  s  rozvojem  digitální  technologie  možnost  tento  obsah 

doplňovat nebo jej přímo tvořit. S touto tématikou souvisí kapitola 3.6. pojednávající o 

participativní žurnalistice a obsahu generovaném uživateli.  Další příklady takovýchto 

jevů  můžeme spatřovat  ve  formě  komentářů  v  diskuzích,  posílání  dotazů  přímo do 

studia během přímého přenosu jak je tomu například u pořadu „90'  ČT24“, zasílání 

videopříspěvků do redakce (čímž je příznačný pořad FTV Prima „Divácké zprávy“).4 

Na  Musicserveru  a  iREPORTu  se  interaktivita  projevuje  nejvíce  v  podobě 

komentářů uživatelů pod články. Musicserver také svého času přišel s novým způsobem 

zapojení čtenářů do obsahu: při výročních žebříčcích, které hodnotí nejlepší hudební 

počiny daného roku mohou čtenáři hlasovat pro svého oblíbence a tím pádem se jejich 

favorit  může  ocitnout  ve  výsledném  hodnotícím  článku.  Musicserver  dále  zajímají 

čtenářské tipy ohledně toho, kdo získá ceny Grammy5; vybírat z několika možností také 

čtenář může v pravidelných soutěžích webu, soutěží se i na iREPORTu. Za zmínku stojí 

systém přidávání komentářů na Musicserveru, který je anonymní (pro zaslání příspěvku 

stačí  pouze  napsat  text  příspěvku a  projít  antispamovou  kontrolou,  která  spočívá  v 

napsání  prvních  dvou  písmen  názvu  webu)  a  tudíž  některé  jedince  nábádá  k  větší 

odvaze ve svém vyjadřování.

Na iREPORTu fungují příspěvky čtenářů jinak. Pro jejich zaslání je nutné mít 

účet na Facebooku, a to může pro některé uživatele již představovat překážku, neboť 

jsou  nuceni  prozradit  svou  identitu  (samozřejmě  zde  bereme také  v  potaz  možnost 

vytvoření falešného profilu). Je velmi pravděpodobné, že i tento fakt je jednou z příčin 

toho, proč se na Musicserveru objevuje komentářů pod články mnohem více. Oproti 

Musicserveru  má  ale  iREPORT velmi  atraktivní  možnost  hodnocení  alba  ze  strany 

čtenářů. Hodnocení redaktora a lidu se tak často i dosti zásadně liší.

Během svého působení na webu Koule.cz, jenž spadá pod Active Radio (dříve 

4   Tamtéž.
5   MARTÍNEK, Josef. Deset jmen, kolem kterých se budou točit letošní Grammy [online]. 24.1.2018 [cit. 
10.10.2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/57562/deset-jmen-kolem-kterych-se-budou-tocit-
letosni-grammy/.
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Lagardère Active) jsem pro čtenáře připravovala různé interaktivní články, mezi nimiž 

se těšily popularitě především kvízy, ve kterých si čtenáři vyzkoušeli, jak dobře se v 

hudbě  vyznají.  I  z  toho  jsem usoudila,  že  interaktivita  je  v  internetovém prostředí 

vskutku žádaným „zbožím“.

S  vzestupem  popularity  sociálních  sítí  se  také  rozvinula  interaktivita  mezi 

redakcemi a čtenáři v rámci Facebooku, Twitteru a Instagramu. O tom, jak je dobré 

vedení facebookového profilu iREPORTu důležité, jsem se osobně přesvědčila během 

jeho spravování, kdy mým úkolem bylo zveřejňovat příspěvky tak, aby měly co největší 

dosah a odezvu. O sociálních sítích a jejich významu pojednává kapitola 3.9.

Nelineárnost vnímá mediální nauka jako utřídění informací, které má strukturu 

obrácené  pyramidy,  tedy  že  v  prvním  odstavci  se  čtenář  dozví  ty  nejpodstatnější 

infromace a v každém dalším odstavci je téma rozvíjeno a obohacováno o další, méně 

podstatné  informace.  Tato  struktura  je  tedy  velmi  rozdílná  oproti  tradičnímu, 

chronologickému stylu psaní.6 

Hudební žurnalistika ovšem pracuje s žánry, které lineárnost už ze své podstaty 

dodržují. Podobně jako ve zpravodajství má i zde velkou váhu nadpis, který může být v 

hudebně-publicistické sféře i odlehčenějšího rázu. Nadpis recenze většinou naznačuje, 

zda  bude  hodnocení  negativní  nebo pozitivní,  srovnejme  například  Loreen vyklidila  

taneční  parket.  Introspektivní  album  Ride  je  temné  a  skvělé7 nebo  TOPS  svého 

potenciálu naživo nevyužili8. Poměrně často je ale nadpis neutrální, z nadpisu Vpusťte  

Zvíře jménem Podzim dovnitř9 nebo  Marek Ztracený slavil, přišel mu popřát i Karel  

Gott10 se toho čtenář příliš nedozví o kvalitě desky nebo koncertu. Podobně různorodé 

jsou i nadpisy na iREPORTu. Na Musicserveru se ale čtenář může dopředu dozvědět 

hodnocení,  aniž  by  článek  rozklikl  nebo  aniž  by  četl  nadpis  –  hodnocení  je  totiž 

6 KYNCL, Jan. Proměny české hudební publicistiky v důsledku rozvoje online žurnalistiky. Praha, 2017. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, str. 21.

7 BOČEK, Lukáš. Loreen vyklidila taneční parket. Introspektivní album "Ride" je temné a skvělé 
[online]. 7.12.2017 [cit. 27.9.2018; 2.12.2018]. Dostupné z: 
http://musicserver.cz/clanek/57114/loreen- ride/.

8 HRÁCH, Jaroslav. TOPS naživo svého potenciálu nevyužili [online]. 21.11.2017 [cit. 27.9.2018]. 
Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/57009/tops-jackson-macintosh-dukla-meetfactory-praha-10-
11-2017/.

9 PRŮŠA, Jan. Vpusťte Zvíře jménem Podzim dovnitř [online]. 11.12.2017 [cit. 28.9.2018]. Dostupné z: 
http://musicserver.cz/clanek/57171/zvire-jmenem-podzim-zvire-jmenem-podzim/.

10 BUKÁČKOVÁ, Hana. Marek Ztracený slavil, přišel mu popřát i Karel Gott  [online]. 28.11.2017 [cit. 
28.9.2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/57112/marek-ztraceny-forum-karlin-praha-27-
11-2017/.
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viditelné  již  z  náhledu  článku  na  domovské  stránce.  Jak  je  vidět,  žádná  konkrétní 

pravidla pro nadpisy v hudební žurnalistice nejsou, často záleží na osobě redaktora a 

jeho míře inspirace. Platí ale pravidlo, že by nadpis měl být dostatečně atraktivní, aby 

přitáhl čtenářskou pozornost.

Důležitou roli hraje v online žurnalistice perex. Vzhledem k tomu, že perex a 

nadpis jsou v internetovém prostředí často to jediné, co je na domovské stránce vidět, 

měly by být  tyto  části  textu  v  ideálu  naplněny podstatnými  informacemi  a  vhodně 

zvolenými slovními formulacemi – takovými, které čtenáře nalákají k přečtení článku.

S přihlédnutím ke struktuře tradiční recenze se to nejdůležitější – tedy výsledné 

hodnocení  –  nachází  na  konci  článku.  Konečnému  bilancování  předchází  tato  pro 

recenze typická struktura:

1. stručné uvedení do kontextu, tedy představení interpreta, pozadí vzniku 

desky;

2. analýza  –  vyzdvižení  buď  negativních  nebo  pozitivních  aspektů 

hodnoceného materiálu;

3. shrnutí  –  formulace  výsledného  dojmu,  opodstatnění  uděleného 

hodnocení.

Konvergencí  se rozumí sbližování  a  spojování  dříve oddělených technologií. 

Různá mediální odvětví spolu pracují  a konvergence napomáhá k naplňování  hlavní 

mise žurnalistiky, tedy informovat veřejnost nejlepším možným způsobem; nesmíme v 

žádném případě opomenout ani míru přispění konvergence k oslevení rozmanitého a 

stále více rozptýleného publika.11 Konvergence umožnila přizpůsobování obsahu novým 

trendům žurnalistiky, novým technologiím a potřebám uživatelů.

Možná nejzářivějším příkladem mediální konvergence se stala možnost surfovat 

na internetu v mobilních telefonech. V roce 2014 Musicserver radikálně změnil design 

svých  stránek.  Z  původního  barvitého  a  velmi  členitého  prostředí,  kde  měla  každá 

rubrika svou barvu a umístění, se stal nakonec designově velmi prostý web, který je 

díky své jednoduchosti pohodlný především pro uživatele mobilních zařízení. 

Jiným typem konvergence je  publikování  jednoho a téhož obsahu, ovšem na 

různých  mediálních  platformách.  Takovéto  praktiky  využívá  například  MF  Dnes  – 

11 KYNCL, Jan. Proměny české hudební publicistiky v důsledku rozvoje online žurnalistiky. Praha, 2017. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, str. 22.
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některé články z kulturní rubriky v tištěných novinách se zároveň objevují i na webu 

iDnes.  Ruský  zpravodajský  web  Meduza  zase  některé  články vydává  ve  standardní 

psané formě a ten samý materiál pak publikuje ve formě videa s psaným komentářem a 

ilustračními fotografiemi nebo videem. Konvergence tedy dokáže nabídnout každému 

příjemci mediální produkt tak, jak mu to vyhovuje. 

Multimediálnost v sobě zahrnuje využití více než jednoho typu média v jednom 

mediálním  produktu  a  prezentuje  sdělení  za  použití  rozličných  komunikačních 

nástrojů12. Mutlimediálnost se samozřejmě vyvíjí spolu s technologickými pokroky a do 

online žurnalistiky se tak průběžně implementují nové prvky. Primárním cílem využití 

multimediálních elementů je zatraktivnění uživatelského prostředí. Obzvláště v hudební 

žurnalistice  může  být  velice  praktické  si  o  hudbě  číst  a  zároveň  či  následně  ji  i 

poslouchat.  Záleží  i  na  zvyklostech  čtenáře  –  některé  z  nich  může  mutlimediální 

prostředí příliš rozptylovat. 

Musicserver i iREPORT jsou si ve využití multimediálních prvků podobné. Oba 

weby doprovázejí své texty vizuálními materiály: fotografie a video ze serveru YouTube 

jsou  samozřejmostí.  iREPORT  využívá  transmediální  praktiky  zejména  s  pomocí 

sociálních sítí. Na velké koncerty zahraničních interpretů je obvykle vyslán redaktor s 

chytrým telefonem a připojením na internet. Ten je pak schopen živě vysílat  průběh 

koncertu na facebookovém profilu hudebního magazínu. Z daného koncertu se pak na 

webu objeví i reportáž, případně také fotogalerie nebo video.

Na Musicserveru se v minulosti objevovaly články doprovázené klasickým 

psaným rozhovorem, který byl doplněn krátkou audioukázkou z interview. Dá se říci, že 

se jednalo o jeden ze způsobů, jak čtenáři zpestřit četbu rozhovoru a zapojit více jeho 

smyslů. Interview získalo na autentičnosti a podle způsobu mluvy hudebníka se také 

leccos dalo odvodit. V současnosti se však již takovýto způsob publikace rozhovoru 

nepraktikuje. I tak o něm ale můžeme uvažovat jako o jednom z projevů transmediality, 

což je specifický způsob předání mediálního sdělení, jehož smysl se rozvíjí s pomocí 

různých mediálních prostředků. Zpravidla se jedná o narativní materiál, který se se 

zapojením dalších a dalších mediálních prostředků rozvíjí a ve výsledku tvoří ucelené 

mediální sdělení. 

12 Tamtéž.
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Musicserver nicméně na transmedialitu úplně nezanevřel, její projevy je možné 

sledovat prostřednictvím tzv. „zdravicí“, které Musicserver publikuje na svém YouTube 

kanálu. V podstatě jde o to, že redaktor dělá s hudebníkem rozhovor a na konci jej 

poprosí o videozáznam, na kterém zdraví čtenáře Musicserveru, případně je zve na křest 

desky, koncert atd. I zde se tak jedná o prolínání technologií, kde každá přispívá do 

celku svým dílem. 

Z  multimediálního  hlediska  bude  užitečné  zmínit  ještě  to,  že  Musicserver 

spolupracuje se streamovací službou Deezer a dle jejich domluvy tak redaktoři vkládají 

do článku kolonku s přehrávačem Deezeru. Nutno ovšem podotknout, že si čtenář může 

poslechnout  pouze  třicetivteřinové  ukázky,  což  není  úplně  pohodlné  a  uživatelsky 

přívětivé, ale Deezer samozřejmě musí motivovat potenciální klienty k tomu, aby se pro 

plnohodnotný poslech zaregistrovali. Registrovaný čtenář pak platí měsíční poplatek a 

má k dispozici ničím neomezený poslech hudby.

Hudební média s větším rozpočtem si mohou dovolit využívat pestřejší škálu 

multimediálních  vymožeností.  Prestižní  americký  hudební  web  Pitchfork  má  vlastní 

YouTube kanál, na kterém zveřejňuje videa vlastní tvorby například o historii metalu 

nebo různé žebříčky nejlepších skladeb.  Kromě toho má vlastní  sérii  pojmenovanou 

Pitchfork  Live a  také  svůj  komorní  hudební  festival,  videa  z  něhož  jsou  na  kanále 

rovněž  k  zhlédnutí.  Na svém webu má  Pitchfork  dokonce  vlastní  přehrávač  hudby. 

Multimediální postupy využívají i hudebně-novinářská tělesa, která mají jak tištěnou, 

tak online formu (např. Rolling Stone).

Další dva atributy online žurnalistiky přidal také James Foust: 

a) neomezené možnosti  skladování a vyhledávání – kapacita internetu je v 

podstatě neomezená a vyhledávání v archivech je navíc značně jednoduché díky čím dál 

více dokonalejším vyhledáváčům; v potaz je nutno brát i cenu, za kterou se čtenář k 

novinářským  materiálům  dostává.  Zatímco  u  tiskovin  zaplatí  čtenář  určitou  částku 

pouze  za  konkrétní  titul,  u  internetu  má  přístup  k  nesrovnatelně  většímu  množství 

obsahu, i když zaplatí zpravidla o něco více – částka záleží např. na rychlosti připojení k 

internetu. Svou váhu má i možnost sledovat světové dění přímo z domova, není zde 

nutnost podnikat výpravy do trafiky nebo do poštovní schránky v případě předplatného.

b) bezprostřednost a dostupnost – online žurnalistika má možnost své obsahy 

ihned publikovat, může je kdykoli pozměnit či opravit,  zpráva se k příjemci dostává 
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neprodleně.13 Oproti tiskovinám má také online žurnalistika nesrovnatelně větší dosah. 

Tisk je geograficky vázán k zemi, ve které vychází a k čtenářům, kteří danému textu 

rozumí.  Internet  ale  v  podstatě  nezná  hranic,  snad  až  jen  na  některé  výjimky  (v 

některých asijských zemích jsou zakázány sociální sítě nebo weby s prodemokratickou 

tématikou). 

Praktický  příklad  z  hudebního  novinářského  prostředí  v  souvislosti  s 

bezprostředností  a  rychlostí  internetu  vidím  kupříkladu  v  tom,  jak  šéfredaktoři 

Musicserveru a iREPORTu naléhají na redaktory, aby začali psát reportáže z koncertu 

nejlépe hned jak z něj dorazí domů. Činí tak především kvůli tomu, aby předběhli velká 

média.  V  praxi  ale  psaní  a  vydávání  recenzí  bezprostředně  po  koncertě  funguje 

zřídkakdy (redaktoři  v  tomto  zkrátka  nejsou příliš  důslední);  text  navíc  musí  projít 

editorskou kontrolou a tím se článek dostává ještě více do časového skluzu.

V bezprostřednosti a rychlosti předání informace ovšem tkví i různá nebezpečí. 

V důsledku snahy o rychlost může redaktor přehlédnout různé překlepy či nesrovnalosti, 

v horším případě pak udělá v článku nějaké faktické chyby. Díky možnosti publikovaný 

obsah v jakoukoli dobu editovat je ale toto nebezpečí alespoň lehce zmírněno.

Oproti tisku tak má online hudební žurnalistika schopnost o hudbě referovat a 

zároveň ihned poskytnout audiovizuální ukázku. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že i 

tištěné hudební magazíny považovaly audio stránku za důležitý prostředek, jak čtenáři 

zpříjemnit zážitek, a proto přikládali k časopisu hudební CD (ve své době takto činily 

časopisy Filter nebo Report). 

Na  počátku  tisíciletí  internet  takové  technologické  možnosti  jako  dnes 

samozřejmě  neměl,   velký  prostor  pro  využití  multimediálních  prvků se  v  hudební 

žurnalistice  naskytl  až  s  rozvojem YouTube  a  streamovacích  platform typu  Spotify. 

Nesmíme zapomenout i na počáteční nechuť hudebníků šířit svá díla prostřednictvím 

internetu; tato neochota pak postupně přerostla v možná až nutnost poskytnout svou 

hudbu  k  volnému  poslechu  online  (hudebníci  totiž  zjistili,  že  je  lepší  dostat  ze 

streamování na internetu alespoň nějakou minimální finanční odměnu – většinu výdělku 

jinak dostávají hudební vydavatelství – než žádnou, pokud je jejich hudba stahována 

nelegálně).  Bezesporu  je  multimedialita  v  hudební  žurnalistice  velmi  pohodlná, 

13 Tamtéž, str. 23.
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uživatelsky atraktivní a přívětivá, i zde se po krátkém zamyšlení můžeme ale pozastavit 

nad jedním problémem – a to psychologickou stránkou věci. 

Přitažlivost  a  ba  až  bohádkové  možnosti  internetu  mají  i  svou  odvrácenou 

stranu. Zapojení všech faktorů ovlivňujících lidské smysly, kterými je užívání internetu 

typické,  tříští  lidskou  pozornost  a  příjemce  tak  může  pociťovat  problémy  při 

soustředění. Není vůbec neobvyklé, že si čtenáři otevřou článek, uvidí, že je delší než 

řekněme 500 slov, nechají si záložku s tímto článkem otevřenou, po nějaké době se k 

textu vrátí,  přečtou si pár odstavců a impulzivně přeskakují například ke kontrole e-

mailů. Scénář poté nejčastěji pokračuje tím, že se uživatel přeci jen přinutí k přečtení 

dalších několika řádků a následně podlehne vábnému lákání některé ze sociálních sítí14. 

V angličtině se doba, po kterou je člověk schopen se soustředit, nazývá „attention span“, 

a tato doba se poslední dobou značně zkracuje.  Neuroložka Maryanne Wolf přišla s 

pojmem „spasmodic reading“ (volně lze přeložit jako „křečovitá četba“), který označuje 

chronický  zvyk  přepínat  se  mezi  jednotlivými  zařízeními  (kupříkladu  počítačem  a 

chytrým telefonem)  či  záložkami  a  články v  jednom zařízení.  Následkem toho  pak 

uživatelé ztrácejí schopnost se soustředit a jejich attention span se snižuje. Křečovitá 

četba navíc zhoršuje i paměť a kritické myšlení v rámci přečteného textu.15 

V  současné  hudební  online  žurnalistice  proto  například  vládne  jistý  druh 

„módy“, který upřednosťnuje krátké recenze před těmi dlouhými, s čímž jsem se setkala 

především během působení na webu Koule.cz. V krátkém útvaru však redaktor velmi 

často není schopen svoje hodnocení nějak věcně a srozumitelně sdělit. Existuje ale větší 

pravděpodobnost,  že  čtenář  si  bude  ochoten  takovou  recenzi  přečíst  a  na  stránce 

zůstane.

Online  žurnalistika,  pokud  je  jejím primárním cílem ekonomická  rentabilita, 

musí s tímto neduhem naší doby počítat. A v tak specifické oblasti, jakou je hudební 

online  žurnalistika,  se  s  pozorností  čtenářů  pracuje  obtížněji,  neboť  omezené  pole 

působnosti  může zabraňovat  využití  všech dostupných technik  k  dosažení  čtenářské 

pozornosti, kterými disponují velká média. Hudebně specializovaných webů je navíc v 

České republice málo. Mimo Musicserver a iREPORT zde působí z těch významějších 

14 STROMBERG, Joseph. The internet is full of distractions. Here are 7 tips to help you focus [online]. 
8.9.2015 [cit. 13.9.2018]. Dostupné z: https://www.vox.com/2015/9/8/9261205/attention-span-focus.

15 Tamtéž.

14



ještě například Musicweb či Fullmoonzine a konkurence tak ve srovnání se zahraničím 

není  nijak  zvlášť  markantní.  Těžko  lze  tento  hudebně-mediální  trh  srovnávat  s 

Německem, USA nebo Velkou Británií, kde si hudební nadšenec má z čeho  vybírat. 

Bylo  by  proto  pro  takto  okrajové  weby  velmi  riskantní  zkoušet  takové  věci,  jako 

například provozování vlastních televizí, aktivních účtů na sociálních sítí s obsahovým 

přesahem nebo vydávání tištěného materiálu, jak je tomu například u jiných obsahově 

pestřejších  webů.  Tak  jako  v  případě  Seznamu,  který  provozuje  vlastní  televizi, 

Lidových noviny, které propojují tisk a web nebo lifestylového webu Koule.cz,  jenž 

spravuje vlastní youtubový kanál. 

2.2. Pojetí role kritika a recenze

Recenze je kriticky zaměřený druh publicistiky, který má za cíl představit dílo 

uměleckého charakteru. Dílo zařazuje recenzent do kontextu autorovy tvorby a poté do 

národního i světového uměleckého či publicistického kontextu. Kvalitní recenze by se 

pak měla vyslovit k zásadnímu smyslu díla. V kontextu rozkvětu online žurnalistiky je 

pak nutné dodat, že ve zrychlené digitální době se z tradiční recenze stal spíše produkt  

PR, který je dílem managementu a obchodních strategií.16 Recenze je nejvýznamějším 

žánrem hudební  žurnalistiky  a  proto  je  velmi  důležité  se  zamyslet  i  nad  osobností 

kritika, který za recenzí stojí. 

Ruská hudební analytička Taťjána Kuryševa vidí dobrého kritika jako člověka 

inteligentního a zběhlého v literatuře, historii,  sociologie či filozofii.17 Nebylo by od 

věci přidat k těmto disciplínám i psychologii. Poznatky z různých oborů mohou recenzi 

značně osvěžit,  dodat jí mnohem obšírnější rozměr a mnohé čtenáře i  poučit.  Dobře 

napsaná recenze  je  jako dobře vysvětlená látka ve škole,  díky které  příjemce nejen 

pochopí, co chtěl kritik nebo učitel říci, ale rovněž získá i něco navíc. Podobně smýšlí o 

dobrém kritikovi i  ruský dramatik Nikolaj  Gogol,  který tvrdil,  že recenze s  hlubším 

smyslem  a  potřebnou  dávkou  inteligence  a  talentu  se  vyrovná  jakémukoli  jinému 

16 HALADA, Jan  a  Barbora  OSVALDOVÁ, ed.  Slovník  žurnalistiky:  výklad  pojmů a teorie  oboru. 
Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, str,.198.
17 KURYŠEVA, Taťjana Alexandrovna. Muzykaľnaja žurnalistika i kritika. Moskva: Vlados Press, 2007, 

str. 187.
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uměleckému  dílu18,  podobným  hlediskem  mu  sekunduje  muzikant  Genadij 

Rožděstvenskij, který pronesl, že „umět poslouchat je mnohdy mnohem složitější než 

skládat píseň“.19 Zajímavý je i poznatek psychologa Lva Vygotského, pro něhož je role 

kritika  něco  jako  misionářstvím,  jehož  cílem  je  rozvíjet  duši  a  mrav  člověka 

prostřednictvím  vzdělání  a  umění  a  jeho  dalším  cílem  je  také  rozvíjet  smysl  pro 

estetiku.20

Přesná definice toho, jak by měla vypadat ideální hudební recenze nebo co si 

můžeme  představit  pod  spojením  „ideální  kritik“  bohužel  neexistuje.  Co  expert, 

myslitel, analytik a vůbec člověk, to jiný pohled na tuto tématiku.  Zajímavé názory na 

to, co je dobrá recenze a jak by měl dobrý kritik psát, nabízí ve své eseji Funkce kritiky 

britský básník a kritik Thomas Stearns Eliot.21 Ten sice hovoří o básních a kritice v 

poezii,  jeho poznatky ale můžeme aplikovat i na jiná umělecká odvětví, včetně toho 

hudebního. Dle Eliota je kupříkladu dobré, pokud kritik píše v recenzi o faktech, která 

jsou relevantní a pro čtenáře užitečná. Definovat pojem „užitečný fakt“ je přinejmenším 

poněkud sporné, Eliot naštěstí uvádí příklady, které nám pomohou smysl této formulace 

pochopit. Jde o fakta, která souvisí s pozadím vzniku díla (v našem případě se jedná o 

recenzi přímo desky/videoklipu/písně/koncertu) nebo s původem interpreta, a naprosto 

zásadní je uvést celé dílo do kontextu. Čtenář si  z recenze musí odnést něco více, než  

jen prostou analýzu. Ideálně by se měl dozvědět něco, co by jinak přehlédl nebo o co by 

se jinak sám od sebe nezajímal; recenze musí mít nějakou přidanou hodnotu.

Mezi další dovednosti dobrého kritika patří schopnost analýzy a také srovnávání. 

Nestačí jenom aby měl kritik velký přehled v diskografii umělce a v jeho životě. Měl by 

se  také  vyznat  v  hudební  branži  celkově,  napříč  historií.  Těžko  můžeme  chtít  od 

popového fanouška hloubkovou analýzu rockové nahrávky (to je dost možná to samé, 

jako by kritik prózy měl hodnotit poezii),  rozhodně by ale měl znát vývoj žánru, ve 

kterém  se  jako  kritik  pohybuje.  Posoudit,  zda  je  nahrávka  dobrá,  lze  totiž  pouze 

prostřednictvím porovnání s tím, co již vydáno bylo.  Mnoho hudebních nahrávek se 

ukázalo jako kvalitních a legendárních až v průběhu času a právě toto dědictví minulých 

18 KURYŠEVA, Taťjana Alexandrovna. Muzykaľnaja žurnalistika i kritika. Moskva: Vlados Press, 2007, 
str. 172.

19 Tamtéž, str. 171.
20 Tamtéž, str. 34.
21  ELIOT, Thomas S. Selected Essays. London: Faber and Faber, 1999, str. 32-33.
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časů pomáhá nynějším kritikům hodnotit současné nahrávky.

Schopnost analýzy, srovnání, citlivost, inteligence, zvídavost, vášeň a znalosti – 

to vše by měl dobrý kritik mít.22 Eliot také soudí, že je dobré, pokud je kritik nejen 

kritikem, ale také umělcem v témže uměleckém odvětví. Kritika je tím pádem oproštěna 

od zbytečné emoční zátěže způsobené vlastní nenaplněnou uměleckou touhou.23 Eliot 

přímo netvrdí,  že  by recenze  měli  psát  umělci  –  v takovém případě  by hrozilo,  že 

nebude mít autor kritiky od díla dostatečný odstup a nadhled. 

Představili  jsme si  tedy atributy,  které  jsou spojovány s  dobrým kritikem.  V 

praxi  se  ovšem  nesetkáváme  s  dobrou  recenzí  každý  den.  I  v  důsledku  současné 

uspěchané doby soustředěné především na ekonomický zisk je pro hudební kritiky stále 

těžší se své práci věnovat tak, jak umělecko-kritické umění vyžaduje.

22 SCHUCHARD,  Ronald  a  CUDA, Anthony.  The  complete  prose  of  T.  S.  Eliot.  Johns  Hopkins 
University Press, Baltimore, Faber and Faber, London, 2014, str. 57.
23 Tamtéž, str. 265.
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3. TEORETICKO-ANALYTICKÁ ČÁST

3.1. Srovnání webů 

Web  Musicserver  má  o  něco  širší  spektrum  zájmu,  než  iREPORT.  Ostatně 

Musicserver  razí  heslo „hudba od začátku do konce“,  což v minulosti  web hlásal  i 

speciálním nadpisem; tohoto všestranného zaměření se server  drží  dodnes24.  Naopak 

iREPORT (a to platí i pro dnes již neexistující tištěnou verzi magazínu v minulosti)  si 

za svou historii vykrystalizoval pole působnosti spíše do směru rocku (jak světového, 

tak i domácího) a tuzemské tvorby. Lze také říci, že o materiál věnující se spíše rockové 

hudbě  jeví  čtenáři  největší  zájem  –  toto  tvrzení  lze  podložit  například  čteností  či 

popularitou článků na sociálních sítích, kde mají odkazy s rockovou tematikou největší 

odezvu. S tím, že čtenáři mají nejraději „staré vykopávky“, souhlasí i šéfredaktor Josef 

Martínek25. 

V rubrikách se tyto online magazíny v podstatě neliší. Oba weby obsahují 

kategorie recenze, reportáže, rozhovory, komentář hitparád, tiskové zprávy, blogy 

novinky a různorodé žebříčky. 

Na základě dat ze dne 30.12.2018 měl Musicserver za posledních šest měsíců 

585 000 návštěv, u iREPORTu to bylo 118 00026, z čehož je možné konstatovat, který z 

webů se těší větší čtenářské popularitě. Dle statistik webu TOPlist se tak návštěvnost 

Musicserveru pohybuje denně kolem 8 000 návštěvníků, iREPORT si každý den otevře 

přibližně 2300 návštěvníků.27 Pro srovnání si uveďme i čísla velkých médií (data z 

2.1.2019, počet návštěv za posledních šest měsíců): iDNES – 73 500 000, Novinky – 69 

840 000, Aktuálně – 19 410 000.28

Dlouholetým šéfredaktorem Musicserveru je Jan Balušek, rozhovor s ním bude 

jedním z nejdůležitějších pramenů analytické části této práce. Od ledna 2018 nemá 

24 Příloha č. 1.
25 Příloha č. 2.
26 https://www.similarweb.com/website/ireport.cz#overview +, 

https://www.similarweb.com/website/musicserver.cz#overview.
27 https://www.toplist.cz/hudba/.
28 https://www.similarweb.com/website/aktualne.cz#overview
      https://www.similarweb.com/website/novinky.cz
      https://www.similarweb.com/website/idnes.cz#overview.

18



iREPORT šéfredaktora (ředitelem společnosti zůstává Jaroslav Hudec), ale pouze 

vedoucí redakce. S nyní bývalým šéfredaktorem iREPORTu, Josefem Martínkem, jsem 

však také udělala rozhovor a to v době, kdy ještě jako šéfredaktor působil. 

Následující kapitoly se budou věnovat konkrétním žurnalistickým konceptům a 

jejich uplatnění na zkoumaných webech. Tím zároveň proběhne další, podrobnější 

srovnání Musicserveru a iREPORTu.

3.2. Agenda-setting

3.2.1. Teoretický nástin konceptu agenda-setting

Teoretický koncept agenda-settingu (existuje český překlad nastolování agendy, 

v této práci však bude používán tento termín ve svém původním znění) má svůj počátek 

v šedesátých letech 20. století (samotný termín se nicméně začal užívat až začátkem 70. 

let), kdy americký novinář Maxwell McCombs neformálně pozoroval, jak jsou zprávy 

umístěny  na  titulní  stránce  deníku  Los  Angeles  Times.  Centrem  McCombsovy 

zvědavosti bylo, jestli má událost menší dopad, pokud se objeví na některém z méně 

prominentních míst v deníku.29 McCombse to inspirovalo k akademickému výzkumu a 

tak se spojil se svým kolegou Donem Shawem z University of North Carolina ve městě 

Chapel Hill. Ostatně pojem „studie z Chapel Hill“ se tak ujal, že je mezi odborníky v 

podstatě synonymem k termínu „agenda-setting“. McCombs a Shaw zosnovali v roce 

1968  průzkum  mezi  nerozhodnutými  voliči  v  amerických  prezidentských  volbách. 

Zároveň provedli  systematickou analýzu toho,  jakým způsobem byla  hlavní  volební 

témata  v  médiích  prezentována.30 Teorie  agenda-setting  se  tak  vyvinula  z  popisu  a 

vysvětlení  vlivu  masové  komunikace  na  veřejné  mínění  o  aktuálních  tématech.31 O 

téměř všech zájmech ve veřejné agedně platí, že se občané zabývají zprostředkovanou 

skutečností,  realitou poskládanou ze zpráv novinářů.32 Při zkoumání projevů agenda-

29 McCOMBS, Maxwell.E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 
Portál, 2009, str. 17.

30 Tamtéž, str. 18.
31 Tamtéž, str. 20.
32 Tamtéž, str. 25.
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settingu je nutné mít v úvahu, že má tento výzkum jistá úskalí. Omezení rozsahu veřejné 

agendy  vysvětlují  limity  možností  veřejnosti,  mezi  něž  patří  limity  časové  a 

psychologické kapacity. Limity rozhsahu většiny mediálních agend jsou ještě zjevnější. 

Stačí  si  uvědomit,  jak omezený je  prostor  v  novinách nebo ve  zpravodajství,  ať  už 

televizním nebo rozhlasovém. Dokonce i na internetu, který má zdánlivě neomezenou 

možnost přidávat další strany, působí značná omezení v podobě trvání zájmu veřejnosti 

a jejich časových možností (s touto problematikou souvisí i pojem attention span, který 

byl probárn výše).33

Teorie agenda-setting dále předpokládá,  že četnost výskytu určitého tématu v 

médiích vede k ustavení tohoto tématu ve veřejné agendě.34 Jinými slovy:  o čem se 

mluví nebo píše v médiích, o to se také zajímá veřejnost a považuje to za důležité,  

čímž se formuje veřejné mínění. Nezáleží také pouze o čem se píše, ale rovněž jak 

často, jakým způsobem a jaké místo zaujímá zpráva oproti ostatním zprávám. To 

všechno analyzovali McCombs a Shaw ve svém výzkumu a souvislost mezi agenda-

setting a míněním veřejnosti skutečně našli.

3.2.2. Aplikace konceptu

V kontextu české hudební online žurnalistiky, jejiž působení jsme vymezili na 

weby Musicserver a iREPORT, se agenda-setting projevuje v menší míře, nežli je tomu 

u žurnalistiky zpravodajské. Zpravodajství je nosným pilířem žurnalistiky a všeobecný 

zpravodajský materiál  má na širokou veřejnost bezpochyby větší  vliv,  než umělecky 

zaměřená novinářská produkce, která pracuje s daleko menším vzorkem publika. Tím 

spíše  nelze  hovořit  o  nějakém významném vlivu  na  veřejnost  ze  strany okrajových 

webů, jakým jsou tyto dva servery v okruhu našeho zájmu. 

Subjekty  spadající  pod  velké  mediální  domy  typu  iDNES  nebo  Novinky 

vypouštějí materiál související s různými druhy umění přímo mezi své ostatní zprávy. 

Tím může psychologicky vznikat dojem, že je ona reportáž z hudebního koncertu stejně 

důležitá, jako například zpráva o zvyšující se inflaci v republice. Na webu iDNES se 

články týkající se umělecké sféry objevují zpravidla ve výčtu zpráv; nejprominentnější 

33 Tamtéž, str. 72.
34  REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, str. 16.
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místo vlevo nahoře,  kam se umísťují  ty nejdůležitější  zprávy, zaujímají  jen zřídka – 

například v případě úmrtí významné herecké nebo hudební osobnosti. Zde ovšem hraje 

roli i relevantnost tématu (a také demografické charakteristiky čtenářstva) – v případě 

úmrtí  umělce,  kterého  znají  především  mladší  generace  nebo  působí  ve  specificky 

zaměřeném žánru, existuje vysoká pravděpodobnost, že se zpráva o jeho skonu objeví 

pouze jako krátká zmínka ve výčtu zpráv. Pokud budeme tedy hodnotit vliv na to, o čem 

veřejnost  mluví,  pouze z  hlavní  stránky velkých webů (iDNES, Novinky,  Aktuálně, 

Lidovky apod.), můžeme odhadnout, že se největší pozornosti na titulní straně dostává 

již etablovaným umělcům, u kterých redakce předpokládá, že je veřejnost dobře zná. 

Podrobnější studium v této oblasti ovšem není předmětem této práce.

Vzhledem k velmi specifickému zaměření Musicserveru a iREPORTu a k jejich 

čtenářskému dosahu lze předpokládat, že nebudou mít tak masivní vliv na společnost, 

jako tradiční všeobecná média. Jistou míru na formování mínění a vkusu lze ale přesto 

posuzovat. V kompetenci obou webů je kupříkladu možnost upozorňovat na nové desky, 

interprety,  zajímavé koncerty apod., a tím vlastně udávat směr toho, co budou jejich 

čtenáři a fanoušci hudby číst, o co se budou zajímat a co budou považovat za důležité.

Jak  Musicserver  tak  iREPORT  mohou  například  formovat  povědomí  o 

koncertech v republice. V sekcích „Co, Kdy, Kde“ (Musicserver) a „Akce“ (iREPORT) 

je seznam koncertů,  které v budoucnu proběhnou (zdaleka ne o všech akcích si  ale 

čtenáři později přečtou i reportáž). Seznam akcí nezahrnuje všechny koncerty, takřka 

vždy chybí koncerty klasické hudby nebo málo známých hudebních skupin. Pokud tedy 

hudební weby o nějakém koncertu nenapíšou (ačkoli informovat o veškerém dění je 

jejich cílem), čtenáři se o něm ani nemusí dozvědět, byť třeba může jít o vystoupení 

významějšího umělce. Výčet koncertů je plně v kompetenci redaktorů (pořádané akce 

mohou redaktoři přes redakční systém přidávat sami) a tudíž do jisté míry odráží i jejich 

vkus a také pak žánrovou orientaci webu. Toto se netýká pouze koncertního kalendáře, 

ale rovněž toho, jaké koncertní reportáže se na webech objeví a jaké ne. Tato tématika 

se  pojí  spíše  s  konceptem gatekeepingu,  který  bude  probrán  v  následující  kapitole, 

ovšem tím, jak web publikuje pouze vybrané recenze, reportáže, novinky a koncertní 

pozvánky  může  u  příjemce  vzniknout  dojem,  že  tvorba  vybraných  umělců  je 

významnější než hudba těch, o kterých web nepíše. 
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Oba weby splňují svou funkci informovat veřejnost o dění v hudebním světě i 

tím, že pravidelně upozorňují na vydaní nových desek (náležité sekce se jmenují stejně: 

„Nové desky“). U těch nejvýznamějších desek píší autoři krátký popisek, případně jej 

doplní  odkazem  na  poslech,  hypertextem  „Psali  jsme“  nebo  link  na  oficiální  web 

interpreta).

Koncept agenda-setting také souvisí s reprezentací a přijetím reality či s pojetím 

toho, co je hudba „dobrá“ a „špatná“ – stejně jako ve zpravodajském prostředí příjímá 

každý jednotlivec  mediální  produkt  jinak  a  přidává  událostem důležitost,  která  je  v 

souladu  s  jeho  hodnotami  a  vkusy.  Velmi  podobné je  to  i  s  hudební  žurnalistikou. 

Zatímco jedna skupina příjemců nemá problém s kritikou vůči svým oblíbencům, druhá 

to může vnímat jako osobní útok. Jiná skupina se cítí pohoršena, pokud je příliš chválen 

umělec, jehož nemají v oblibě. Představa toho, co autor článku vnímá jako realitu, se tak 

může křížit s tím, co považují za realitu příjemci. Na některé čtenáře může negativní (či  

naopak pozitivní) recenze zapůsobit tak, že se dívají na daného umělce s despektem a k 

následnému poslechu hudby tak přistupují již s určitou mírou předpojatosti. Troufám si 

tvrdit, že v dobách, kdy si příznivci hudby chodili kupovat hudební nosiče do obchodu, 

mívaly recenze na jejich rozhodování o nákupu podstatně větší vliv, než jaký mají dnes. 

Ihned  po  přečtení  recenze  má  současný  čtenář  téměř  okamžitě  možnost  se  sám 

přesvědčit o kvalitách recenzované hudby s využitím internetu (dříve platilo za největší 

uložiště hudby videoserver YouTube, nyní zažívají „zlaté časy“ streamovací služby typu 

Spotify) a utvořit si své vlastní stanovisko, které se může od názoru kritika radikálně 

lišit.  Míra vlivu na vkus a mínění veřejnosti  se tak snížila.  Rešerše toho, jestli mají 

negativní  recenze  vliv  například  na  špatné  prodeje  desek,  ale  nejsou  dostupné  a  v 

hudebním byznysu prodeje  nejčastěji  závisí  na  způsobu vedení  marketingu nežli  na 

kvalitě samotné desky. 

Nicméně  pokud  weby typu  Musicserver  a  iREPORT píší  například  o  české 

hudební produkci ve většině případů negativně, může to mít vliv na vnímání tuzemské 

hudby jako méně kvalitní,  i  když tomu tak být nemusí a jedná se skutečně pouze o 

realitu vykonstruovanou vkusem redakce. Recenze s buď silně negativním nebo silně 

pozitivním hodnocením také vyvolávají největší odezvu čtenářů (soudě dle komentářů 

pod články nebo reakcemi na sociálních sítích) a i zde tedy lze pozorovat, jaká míra 
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důležitosti je článkům ze strany příjemců přikládána.

Weby  si  také  díky  tomu,  že  pochopily  psychologii  publika,  vypracovaly 

schopnost odhadnout, jaké události se setkají s větším čtenářským ohlasem a vyvolají 

větší  zájem; naučily se efektivně pracovat  s mediální logikou.  „Potenciál  článku se 

pozná už podle sdělení. Ne každá zpráva zajímá všechny. Když přijde tisková zpráva o  

nějaké kapele z „horní dolní“, že má nový videoklip, tak asi pochopíme, že to nikoho  

zajímat nebude. Když pak přijde tisková zpráva, že bude v Praze vystupovat Lady Gaga,  

tak to  hned dáme na webu navrch, protože víme,  že to bude mít  úspěch,“  prozradil 

taktiku iREPORTu Josef Martínek.35 

Míru vlivu na příjemce může mít i strukturální uspořádání webu a jeho celkové 

vzezření. Současný design Musicserveru a iREPORTu je kvůli uživatelům mobilních 

telefonů  značně  zjednodušen.  Náhled  tohoto  designu  obsahují  přílohy  č.  7.  a  8. 

Musicserver byl do února 2014 designově značně pestřejší, články byly rozděleny do 

různobarevných  sekcí  a  na  horní  části  hlavní  stránky  byla  lišta  s  tzv.  Top  Story 

obsahující  pět  článků,  které  byly  dle  redakce  nejdůležitější.  Významnost  některým 

článkům navíc přidávala i sekce Aktuální témata. 

iREPORT má  nyní  místo velkého  množství  rubrik  v  horní  části  domovské 

stránky box s posuvnou funkcí, který obsahuje až 15 článků. Pod ním je výčet příspěvků 

seřazených dle data publikace. Je tudíž jasné, že článkům v boxu je přisuzována největší 

důležitost. Jedná se o příspěvky různého typu, od recenzí až po žebříčky na všemožná 

témata.

Musicserver si ponechal tradiční modrobílé prostředí, architektura celého webu 

je nyní ale velmi minimalistická. Hlavní stránce vévodí článek s velkou fotografií, jež 

obsahuje zpravidla recenzi významnějšího intepreta, důležitou událost (například úmrtí) 

nebo  publicistický  článek.  Přímo  pod  tímto  článkem  následuje  dlouhý  výčet 

chronologicky seřazených příspěvků nejrůznějšího typu. Zajímavá je oblast Top Story, 

která se oproti minulosti přesunula vpravo nahoru, zásadní rozdíl ovšem spočívá v tom, 

že se počet „elitních“ vybraných zpráv snížil z pěti na tři. O tom, co se dostane na Top 

Story,  rozhoduje  šéfredaktor  nebo  editor.  Jan  Balušek  tvrdí,  že  Top  Story  takovou 

35 Příloha č. 2.
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velkou  váhu  nemá,  neboť  se  za  den  vydá  hlavních  článků  za  jeden  den  i  několik. 

Osobně ovšem zastávám názor, že články z Top Story mají psychologicky větší efekt na 

čtenáře právě tím, jak jsou na webu prominentní, a navíc v této sekci zůstávají i několik  

dní. Tudíž nehrozí, že by je potkal stejný osud, jako většinu článků (a to i těch, co jsou 

považovány za hlavní): totiž že v průběhu času zapadnou mezi ostatní výčet příspěvků.

Pro čtenáře může být zajímavá také sekce Musicserveru Nejčtenější články. To, 

co se těší největší pozornosti může být některými příjemci považováno zároveň za to 

nejdůležitější, co se ve světě hudby stalo.

Další taktikou, jak upoutat čtenářovu pozornost a zároveň tak upozornit na něco, 

co je dle redakce důležité, je vymyslet pro článek nějaký atraktivní nadpis. V případě 

nového  interpreta  je  běžné  použít  formulaci  „nová  česká  kapela  má  klip  světové 

úrovně“ nebo „tato kapela zní jako čeští Paramore“.36

Na Musicserveru  pak  existuje  sekce  tiskových  zpráv,  což  je  velmi  zajímavá 

rubrika z toho hlediska, že zde obvykle není uveden autor. Z mých vlastních autorských 

zkušeností  lze  ale  konstatovat,  že  takovouto  tiskovou zprávu obvykle  píše  redaktor, 

který se chystá získat od pořadatelů akreditaci na koncert daného umělce a cílem je na 

koncert nalákat i ostatní, nebo je tu i druhá možnost, a to že redakce spolupracuje se 

subjektem (podařadatel koncertů, vydavatelství, koncertní hala) zvenčí, a v rámci této 

spolupráce je nutné tiskovou zprávu zveřejnit. Tudíž je žádoucí umělce nebo cokoli, co 

se tiskové zprávy týká, pochválit. Osobní názor jde stranou. 

V případě zveřejnění tiskové zprávy kvůli koncertu můžeme říci, že se jedná o 

jeden ze způsobů nastolování agendy: redaktor si vybere koncert, na který chce jít (a na 

který  má  možnost  jít  –  ne  všechny  redakce  mají  s  pořadateli  koncertů  nebo  s 

promotérskými společnostmi domluvu), a tudíž zpravidla musí napsat článek, který by 

obsahoval pozvánku na danou kulturní událost. Pozvánka na koncert nemusí mít nutně 

formu tiskové zprávy. Pokud má redaktor chuť, může o interpretovi napsat i obsáhlejší 

publicistický článek. 

36 Příloha č. 2.
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3.3. Gatekeeping

3.3.1. Teoretický nástin gatekeepingu

Historie  konceptu  gatekeepingu  sahá  do  padesátých  let  20.  století,  kdy  se 

americký  sociolog  David  M.  White  začal  zajímat  o  to,  jak  vlastně  probíhá  výběr 

událostí do zpráv. Žurnalista se totiž denně setkává s velkým množstvím potenciálních 

zpráv,  publikace  se  ale  dočkají  jen  některé  z  nich.  White  zjišťoval,  podle  čeho  se 

novináři  při  výběru  zpráv  rozhodují;  co  je  vede  k  tomu,  že  jednu  událost  do 

zpravodajství  zařadí,  zatímco druhou vyřadí,  a  zda jde o činnost  promyšlenou nebo 

intuitivní. Pro výklad svého výzkumu použil White pojem gatekeeping neboli hlídání 

brány a gatekeeper neboli vrátný (tento termín si White vypůjčil od dalšího sociologa, 

Kurta Lewina).37 Ústřední postavou výzkumu byl editor pojmenovaný Mr. Gates, který 

během jednoho týdne shromažďoval zamítnuté zprávy a připisoval k nim důvod, proč je 

nezařadil do novin. Ze zkoumání následně vyplynuly dva důvody: 

a)  obsahové  –  podle  editora  nestála  událost  za  zveřejnění,  protože  nebyla 

zajímavá;

b) organizační – událost nebyla zveřejněna kvůli nedostatku prostoru.

Mimoto uvedl Mr. Gates konkrétnější důvody pro vyřazení události, kupříkladu 

že zpráva jevila známky propagandy, hlavní aktér události se přikláněl k levici či že se 

Mr. Gates zkrátka nezajímá o sebevraždy. Velkou šanci na publikování měly naopak 

lidsky jímavé příběhy a politické zprávy. White tak z výzkumu vyvodil závěr, že výběr 

událostí do zpráv je velmi subjektivní a souvisí s hodnotovým úsudkem založeným na 

zkušenostech, postojních a očekáváních gatekeepera.38 

Nejucelenější pohled na gatekeeping ovšem poskytla Pamela Shoemakerová. Ta 

se  podívala  na  problematiku  tohoto  konceptu  mnohem  hlouběji  a  přišla  na  to,  že 

gatekeeper se nerozhoduje jen na základě svých subjektivních představ, ale je ovlivněn i 

dalšími faktory. Ty rozdělila Shoemakerová na pět úrovní: 

a)  individuální  úroveň (sem se promítají  redaktorovy představy o tom,  co je 

možné definovat jako zprávu a co ne);

37 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, str. 38.
38 Tamtéž, str. 39.
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b) úroveň mediálních rutin (zde si gatekeeper musí pokládat otázky typu „Co je 

přijatelné  pro publikum?“,  „Co je  médium schopno zpracovat?“  a  „Jaký informační 

materiál je k dispozici?“);

c) úroveň mediální organizace (roli hraje to, jak je organizace strukturována, jak 

je rozdělena autorita, odpovědnost a celkově jednotlivé role, do jaké podoby dělby práce 

je rozdělen výrobní proces, jaká je politika média a jak je tato politika prosazována);

d) extramediální úroveň (faktory, které jdou mimo kontrolu médií);

e) ideologická úroveň (jaká ve společnosti převládá ideologie).39

 

3.3.2. Aplikace konceptu

Oproti  tradičnímu zpravodajskému prostředí  se  dá česká hudební  žurnalistika 

charakterizovat jako velmi svobodná a možná až anarchistická, užijeme-li výraz Jana 

Baluška,  kterým  popsal  tvorbu  obsahu  na  webu  Musicserver.40 Zatímco  ve  světě 

zpravodajství se velkým událostem většinou dostane alespoň nějaké zmínky (tím spíše, 

když  o  události  poreferuje  například  ČTK  nebo  jedna  z  významných  zahraničních 

tiskových kanceláří – tímto šance na zmínku o dané události ve zpravodajství stoupá), 

ve světě hudební žurnalistiky často dochází k situaci, kdy se i o významné desce či 

koncertu nenapíše, a to nejčastěji z následujících důvodů:

a) o téma neprojevil zájem žádný redaktor;

b) redakce nedisponuje  personálem, který by se v daném žánru vyznal;

c)  redakci  jde  především  o  profit  a  publikace  článků  se  slabým  ziskovým 

potenciálem nebo nízkým čtenářským dosahem se nemusí vyplatit.

Pokud je hudební médium nějak žánrově vyhraněné jako například iREPORT se 

svým sklonem k rockové a metalové hudbě, je přirozené, že některým žánrům se web 

vůbec nevěnuje. Lehký vítr  ze strany popové hudby ale tento online magazín občas 

zažívá, a to pokud se v redakci ocitne nějaký popový nadšenec – stojaté rockové vody 

iREPORTu takto rozčeřil  v letech 2016 až 2017 Josef Martínek.  Musicserver lpí  na 

všeobecnějším zaměření, proto lze od serveru očekávat pestřejší paletu žánrů. Nicméně 

39 Tamtéž, str. 43-45.
40 Příloha č. 1.
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vzhledem k omezenému počtu aktivních redaktorů a také jejich osobní motivaci je pro 

web velmi obtížné zahrnout do svých článků všechny události, které se ve světě hudby 

odehrají. Právě to je na konceptu gatekeepingu nejspíše to nejpozoruhodnější: proces 

výběru zpráv probíhá jak ve velkých etablovaných médiích s četným personálem, tak i v 

médiích mnohem menšího významu s velmi skromným počtem autorů. 

Hudební  server  by měl  informovat  o  veškerém dění  v  hudbě,  přesto  k tomu 

nedochází. V redakcích Musicserveru a iREPORTU záleží výběr témat na samotných 

redaktorech a jejich vkusu a preferencích (v případě iREPORTu je navíc přítomen ještě 

další  filtr  v  podobě  materiálu  zaměřeného  ve  většině  případů  na  „tvrdou“  hudbu), 

koncerty velkých hudebních hvězd zpravidla nezůstávají opomíjeny, ačkoli oba weby 

nejsou s to referovat o každém koncertu, který se v republice a především v hlavním 

městě odehraje. Uveďme příklad: světoznámě uznávaný hudebník André Rieu, který se 

v České republice poslední dobou objevuje téměř pravidelně, nezískává v prostoru webů 

téměř žádný prostor.  Nejedná se totiž o mainstreamového muzikanta,  ale  vyznavače 

klasické  hudby,  ačkoli  ji  podává  ve  velmi  svérázném,  až  popovém  stylu,  který  je 

přijatelný  pro  širokou  veřejnost.  I  to  mu  ale  ke  zmínce  na  některém  z  českých 

hudebních webů nestačí. V řadách redaktorů se totiž milovníků klasické hudby příliš 

nenachází, respektive nejsou tam žádní. „Výjimečně či vůbec se nevěnujeme klasice a  

dechovce,  ale  ne  že  bychom  to  zakazovali,  prostě  o  tom  nikdo  ani  nechce  psát,“ 

poznamenává k tomuto tématu Jan Balušek, šéfredaktor Musicserveru.41 

Lze tedy konstatovat, že na rozdíl od klasických redakcí, kde se obvykle role 

určují a témata jsou často daná, funguje v hudebních redakcích velmi liberální politika. 

Redaktoři si vybírají to, co budou psát podle vlastních preferencí a dle šéfredaktorů se 

velmi zřídka stává, že by nějaký návrh článku neprošel. Na Musicserveru musí nejprve 

projít schválením pouze rozhovory, protože se za ně platí nejvyšší honoráře42. Vysoké 

honoráře  se  také  platí  za  publicistický článek,  který  je  obsahově bohatší  než  běžné 

příspěvky, a i zde je zvykem o svolení k napsání nejprve požádat.

41 Příloha č. 1.
42 Tamtéž.
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Takovýto velmi benevolentní  přístup šéfredaktorů vůči  redakci  lze přisuzovat 

tomu,  že  redaktoři  svoji  práci  dělají  jako  koníčka  a  dostávají  za  to  často  pouze 

symbolickou finanční odměnu (přičemž Musicserver strhává ze všech příspěvků 15% 

daň) – až na některé výjimky. Rozsáhlé publicistické články jsou hodnoceny vyšším 

honorářem, za vyšší odměnu se dá považovat i získání bezplatného lístku na koncert, o 

kterém chce redaktor psát, za recenzi CD pak může autor dostat samotný kompaktní 

disk). V redakci proto panuje spíše kamarádské prostředí, o rivalitě se snad dá hovořit 

pouze pokud vzniká polemika, kdo bude recenzovat významnou desku nebo kdo půjde 

na „koncert roku“. Prostředků k vyjádření názorů mezi členy redakce je tu mnoho: e-

mail, sociální sítě, nebo samotný redakční systém (při korektuře může editor upozornit 

na pasáže, které změnil, má rovněž možnost „výtvor“ redaktora okomentovat). 

Proces selekce je dále patrný již při výběru koncertů, o kterých se bude psát. 

Koncerty se nevybírají namátkově - hlásí se na ně redaktoři pomocí redakčního systému 

(Musicserver) nebo se zapisují do tabulky v Microsoft Excel (iREPORT). Podobné je to 

s výběrem recenzí. U velkých desek mohou mezi redaktory vznikat rozepře, kdo bude 

recenzi psát a v zájmu uklidnění atmosféry v redakci se často přistupuje k taktice, kdy 

recenze obsahuje dvě hodnocení: jedno hlavní a jedno ve speciálním boxu nazvaném 

„Druhý pohled“. 

Josef Martínek uvádí také jiné způsoby, jakými může interpret – a to především 

ten nový – proniknout  do užšího výběru článků.  „Nový interpret  musí nezbytně mít  

nějaký potenciál. Ať už komerční, nebo čistě tvůrčí. Kapel nám píše spousta, e-mailů se  

zněním 'my jsme nová kapela, napište o nás' mi chodí denně dost. Některé si poslechu,  

jiné ne. Pokud ty kapely napíšou samy za sebe, tak jsou rázem jednou z mnoha kapel a  

jejich šance není velká. Pokud ale mají nějaké zastoupení, například PR pracovníka, se  

kterým jsme ještě navíc někdy komunikovali a máme s ním dobré vztahy, a který nám  

napíše, hele, tady máme novou kapelu, tak pro nás je to signál, že bychom si to měli  

poslechnout a potenciálně o nich napsat,“43 přibližuje situaci šéfredaktor iREPORTu. 

Ne všichni interpreti a hudební uskupení mají ale manažerské zastoupení, a tím se pak 

situace pro nové interprety o něco ztěžuje: „Tam záleží na mém subjektivním názoru a  

43 Příloha č. 2
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taky na štěstí  – ne všechny songy, které mi přijdou,  si  poslechnu. K vyvolání mého  

zájmu ale může pomoci forma e-mailu či zprávy, kterou od nového interpreta dostanu,“ 

vysvětluje Martínek to, co mu pomáhá při výběru témat a co pak případně navrhuje jako 

téma ostatním redaktorům. 

V případě, kdy se téma přes „bránu“ nedostane, hraje roli opět především zisk:

„Téma odmítáme poměrně často. Fotograf se například přihlásí na nějaký bezvýznamný  

koncert, kam přijde třicet lidí. S články o takto minoritních interpretech je to přísnější.  

Když už na to ale přijde, to už bychom radši povolili fotit malý koncert, než o něm psát.  

Přeci jenom s fotkami je méně práce. Navíc o našich čtenářích víme, že to nejsou nějací  

„hledači“  a  rovnou  jdou  po  tom,  co  znají,  jdou  po  známých  jménech.  A rozšíření  

hudebních obzorů – tedy že bychom psali o minoritních interpretech – prostě musí jít  

poněkud stranou, když jde o zisk.“ 

Existuje  ovšem  případy,  kdy  web  iREPORT  nedbá  žánrové  příslušnosti  a 

Musicserver projeví zájem o inteprety, o kterých jinak nepíše. Jde o případy, kdy nějaký 

interpret  zemře.  Takové  články se  dočkávají  vysoké  čtenosti,  což  zmiňuje  sám Jan 

Balušek44,  a  takovéto  příspěvky  se  poté  přirozeně  objevují  i  v  sekci  nejčtenějších 

článků.  Vzhledem k  předpokladu  vysoké  čtenosti  je  tedy  v  zájmech  obou  webů  o 

událostech  tohoto  typu psát.  Balušek dále  jako typy článků s  předpokladem vysoké 

čtenosti uvádí reportáže z koncertů, a zde má na mysli vystoupení velkých zahraničních 

hvězd. Vzhledem k tomu, že hudební reportáž obsahuje zpravidla  i  hodnocení,  není 

vůbec neobvyklé, pokud se pod takovýmito články (ostatně stejně jako pod recenzemi 

desek) strhne vášnivá diskuze čtenářů.

3.4. Objektivita a bias

3.4.1. Teoretický nástin objektivity a biasu

Dříve než se začneme věnovat objektivitě jako takové, je nutné si uvědomit, že 

objektivita  v  kritice  umění  má  zcela  jiné  pojetí  než  objektvita  v  ostatních  typech 

44 Příloha č. 1.
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žurnalistiky a zejména pak v žurnalistice zpravodajské, na které jsou v rámci objektivity 

kladeny jiné nároky, a to především nestrannost a faktičnost.45

Diskuse o tom, jak jsou autoři  recenzí  „málo objektivní“  a  že „hudbě vůbec 

nerozumí“, se objevují pod články poměrně často – stačí chvíli brouzdat recenzemi, a na 

takovéto  názory  je  možné  dříve  či  později  narazit.  Týká  se  to  především nahrávek 

interpretů, kteří při vydání prakticky každého alba vyvolávají polemiku ohledně kvality 

své  tvorby  (jak  již  bylo  řečeno  výše,  velmi  často  se  diskutuje  o  objektivitě  i  pod 

reportážemi z koncertů, kde recenzent také vyjadřuje své hodnocení). Pro příklady není 

třeba chodit daleko, v tomto směru se nabízí etablovaní a  světově populární umělci 

typu Lady Gaga, Rammstein, Madonna, U2, Adele a mnozí další. Popularita a sláva s 

sebou  odjakživa  přináší  i  rozkol  ve  společnosti,  kdy  se  z  jednoho  tábora  ozývají 

nadšené, pochvalné výkřiky a z toho druhého nespokojené bučení a zavržení.

 Bohatým  rodištěm  takovýchto  čtenářských  příspěvků  pod  recenzemi  je 

především Musicserver.  Pravděpodobně  je  to  zapříčiněno  tím,  že  komentáře  lze  na 

tomto webu přidávat velmi snadno, a to i anonymně. Na iREPORTu musí uživatel pro 

přidání  komentáře  použít  svůj  facebookový  profil,  což  pro  některé  čtenáře  může 

představovat  jistou  překážku,  neboť  tak  vydávají  najevou  svou  pravou  identitu 

(nehovoříme zde pochopitelně o falešných účtech).

Mnoho fanoušků se především v komentářích dožaduje objektivnosti v kritice, 

ale ta je v uměleckém prostředí dosažitelná jen velmi těžko. Uveďme si konkrétní, byť 

poměrně extrémní případ. V případě nějakého přírodního neštěstí lze tvrdit, že většina 

příjemců bude s lidmi postiženými katastrofou soucítit, a k pocitu smutku nebo soucitu 

je nemusí styl ani podání reportáže vyprovokovat. Umění ale vnímá každý jedinec jinak 

a  proto je  názorové spektrum nesmírně  pestré.  Právě zde platí  rčení  „co člověk,  to 

názor“ možná nejvíce v celé publicistické tvorbě. To navíc neplatí jen pro běžné, laické 

posluchače hudby. Rozdílné názory může získat i  komplikovaný instrumentální part, 

který jeden profesionální hudebník může vnímat jako vrchol instrumentální zručnosti a 

druhý jako rozcvičku pro začátečníky v základní umělecké škole. 

V  sociologii  a  psychologii  existuje  jev  zvaný  naivní  realismus,  který  se 

45  TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, str. 145.
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projevuje přesvědčením a vírou v to, že všichni kolem nás by měli mít stejný názor jako 

my. Pokud s námi někdo v našich názorech nesouhlasí, máme sklon považovat tohoto 

člověka za nerozumného, nedostatečně vyvinutého, zaujatého a neochotného pochopit 

naše stanovisko.46 I zde tak svou roli hraje lidský egoismus, který především u  jedinců s 

problematickým přijetím kritiky – namířené buď přímo na ně nebo na jejich postoje – 

může jakýkoli odlišný názor pošramotit. Novinář Nate Taskin ve své úvaze tvrdí občas 

pozapomenutou pravdu, že umění lze vnímat pouze skrze subjektivní prizma a kdykoli 

nějaký uražený fanoušek podotkne, že recenze postrádá objektivitu, ve skutečnosti by si 

spíše měl přiznat, že článek neodpovídá jeho vlastnímu postoji ba až uráží jeho vkus.47 

Je potřeba si ovšem uvědomit, že objektivita není plně dosažitelná takřka nikdy 

– a to ani ve zpravodajství, natož v jakémkoli jiném mediálním materiálu. Pěkně tuto 

problematiku  zrofmulovali  Tuchmanová  či  Fiske:  „Objektivita  má  charakter 

nedosažitelného  ideálu“.48 Tedy  pokud  se  samozřejmě  jedná  o  nějaký  jiný  formát 

sdělení, než jen holá, za sebou seřazená fakta. 

Objektivita  se  v mediálním prostředí  narušuje už  samotným výběrem tématu 

nebo  také  zmíněním  či  vypuštěním  některých  faktů.  Pokud  si  čistě  hypoteticky 

představíme  ryze  objektivní  hudební  recenzi,  jednalo  by se  nejspíše  o  pouhý výčet 

producentů, stopáž, jména hudebníků, počet úderů za vteřinu nebo adresy nahrávacích 

studií a vydavatelství. To jsou čiště subjektivní fakta, prostá od osobní perspektivy nebo 

emočního náboje.49 Taková recenze by pochopitelně postrádala smysl. Tím spíše, že v 

dnešní  technologicky  pokročilé  době  si  čtenář  může  takové  informace  při  troše 

šikovnosti vyhledat na internetu sám. S objektivitou souvisí i problematika biasu, neboli 

předpojatosti, o které se však zmiňuje následující analytický úsek.

46 FRANK, Natalie. Psychology and the Construction of Reality: Challenges to Naive Realism [online]. 
3.9.2018 [cit. 17.9.2018]. Dostupné z: https://owlcation.com/humanities/Psychology-and-the-
Construction-of-Reality-Challenges-to-Native-Realism.

47 TASKIN, Nate. There’s no such thing as ‘objective criticism’ [online]. 24.4.2016 [cit. 21.9.2018]. 
Dostupné z: https://dailycollegian.com/2016/04/theres-no-such-thing-as-objective-criticism/.

48 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, str. 144.  
49 TASKIN, Nate. There’s no such thing as ‘objective criticism’ [online]. 24.4.2016 [cit. 21.9.2018]. 

Dostupné z: https://dailycollegian.com/2016/04/theres-no-such-thing-as-objective-criticism/.
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3.4.2. Aplikace konceptu

V první řadě probereme problematiku biasu, který můžeme v prostředí hudební 

online žurnalistiky rozdělit na dva typy: na předpojatost redaktora, který je fanouškem 

daného interpreta, a na předpojatost redaktora, který naopak k interpretovi nemá žádný 

vztah ba k němu zaujímá až negativní postoj. 

U  velkých  zahraničních  webů  lze  bias  redaktora-fanouška  často  obtížně 

posoudit,  neboť jejich redakce mívají  vyšší  počet redaktorů a u článků se neopakují 

stále  tatáž  jména.  Jinak  je  to  v  českém prostředí,  zejména  pak  na  Musicserveru  a 

iREPORTu,  kdy má  šéfredaktor  na  výběr  z  omezeného  množství  redaktorů  a  často 

vyhraje  politika,  která  se  dá  nazvat  „hlavně,  že  to  někdo  napíše“,  jak  autorka  této 

diplomové práce několikrát zažila při působení na obou webech. 

K  recenzi  se  tak  často  dostává  člověk,  který  článek  napíše,  protože  chce 

pozitivním  hodnocením  podpořit  „svého“  interpreta  (nebo  chce  naopak  negativním 

soudem zkritizovat někoho, koho nemá v oblibě) a o své oblíbené hudbě ho psát baví, a 

na  druhé  straně  tu  máme redaktora,  který  se  recenze  ujme,  protože  o  zrecenzování 

jednoduše řečeno nikdo jiný zájem neměl. O druhé variantě se dá říci,  je v podstatě 

nejideálnější, neboť může poskytnout zcela nezaujatý pohled na věc a recenzent by se 

tak mohl přiblížit k větší objektivitě a možná i profesionalitě. Na druhou stranu i pohled 

fanouška  skýtá  výhody:  recenzent  může  obohatit  recenzi  například  dobrou  znalostí 

diskografie,  kontextu,  pozadí  a  historie  interpreta.  Přízeň  k  umělci  nicméně  může 

zapříčinit  přehlédnutí  nedostatků  díla  či  koncertu  a  celkově může recenze  postrádat 

onen  potřebný  nadhled,  který  by  ospravedlnil  výsledné  hodnocení.  Ukázkovým 

příkladem fanouška, u kterého je vidět oddanost vůči interpretovi a zároveň schopnost 

hloubkové analýzy, je Jan Trávníček. Na Musicserveru se proslavil především svými 

obsáhlými  recenzemi  velkých  hudebníků  jako  Eminem  nebo  U2.50 Není  na  místě 

posuzovat  kvalitu  těchto  recenzí,  Janu  Trávníčkovi  ovšem  nelze  upřít  schopnost 

50 TRÁVNÍČEK, Jan. U2 na "Songs Of Experience" skrývají své názory do šifer [online]. 23.1.2018 [cit. 
19.11.2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/57525/u2-songs-of-experience/.

      TRÁVNÍČEK, Jan. Eminemův "Revival" má k odpadu hodně daleko. Víte proč? [online]. 8.1.2018 
[cit. 19.11.2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/57325/eminem-revival/.
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propracované analýzy,  bohatou slovní  zásobu,  vyváženou argumentaci  a  uvedení  do 

různých rovin kontextu,  o čemž by se dalo říci,  že se přibližuje k již zmiňovanému 

ideálnímu kritikovi dle T. S. Eliota. 

S  určitou mírou předpojatosti  a  lidově řečeno „nadržování“  jsem přispěla  na 

Musicserver i já sama, a to svým zájmem o ženské interprety nemainstreamové scény. 

Redaktor Lukáš Boček zase během svého aktivního působení na serveru psal články o 

japonské hudbě, které byl fanouškem. 

iREPORT  pak  svým  zaměřením  na  rockové  interprety  vypouští  počiny  z 

ostatních žánrů a před popovými umělci dostávají přednost právě ti  rockoví. Osobní 

preference redaktorů mají na jednu stranu záslužnou funkci, neboť se tak čtenáři mohou 

dozvědět o interpretech, na které by jinak sami třeba i nepřišli. Na stranu druhou ale 

takovéto  články s  preferencemi  redaktorů  zabírají  potenciální  prostor  pro  interprety 

mnohem většího významu, o kterých by oba servery (a  především žánrově pestřejší 

Musicserver) měly informovat. Je to tedy velmi zvláštní forma agenda-settingu, která 

silně staví na osobě redaktora, nikoli na tom, co se ve světě hudby reálně děje a čemu je 

společností přikládána největší důležitost.

 Situaci,  kdy  se  recenze  chopí  redaktor  příliš  neholdující  tvorbě  daného 

hudebníka, řeší Musicserver různě; pochopitelně může nastat i situace, kdy recenze na 

velkou desku na webu vůbec ani nevyjde. V případě, že recenze vyjde, se redaktor snaží 

zhodnotit  interpreta s dávkou pochopení  nebo naopak ironie,  což se týká především 

domácích umělců. Recenze pojímá humorně například Pavel Parikrupa z Musicserveru, 

který se popral s neoblíbeným recenzováním českého zpěváka Jakuba Smolíka po svém. 

V jedné velmi stručné recenzi píše, že „vše již bylo řečeno“51 a proto je analýza nadmíru 

stručná a  v další  je tak znechucen hudbou Smolíka,  že nenachází  slova a  zkopíruje 

pouze názory fanoušků na hudebníka ze starší recenze (které jsou, nutno dodat, nadšeně 

pozitivní).52 

51 PARIKRUPA, Pavel. U Jakuba Smolíka nic nového [online]. 25.10.2013 [cit. 20.11.2018]. Dostupné 
z: http://musicserver.cz/clanek/45165/jakub-smolik-vitam-kazdy-novy-den/

52 PARIKRUPA, Pavel. Ehm, co jsem to vlastně...  [online]. 4.11.2010 [cit. 20.11.2018]. Dostupné z: 
http://musicserver.cz/clanek/31993/jakub-smolik-at-se-zastavi-cas/.
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V neposlední  řadě je také nutné zmínit  vnější  tlaky,  které  mohou působit  na 

redaktory  během  zhodnocování  uměleckého  díla.  Míra  odvážnosti  názoru  záleží 

samozřejmě na osobnosti redaktora; malé a omezené prostředí českého showbusinessu 

ale  přesto  může  představovat  pro  objektivní  hodnocení  problém.  Josef  Martínek 

například uvádí případ, kdy se redaktoři  mohou s hudebníky znát a pak mají  strach 

napsat  o  nich  něco  negativního.53 Jan  Balušek  zmínil  další  důsledky  nepříznivého 

hodnocení,  kdy  byly  do  redakce  zasílány  pohoršené  reakce  hudebníků,  pořadatelů 

koncertů nebo vydavatelství, doprovázených výhružkami právníky. Uvedl však, že na 

objektivnost hodnocení to vliv nemá. Naznačil však nepříliš objektivní způsob selekce 

desek ke zrecenzování, když dodal, že špatnými deskami a skladbami se nikdo v redakci 

nechce zabývat.54

3.5. Digital labour

3.5.1. Teoretický nástin konceptu digital labour

Pojem digital  labour se dá volně přeložit  jako práce vykonávaná v prostředí, 

které využívá prostředky informační techniky. Takovýto jev nevznikl sám od sebe, za 

příčiny jeho vzestupu můžeme považovat posun v dějinách, kdy se průmyslová revoluce 

překlopila  k  věku  informačních  technologií.  Postupně  se  lehce  snížila  produkce 

průmyslových  odvětví  a  rozkvět  zažily  obory  blízké  k  digitálním,  informačním  a 

komunikačním technologiím.55  Protože se ale tyto technologie masově rozšířily, práce s 

nimi spojená se stala více dostupnou pro veřejnost, která postupně zapojovala tento druh 

práce do svého každodenního života. Prostřednictvím kognitivně-kulturní ekonomiky a 

vzestupu kapitalismu tak postupně dochází ke smazání distinkce mezi prací, která je 

vykonávaná za účelem obdržení finančního ohodnocení potřebného k zajištění životního 

minima, a hrou, zábavou a volnočasovými aktivitami.56

S  touto  problematikou  souvisí  termíny  playbour a  prosumer/prosumtion. 

53 Příloha č. 2.
54 Příloha č.1.
55 UMLAUFOVÁ, Pavla. Fenomén digital labor a jeho různorodé projevy v blogosféře v České 

republice. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, str. 20.
56 Tamtéž, str. 27.
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Playbour v sobě obsahuje anglická slova „play“ (hra) a část ze slova „labour“ (práce) a 

naznačuje mizející hranice mezi prací a volným časem (tedy hrou). Prosumption dále ve 

svém  názvu  naznačuje  mizející  hranice  mezi  tvorbou  (production)  a  spotřebou 

(consumption).57 Pojem pak  prosumer označuje masu internetových uživatelů, jejichž 

online aktivita je spotřebitelská a výrobní zároveň. Slouží totiž jako zdroj dat vlastníků 

užívaných platforem, kteří s nimi dále manipulují ve světě obchodu.58

Trebor Scholz pak poukazuje na velice významný aspekt  digital  labour,  a  to 

pojetí času. Vzhledem k zintenzivnění práce v současném světě se čas stal jedním z 

hlavním nástrojů útlaku.59 Kromě časového tlaku pohánějí fenomén digital labour také 

úzkosti  a  strachy  současné  generace,  která  si  často  není  jista  svou  životní  cestou, 

kariérním směřováním,  silami,  možnostmi  a  potenciálem.  Zástupci  této  generace  se 

často bojí, že zůstanou bez práce a tím pádem i bez finančních prostředků a to je nutí 

vykonávat práci, za kterou nedostávají uspokojivé finanční ohodnocení, a která je ani 

celkově nemusí naplňovat. Paradoxem ovšem je, že požadavky kvalifikací a schopností 

stále rostou a mladí lidé si nemohou dovolit chodit na neplacené stáže.60

3.4.2. Aplikace konceptu

Internetové magazíny o medicíně, železniční dopravě, gastronomii, IT technice, 

ekonomice,  zoologii  a  samozřejmě  hudbě  –  tam všude se  vyskytují  projevy digital 

labour. Takovýto materiál je vytvářen buď odborníky, kteří publikují do online médií 

během  svého  volného  času,  nebo  se  jedná  naopak  o  laiky,  kteří  mají  ovšem  pro 

publikování potřebné dovednosti a znalosti. V případě, který nás nejvíce zajímá, tedy v 

prostředí hudebních médií, to funguje velmi podobně. V drtivé většině však z vlastních 

zkušeností mohu konstatovat, že podstatnou část redakce Musicserveru a iREPORTu 

tvoří  hudební  fanoušci  (tedy  hudební  neprofesionálové),  kteří  působí  na  webech 

především s cílem ukojit svou vášeň psát o hudbě. S čímž souhlasí  i  Jan Balušek z 

Musicserveru: „Platí, že na musicserver všichni píší hlavně proto,  že je hudba a psaní  

57 Tamtéž, str. 24.
58 Tamtéž, str. 32.
59 Taméž, str. 29.
60 Tamtéž, str. 23.
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o ní baví. Ideální je to pro studenty – vyplní svůj volný čas, dostanou se zadarmo na  

koncerty a ještě si přivydělají. Je to pro všechny hlavně koníček.“61

Nyní  provedeme  srovnání  finančního  ohodnocení  v  rámci  hudební  sekce  v 

prostředí hudebně-publicistké tvorby. Komparace se bude týkat velkých médií a našich 

dvou vytyčených webů. Tyto údaje nám pomohou pohlédnout na situaci kolem digital 

labour ve webovém prostředí z hlediska finanční motivace.

Honoráře za stěžejní žánr hudební žurnalistiky, tedy recenzi, se v kulturní sekci 

iDnes velmi markantně liší od těch na Musicserveru či iREPORTu. Finanční odměny od 

mediální skupiny MAFRA, pod kterou iDnes spadá, nejsou menší než 2 000 Kč. Na 

webu Aktuálně se honoráře za recenze pohybují kolem 800 až 900 Kč. Na Musicserveru 

i iREPORTu je to 100 Kč (Musicserver navíc strhává ze všech honorářů 15% daň) s 

možností bonusu v podobě recenzovaného CD; v případě reportáže z koncertu náleží 

autorovi  odměna  100  Kč  a  také  volná  vstupenka  na  koncert,  přičemž  na  některé 

koncerty  si  redaktor  může  vzít  souputníky  a  zařídit  akreditaci  i  pro  ně.  Z  tohoto 

finančního  srovnání  tedy  můžeme  tvrdit,  že  malá  online  média  kvůli  svému 

jednosměrému zaměření nebo malému čtenářskému dosahu nejsou s to odměňovat své 

redaktory vyššími částkami, protože nemají honoráře z čeho financovat. 

Nelze  tudíž  bezpečně  konstatovat,  že  by  se  prací  na  Musicserveru  nebo 

iREPORTu dalo uživit;  už soudě dle honorářů a  průměrné výkonnosti  redaktorů lze 

působení na těchto serverech považovat spíše za činnost pro radost, za kterou navíc 

autor dostane nějakou formu odměny. Výhodou takovýchto menších webů ovšem je, že 

mají  velkou  tématickou  svobodu  a  jejich  gatekeeping  je  velmi  benevolentní;  přes 

pomyslná vrátka informačního toku projde takřka každá informace.

61 Příloha č. 1.
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3.6.  Participativní žurnalistika a user generated content

3.6.1. Participativní žurnalistika

3.6.1.1. Teoretický nástin participativní žurnalistiky

Participativní  žurnalistika  je  proces  kolektivní  práce,  kdy  žurnalisté  nebo 

mediální  organizace  dávají  jednotlivcům  možnost  zasílat  vlastní  materiály  nebo 

vyjadřovat  svůj  názor.  Nad  tímto  procesem  drží  novináři  ochrannou  ruku  a  za 

zveřejněný  materiál  drží  odpovědnost  zpravidla  redakce,  nikoli  autor.  Participativní 

žurnalistika  může  být  vnímána  i  jako  kompromis  mezi  tradiční  a  občanskou 

žurnalistikou.62

3.6.1.2 Aplikace konceptu

Ve sledovaném období (říjen – listopad 2017) se nevyskytoval žádný materiál 

obsahující  prvky participativní žurnalistiky,  bylo proto nutné prohledat archivy obou 

webů a zařadit do výzkumu příspěvky staršího data. 

Jedním z takových materiálů je například makrorecenze alba63 , tedy jedna velká 

recenze složená z několika bodově ohodnocených názorů, které se následně zprůměrují 

(jedná se zjevně o pokus Musicserveru představit co největší objektivitu v hodnocení). 

V  této  makrorecenzi  několik  členů  redakce  desku  hodnotí  a  v  jasně  vyznačeném 

modrém rámečku titulovaném „Pohled odjinud“ komentuje hudebník Moimir Papalescu 

počin  svými  slovy.  Tento  muzikant  přitom není  oficiálním  členem redakce  a  proto 

můžeme jeho příspěvek považovat za ukázku participativní žurnalistiky. 

Při hloubějším bádání v archivech bylo také zjištěno, že tyto „pohledy odjinud“ 

jsou v makrorecenzích Musicserveru především v předchozích letech (poslední recenze 

s názorem „odjinud“ vyšla v roce 2016) poměrně běžné, a mezi hudebníky hodnotícími 

různé desky se objevila uznávaná jména jako Ben Cristovao, Kittchen, Boris Carloff a 

62 HOLZKNECHT, Martin. Využití  obsahu generovaného uživateli  v  české  žurnalistice  na příkladu  
deníku Metro. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, str. 17.
63 Makrorecenze "Electric" Pet Shop Boys [online]. 1.11.2013 [cit. 13.12.2018]. Dostupné z: 

http://musicserver.cz/clanek/45193/makrorecenze-electric-pet-shop-boys/.
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mnoho dalších,  kteří  nejsou redaktory serveru ani nehodnotí  hudbu nikde jinde.  Dle 

mého  názoru  je  tato  vsuvka  z  řad  profesionálních  hudebníků  pro  čtenáře  velmi 

atraktivní, neboť jim dovoluje slyšet a vidět recenzovanou hudbu pohledem člověka, 

který se v hudebním světě pohybuje a vidí tvůrčí mechanismy možná i zcela odlišně.

V  porovnání  s  Musicserverem  aplikuje  iREPORT  principy  participativní 

žurnalistiky  mnohem  intenzivněji.  Na  webu  funguje  rubrika  „Blog“,  kde  mimo 

příspěvků redaktorů nalezneme i články od hudebníků, zvukařů, manažerů a jiných lidí 

z hudební branže. 

Ve sledovaném období byl na webu publikován pouze jediný článek spadající 

pod  participativní  žurnalistiku,  který  nesl  název  ROCKBLOG:  Z  deníku  kapely  

Memoary: kdo jsou, co dokázali a na co se chystají?.64 V něm nová hudební skupina 

představuje svou tvorbu a dělí se se čtenáři svými vizemi a plány. Mnohem více ukázek 

tohoto  druhu  žurnalistiky  ale  nalezneme  opět  při  pohledu  do  archivu  iREPORTu. 

Kapela  Zrní,  která  je  na  české  scéně  již  etablovaná,  například  velmi  podobně jako 

Memoary popisuje své začátky, představuje členy skupiny a nabízí poutavý pohled do 

zákulisního dění.65 V dalším blogu popisuje člen kapely Lucie Michal Dvořák to, jak 

organizoval festival v Poděbradech.66 Někdy se na webu objevují i blogy, které příliš s 

hudbou nesouvisí, příkladem budiž jeden z novějších příspěvků z konce roku 2018, kdy 

Jan Unger z kapely Zrní zavzpomínal na Václava Havla.67 

Jak  Musicserver  tak  iREPORT  tedy  na  svých  webech  nabízí  prostor  k 

vyjádřením,  pocházejících  z   okruhu  osob,  které  nejsou  redaktory.  Jedná  se  ovšem 

výhradně o osobnosti z hudebního světa, nikoliv „prosté“ čtenáře. 

64 ROCKBLOG: Z deníku kapely Memoary: kdo jsou, co dokázali a na co se chystají? [online]. 
2.10.2017 [cit. 1.12.2018]. Dostupné z: https://www.ireport.cz/clanky/rock-blog/21006462-z-deniku-
kapely-memoary-kdo-jsou-zac-co-dokazali-a-na-co-se-chystaji.

65 UNGER, Jan. BLOG: Honza Unger (Zrní) - Máme rádi žít spolu v partě, bejt tým [online]. 9.9.2017 
[cit. 1.12.2018]. Dostupné z: https://www.ireport.cz/clanky/rock-blog/blog-honza-unger-zrni-mame-
radi-zit-spolu-v-parte-bejt-tym.

66 DVOŘÁK, Michal. BLOG: Michal Dvořák o festivalu Soundtrack Poděbrady - První impuls 
uspořádat ho přišel už v 90. letech [online]. 26.8.2017 [cit. 1.12.2018]. Dostupné z: 
https://www.ireport.cz/clanky/rock-blog/blog-michal-dvorak-o-festivalu-soundtrack-podebrady-prvni-
impuls-usporadat-ho-prisel-uz-v-90-letech.

67 UNGER, Jan. BLOG: Honza Unger (Zrní ) - Václav Havel byl pro mě majákem, jedním z největších 
hrdinů a vzorů [online]. 18.12.2018 [cit. 30.12.2018]. Dostupné z: https://www.ireport.cz/clanky/rock-
blog/blog-honza-unger-zrni-vaclav-havel-byl-pro-me-majakem-jednim-z-nejvetsich-hrdinu-a-vzoru.
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3.6.2. User generated content

3.6.2.1. Teoretický nástin konceptu

Pod  pojmem  user  generated  content  (zkratka  UCG,  česky  obsah 

generovaný/tvořený  uživateli)  si  můžeme  představit  blogy  všeho  druhu,  články  v 

internetových encyklopediích, recenze na hodnotících, obchodních a jiných portálech, 

inzerátů na aukčních webech a online bazarech, diskuzní vlákna na fórech a diskuzních 

serverech,  veškerý obsah na sociálních sítích nebo také hudební  hitparády a pořady 

stavějící  na  principu  „písniček  na  přání“.68 Do  pojmu neredakční  obsah  spadá  také 

inzertní materiál a články přebíráné ze zpravodajských agentur.69

Důvody, proč ke vzniku takovéhoto obsahu vůbec došlo, lze shrnout do dvou 

zákaladních příčin: 

a) nízké nebo nulové náklady – pro ekonomicky řízená média je to ta nejsnažší 

cesta k produkci za vynaložení minimálních finančních prostředků potřebných pro její 

vznik;70

b) motivace ze strany publika – za hnací sílu motivace lze považovat egoistické 

pohnutky (snaha o mediální prosazení se), expresivní touhu (potřeba vyjádřit se, být 

slyšen – sem patří i publikování dopisů a názorů), pocit začlenění (potřeba být součástí 

konkrétní komunity) nebo také čistě pro zábavu a smysluplné zaplnění vlastního času.71

3.6.2.2 Aplikace konceptu

Na Musicserver  a  iREPORT příspívají  ve  valné  většině  hudební  nadšenci  a 

nikoli profesionálové. Redaktory se často stávají samotní čtenáři a dochází tu tedy k 

prolínání user generated content a digital labour. S tím souvisí i finanční odměna, která 

se kvůli spíše menšímu významu obou webů pohybuje v symbolické rovině. Honorář za 

běžný článek (recenze, reportáž) na iREPORTu je, jak již bylo řečeno výše, 100 Kč, na 

Musicserveru se odměna různí podle druhu článku a zpravidla se jedná o částku mezi 30 

68 HOLZKNECHT,  Martin. Využití  obsahu generovaného  uživateli  v  české  žurnalistice  na  příkladu  
deníku Metro. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, str. 22.
69 Tamtéž, str. 24.
70 Tamtéž, str. 27.
71 Tamtéž, str. 29-30.
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až 100 Kč, výjimku pak tvoří větší publicistické útvary, za které autor získá 500 Kč. 

Domnívám se, že pro nenáročného fanouška hudby, který píše čistě pro radost, jsou i 

toto velmi pěkné peníze.

Projevy user generated content v obsahové rovině však lze pozorovat pouze v 

prostorách  webu  Musicserver.  Ve  sledovaném období  se  nepodařilo  najít  relevantní 

vzorek,  proto  bylo  opět  nutné  přistoupit  k  práci  s  archivními  příspěvky.  Uplatnění 

konceptu tak bylo možné pozorovat v článcích,  které nějakým způsobem stavěly na 

názorech čtenářů. Po předchozí výzvě k hlasování posílali čtenáři své hlasy do anket s 

různou tématikou, mezi nimiž se objevovala například témata „to nejlepší z domácího 

popu“, „favorité čtenářů v ceně Apollo“, „komu čtenáři přejí cenu Grammy“, „nejlepší 

zahraniční  alba“,  „kdo  si  zaslouží  získat  Českého  slavíka“,  a  výsledky  pak  byly 

zveřejněny v samostatných článcích: To nejlepší z loňského domácího popu? Langerová 

a  Lake  Malawi,  myslí  si  čtenáři  musicserveru72,  Čtenáři  musicserveru  favorizují  v  

letošních  cenách Apollo  Borise  Carloffa73,  Čtenáři  musicserveru  přejí  Grammy Sie.  

Album  roku  podle  nich  natočila  Beyoncé74,  Langerová,  Klus,  Kryštof.  Čtenáři  

musicserveru mají o svých Slavících jasno75, Čtyřicet nejlepších zahraničních alb roku  

2013 (3-1) + čtenářská anketa.76 

Redaktor, který výsledky zpracovával, musel získaný materiál upravit do podoby 

vhodné pro zveřejnění, hlavní náplní příspěvku však zůstal onen „hlas lidu“.

 „Mise“ obsahu generovaného uživateli tak byla splněna – čtenář nejpíše získal 

pocit, že má na něco vliv a že se může vyjádřit (i když jeho hlas zapadne mezi hlasy 

72 MARTÍNEK, Josef. To nejlepší z loňského domácího popu? Langerová a Lake Malawi, myslí si 
čtenáři musicserveru [online]. 23.1.2015 [cit. 1.11.2018]. Dostupné z: 
http://musicserver.cz/clanek/49492/to-nejlepsi-z-lonskeho-domaciho-popu-langerova-a-lake-malawi-
mysli-si-ctenari-musicserveru/.

73 MARTÍNEK, Josef. Čtenáři musicserveru favorizují v letošních cenách Apollo Borise Carloffa 
[online]. 5.2.2015 [cit. 1.11.2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/49608/ctenari-
musicserveru-favorizuji-v-letosnich-cenach-apollo-borise-carloffa/.

74 MARTÍNEK, Josef. Čtenáři musicserveru přejí Grammy Sie. Album roku podle nich natočila 
Beyoncé [online]. 8.2.2015 [cit. 1.11.2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/49639/ctenari-
musicserveru-preji-grammy-sie-album-roku-podle-nich-natocila-beyonce/.

75 MARTÍNEK, Josef. Langerová, Klus, Kryštof. Čtenáři musicserveru mají o svých Slavících jasno 
[online]. 29.11.2014 [cit. 1.11.2018]. Dostupné z:
http://musicserver.cz/clanek/49073/langerova-klus-krystof-ctenari-musicserveru-maji-o-svych-
slavicich-jasno/.

76 Čtyřicet nejlepších zahraničních alb roku 2013 (3-1) + čtenářská anketa [online]. 2.2.2014 [cit. 
1.11.2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/46258/ctyricet-nejlepsich-zahranicnich-alb-roku-
2013-3-1-ctenarska-anketa/.
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ostatních  hlasujících)  a  redakce  získala  snadným způsobem materiál  ke  zpracování. 

Přidanou hodnotu zajímavosti může přidat i rozdílný výsledek hlasování čtenářů oproti 

hlasování redakčních členů nebo výsledkám jiných anket.

Názornější příklady UGC můžeme nalézt v jiných hudebních médiích. Například 

TV  Óčko  vysílá  pořad  s  názvem  „Moje  desítka“,  který  představuje  výběr 

nejoblíbenějších klipů jednoho z diváků. Ještě běžnějším příkladem jsou pak pořady 

využívající  princip „písniček na přání“,  kdy posluchači  sami „diktují“  to,  jaké bude 

moderátor pouštět skladby, navíc ještě své přání doprovází často různými vzkazy. Pořad 

takovéhoto rázu mají ve svém programu např. Rádio Bonton nebo Country Radio. Na 

Hitrádiu  FM  mají  posluchači  zase  možnost  hlasovat  (přes  internet)  do  songové 

hitparády, a tím vlastně utvářejí celý obsah pořadu „Hitparáda“.

3.7. Hypertextualita a intertextualita

3.7.1. Hypertextualita

3.7.1.1. Teoretický nástin hypertextuality

Hypertext (nebo také hyperlink či hypertextový odkaz) je prvek příznačný pro 

žurnalistiku  fungující  v  prostorách  world  wide  web.  Je  to  tzv.  klikatelný  objekt 

reprezentovaný  slovem,  frází,  obrázkem nebo  čímkoli  jiným,  s  pomocí  čehož  bude 

uživatel  přesměřován  na  externí  (na  jiném webu)  nebo na  interní  (na  témže webu) 

webovou stránku. Hypertextové odkazy jsou v textu zpravidla nějak graficky odlišeny 

od  zbytku  textu.  Za  autora  pojmu  je  označován  designer  Theodore  Nelson,  který 

definoval hypertext již v šedesátých letech dvacátého století.77

3.7.1.2. Aplikace konceptu

77 FRANKLIN, Bob, HAMER, Martin, HANNA, Mark, KINSEY, Marie a RICHARDSON, John E. 
Key Concepts in Journalism Studies. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2005, 
str. 105.
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Hypertext  je jedním z nejsilnějších nástrojů online žurnalistiky,  neboť s jeho 

využitím je autor schopen četbu zpestřit a přitáhnout pozornost. I s hypertexty se ovšem 

musí  jednat  opatrně.  Jak  poukazuje  Josef  Martínek,  je  velmi  důležité,  aby  se  při 

prokliknutí na hypertextový odkaz nezavřelo původní okno s článkem78.

Hypertexty se na Musicserveru i iREPORTu užívají v případě, kdy:

a) je považováné za zbytečné čtenáře zahrnovat další informací, ale pokud si tak 

čtenář přeje, může si pomocí hypertextu další relevantní obsah vyhledat;

b)  obsah  v  hypertextovém  odkazu  nejde  z  technických  důvodů  vložit  do 

redakčního systému redakce;

c)  hypertextový  odkaz  naviguje  čtenáře  k  dodatečné  relevantní  informaci.

Redaktoři  Musicserveru  a  iREPORTu  nejčastěji  využívají  hypertexty  v 

případech,  kdy  není  technologicky  možné  vložit  relevantní  digitální  obsah  na  web 

(objekt je příliš velký/malý, na webu nezprovoznitelný – pokud se například jedná o 

nějaký webový přehrávač, video, audio a podobně), nebo pokud odkazují na anketu, 

originál článku, plné znění nějakého textu, odkaz za stáhnutí, stránku s prodejem lístků 

na koncerty a mnoho dalších případů. 

Jedním z nejužívanějších typů linku je např. následující formulace s použitím 

velmi krátkých příslovečných určení místa (přičemž v obou případech linky odkazují na 

zcela jiné weby): Epický trailer se silným sci-fi nábojem je k dispozici ke zhlédnutí zde 

a druhá ochutnávka, rapová "Django Jane", zase tady  .  79 

Obzvláště  důležitou  roli  hypertextů  na  iREPORTu  vyzdvihl  Josef  Martínek: 

„Užití hypertextů nám vlastně bylo i doporučeno odborníkem, SEO specialistou (SEO je 

zkratkou pro „search engine optimization“ neboli  „optimalizace vyhledávače“,  pozn. 

autorky), který se zabývá tím, jak fungují vyhledávače. Ten nám vysvětlil, že když ten  

vyhledávač „vidí“, že odkazujeme na nějakou známější stránku – třeba Wikipedii nebo  

na web toho interpreta, Google či Seznam to vyhodnocují tak, že píšeme o relevantních  

zdrojích a to nám zvyšuje rating. Tímto nás pak ten vyhledávač upřednostní před jinými  

78 Příloha č. 2.
79 BOČEK, Lukáš. Janelle Monáe skládá poctu Princovi. "Make Me Feel" je comeback sezóny [online]. 

27.2.2018 [cit. 20.11.2018]. Dostupné z http://musicserver.cz/clanek/57869/janelle-monae-make-me-
feel/.
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stránkami. Ten specialista nám také doporučil, ať má hypertext delší popisek, nestačí  

jen zvýraznit „zde“ v hypertextu „fotografie si můžete prohlédnout zde“. Je třeba tam  

napsat celou pěknou větu. Má to efekt a výsledky jsou vidět. Podíl lidí, kteří zajdou na  

iREPORT přímo z Googlu stoupl. Když uživatelé hledají nějakého interpreta, tak jim  

iREPORT vyjede mezi prvními.“80

3.7.2 Intertextualita

3.7.2.1 Teoretický nástin intertextuality

Koncept  intertextuality  je  postaven  na  skutečnosti,  že  texty  nemohou  být 

vnímány nebo studovány jako izolované jednotky,  neboť nejsou ani  produkovány či 

konzumovány  jako  izolované  jednotky.  Existence  a  srozumitelnost  všech  textů  je 

vázána  na  texty ostatní,  přičemž rozlišujeme intertextualitu  vnější  a  vnitřní.  Vnitřní 

intertextualitu  vnímáme  jako  spojitost  mezi  aktuálním  textem  a  předchozími  texty, 

jinými slovy náš současný text obsahuje fragmenty a elementy z textů, které již vyšly. 

Vnější intertextualita pracuje s kontexty. Pro to, abychom správně pochopili současný 

text,  je  nutné  znát  obsah jiného sdělení,  nebo je  nutné být  obeznánamen s nějakou 

společenskou situací. Náš aktuální text sám o sobě buď nedává příliš smysl nebo by 

mohl být dizintepretován. Na úplnosti získává až po uvedení do kontextu se získanými 

poznatky z ostatních textů a kontextů.81 To, jak se využívá intertextualita v praxi, si 

ukážeme v následující podkapitole.

3.7.2.2. Aplikace konceptu

Ve  vybraném  období  bylo  možné  identifikovat  materiál,  který  obsahuje 

intertextuální prvky. Musicserver a iREPORT intertextualitu využívají, každý z webů k 

ní  však  přistupuje  jinak  a  je  pojata  rozdílně  i  graficky.  Zatímco  iREPORT vsazuje 

intertextové  odkazy mezi  odstavce  v  článku,  Musicserver  vkládá  intertext  přímo do 

80 Příloha č. 2.
81 FRANKLIN, Bob, HAMER, Martin, HANNA, Mark, KINSEY, Marie a RICHARDSON, John E. 

Key Concepts in Journalism Studies. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2005, 
str. 118-119.
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textu,  odkaz  je  bezpodmínečně  součástí  věty.  iREPORT odkazy  na  jiné  s  tématem 

související články vyznačuje miniaturou svého loga a text je v červené barvě. Text linku 

je navíc totožný s nadpisem článku, na který odkazuje. Intertexty směřující na interprety 

jsou naopak přímo v textu a mají černou barvu, písmo je tučné a podtržené. Po kliknutí 

na  tento  intertext  se  čtenář  dostane  na  individuální  stránku  interpreta  na  webu 

iREPORT, kde se objeví jeho biografie, diskografie, fotografie a také další související 

články.

Musicserver vkládá mezi odstavce pouze videa ze serveru YouTube, což do jisté 

míry můžeme označit za link vnější intertextuality, neboť audiozáznam může souviset s 

tím, co je řečeno v recenzi (ale také nemusí, pokud příjemce preferuje recenzi si pouze 

přečíst, nikoli i poslouchat ukázky). Co se týče jakýchkoli linků v textu, mají intertexty i 

hypertexty stejnou úpravu: text je pouze podtržen. Obyčejným tenkým podtržením jsou 

zvýrazňovány reference k předchozím textům (k již  vydaným recenzím,  reportážím, 

novinkám).  Jinak  jsou  označeny  intertexty  směřující  na  profil  interpreta  přímo  na 

Musicserveru (který po rozkliknutí obsahuje odkazy na weby související s interpretem, 

galerii,  a  seznam  všech  článků  o  interpretovi  buď  podle  data  vydání  nebo  podle 

čtenosti)  –  ty  jsou  podtrženy tečkovanou  přerušovanou  čarou  a  jméno  interpreta  je 

napsáno tučně. 

Editoři obou hudebních webů kladou velký důraz na používání intertextových 

odkazů. Čtenář se po jejich rozkliknutí může dozvědět o daném tématu víc a zároveň 

neopustí  prostory  webu,  což  je  pro  weby  výhodné  i  ekonomicky,  protože  uživatel 

zůstává na webu déle a kliká na více stránek a to hraje pro objednavatele reklam na 

internetu velkou roli. 

Weby na své vlastní texty zpravidla odkazují nějakou zvýrazněnou formulací – 

čím je kratší, tím lépe. Je zvykem zvýraznit vnitřní link (= odkaz) pouze názvem singlu, 

např.:  Již v říjnu představila pilotní singl  "Comeback Kid",82,  kliknutím na podtržený 

text se uživatel dostane ke zprávě o vydání nového singlu zpěvačky nebo na recenzi 

písně.  Jiným  typem  linku  je  vsazení  znění  intertextového  odkazu  přímo  do  textu 

aktuálního  článku,  tady kupříkladu  takto:  …vypadalo  to,  že  27.  dubnem,  kdy  deska  

82 KOCÁB, Ondřej. Sharon Van Etten v klipu k "Jupiter 4" poutavě vypráví o nalezené lásce [online]. 
11.12.2018 [cit. 22.12.2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/59967/sharon-van-etten-
jupiter-4/.
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vyjde, budeme moci pro letošek zrušit pop. 83.

3.8. Profesionalizace členů redakce

3.8.1. Teoretický nástin profesionalizace

Profesionalizací rozumíme míru vzdělanosti a kompetentnosti v konkrétním 

oboru. V prostředí médií zpravidla nedochází k plné profesionalizaci. Příčinou může být 

rozmanitost médií a neustálá proměna některých povolání v médiích. Přetrvává tak 

nejistota v otázce, co je hlavní profesionální dovedností novináře.84 Dosti často se 

objevují názory, že znalosti novinářů nevyvolávají stejnou úctu jako znalosti jiných 

profesních skupin, které jsou považovány za odborné.85 Obecná kritéria pro 

profesionalizaci jsou následující: 

a) kontrolovaný vstup do praxe,

b) základní dovednosti, k nimž je zapotřebí výcvik,

c) prosazování etických kódů a norem,

d) plnění významné společenské úlohy,

e) autonomie při výkonu dovedností.86

V praxi však žurnalisté ne vždy splňují všechny požadavky profesionality. V 

prostředí hudební žurnalistiky se navíc profesionalizaci tak silný důraz nepřikládá. 

3.8.2 Aplikace konceptu

Hlavním cílem obou zkoumaných webů a samozřejmě i celé mediální sféry je 

především ekonomický výdělek. Kvůli okrajovosti Musicserveru a iREPORTu a nižším 

honorářům  nemohou  počítat  s  vysokým  zájmem  o  místa  v  redakci  a  proto  jsou 

požadavky na odbornost velmi nízké. Není nutné, aby měl publicista odborné hudební 

vzdělání  nebo  byl  sám  hudebník.  O  hudbě  může  psát  naprostý  laik,  důležitý  je 

83 VĚŽNÍK, David. Janelle Monáe v "PYNK" oslavuje pussy power [online]. 13.4.2018 [cit. 5.11.2018]. 
Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/58205/janelle-monae-feat-grimes-pynk/.

84 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009., 
str. 296.

85 Tamtéž, str. 297.
86 Tamtéž, str. 298.

45



především zájem o danou oblast a schopnost psát srozumitelně a poutavě pro čtenáře.87 

S nástupem éry internetu se  navíc pro milovníky hudby stalo snažším vstoupit do řad 

hudebních novinářů (mají možnost pracovat externě přímo z domova; mají přístup k 

možná až nekonečnému množství hudby). Možná i kvůli značné fluktuaci v prostředí 

hudebních  online  magazínů není  mezi  těmito internetovými novináři  příliš  známých 

nebo vlivných jmen. Jedním z důvodu k větší  fluktuaci by mohlo být nižší finanční 

ohodnocení Musicserveru a iREPORTU. 

Větší vážnosti a úcty se dočkávají spíše zavedená jména z převážně tištěných 

periodik (Antonín Kocábek z časopisu Týden, Honza Vedral z Headlineru, Petr Adámek 

z časopisu Fakker nebo Karel Veselý, který se zviditelnil svým působením v Respektu, 

Reflexu nebo Lidových novinách) a tito novináři jsou vnímáni jako profesionálové ve 

svém oboru. 

O  procesu  přijetí  do  redakce  hudebního  webu  a  odbornosti  hovořili  také 

šéfredaktoři  Musicserveru a  iREPORTu.  „Většinou nám  [zájemci  o místo v  redakci] 

napíšou na e-mail, pošlou informace o sobě a rovnou i nějaké ukázky své práce. Já se 

na to podívám a vyhodnotím, jestli má ten člověk co nabídnout. Někdy nepíše tak, že by  

to šlo hned zveřejnit,  ale je z toho cítit  velký potenciál.  Někdy se člověk ani neumí  

pořádně představit. Kolikrát mi přijdou třeba i nekvalitní fotky z mobilu od lidí, kteří by  

pro nás chtěli fotit,“ uvedl Josef Martínek (iREPORT). 

„Spousta potenciálních redaktorů mi napíše email, jednou za čas také vydáme  

na  Facebooku  post,  že  sháníme  někoho  nového,  většinou  na  konkrétní  žánr  či  typ  

obsahu. Platí ale, že na musicserver všichni píší hlavně proto, že je hudba a psaní o ní  

baví.  Ideální  je  to  pro  studenty  –  vyplní  svůj  volný  čas,  dostanou  se  zadarmo  na  

koncerty a ještě si přivydělají. Je to pro všechny hlavně koníček,“ přidal svůj názor i Jan 

Balušek. Především je z jeho slov patrné, že často jde více o to, aby se potenciální  

redaktor vyznal v nějakém žánru. Tím pádem by se zastoupení žánrů v obsahu webu 

vyrovnalo. 

Jelikož je poslech hudby činností nesmírně rozšířenou, může tak ve společnosti 

87 KŘÍŽOVÁ, Lenka. Specifické rysy hudební publicistiky ve vybraných tištěných periodikách v 
mediálním diskursu síťových médií. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta 
sociálních věd, str. 49.
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vzniknout dojem, že pokud dojde na hudební žurnalistiku a především kritiku, může se 

touto činností zabývat v podstatě každý, kdo umí psát a vyzná se alespoň minimálně v 

hudební oblasti tak, aby mohl své poznatky zformulovat do uceleného tvaru, pod čímž 

si můžeme představit výsledný produkt jakéhokoli hudebně-žurnalistického žánru.

Možná  právě  ona  schopnost  si  všechno  hned  nalézt  sám  a  možnost  ihned 

publikovat  svůj  názor  na  věc  (v  našem  případě  na  hudební  dílo)  přispěla  k  jisté 

degradaci pojmu hudební žurnalista a svým způsobem ohrožuje prestiž profesionálních 

novinářů. 

Internet a jeho honba za výdělkem přinutila hudební žurnalistiku doslova chrlit 

články o populárních umělcích, protože přitáhnou největší skupinu čtenářů, a nebo se 

autoři článků uchylují k senzacechtivým tématům, jak zažila ve své praxi kritička pro 

velmi prestižní Rolling Stone Maura Johnston. Johnston dále popisuje, jak bojuje se 

skutečností  (kterou lze ostatně pozorovat  snad ve všech hudebních médiích),  že její 

záliba  ve  vyhledvání  nových,  neohraných  umělců  je  méně  výdělečná,  než  materiál, 

který zaručeně přinese dostatečný počet kliknutí,  tedy například články typu Top 10 

nebo  poukazování  na  to,  jak  je  něco  špatné  (vášnivou  diskusi  může  pochopitelně 

vyvolat i naopak neobvykle příznivé hodnocení).88

Dalším velmi palčivým problém současné hudební žurnalistiky (a vlastně i celé 

žurnalistiky obecně)  je to,  že uživatelé  internetu mají   možnost  se v jakékoli  chvíli 

přemístit na zcela jiné místo v síti a najít si jakékoli jiné zdroje informací. Tím pádem 

mohou čtenáři čerpat názory z více zdrojů, a to nejen že může snížit kredibilitu daného 

kritika, ale odvádí pozornost od čteného a pro hudební média je tím pádem složitější  

zaměřit a udržet si cílovou a konzistentní skupinu čtenářů, což by jim pak dopomohlo k 

zisku z reklam. 

Převážně v zahraničí však existují čistě hudební weby, které jsou považovány za 

vysoce profesionální a dokazují, že i takto vysoce subjektivní sféra žurnalistiky může 

svou  kvalitní  online  produkcí  udržovat  novinářskou  profesi  na  vysoké  úrovni  i  v 

88 SINGER, Dan. Music Critics See Their Role and Influence Waning in The Era of Digital Music 
[online]. 13.11.2014 [cit. 7.12.2018]. Dostupné z: http://ajr.org/2014/11/13/music-critics-role-
changing/.
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takovém konkurenčním poli, jakým je internet. Černým koněm mezi hudebními servery 

je  americký web Pitchfork,  který  pracuje  se  svými  čtenáři  odlišným způsobem.  Jak 

vysvětlila editorka Amy Philips, Pitchfork se nezaměřuje na čtenáře s krátkým attention 

span. Web publikuje velice obsáhlé recenze (které jsou navíc psány značně květnatým 

jazykem s četným využitím slov latinského původu a odborné hudební terminologie) a 

dokumenty; stránka je určena těm, kdo si chtějí v klidu sednout a ponořit se hluboko do 

čtení.  Takováto  taktika  se  Pitchforku vyplácí,  za  měsíc  si  web prohlédne téměř  6,2 

milionu lidí89 a v hudebním prostředí platí za prestižní subjekt, jehož kritika má váhu. 

Mimo Pitchfork se vážnosti těší také weby Noisey, SPIN, NME nebo Rolling Stone; 

známé osobnosti také považují za čest pokud je jejich hudba diskutována v rámci BBC 

nebo The Guardian.

3.9. Využití sociálních sítí

3.9.1. Teoretický nástin sociálních sítí

Sociální  síť  je  webová  síť  fungující  na  principu  online  komunikace  jedinců 

(přátel, spolužáků, rodinných příslušníků, známých, kolegů), kteří se spolu mohou přes 

tuto  síť  různými  způsoby  spojovat,  ať  už  psanou  komunikací  nebo  video/audio 

rozhovorem. Především psaná komunikace má mnoho forem, z nichž uveďme pro nás 

ty  nejrelevantnější:  buď  probíhá  prostřednictvím  chatu,  nebo  tzv.  označováním 

(uvedeme uživatelské jméno osoby, u které si přejeme, aby na sdílený příspěvek viděla 

a případně na něj i reagovala) a v neposlední řadě umožňují sociální sítě také sdílení 

příspěvků,  které  pak  mohou  vidět  a  reagovat  na  ně  i  ostatní  uživatelé.  Mezi 

nejrozšířenější sociální sítě patří služby jako Facebook, Instagram nebo také Twitter a 

mnohá média využívají více platforem tohoto typu za účelem co největšího čtenářského 

dosahu .

S rozvojem sociálních sítí, jejichž největší rozkvět můžeme zaznamenat v letech 

2005 až 2010 (a to především díky Facebooku), se mediálním subjektům otevřel další 

prostor, ve kterém mohou publikovat a rozšiřovat výsledky své práce, i když ne přímo, 

89  Tamtéž.
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ale většinou prostřednictvím odkazů. Forma těchto odkazů se oproti dobám dřívějším 

posunula z prostého linku ve formě textu na link doprovozený nadpisem, obrázkem 

nebo videem a i to přispělo ke zatraktivnění odkazů v sociálních sítích. 

3.9.2. Aplikace konceptu

K  datu  30.12.2018  je  aktuální  počet  fanoušků  Musicserveru  10  368  na 

Facebooku,  275 na  Instagramu a  706  na  Twitteru.  Na  iREPORTu je  to  24  028 na 

Facebooku, 1935 na Instagramu a 959 na Twitteru.90

O tom, jak je komunikace s fanoušky přes sociální sítě důležitá, svědčí výrok 

Josefa Martínka z iREPORTu: „Jarda (Jaroslav Hudec – ředitel a majitel webu, pozn. 

autorky diplomové práce) tam  [na Facebooku] poctivě střádá fanoušky. Když nějaký  

uživatel  dá  příspěvku  lajk,  on  je  hned  zve  k  lajknutí  celého  profilu  iREPORT.  

Povzbuzuje i redaktory, aby ti zase zvali svoje přátele. V součanosti tam máme 23 000  

fanoušků. Příznivci na Facebooku jsou pro nás obzvlášť důležití,  protože máme více  

komentářů na Facebooku než pod samotnými články, ačkoli máme na webu pod články  

možnost přídávat komentáře přímo pod facebookovým jménem. Lidé jsou prostě zvyklí  

komentovat na sociálních sítích, hádají se tam, dostávají upozornění, když jim to někdo  

okomentuje. Další věc je podle mě ta, že spoustu lidí je líných číst a stačí jim přečíst si  

titulek, aby si už zformulovali nějaký názor jí, dostávají upozornění, když jim to někdo.“ 

Podobně  vidí  situaci  i  Jan  Balušek:  „Výhodou  musicserveru  je,  že  má  

vybudovanou čtenářskou základnu, která na něj chodí napřímo. Spousta webů je na  

sociálních sítích téměř závislá, hlavně na facebooku. A jak se dosah příspěvků stále  

snižuje, velmi to cítí na návštěvnosti. Pro nás jsou přístupy ze sociálních sítí naštěstí jen  

takovým bonusem k jiným zdrojům návštěvnosti. Využíváme v podstatě jen Facebook,  

kde sdílíme naše články či občas pořádáme soutěže. Občas je u jiných webů vidět, že na  

sociálních sítích jim to sice žije, ale na samotný web už čtenáři nepřijdou. A to není náš  

cíl.“91

90 Číselné údaje převzaty z účtů Musicserveru a iREPORTu na Facebooku, Instagramu a Twitteru.
91 Příloha č. 1.
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3.10. Bulvarizace

3.10.1. Teoretický nástin bulváru a bulvarizace

Za  bulvár  (v  zahraničí  se  spíše  používá  označení  tabloid)  je  považována 

mediální produkce, která splňuje následující požadavky:

a) je masově dostupná;

b) její produkty jsou zpravidla levnější;

c) nepředpokládá vyšší vzdělání, text je v důsledku toho patřičně upraven např. 

zjednodušenou větnou skladbou, kratšími větami, hovorovými výrazy atd.;

d) používaá nápadné titulky, velké fotografie, barevný tisk, výraznou grafiku;

e) klade důraz na pseudoskandály, sex, kriminální příběhy, kýč, sentiment atd.

V  některých  případech  jsou  informace  i  fotografie  získávány  nelegálními 

praktikami,  nejčastěji  narušováním osobního  prostoru  a  soukromí  zasažených  osob. 

Bulvární žurnalistika může být ovšem i užitečná, čas od času se jí daří upozorňovat na 

společensky závažná  témata,  která  pak  mohou být  zpracována  i  seriózními  médii.92 

Bulvarizací  pak  rozumíme  přechod  více  či  méně  seriózních  médiích  k  materiálu  s 

bulvárními prvky.

3.10.2 Aplikace konceptu

Pro  oba  weby je  příznačné,  že  se  v  posledních  letech  lehce  bulvarizují.  Na 

Musicserveru se to projevuje lechtivými, odlehčenými články v sekci „Novinky“ (často 

navíc  s  click  baitovým  charakterem,  expertem  na  takovýto  bulvární  materiál  je 

především redaktor David Věžník).  iREPORT bulvární témata přináší  jen zřídkakdy. 

Tento opatrný přístup k bulváru může fungovat i jako jedna ze strategií, jak si udržet 

patřičnou čistě profesionální úroveň. iREPORT má totiž na starosti i udělování poměrně 

prestižních cen „Žebřík“.

Články s lehce bulvární tématikou jsou jak na Musicserveru tak i na iREPORTu 

prací  příznačnou  pro  spíše  omezený  počet  redaktorů,  konkrétně  se  jimi  na  těchto 

92 Slovník žurnalistiky (Výklad pojmů a teorie oboru), s 50, heslo „bulvár“, Jan Halada, Barbora 
Osvaldová (eds.), vydala Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha 2017.
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webech  zabývají  dva  autoři.  Jsou  jimi  David  Věžník  na  Musicserveru  a  Simona 

Knotková na iREPORTu; Věžník působí především v sekci novinek, zatímco Knotková 

publikuje glosy. Oba tito autoři přispívají na své weby poměrně často a jejich příspěvky 

čerpají především z dění na sociálních sítí, které se dají označit snad i jako současné 

„líhně bulváru“. Josef Martínek popsal bulvarizaci iREPORTu těmito slovy: „Vyloženě  

bulvární zprávy psát nechceme. O jistou formu bulváru občas zavadíme, třeba tím, že  

dáme křiklavější titulek, který může někoho vzrušit,  ale přesto se snažíme o seriózní  

obsah.“ To Musicserver je v tomto směru opět značně svobodnější.  „Už od začátku  

webu  k  němu  [bulváru] máme  kladný  přístup,  stejně  jako  k  psaní  o  té  největší  

alternativě. Pro mnoho lidí ale bulvárem je to, že píšeme o Britney Spears  (zpěvačka 

známá v poslední  době spíše  svými  excesy než  hudbou – pozn.  autorky diplomové 

práce). Ale je rozdíl psát o tom, že vydává nový singl, a o tom, že jí při vystupování z  

taxíku vykoukly kalhotky,“ popsal situaci na serveru šéfredaktor.

Při bližším průzkumu článků z období říjen až prosinec 2017 vyšlo najevo, že v 

tomto časovém horizontu vyšly pouze dva příspěvky bulvárního charakteru; autorem 

obou  byl  David  Věžník.  Skvělou  ukázkou  bulváru  můžeme  vidět  na  jeho  článku 

nazvaném  Zrušili jí let, a tak Sia sedla do auta a jela půl dne, aby stihla koncert.93 

Relativně  nevinný  nadpis  příspěvku  ve  skutečnosti  skýtá  peprný  popis  zpěvaččiny 

čtrnáctihodinové cesty autem, jejíž průběh popisovala na sociálních sítích. Věžník tedy 

bohatě využil princip pseudoudálosti.

Nicméně je nutné podotknout, že na bulvarizaci Musicserveru je vhodné pohlížet 

z mnohem širšího časového rozpětí, zprávy s bulvárními prvky se na serveru objevují 

spíše průběžně během celého roku. Rok 2014 byl například na bulvární materiál velmi 

bohatý  –  tehdy  Věžník  přišel  se  sérií  článků  nazvanou  K(r)ávoviny,  ve  kterých 

humornou formou shrnoval nejdůležitější hudební pseudoudálosti týdne a reagoval na 

„drby“ kolující internetem. Věžník je také v podstatě jediným z redaktorů Musicserveru, 

kdo se  například  nebojí  používat  v  názvu příspěvků  výhradně velká  písmena  (tolik 

typická pro tabloidy), vykřičníky nebo sarkastické formulace.

Ve srovnání s Věžníkem je „bulvární“ tvorba Simony Knotkové na iREPORTu 

93 VĚŽNÍK, David. Zrušili jí let, a tak Sia sedla do auta a jela půl dne, aby stihla svůj koncert [online]. 
4.12.2017 [cit. 3.10.2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/clanek/57160/zrusili-ji-let-a-tak-sia-
sedla-do-auta-a-jela-pul-dne-aby-stihla-svuj-koncert/.
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značně  serióznější.  Její  glosy,  vycházející  v  rámci  seriálu  POST  SCRIPTUM, 

představují spíše zamyšlení nad událostmi z hudebního prostředí, spory mezi hudebníky, 

analýza  výroků umělců  a  podobná témata.  Knotková  často  ovšem cituje  neoficiální 

zdroje (například citace ze sociálních sítí) a využívá občas i ironický tón, přesto je těžké 

označit její články jako čistě bulvární nebo čistě seriózní. Ve sledovaném období vyšel 

pouze jeden příspěvek z této série glos, který se zabýval skandálem souvisejícím se 

zákulisím  hudebního  byznysu  a  odkrýval  pravdu  o  tom,  jak  manažeři  zachází  se 

členkami dívčích skupin.94 Jak naznačuje číslovka 92. v názvu článku, od roku 2015 se 

jednalo o již devadesátý druhý článek tohoto typu, z čehož je možno usuzovat, že i na 

tomto webu  se jedná spíše o nárazovou a pozvolnou bulvarizaci.

3.11 Problemtika přechylování

V kulturní žurnalistice můžeme také zkoumat lingvistický a kulturologický jev, 

který je pro některý média typický a dá se i říci, že na něm lpí. Jedná se především o 

velké  subjekty  typu  iDNES,  Novinky  nebo  Aktuálně.  V  těchto  redakcích  je  totiž 

zvykem přechylovat cizí ženská příjmení a dodávat jim českou koncovku pro ženský 

rod -ová. Zmíněná média se obecně vzato snaží dodržovat ve svých materiálech určité 

kodexy a zvyklosti.  Redaktoři  používají  spisovný jazyk,  který je převážně formální. 

Přechylování  patři  k  tradici  českého  jazyka  a  směle  můžeme  tvrdit,  že  je  i  z 

lingvistického  hlediska  správné,  a  to  jak  z  pohledu  gramatiky  (přechýlenou  formu 

ženského  jména  lze  volně  skloňovat),  tak  i  etymologie  (přechylování  s  sebou  nese 

význam etablovaný historickým vývojem). 

Přidávání koncovky nicméně není řízeno žádným předpisem či vyhláškou. Jedná 

se o důsledek pravidel češtiny jakožto flektivního jazyka a možnosti vyjádřit gramatický 

význam slov pomocí koncovek.95 Vzhledem k tomu, že má čeština pohyblivý slovosled, 

jsou větné konstrukce s nepřechýlenou formou jmen často nejasné a dvojznačné. Pokud 

tedy například použijeme větu „Spears osočila Lovato“, není z ní jasné, zda Britney 

94 KNOTKOVÁ, Simona. POST SCRIPTUM (92): Byly jsme prostitutky, které vydělávaly pro jiné - 
bývalá členka Pussycat Dolls promluvila [online]. 21.10.2017 [cit. 19.10.2018]. Dostupné z: 
https://www.ireport.cz/clanky/rock-blog/post-scriptum-92-byly-jsme-prostitutky-ktere-vydelavaly-
pro-jine-byvala-clenka-pussycat-dolls-promluvila.

95 Internetová jazyková příručka: Přechylování. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700.
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Spears osočila  Demi Lovato,  nebo jestli  Demi Lovato osočila  Britney Spears.  To je 

velmi  markantní  rozdíl  oproti  angličtině,  která  je  jazykem  analytickým  a  jména 

nepřechyluje. V angličtině lze totiž význam vyjádřit už jen slovosledem jazyka, proto je 

věta  „Spears  accused  Lovato“  zcela  jednoznačná.  Je  však  nutno  podotknout,  že 

především mladší generace redaktorů na iDNES si již prosadila užívání původních form 

příjmení. Velmi často ale dochází spíše, dle mého názoru, ke komickým situacím. V 

prostředí české žurnalistiky totiž někdy panuje v užívání přechýlených forem ryzí chaos. 

Příkladem budiž článek na webu iDNES z listopadu 2018, který užívá formy Britney 

Spearsová, Jennifer Lopezová, Taylor Swiftová, a zároveň z neznámého důvodu v témže 

článku figuruje Katy Perry. Pokusila jsem se průzkumem webu zjistit, zda tato absence 

přechýlení není způsobena koncovkou jména na -y, a došla jsem k závěru, že k neužití 

formy Perryová  nebyl  zjevný  důvod,  neboť  v  jiném článku  je  použita  forma  Anne 

Hathawayová.96 Je  tudíž  možné,  že  se  přechylování  řídí  i  osobními  preferencemi 

redaktora.

Dovolím si uvést i relevantní perličku k tématu přechylování jména Katy Perry: 

v článku Jana Vedrala z roku 2010 na webu iDnes se dokonce přihodilo to, že v textu se 

dočteme o  Katy Perry, zatímco ve fotogalerii přiložené k článku vidíme jméno  Katy 

Perryová.97 

Na  Novinkách  také  panují  nejasná  pravidla:  Ariana  Grande  je  tu  Ariana 

Grandeová, Nicki Minaj ale zůstala Nicki Minaj.98 Inu, řečeno slovy majora Borovičky 

z filmu Tankový prapor: „To je zmatek nad zmatek!“. 

To  na  webech  Musicserver  a  iREPORT  je  to  jednodušší.  Vzhledem  k 

neformálnosti obou webů je dá se říci až přirozené, že se v jejich prostředí setkáváme s 

výhradně nepřechýlenými formami příjmení ba i jinými nevšedními jazykovými jevy, 

jako jsou nespisovné, hovorové, převzaté, počeštěné výrazy; zřídka se přistupuje i k 

vulgarizmům. Za své působení na Musicserveru si vzpomínám na jediný případ, kdy se 

čistě kvůli srozumitelnosti řešilo přechýlení jména zpěvačky – jinak je užití původní 

96 ŠUBRTOVÁ, Diana. OBRAZEM: Katy Perry vydělala nejvíce, porazila Swiftovou i Beyoncé [online]. 
23.11.2018 [cit. 22.12.2018]. Dostupné z: https://revue.idnes.cz/perry-swift-beyonce-rihanna-pink-
gaga-lopezova-fischerova-dionova-spearsova-1s9-/lidicky.aspx?c=A181122_141424_lidicky_sub.

97 VEDRAL, Jan. Katy Perry: začínala nahrávkami pro křesťany, teď je z ní popový uragán [online]. 
21.8.2010 [cit. 22.12.2018]. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/katy-perry-zacinala-
nahravkami-pro-krestany-ted-je-z-ni-popovy-uragan-12y-/hudba.aspx?c=A100819_114512_hudba_tt.

98 Na udělování cen MTV triumfovala Camila Cabellová  [online]. 5.11.2018 [cit. 22.12.2018]. Dostupné 
z: https://www.novinky.cz/kultura/488162-na-udelovani-cen-mtv-triumfovala-camila-cabellova.html.
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formy jména na webu samozřejmostí. Čas od času se nelze vyhnout nejasnosti větné 

konstrukce,  viz  příklad  se  Spears  a  Lovato  výše,  z  takovéto  situace  se  dá  ovšem 

poměrně elegantně „vybruslit“ rozvětvením věty, například „Autorka hitu  Baby, One  

More Time (nejznámější  hit  Britney Spears)  osočila  svou pěveckoku kolegyni  Demi 

Lovato“ a podobně. 

Existují argumenty, že je přechylování věcí, která se týká mnoha slovanských 

jazyků.  Netroufám  si  tvrdit,  že  znám  všechny  slovanské  jazyky,  ruštinu  nicméně 

ovládám dobře  a  v  ní  se  přechylování  vůbec  neužívá,  a  to  v  žádné  formě  jazyka. 

Pozoruhodné ale je, že čeština některá ruská příjmení přechyluje, a to zcela zbytečně, 

neboť v sobě již koncovku -ova obsahují. Z hudební branže zmiňme kupříkladu Allu 

Pugačovu, která se Novinkách dočkala přechýlení svého jména do tvaru Pugačovová.99

Jak praví internetová jazyková příručka, některé jména jako například Marilyn 

Monroe či Edith Piaf se podle tradice nepřechylují, neboť nositelky těchto jmen jsou 

dostatečně známé a jedinečné.100 V hudebním diskurzu ale můžeme použít takovouto 

argumentaci  pro  mnohá  jména  zpěvaček.  Byť  je  jejich  proslulost  na  různé  úrovni 

všeobecného  povědomí,  využívají  svá  jména  i  jako  obchodní  značky  a  v  případě 

nejanosti  větné  konstrukce  je  možné  pohlaví  interpreta  zmínit  i  jinak  než  přidáním 

koncovky -ová.

Dle jednoho z výzkumů iDNES se nicméně Češi spíše přiklánějí k přechylování 

cizích jmen (pro je 64%), 34% si pak myslí, že je to zbytečné komolení jména. Zároveň 

je ale z průzkumu jasné,  že přechylování podporuje spíše starší generace. Ta mladší 

preferuje původní verze jmen.101

Statistiky  Musicserveru  a  iREPORTu,  které  by  odhlalovaly  pohlaví  čtenářů, 

bohužel nejsou dostupné, provést takový průzkum by bylo navíc i poměrně obtížné. Co 

však z vlastního působení na obou webech mohu konstatovat je, že redaktorské řady 

zastupují  především představitelé  mladší  generace,  třebaže  je  jejich  věkové rozmezí 

99 DOSTÁLOVÁ, Lenka. Zpěvačka Alla Pugačovová vrásky ani kila navíc neřeší [online]. 7.12.2010 
[cit. 16.9.2018]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/zena/styl/215654-zpevacka-alla-pugacovova-
vrasky-ani-kila-navic-neresi.html.

100Internetová jazyková příručka: Přechylování. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700.
101 MALINDA, Jan. Kopněte si do češtiny. Mapovali jsme, proč přechylovat a proč ne [online]. 

27.8.2011 [cit. 16.9.2018]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/prechylovat-prijmeni-koncovka-ova-
prechylovani-fu5-/domaci.aspx?c=A110826_112623_domaci_jw.
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velmi široké. 

3.12 Sémiotická analýza

3.12.1 Teoretický nástin sémiotické analýzy

Sémiotika je teoretický přístup vycházející z předpokladu, že každé sdělení v 

komunikaci je založené na znakovosti, tedy že vše komunikované je v podstatě znakem, 

který na něco ukazuje či k něčemu odkazuje. Toto sdělení nemusí mít nutně textovou 

formu.  Sémiotika  se  zaměřuje  na  tři  základní  oblasti:  význam  znaků  (sémantika), 

pravidla  pro  kombinaci  znaků  (syntax)  a  vztah  mezi  znaky/kódy  a  jejich  uživateli 

(pragmatika).102 O významné poznatky v lingvistice a především sémiotice se zasloužil 

francouzský lingvista Ferdinand de Saussare. Tyto poznatky shrnuli po smrti lingvisty 

jeho studenti do slavné publikace nazvané Kurs obecné lingvistiky. Právě v tomto díle je 

představeno tzv. bilaterální pojetí znaku, v němž Saussare zavedl pojmy  označovaný 

(angl.  signified,  franc.  signifié)  a  označující (ang.  signifier,  franc.  signifiant).  Pod 

termínem označovaný si můžeme představit koncept (mentální obraz v naší hlavě) a pod 

termínem  označující zase  určitý  „akustický  obraz“  (psychologický  odraz  zvuku, 

vnímaný našimi smysly). Vztah mezi označovaným a označujícím je podle Saussarea 

arbitrární, tedy nahodilý.103 

Další osobností, která ovlivnila sémiotické vnímaní jazyka, byl americký filozof 

Charles  Sanders Peirce.  Ten viděl  znak jako triangulární  model  reprezentant-objekt-

interpretant,  přičemž  reprezentant a  objekt mají  blízko k Saussorovým  označující a 

označovaný, navíc je k nim ale přídán  interpretant, který souvisí s interpretací znaku 

jedincem.104 Peirce také klasifikoval znaky na ikony (znak a objekt jsou spárovány na 

bázi podobnosti, např. kráva a její fotografie), indexy (je součástí objektu, např. bílý 

plášť lékaře nebo kouř, který naznačuje někde zapálený oheň) a symboly (znak a objekt 

jsou  spárovány  na  základě  arbitrární  dohody a  sociální  konvence,  např.  srdce  jako 

102 VARAĎOVÁ, Irena. Sémiotická analýza reklamních plakátů kampaně „Romové pracují a chtějí 
pracovat“. Brno, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, str. 43.

103 SAUSSARE, Ferdinand de. Translated by Wade Baskin. Course in general linguistics. New York:  
Columbia University Press, 2011, str. 65-67.

104VARAĎOVÁ, Irena. Sémiotická analýza reklamních plakátů kampaně „Romové pracují a chtějí 
pracovat“. Brno, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, str. 45.
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symbol evokující lásku).105  Tento přístup Peirce dostal označení triadický.

Sémiotická analýza probíhá obvykle ve třech stupních.  Rozdělení analýzy na 

první  a  druhý  stupeň  je  spojováno  se  jménem Rolanda  Barthese.  Třetí  stupeň  pak 

pochází  z  sémiotického  bádání  Fiskeyho  a  Hartleye.  První  stupeň  se  zabývá 

objektivnějším popisem analyzovaného materiálu a druhý stupeň analýzy, zpracovaný v 

níže,  pak zkoumá rovinu emoční/osobní/subjektivní  (v této práci  pohlížíme blíže na 

metafory, mýty a konotace). Třetí stupeň se zabývá kódy, ideologickou souvislostí či 

kulurními kontexty.106

3.12.2. Sémiotická a obrazová analýza vybraných vzorků 

Vzhledem  k  všeobecnějšímu  zaměření  této  práce  v  rámci  žurnalistických 

konceptů a především vzhledem k typu analyzovaného materiálu považuji za dostačující 

sémiotickou analýzu druhého stupně dle Barthese. Její součástí je také obrazová analýza 

fotografií přiřazených k textům. Pro analýzu byly vybrány dvě recenze z Musicserveru a 

dvě recenze z iREPORTu, všechny z avizovaného období říjen až prosinec 2017. V 

přílohách č. 3., 4., 5. a 6. se nachází texty samotných recenzí, v přílohách č. 9., 10., 11. a 

12. jsou pak podklady pro obrazovou analýzu.

Rétorické tropy

Metafory užité ve vybraných vzorcích můžeme roztřídit do několika skupin dle 

následující tabulky:

druh 
metafory

užité formulace a jejich vysvětlení

hra
zahrnuje esa (= k nahrávání jsou přizváni ti nejlepší hudebníci)
zapadat do skládačky (= skladba se hodí do celkového konceptu)

jídlo

na zbytku kolekce nedostatková ingredience (= něco nahrávce chybí)
se špetkou country (= s lehkou přísadou country)
svět elektropopu servírovaný v enormních dávkách (= uplatňovaný do 
současné hudby ve velkém množství)

105 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, str. 320.
106 MALEC, Martin. Sémiotická analýza reklamního šotu. Brno, 2007. 20 str. Masarykova univerzita, 

Fakulta sociálních studií, str. 4.
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smrt, násilí, 
zlo

vsuvka působí násilně (= nehodí se do písně)
pohřbívá folk i country popěvky hluboko do země (= již nevyuživá 
folkové a country principy)
synthbasové  linky,  co  vám  mají  za  úkol  utrhnout  hlavu  (= 
dvojsmyslné, autor měl patrně na mysli „velmi intenzivní“)
upsat  se  „ďáblům“  hudebního  průmyslu  (=  podepsat  nahrávací 
smlouvu s vlivnými hudebními producenty)

duševní stav

na  posledních  albech  se  trápí  (=  poslední  desky  nepřínáší  kvalitní 
materiál)
narůst do rozměrů skutečného srdcebolu (= vyvolat duševní bolest)
zkroušená aura (= chmuré duševní rozpoložení)
asexuální album (= album, které nikoho nevzruší)
je jako doma (= dobře se do skladby hodí)

tělesný pocit 
nebo stav

mdlé období (= ničím nevýrazné období)
bezkrevné album (= neživé, ničím nezajímavé album)

zrakový vjem
temné album (= s depresivním nádechem, textově i hudebně)
hudebnice  s  jasným  výrazem  (=  hudebnice,  která  ví,  co  chce,  a 
neskrývá to před ostatními)

stav podmětu

recyklovaný pop (= pop s mnohokrát opakovanými tvůrčími postupy)
prázdné album (= ničím nepřínosné)
kolekce sterilních písní (= sbírka skladeb oproštěných od veškerých 
nedokonalostí)
dává  sebe sama do područí  producentských guru  (=  spolupracuje  s 
producenty)
misky dobra a zla se vyvážily (= svět je v normálu)
svěží vítr (= neokoukané postupy)

stavba

tvoří základní kámen každé skladby (= tento element je příznačný pro 
všechny skladby na desce)
vyklidla taneční parket (= upustila od taneční hudby)
umělce se nepodařilo napasovat (= umělec se do materiálu nehodí)

sluchový vjem
hlasové orgie (= hlas ve výjimečných polohách)
zastřený hlas (= upozaděný hlas)

oblečení oblékla kolem svého hlasu temnější kabát (= zaranžovala své písně do 
rockovější nebo melancholičtější podoby)
její hudební tvář vrásky nenosí (= její hudba působí velmi svěže) 

hmatový vjev chladný  stroj  na  bohatství  (=  nekompromisní  taktika,  jak  přijít  k 
penězům)

Recenze také obsahují četné idiomy, tedy ustálené výrazy, které používají běžně 

užívaná  slova,  ovšem  v  jiném  významu.  Někdy  se  jedná  o  hovorové  výrazy.  Ve 

vybraných textech můžeme narazit  na takové idiomy jako „mít na krku desku“ (být 

něčím zatížen, obvykle negativním), „nalijme si čistého vína“ (buďme k sobě upřímní), 

57



„dát vale“ (od něčeho upustit), „jít do kopru“ (mít nasměřováno na ne zrovna nejlepší 

cestu),  „dávat  si  na  čas“  (s  něčím otálet),  „ve  vzduchu visí  otázka“  (nějaká  otázka 

zůstává nezodpovězena), „nic naplat“ (nedá se nic dělat) nebo „hrát prim“ (být v něčem 

nejvýznamnější, první).

Jelikož se jedná o hudební prostředí, některé výrazy nemají český ekvivalent (a 

je  otázkou,  zda  je  vůbec  nutné  je  do češtiny překládat)  a  zůstávají  ve  své  původní 

anglické formě, pouze s upraveným skloňováním. Taková slova nazýváme anglicismy. 

V jedné z recenzí můžeme narazit na výčet subžánrů tropical house, teen pop, dubstep,  

synthbasové  linky a  trap  music  nebo  na  specifické  hudební  termíny  typu sampler.  

Jediným anglicismem, který nespadá do hudební oblasti, je výraz bitch, který v tomto 

kontextu naznačuje ženu lehkého mravu.

Jeden z autorů se také nevyhnul jisté dvojmyslnosti, které se dopustil použitím 

formulace „synthbasové linky, co vám mají za úkol utrhnout hlavu“. Z tohoto hodnocení 

není zcela jasné, zda jsou linky tak tak špatné, že utrhnou hlavu, nebo jestli jsou naopak 

velmi povedené. 

Zkoumané recenze využívají také knižní slovní zásobu, použitá slova jsou však 

až  na  jedinou  výjimku  (druhová  číslovka  „devatero“)  cizojazyčného  původu  s 

etymologickým základem v latině, francouzštině nebo řečtině. To, jak je čtenář vnímá, 

je čistě individuální, některé výrazy jsou ovšem do češtiny velmi těžko předkladatelné a 

proto je jejich využití v tomto diskurzu přijatelné.

cizojazyčný výraz přibližný význam v češtině

orgie nevázanost

ingredience přísada

introspektivní sledující sebe sama

femme fatale osudová žena

epické velkolepé

minimalistické využívající základní postupy

perkuse bicí

melancholický (řec.) pochmurný

atmosféričtější s nádechem něčeho výjimečného

precizně propracovaně, dokonale

vyprodukovaný vytvořený

58



perfekcionismus snaha o dokonalost

odér zápach/vůně (podle kontextu)

koncept myšlenka, pojetí

dikce způsob řeči

doména působiště

vize představa

Všechny  recenze  jsou  napsány  ve  spisovné  hovorové  češtině,  s  drobnými 

výjimkami v podobě expresivně zabarvených slov „kára“ a „otvírák“ (= první skladba 

na albu). Pokud bychom hledali extrémní případ nespisovné češtiny v hudební online 

žurnalistice,  nalezli  bychom jej  v  recenzích  Honzy Průši  z  Musicserveru,  který  má 

zálibu ve velmi krátkých větách, nespisovných koncovkách přídavných jmen -ej  a v 

nespisovných slovesných variacích.

Mýty

Ve  vybraném  vzorku  recenzí  můžeme  narazit  na  několik  mýtů  vyjádřených 

těmito formulacemi:

a)  „Adam Levine  vokálně  také  nepředvádí  žádné hlasové  orgie.“  Zde vidíme 

příklad mýtu, který stereotypizuje hudebníky jako umělce, kteří by měli se svým hlasem 

„předvádět orgie“, ale již se nebere v potaz to, že pro některé hudební žánry není vokál 

důležitý ba v nich vůbec nefiguruje. Navíc mainstreamová hudba (tedy jako skupina 

Maroon 5,  o  které  je  řeč)  si  jakožto  hudba splňující  požadavky středoproudé masy 

vokální exhibice ani nežádá.

b) „Za rouškou prvoplánového záměru se však přece jen koná něco nečekaného,  

i když je to vše zásluha skvěle zvolených producentů...“, nebo „...i na Reputation dává 

sebe  sama do područí  osvědčených  švédských producentských  guru...“. To vše  jsou 

mýty  opomíjející  talent  samotného  umělce.  Veškeré  zásluhy  se  často  připisují 

producentům, do procesu tvorby alba ale obyčejní posluchači nemohou vidět a proto 

není dokázané, kdo se na albu ve skutečnosti podílel. V souvislosti s „dobře zvolenými 

hudebními producenty“ se navíc často objevují desky ženských interpretek a takovéto 

fráze   stereotypizují  ženy  jako  pouhé  pěvkyně,  za  které  veškerou  produkci  udělají 
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producenti (zpravidla muži). Tento mýtus feministického rázu je navíc ještě zesílen frází 

„dává sebe sama do područí producentských guru“, který naznačuje, že jsou zpěvačky 

pouze loutkami producentů a že se jim samy vrhají do náruče jenom aby uspěly v tvrdé 

ženské konkurenci hudebního byznysu.

c)„Chcete si přečíst pohádku o tom, jak se obyčejná holka z Tennessee stala  

příkladným teen pop idolem...“ Zde je patrný mýtus čerpající ze stereotypní představy, 

že  slavné  zpěvačky  bývaly  kdysi  obyčejnými  dívkami.  Na  jednu  stranu  je  to 

nepochybně  velmi  slibná  životní  perspektiva  pro  dívky  snící  o  hvězdné  kariéře 

podpořená tímto pohádkovým mýtem o úspěchu, na druhou stranu mýtus staví na velmi 

nereálném průběhu života. Toto pojetí může mít souvislost s pohádkovým pohledem na 

svět, kdy se zcela všední věci a osoby mění na něco výjimečného. Přitom často budoucí  

zpěvačky projevují známky zvláštně nadané osobnosti již odmalička a naopak obyčejné 

dívky  často  zůstávají  „obyčejnými“  do  konce  života.  Ovšem  konkrétně  v  případě 

zpěvačky  Miley  Cyrus,  o  níž  je  řeč,  je  takovýto  pohádkový  životní  příběh  lehce 

nemístný,  neboť  vyrůstala  v  rodině  slavného  country  zpěváka  a  její  kmotrou  je 

nejvýznamnější  country zpěvačka historie.  Všechny tyto skutečnosti  odporují onomu 

mýtu, který naznačuje autor. Musíme ovšem vzít v potaz, že se nejedná o klasickou 

recenzi.

d) „...její nová hudební tvář vrásky nenosí...“. Tento mýtus pracuje opět spíše s 

feministickým tématem stárnutí, kdy vrásky evokují nějaký nežádoucí efekt, něco, co 

ubírá na kvalitě. Přitom vrásky patří k normálním projevům přírody a neměly by být 

stigmatizovány.

Konotace

U všech  recenzí  je  velmi  vhodně  zvolena  ústřední  fotografie,  která  evokuje 

náladu recenzované hudby nebo souvisí s textem recenze:

a) recenze zpěvačky Loreen: nadpis obsahuje formulaci „Introspektivní album je 

skvělé a temné“ a je doplněna o fotografii s následujícími prvky: 

– žena se zamračeným, vážným výrazem (→ depresivní tématika alba)

– žena  má  obličej  částečně  zahalen  vlasy  (→  autor  v  recenzi  popisuje 

zpěvaččin hlas jako „zastřený“)

60



– žena s dlouhou, teplou šálou (→ je jakoby zahalená do sebe = introspekce)

– za ženou je temný les a tmavé vody (→ evokuje pocit neznáma, úzkosti)

– celková  zabarvenost  fotografie  je  spíše  do  temnějšího  tónu  (→ 

melancholická tematika)

b)  recenze  zpěvačky Taylor  Swift:  album má název  Reputation (Reputace)  a 

základní myšlenka alba se pohybuje kolem zpěvaččina boje s vlastní špatnou pověstí. 

Název  recenze  pak  zní  „Taylor  Swift  temnější  pop  reputaci  nezkazí“.  Příspěvek  je 

doplněn o ústřední fotografii s těmito znaky:

– žena je na fotografii zobrazena z profilu a v pozadí je bílá zeď (→ fotografie 

připomíná policejní snímek, tzv. headshot)

– fotografie  je  černobílá  (→  odkaz  na  formulaci  „temnejší  pop“  v  názvu 

článku)

c) recenze skupiny Maroon 5: recenze je velmi kritická s nízkým hodnocení tří 

bodů z deseti a k článku je přirazen snímek s tímto prvkem:

– postava  uprostřed,  což  je  zpěvák  skupiny,  má  na  hlavě  čepici  ve  formě 

plyšového medvěda (→ hudba Maroon 5 má daleko k serióznímu umění)

d) recenze zpěvačky Miley Cyrus: recenze je pojata jako pohádkové vyprávění a 

její hlavní fotografie obsahuje tyto znaky:

– žena je vyobrazena v bílých šatech (→ znak znovunalezené nevinnosti po 

předchozím  bouřlivém  období  nebo  také  náznak  šatů  typických  pro 

princezny)

– žena  má  culíky  (→ další  znak  nevinnosti,  nebo  také  hravosti,  návrat  ke 

kořenům, k dětství, k romantickým představám).

– žena má na vlasech tmavé odrůsty (→ zpěvačka se loučí se svým temným 

předchozím obdobím a chce se vrátit ke své původní barvě vlasů).
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4. ZÁVĚR

V  této  diplomové  práci  byla  provedena  analýza  uplatňování  teoretických 

konceptů,  která  probíhala  s  pomocí  kvalitativní  analýzy,  rozhovorů  se  šéfredaktory 

Musicserveru a iREPORTu a syntézou osobních poznatků získaných během redaktorské 

práce  pro  oba  weby.  V průběhu  práce  bylo  zjištěno,  že  stanovené  období  říjen  až 

listopad  2017  poskytuje  nedostatečné  množství  materiálu  k  úspěšnému  prokázání 

aplikace konceptů. Proto bylo nutné přistoupit k práci s archivy daných webů, zejména 

v případě Musicserveru.

Největší protor byl věnován agenda-settingu, gatekeepingu a objektivitě. Tyto tři 

koncepty  se  ukázaly  jako  velmi  zásadní  pro  pochopení  toho,  jak  Musicserver  a 

iREPORT fungují  a  jak  vypadá  jejich  obsah.  Protože  se  jedná  o  weby  specificky 

zaměřené  na  jeden  druh  umění,  není  jejich  čtenářský  dosah  srovnatelný  s  velkými 

mediálními subjekty se všeobecnějším zaměřením. I tak je z analýzy patrné, že je v 

jejich  kompetenci  dodávat  konkrétním  tématům  důležitost  (třeba  už  jen  díky 

designovým charakteristikám webů)  a  mohou  určovat  hudební  vkus  svých  čtenářů, 

ačkoli  je  zde  nutné  brát  v  potaz  současné  možnosti  internetu  spojené  s  možností  v 

podstatě  neomezeného poslechu  libovolné  hudby.  Weby si  již  vypracovaly mediální 

logiku,  díky  které  jsou  schopny regulovat  význam příspěvků  ve  svém obsahu.  Tou 

nejpodstatnější informací získanou z analýzy je nicméně to, že se agenda-setting řídí 

čistě subjektivními pohnutky.

Proces gatekeepingu je v prostředí zkoumaných jevů charakteristický především 

osobními  preferencemi  redaktorů,  navíc  byl  prokázán  naprosto  minimální  zásah  ze 

strany  šéfredaktorů  a  editorů.  Publikační  svoboda  je  proto  na  obou  webech  takřka 

neomezená. V kontextu objektivity analýza poukázala na problém, že je objektivita v 

hodnocení umělecké tvorby velice těžko dosažitelná, neboť každý jedinec vnímá umění 

subjektivně.  Kvůli  žánrovým omezením je vyvážené objektivní informování o všech 

žánrech  neuskutečnitelné,  což  se  týká  především  iREPORTu.  Kvůli  nedostatku 

redaktorů zaměřených na konkrétní  žánry dochází k dalšímu projevu neobjektivního 

hodnocení a referování o hudbě, což je problém zejména Musicserveru. 

V rovině profesionality analýza odhalila, že nově přijatí redaktoři nemusí mít 

žádné  odborné  znalosti  a  postačí  jim  pouze  aktivní  zájem  o  tvorbu  obsahu  webu. 
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Stávající  redaktoři  se musí  potýkat  se skutečností,  že  se  profesionalita  snižuje  kvůli 

současné povaze publika, které touží po senzacechtivém materiálu, zavedených jménech 

a negativitě. 

Koncept digital labour v hudební žurnalistice stabilně funguje, zejména proto, že 

se stále najdou lidé, kteří píší o hudbě skutečně pro vlastní potěšení. Finanční možnosti  

webů Musicserver a iREPORT jsou navíc v porovnání s velkými profesionálními  médii 

značně  omezené  a  proto  nelze  konstatovat,  že  by  bylo  finanční  hodnocení  největší 

motivací redaktorů. 

Úspěšně se podařilo prokázat také uplatnění konceptů participativní žurnalistiky 

a  user  generated  content.  V  mnohem  větší  míře  využívá  praktiky  participativní 

žurnalistiky iREPORT, který na svých stránkách publikuje blogy českých hudebníků. 

Na Musicserver příspívají do obsahu rovněž hudebníci, ale pouze prostřednictvím velmi 

krátké recenze alba v rámci makrorecenze. Projevy user generated content se podařilo 

najít pouze v obsahu Musicserveru, a to především v podobě čtenářských anket, které 

byly následně zpracovány do článků.

Především z rohovorů se šéfredaktory na téma využívání sociálních sítí vyplývá, 

že na svou facebookovou činnost se soustřeďuje zejména iREPORT, Musicserver se 

naopak těší větší aktivitě přímo na svém webu a sociální sítě považuje pouze za doplněk 

k interakci se čtenáři. 

Velkou  důležitost  připisují  oba  weby  využívání  hypertextů  a  intertextů.  V 

případě hypertextů bylo poukázáno na to, že má jejich využívání (a také jejich obsah) 

vliv na vyšší rating webu, v případě intertextů hraje roli to, že se čtenář musí pohybovat 

co nejvíce v prostoru webu a proto jsou intertextové odkazy takřka povinnou položkou 

jakéhokoli příspěvku.

Oba weby se nevyhýbají bulvárním tématům (iREPORT se ovšem snaží zůstat z 

větší  míry  seriózním  médiem),  každý  k  nim  však  přistupuje  rozdílně.  Zatímco 

iREPORT  zpracovává  bulvární  témata  formou  propracované  glosy,  Musicserver 

publikuje bulvární materiál v sekci novinek velmi odlehčenou formou. 

Zajímavé  poznatky  přinesla  bonusová  analýza  přechylování  vlastních  jmen 

umělců.  V přechylování  panuje  značný chaos především ve  velkých profesionálních 

médiích,  zatímco svoboda z  hlediska formy a obsahu dovoluje  menším amatérským 

webů typu Musicserveru a iREPORTu využívat původní nepřechýlené formy jmen (což 
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do jisté míry odporuje pravidlům českého jazyka).

Sémiotická analýza odhalila hojné využívání metafor, idiomů a cizojazyčných 

výrazů. Ve vybraném vzorku recenzí byly také odhaleny mýty týkající  se především 

typických projevů stereotypizace v hudebním prostředí. S pomocí obrazové analýzy pak 

byla odkryta souvislost přiřazených fotografií se samotným textem nebo s kontextem 

osobnosti umělce či jeho kariéry.

Většina  vytyčených  teoretických  konceptů  tak  na  obou  webech  našla  své 

uplatnění. Byla provedena komplexní analýza odhalující způsob jejich uplatnění a byl 

posouzen také vliv, které toto uplatnění na zkoumané weby má.

Na základě dosavadního vývoje v hudební online žurnalistice můžeme očekávat, 

že se některé tendence budou uchovávat i  v budoucnu. Jedná se především o snahu 

přitáhnout  čtenářovu pozornost  i  za  cenu nižší  profesionality,  která  má v amatérské 

hudební žurnalistice ale jinou pozici, než v žurnalistice seriózní. 

SUMMARY

In  this  paper  I  analyzed several  theoretical  concepts  of  journalism and their 

application to online music magazines Musicserver and iREPORT. These websites were 

chosen  deliberately,  as  they  are  considered  to  be  the  most  popular  and  influential, 

judging by the number of individual visits and the general reputation in the context of 

music journalism in the Czech republic. 

More  specifically,  the  paper  analysed  the  concepts  of  agenda-setting, 

gatekeeping, objectivity and bias, digital labour, participative journalism, user generated 

content, hypertextuality and intertextuality, the level of professionalism, the usage of 

social  networks,  tabloidization  and  also  deals  with  adaptation  of  names  to  Czech 

language. A semiotic and a visual analysis was also performed. The application of all 

concepts was succsefully proven, however, not all of them were apllied in the same 

extent on both websites. 

The theoretical basis featured in the beginning of this piece of work aimed to 

show some typical characteristics of online journalism, as well as a concept of an ideal 

critic. The contents of this section were supposed to bring a better orientation in the 

work and a better understanding of the whole online media system.
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On  the  example  of  Musicserver  and  iREPORT,  the  analysis  has  shown  a 

substantial  influence  of  personal  decisions  and  views  that  regulated  the  usage  and 

application  of  all  the  theoretical  concepts.  This  is  partly understandable,  since  both 

websites are highly amateur and the member of the editorial staff (as well as the editors-

in-chief) are not professional journalists, they are just fans of music who like to write 

about it. This is one of the reasons why both webs are only marginal in the media world, 

which also impacts the audience reach.

Due  to  the  lack  of  suitable  samples  needed  for  the  analysis,  I  had  to  visit 

archives of both websites, thus the announced period for analytical process (october - 

december 2017) was not always adhered to.

In general,  the analysis  revealed that the websites do have a slight ability to 

influence the importance of published content, especially by means of web design. Both 

magazines  also  developed  a  sense  for  media  logic.  In  terms  of  gatekeeping  it  was 

proven that the creative freedom of individual staff members in practically unlimited 

and there are almost no obstacles to the publication of content. The analysis included 

the  problematical  view  of  objectivism  in  the  art  criticism  and  declared  it  as  an 

impossible goal to reach. Due to the genre nature of iREPORT and due to the lack of 

writers for specific genres on Musicserver,  it  was also shown that the objectivity is 

unreachable. In the context of professionalism it was established that the staff members 

do not need any special  skills or education in order to be a music journalist  on the 

mentioned websites. Also because of the current audience behaviour, it can be predicted, 

that the audience will gradually be more inclined to content with scandals, negativity 

and famous names. Both editors-in-chief pointed out the importance of social networks, 

especially in the case of iREPORT. The concept of participative journalism was also 

present  on  both  websites,  mainly  in  the  form of  content  from famous  professional 

musicians.  The  analysis  brought  a  finding,  that  both  magazines  are  slightly getting 

tabloidizated. The concepts of hypertextuality and intertextuality were also very often 

applied in the websites' content. The semiotic analysis found a high level of usage of 

metaphors,  idioms  and  foreign  words,  the  analysis  of  photographs  attached  to  the 

chosen samples has proven a connection between the review or the reviewed artist.

To sum up, the application of the concepts was proven and the impact it has on 

the websites was established as well.
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Příloha č.1 

Rozhovor se šéfredaktorem Musicserveru Janem Baluškem

Kdy byl musicserver založen? 

Úplně přesně to nevím, protože tehdy MusicServer.cz byl původně webem pro nezávislé 
skupiny,  obdoba  tehdy  populárního  serveru  Mp3.com,  nyní  by  mu  v  českých 
podmínkách byl nejblíže Bandzone.cz. První hudební články tam začaly vycházet na 
jaře  2000,  já  jsem se připojil  a  posléze  se stal  šéfredaktorem v květnu téhož  roku. 
Postupem času začala obsahová část převažovat, až jsme, právě po rozmachu Bandzonu, 
kapelovou část úplně zrušili a stali se čistě obsahovým hudebním webem.

Kdo  u  vás  v  redakci  rozhoduje  o  tom,  co  se  bude  psát  a  co  ne?  Existuje  nějaké 
téma/interpret, o kterém se ze zásady nepíše? 

Co se týká obsahu, panuje u nás ve velké části  naprostá anarchie.  Součástí  jednoho 
staršího designu musicserveru byl  i  slogan „hudba od začátku do konce“  a  toho se 
držíme. I proto nám občas bylo vyčítáno, že musicserver nemá vlastní ksicht. Nemá a je 
to záměr. Pohybujeme se od alternativy přes mainstream po bulvár. Výjimečně či vůbec 
se nevěnujeme klasice a dechovce, ale ne že bychom to zakazovali, prostě o tom nikdo 
ani  nechce  psát.  U většiny typů  článků platí,  že  redaktoři  mohou psát  o  jakémkoli 
tématu  /  kapele  /  žánru,  jedinou  výjimkou  jsou  rozhovory.  Protože  za  ně  platíme 
nejvyšší honoráře, procházejí předem schválením. 

Jaký vliv má na obsah majitel webu?

musicserver patří do skupiny Smile Music (mj. tištěné Spark, Fakker a Full Moon a 
weby fullmoonzine,  filmserver a další),  takže v přeneseném slova smyslu jsme čtyři 
spolumajitelé musicserveru. A protože zastávám i funkci šéfredaktora, 99%ní vliv na 
obsah mám já, ostatní kolegové se věnují své práci.

Které téma se dá označit za „vhodné“?

Jakékoli, které se týká hudby nebo hudebníků.

Dokážete dopředu odhadnout, který článek bude mít potenciál a velkou čtenost?

Občas něco překvapí menšími, či naopak vyššími čísly, ale obecně jsou to reportáže z  
velkých koncertů a téměř vždy nekrolog, když umře někdo slavný. 

Kdo rozhoduje o tom, co bude na Top Story 

Já nebo editor. Vzhledem k tomu, že hlavních článků je za jeden den i několik, není to 
nic závažného. Práva pro Top Story a vydání článku má i několik ostřílených redaktorů, 
aby mohli třeba v noci či nad ránem vydat svou reportáž z koncertu.

Jak se k vám dostávají noví interpreti? Jak funguje váš filtr?
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Většinu obsahu tvoří krátké novinky a recenze singlů a videoklipů, které z vlastního 
uvážení  píší  redaktoři.  Máme  také  vnitřní  emailovou  konferenci  a  skupinu  na 
facebooku, kde nahazujeme témata, jichž se redaktoři posléze ujmou, nebo ne. Výběr 
témat, potažmo nových interpretů, opravdu závisí přímo na redaktorech. Když je někdo 
nový na domácí scéně, může se stát, že z nějakého vydavatelství nás zkusí přesvědčit,  
ať o tom napíšeme. Z toho plyne, že filtr žádný nemáme – jde jen o to, zda o kapele  
některý  z  redaktorů  chce  napsat,  žádné  zákazy,  že  se  o  někom psát  nebude,  u  nás 
neexistují.

O jaké články je na musicserveru největší zájem?

Kdyby  nás  zajímala  jen  čtenost,  asi  píšeme  jen  o  novinky  a  audio/video  články o 
mainstreamu,  což je ostatně mé celoživotní  hudební  zaměření  –  jsem srdcem i  duší 
popař. Tam je čtenost vždy zaručena. Počet přečtení je ale velmi různorodý a pohybuje 
se od několika desítek u jednoho po několik desítek tisíc u jiného. 

Jakým způsobem přibíráte nové posily do týmu? Stává se často, že se redaktor ukáže 
jako neschopný? Co potom s takovými autory děláte? Je naopak někdo, kdo dotáhl třeba 
až na skoro profesionálního hudebního novináře?

Spousta  potenciálních  redaktorů  mi  napíše  email,  jednou  za  čas  také  vydáme  na 
facebooku post, že sháníme někoho nového, většinou na konkrétní žánr či typ obsahu. 
Platí ale, že na musicserver všichni píší hlavně proto,  že je hudba a psaní o ní baví. 
Ideální je to pro studenty – vyplní svůj volný čas, dostanou se zadarmo na koncerty a 
ještě si přivydělají. Je to pro všechny hlavně koníček. Za těch necelých dvacet let jsme 
jen několik lidí vyhodili proto, že psali špatně a nezlepšovali se, většina se u nás totiž 
tzv. „vypíše“. Spíše byla většina lidí z redakce odejita proto, že postupm času přestali 
psát či psali velmi málo. Za dobu existence musicserveru redakcí samozřejmě prošla 
spousta lidí, z nichž někteří se psaním o hudbě nebo něčím s hudbou spojeným částečně 
živí. Ale členství v redakci musicserveru pro ně vždy spíš byla jen jedna zastávka na 
cestě než odrazový můstek. Z těch známějších jmen v našich kruzích třeba Karel Veselý, 
Tonda Kocábek či  Pavel  Kučera,  z  poslední  doby pak třeba  Petr  Adámek (který  je 
šéfredaktorem časopisu Fakker) nebo Josef Martínek.

Jak často zasahujete do textů redaktorů?

Obsahově a vyzněním článku nijak, názor musí zůstat stejný, formálně a gramaticky 
mnohdy výrazně. Vzhledem k tomu, že spousta autorů u nás častokrát začínala, třeba i  
bez  nějaké  předchozí  zkušenosti,  je  to  nutné.  Od začátku na  musicserveru  platí,  že 
všechny články, včetně tiskových zpráv, musí projít korekturou. Nemáme bohužel čas 
ani prostředky na to, abychom s redaktory pracovali a vraceli jim texty k přepracování. 
Internet  je  rychlé  médium.  Občas  se  proto  stane,  že  i  větší  část  článku  při 
editaci/korektuře přepíšeme. Ono učení autorů nahrazujeme dvěma cestami – případné 
zásadní chyby jim můžeme napsat v redakčním systému do poznámky u článku, mají 
také přístup do historie změn v článku, kde přesně vidí, co jsme při editaci změnili.

Narazili jste někdy na to, že redaktoři odmítají psát nějaký svůj, řekněme negativní, 
názor, protože se bojí reakce ze strany fanoušků nebo i samotných hudebníků?
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To snad ani  ne.  Vzhledem k tomu,  že všichni  píší  pro radost,  špatnými deskami či 
skladbami se nikdo nechce zabývat. Samozřejmě výjimkou je, když je něco tak špatné, 
až je to vtipné, to si občas pro „radost“ někdo napíše. Pravdou ovšem je, že za dobu 
fungování musicserveru jsme měli dost emailů i telefonátů od hudebníků, pořadatelů 
koncertů či pracovníků vydavatelství a občas přišly na řadu i výhrůžky právníky.

Čas od času se u vašich článků objevoval nějaký způsob interakce se čtenáři, například 
hlasování. Proč tuto možnost nevyužíváte častěji? Není to dobrý způsob, jak zapojit do 
webu čtenáře?

Interakce se čtenáři probíhá hlavně v názorech pod článkem.

Jak vám pomáhají ve vašem fungování sociální sítě?

Výhodou musicserveru je, že má vybudovanou čtenářskou základnu, která na něj chodí 
napřímo. Spousta webů je na sociálních sítích téměř závislá, hlavně na facebooku. A jak 
se dosah příspěvků stále snižuje, velmi to cítí na návštěvnosti. Pro nás jsou přístupy ze 
sociálních sítí naštěstí jen takovým bonusem k jiným zdrojům návštěvnosti. Využíváme 
v podstatě jen facebook, kde sdílíme naše články či občas pořádáme soutěže. Občas je u 
jiných webů vidět, že na sociálních sítích jim to sice žije, ale na samotný web už čtenáři 
nepřijdou. A to není náš cíl.
 
Snažíte se vyhnout hypertextům (odkazům směřujícím mimo váš web)? 

Ne.

Myslíte, že se v hudební žurnalistice dá vůbec mluvit o objektivitě?

Mluvit  se  o  ní  dá,  ale  čtenářské  výtky  „tahle  recenze  není  vůbec  objektivní“  je 
oblíbenou hláškou na mnoha srazích redakce, každý na ni totiž mnohokrát reagoval, že 
recenze je vždy subjektivní. V novinách a podobně může být situace jiná, ale v našem 
prostředí, kdy o hudbě píší její fanoušci, platí, že recenze desek a singlů/videoklipů jsou 
zcela subjektivní. 

Jak se stavíte k bulváru? Snažíte se mu vyhnout? 

Je bulvár a bulvár. Už od začátku webu k němu máme kladný přístup, stejně jako k 
psaní o té největší alternativě. Pro mnoho lidí ale bulvárem je to, že píšeme o Britney 
Spears. Ale je rozdíl psát o tom, že vydává nový singl, a o tom, že jí při vystupování z 
taxíku vykoukly kalhotky.

Příloha č. 2
Rozhovor se šéfredaktorem iREPORTu Josefem Martínkem

Kdo u vás v redakci vůbec rozhoduje o tom, co se bude psát a co se bude vydávat?
To je kompetence šéfredaktora, který má na starosti výběr témat vhodných pro naše 
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čtenáře.

Co to ale vůbec je - vhodné téma?
iREPORT  je  mainstreamové  médium  a  proto  je  důležité,  aby  článek  oslovil  širší 
publikum a pokud je to menšinový interpret, to už pak posuzujeme čistě subjektivně, 
zda má na našem webu místo.  Pokud si  myslíme,  že ten daný interpret  může něco 
přinést na naši scénu a je zajímavý, tak o něm napíšeme. 

Dokážete odhadnout již dopředu, jaké články mají největší potenciál?
Potenciál  článku se pozná už podle sdělení.  Ne každá zpráva zajímá všechny. Když 
přijde tisková zpráva o nějaké kapele z „horní dolní“, že má nový videoklip, tak asi 
pochopíme, že to nikoho zajímat nebude. Když pak přijde tisková zpráva, že bude v 
Praze vystupovat Lady Gaga, tak to hned dáme na webu navrch, protože víme, že to 
bude mít úspěch.

Jak se k vám tedy dostávají noví intepreti? Jak funguje váš filtr?
Jak jsem říkal, nový interpret musí nezbytně mít nějaký potenciál. Ať už komerční, nebo 
čistě tvůrčí. Jsme hudební magazín a tohle je jedna z našich funkcí – přinášet do české 
hudby nové objevy. Kapel nám píše spousta, e-mailů se zněním „my jsme nová kapela, 
napište  o  nás“  mi  chodí  denně dost.  Některé  si  poslechu,  jiné  ne.  Pokud ty kapely 
napíšou samy za sebe, tak jsou rázem jednou z mnoha kapel a jejich šance není velká. 
Pokud ale mají nějaké zastoupení, například nějakého PR pracovníka, se kterým jsme 
ještě navíc někdy komunikovali a máme s ním dobré vztahy, a který nám napíše, hele,  
tady máme novou kapelu, tak pro nás je to signál, že bychom si to měli poslechnout.  
Jsou tedy dvě možnosti. Buď mají interpreti či kapely vydavatelství nebo mají nějaké 
mediální zastoupení.

Jak  vás  mohou  zaujmout  kapely,  které  nemají  ani  manažera,  ani  nejsou pod křídly 
vydavatelství? Mají u vás vůbec nějakou šanci?
Tam záleží na mém subjektivním názoru a taky na štěstí – ne všechny songy, které mi 
přijdou, si poslechnu. K vyvolání mého zájmu ale může pomoct forma emailu či zprávy, 
kterou od nového interpreta dostanu. Ideální je originální forma. Přišel mi nedávno e-
mail od jednoho zpěváka, který napsal takový upřímný dopis, „promiňte, že vás tady 
otravuju, já vím, že vám píšou všichni, tady mám klip, ale ani o tom nemusíte psát“. Já 
jsem si to ze zvědavosti pustil a bylo to stejně hrozný a my jsme to nevydali, ale ten  
člověk mě dokázal skutečně svým psaným projevem zaujmout. Pokud si z hudebního 
hlediska myslíme, že to je nějaký odpad, tak o tom nepíšeme. Je to zkrátka byznys a 
čtenost je na prvním místě.

Jaké jsou nástroje k zpropagování nového intepreta?
Nástrojů je několik.  Může se vydat  nějaká tradiční  zpráva (novinka nebo tiskovka), 
můžeme  s  ním  udělat  rozhovor,  může  se  napsat  recenze  alba,  songu,  klipu  nebo 
koncertu,  můžeme  udělat  i  soutěž  o  lístky.  Pokud  si  interpret  zaplatí  tu  propagaci, 
můžou být na našich stránkách vidět i bannery. 

Váš konkurenční web Musicserver bývá čas od času přeci jenom o něco bulvárnější než 
iREPORT. Jste zásadně proti, psát takovéto články odlehčeného typu?
Tím se u nás zabývá jedna redaktorka, Simona Knotková, ta pracuje s lehčími tématy, 
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ale  formou glosy.  Vyloženě bulvární  zprávy psát  nechceme.  O jistou formu bulváru 
občas zavadíme. Třeba tím, že dáme křiklavější titulek, který může někoho vzrušit, ale 
přesto se snažíme o seriózní obsah.

Jak ale postupujete v případě, že potřebujete článkem zaujmout, ale jedná se o zatím 
neznámého interpreta?
To potom můžeme použít  formulaci jako „čeští  Paramore“  nebo třeba „nová česká 
kapela má klip světové úrovně“ a to dokáže hned upoutat pozornost. 

Jak často odmítáte téma, nebo konkrétněji článek či recenzi navržené redaktorem?
Stává  se  to  poměrně  často.  Fotograf  se  například  přihlásí  na  nějaký  bezvýznamný 
koncert,  kam přijde  třicet  lidí.  S  články o  takto  minoritních  interpretech  je  to  holt 
přísnější. Když už na to přijde, to už bychom radši povolili fotit malý koncert, než o 
něm psát. Přeci jenom s fotkami je méně práce. Navíc o našich čtenářích víme, že to 
nejsou nějací „hledači“ a rovnou jdou po tom, co znají, jdou po známých jménech. A 
rozšíření hudebních obzorů – tedy že bychom psali o minoritních interpretech – prostě 
musí jít poněkud stranou, když jde o zisk.

Po čem tedy vaši čtenáři „jdou“?
Po rockových vykopávkách, což se dá označit jako mainstream, když takový interpret je 
schopen vyprodat velkou halu. Důležité je zmínit i to, že čeští intepreti mají obecně 
větší čtenost než ti zahraniční, samozřejmě s výjimkami.

Narazili jste někdy na to, že redaktoři odmítají psát svůj osobní názor, protože se bojí 
různých  tlaků  ze  strany  interpretů  nebo  fanoušků?  Ovlivňuje  to  pak  výsledné 
hodnocení?
Myslím si,  že  se  lidé  více  méně  nebojí  projevit  svůj  názor.  Ale  samozřejmě,  že  v 
českém, tedy velice malém prostředí je tu kámen úrazu, že se muzikanti znají s novináři 
a pak mají ti novináři strach napsat něco špatného.

Jak funguje vaše editorská práce z pozice šéfredaktora? Co děláte proto, aby výstup měl 
žádanou formu?
To hodně závisí  na  schopnostech  redaktora,  tím spíše,  že  to  nejsou profesionálové. 
Někteří píšou na velmi dobré úrovni a jiní zase na horší. Pokud je ten článek napsán 
špatně,  je  potřeba  upravit  stylistiku,  přeformulovat  věty  nebo  i  odstavce,  vyházet 
nezajímavé pasáže. Někdy je potřeba to vrátit k přepracování. Co ale měním nejčastěji,  
je nadpis. Většinou jsou totiž nadpisy od redaktorů nezajímavé. „Kapela the xx má nový 
klip“ – takový nadpis prostě nezaujme, není v tom jiskra, není v tom žádný důvod, proč 
by to měl čtenář rozkliknout. Taky je vhodné, aby ten nadpis nebyl moc dlouhý.

A co ověřování pravdivosti toho, co se píše? Kdo zodpovídá za faktickou správnost?
To si musí ohlídat především redaktoři.

Jaký vliv na obsah má majitel webu, dlouholetý šéfredaktor tištěné formy iREPORTu?
Majitel  si  domlouvá mediální  spolupráce.  Pokud si  interpret  či  vydavatelství  zaplatí 
propagaci,  majitel  pošle  to  jméno,  o  kterém  musíme  napsat.  Co  se  týče  mojí 
komunikace s ním, každý týden mu musím hlásit plán témat toho týdne, o čem se bude 
psát. On k tomu teoreticky může mít výhrady, ale většinou je nemá. Navrhuje témata i 
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sám, když přijde na něco zajímavého. Hodně čerpá z webu NME, například články typu 
top deset písní a podobně. 

Z čeho čerpáte vy?
Já hodně čerpám ze zpráv, které nám chodí, často něco zahlédnu i na sociálních sítích.

Jak sháníte nové redaktory?
Většinou nám napíšou na e-mail, pošlou informace o sobě a rovnou i nějaké ukázky své 
práce. Já se na to podívám a vyhodnotím, jestli má ten člověk co nabídnout. Někdy 
nepíše tak, že by to šlo hned zveřejnit,  ale je z toho cítit velký potenciál.  Někdy se  
člověk  ani  neumí  pořádně  představit.  Vlastně  to  funguje  skoro  jako  u  těch  nových 
interpretů. Kolikrát mi přijdou třeba i nekvalitní fotky z mobilu od lidí, kteří by pro nás 
chtěli fotit.

Oslovujete někdy profesionály?
Cílově nikoho neosluvujeme, předpokládáme, že profesionální novinář asi nebude chtít 
psát za sto korun a dá přednost profesionálním médiím oproti našemu „zábavovému“ 
webu.  Několik  lidí,  kteří  nyní  pracují  ve  vyšších  sférách,  se  ale  na  iREPORTu 
zaučavalo, a pak se posunulo dále. Třeba Marek Pros, který je teď na Aktuálně.cz, nebo 
Petr Adámek či Roman Jireš z ČTK.

Jak vám pomáhají ve vašem fungování sociální sítě?
Náš facebookový profil vznikl v roce 2009, zhruba v době boomu Facebooku. Jarda 
(Hudec – ředitel  a  majitel  webu,  pozn.  autorky)  tam poctivě střáda fanoušky.  Když 
nějaký uživatel dá příspěvku lajk, on je hned zve k lajknutí celého profilu iREPORT. 
Povzbuzuje i redaktory, aby ti zase zvali svoje přátele. V součanosti tam máme 23 000 
fanoušků. Příznivci na Facebooku jsou pro nás obzvlášť důležití, protože máme více 
komentářů na Facebooku než pod samotnými články, ačkoli máme na webu pod články 
možnost přídávat komentáře přímo pod facebookovým jménem. Lidé jsou prostě zvyklí 
komentovat na sociálních sítích, hádají se tam, diskutují, dostávají upozornění, když jim 
to někdo okomentuje. Další věc je podle mě ta, že spoustu lidí jsou líní číst a stačí jim 
přečíst si titulek, aby si už zformulovali nějaký názor.

Snaží se vyhnout hypertextům?
Nesnažíme se jim vyhnout. Důležité je, aby se uživateli nezavřelo okno s naší stránkou, 
když  na  ty  hypertexty  klikne.  Užití  hypertextů  nám  vlastně  bylo  i  doporučeno 
odborníkem, SEO specialistou, který se zabývá tím, jak fungují vyhledávače. Ten nám 
vysvětlil, že když ten vyhledávač vidí, že odkazujeme na nějakou známější stránku – 
třeba Wikipedii nebo na web toho interpreta, Google či Seznam to vyhodnocují tak, že 
píšeme o relevantních zdrojích a to nám zvyšuje rating. Tímto nás pak ten vyhledávač 
upřednostní před jinými stránkami. Ten specialista nám také doporučil, ať má hypertext 
delší  popisek,  nestačí  jen  zvýraznit  „zde“  v  hypertextu  „fotografie  si  můžete 
prohlédnout zde“. Je třeba tam napsat celou pěknou větu. Má to efekt a výsledky jsou 
vidět.  Podíl  lidí,  kteří  zajdou na  iREPORT přímo z  Googlu  stoupl.  Když  uživatelé 
hledají nějakého interpreta, tak jim iREPORT vyjede mezi prvními.
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Příloha č. 3

Recenze Musicserver Loreen vyklidila taneční parket. Introspektivní album "Ride" 

je temné a skvělé (k sémiotické analýze)

Loreen vyklidila taneční parket. Introspektivní album "Ride" je temné a skvělé

Švédská zpěvačka Loreen si s druhou deskou dávala na čas. Za pět let, které 
už uplynuly od výborného debutu "Heal", se hudební svět stačil výrazně proměnit. 
Taneční pop, se kterým bodovala krátce po svém vítězství v Eurovizi, interpretka 
opustila a natočila desku žánrově odlišnou. 

Hned první skladbou "'71 Charger" Loreen výrazně připomíná Rihannino 
poslední album "Anti". Takřka hiphopová dikce, minimalistické beaty a zastřený hlas 
jako by naznačovaly, že tohle bude zkrátka úplně jiná deska, než jakou byla taneční 
"Heal". Novinka se však neomezuje pouze na tuto polohu, jak by otvírák mohl 
naznačovat. "Dreams", titulní "Ride" nebo "Heart On Hold" možná trochu nečekaně 
přidávají ke všem změnám i kytary a díky tomu zní, jako by Loreen vlastně jen 
hostovala na nějakém cizím projektu.

Jinakost sama o sobě rozhodně nemusí naznačovat, že by "Ride" byla špatná 
deska. Naopak. Švédská interpretka na sonicky i tematicky ucelené kolekci pouze 
dokazuje, že je všestrannou hudebnicí s jasným výrazem. S druhou deskou sleduje jiné 
cíle, využívá jiné prostředky, a přitom si stále zachovává svou melancholickou, 
uvěřitelně zkroušenou auru femme fatale, díky níž byl už debut tak výrazný.

Co do posluchačského dojmu jsou přirozeně nejsilnější především nové balady. 
V epické "Love Me America" vzdáleně připomíná Lanu Del Rey (především pro 
filmový nádech podpořený smyčci), díky níž vyplývá na povrch skutečnost, že Loreen 
se rozhodně nebojí líbit. Silné melodie jsou ostatně její doménou. Nejlepším příkladem 
je osudová "Hate The Way I Love You", která ve své téměř sedmiminutové stopáži 
postupně naroste do rozměrů skutečného srdcebolu. "What if I told you I die a thousand 
times everytime you leave me here," zpívá se ve vypjatém refrénu a posluchači nezbývá 
než žasnout nad silou prožitku, který se interpretce do skladby podařilo přenést.

Loreen na novince přidala velké množství živých nástrojů (často se 
sedmdesátkovými perkusemi), skladby díky tomu znějí daleko méně studiově či 
přeprodukovaně než v minulosti. Někdy pomalé písně nabývají až tvaru lehké rockové 
balady, jako v případě "Fire Blue". Původní (a o něco atmosféričtější) verze se objevila 
už na skvělém debutu "With The World" zpěvaččina krajana Duvchiho.
Není pochyb o tom, že mnohaleté přípravy devítistopého alba byly opodstatněné. 

"Ride" je utažená, precizně vyprodukovaná deska s jasnou vizí. Cesta to přesto 
nebyla lehká. V rozhovoru, který nám před třemi lety Loreen poskytla, se dušovala, že 
má prakticky hotovo. Jen se tím ukazuje, že její perfekcionismus nezná hranic a vynutil 
si mnohem více času na dotažení všech detailů. Do konceptu alba se bohužel nakonec 
nevešly dokonalé popové singly "I'm In It With You" či "Paper Light", což citelně 
zamrzí. S nimi by se totiž z alba "Ride" stal v současném popu malý zázrak. 
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Příloha č. 4

Recenze Musicserver Maroon 5 mají na krku další nevýraznou desku  (k sémiotické 

analýze)

Maroon 5 mají na krku další nevýraznou desku

Nalijme si  čistého vína.  Kalifornská prosluněná parta Maroon 5  má své 
nejslavnější  roky za sebou. Jedna z nejúspěšnějších poprockových skupin první 
dekády 21. století se na posledních albech trápí. Přeruší mdlé období šesté album 
"Red Pill Blues"? 

S  odpovědí  nebudeme  dlouho  napínat.  Nepřeruší.  Adam  Levine  se  svými 
parťáky  nahrál  naprosto  bezkrevné,  asexuální,  prázdné  album,  jehož  (ne)kvality 
předčily i  zatím nejhorší tři  roky starý počin "V". U něho si kolega Drobík smutně 
povzdechl a ocenil ho pětibodovým hodnocením. Novinka je bohužel ještě nevýraznější 
než její předchůdce.

Je až s podivem, jakým směrem se kapela ubírá a hlavně proč. Kolekce sterilních 
písní nemá prakticky žádný záchytný moment, o který by se posluchači mohli opřít.  
Nepomohl ani zástup spolupracovníků, kteří na albu pracovali. Jejich řada je předlouhá 
a zahrnuje i taková esa, jakými jsou Kendrick Lamar, Diplo, ASAP Rocky, Charlie Puth 
či SZA. Spíše však uškodil.  Nic naplat.  Maroon 5 od nich nedostali  zrovna kvalitní 
materiál a prezentují jen recyklovaný pop bez duše a hudebního názoru.

Adam Levine  vokálně  také  nepředvádí  žádné  hlasové  orgie  a  působí  stejně 
unaveně jako celá tato nahrávka. Ani hostující umělce se nepodařilo napasovat tak, aby 
píseň  nějak  obohatili.  Třeba  půlminutová  vsuvka  rappera  ASAP Rockyho  v  unylé 
"Whiskey" působí až nepochopitelně násilně. Jedna z mála slušných písní "Don't Wanna 
Know", která má alespoň nějaký potenciál se prodrat do rádií,  je na samém chvostu 
desky,  společně  se  závěrečnou  "Cold",  která  zase  disponuje  osvěžující  dávkou 
živelnosti, což je na zbytku kolekce nedostatková ingredience. Bohužel obě písně jsou 
dostupné pouze na deluxe verzi. 

Maroon 5 se dál trápí. Rockovému zvuku dali vale už dávno, ale ani ten pop za 
moc nestojí. Dávná chytlavost je zapomenuta někde na prvních dvou albech, po kterých 
už to pomalu, ale jistě jde s Levinovou partičkou do kopru. Bohužel. 
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Příloha č. 5

Recenze iREPORT Miley Cyrus si na desce Younger Now dopisuje svou pohádku  (k 

sémiotické analýze)

RECENZE: Miley Cyrus si na desce Younger Now dopisuje svou pohádku

Chcete  si  přečíst  pohádku  o  tom,  jak  se  obyčejná  holka  z  Tennessee  stala 
příkladným teen pop idolem, aby se pak mohla upsat "ďáblům" hudebního průmyslu? 
Jak to asi dopadlo? Dozvíte se z netradičně pojaté recenze. 

Za devatero horami a devatero řekami v království jménem Disney Channel žila 
byla princezna Miley Cyrus, stoupající hvězda seriálu Hannah Montana. Koukali na ni 
teenageři po celém světě a ti, kteří byli opravdovými fanoušky, věděli, že kromě hraní v 
televizním  seriálu  umí  i  zpívat  a  psát  muziku.  Jak  v  onom  království  ubíhal  čas, 
vydávala desky cílené na puberťáky a zpívala o tématech, ve kterých by se její cílová 
skupina nejvíce našla.  Kytarový teenage pop a akustické balady se špetkou country 
vytvořily řadu úspěšných hitů. Nebyla to muzika, za kterou by zasloužila vstup do Rock 
And Roll Hall Of Fame, byla ale opravdová.

Jak už to tak bývá, jednoho dne se v její komnatě objevil "ďábel" s nabídkou. 
Ukázal princezně vizi ještě mnohem většího bohatství a slávy pod podmínkou, že její 
image malinko přetvoří. Kdo ví, proč s tím Miley souhlasila. Možná už byla unavená z 
pubertálních písniček a chtěla zkusit něco jiného. Jakmile podepsala kontrakt vlastní 
krví, ďábel se hlasitě rozesmál a z upřímné, cituplné holky se stala prvotřídní "bitch". 
Album Bangerz  dávalo  jejím následovníkům nový směr.  Ničeho si  nevaž,  jeď si  tu 
párty,  neměj  hodnoty,  chlastej,  fetuj,  pořádně  twerkuj  zadkem  a  hlavně,  proboha, 
vyplazuj jazyk každé tři vteřiny! A tak se najednou stalo, že se princezna houpe nahá na 
kouli a vydělává sumy, o kterých se smrtelníkům ani nesnilo. Jenže za jakou cenu?

Následovalo další album Miley Cyrus & Her Dead Petz a její hudba je stále 
chladný stroj na bohatství, i  když tentokrát kalkuluje směrem k undergroundu. "God 
knows why", ale ďábel si mne ruce. Misky dobra a zla se však dřív nebo později přece 
jen vyvážily. Princ Liam Hemsworth ji požádal o ruku a princezna začala vzpomínat na 
své country kořeny a vysvobodila se ze zakletí. 

Zatáhla jazyk zpátky do pusy a po cestě Uberem na první den svého angažmá v 
porotě The Voice napsala singl Malibu, kde se z ní znovu stala jen obyčejná dívka 
zpívající o významu lásky, o životě. Žádné skandály, žádná touha někoho šokovat. 
Hodila všechny samplery za hlavu a nahrála celistvé album s živou kapelou. Chlad 
vystřídalo teplo elektrických kytar, houslí a akustických bubnů. Muselo být určitě 
příjemné nechtít splnit něčí očekávání a prostě nahrát muziku, kterou měla vždycky 
ráda. A právě přítomnost onoho pravdivého sebevyjádření, ať už hudebně nebo lyricky, 
je na albu Younger Now nejsilnějším prvkem.

Skladby jsou nenucené a příjemné. Milovníci country a folku určitě ocení 
typické kytarové a melodické linky, jejichž esence je patrná na celé desce. Na albu 
hostuje i jedna z nejslavnějších country dam Dolly Parton, a to v duetu Rainbowland. 
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Posluchač může ve zvuku některých skladeb nalézt i hippie odér let šedesátých, 
pomalovat si svoji káru znakem míru a vyrazit na roadtrip za poslechu Miss You So 
Much, Bad Mood nebo Inspired.

Pohádky, co mají šťastný konec, jsou stejně nejlepší. A tak dala princezna Miley 
světu zase jednou opravdovou muziku,

Příloha č. 6

Recenze iREPORT Taylor Swift temnější pop reputaci nekazí (k sémiotické analýze)

RECENZE: Taylor Swift temnější pop reputaci nekazí

"Stará Taylor nemůže jít k telefonu, je totiž mrtvá," říká Taylor Swift mimo jiné 
na svém novém albu Reputation. Jaká je vlastně její nová podoba? 

Je  jasné,  že  Taylor  Swift  svou předposlední  deskou dávala  najevo předzvěst 
hudební změny. Nejen její tým, ale snad i ona sama chtěla prostě předvést fanouškům 
trochu něco jiného. Stejně jako to bylo v případě desky 1989, i na Reputation dává sebe 
sama do područí osvědčených švédských producentských guru - mistra Maxe Martina a 
jeho  už  dávno vyučeného  učedníka  Shellbacka.  Vzhledem k  úspěchu  minulé  desky 
nesmí chybět ani Jack Antonoff, kytarista kapely Fun. Z hostů stojí určitě za zmínku Ed 
Sheeran,  který  je  v  duetu  End Gamejako doma.  Hrstka  odvážných  se  vrhla  novým 
směrem opravdu na plný plyn a výsledek samotné interpretce přináší zcela nový zvuk.

Co  to  ale  znamená  nový  zvuk?  Samotná  úvodní  skladba  Ready For  It  vám 
odpoví na tuto otázku vyčerpávajícím způsobem. Čekají vás synthbasové linky, co vám 
mají za úkol utrhnout hlavu, vysamplované rytmiky ve stylu tropical house, dubstepu i 
dnes tak populárního trap music. Do toho všeho úderné frázování hlavní zpěvačky a její 
zbrusu nový hudební výraz drsňačky, co se toho prostě nebojí.  Tato hudební textura, 
která je samozřejmě vyztužena perfektní audio-inženýrskou prací, tvoří základní kámen 
každé skladby a prim zde hraje  virtuální  svět  elektropopu servírovaný v enormních 
dávkách. 

Jak  moc do celé  skládačky vlastně  zapadá vokál  samotné  Swift?  Zdá se,  že 
temnější kabát, který kolem svého hlasu oblékla, ničemu neškodí a naopak přináší svěží 
vítr (někdy spíše bouři) trochu "jiného" popu svým spotřebitelům. Na desce si každý 
najde ty své melodie, které nebude moci dostat z hlavy, i když se to dost možná povede 
až na druhý poslech.  Posluchač totiž v podstatě nedostane prostor se vzpamatovat z 
prvotního  šoku  do  chvíle,  než  zazní  například  Gorgeous  nebo  Getaway  Car,  který 
obsahuje typicky "taylorovské" popové refrény.

Největším paradoxem je však závěr celého alba,  konkrétně píseň New Year's 
Day,  která  reprezentuje  všechno,  čím  Taylor  kdysi  byla,  a  tak  se  za  všemi  těmi 
naprogramovanými bicími přece jen na rozloučenou objeví jen obyčejné piáno s vokály.

Nové album Taylor Swift rozhodně nepoškodilo její reputaci. Její nová hudební 
tvář vrásky nenosí, naopak nekompromisně pohřbívá folk i country popěvky hluboko do 
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země,  aby  dala  prostor  temnější,  aktuální,  mainstremové  muzice,  kde  maximálně 
využívá dnešní zvukové i nástrojové trendy. Za rouškou prvoplánového záměru se však 
přece jen koná něco nečekaného, i když je to vše zásluha skvěle zvolených producentů. 
Stále však visí ve vzduchu otázka, kolik fanoušků se s jejím novým popem ztotožní. 

Příloha č. 7
Současná podoba Musicserveru
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