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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?

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?

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 
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, 
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 
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 
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hledají nějakého interpreta, tak jim iREPORT vyjede mezi prvními.

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 
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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. 

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.
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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. 
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 
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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 
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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Příloha č.8

Současná podoba iREPORTu
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Příloha č. 9

Recenze Musicserver Loreen vyklidila taneční parket. Introspektivní album "Ride"  

je temné a skvělé (k obrazové analýze)
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Příloha č. 10

Recenze Musicserver Maroon 5 mají na krku další nevýraznou desku (k obrazové 
analýze)
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Příloha č. 11

Recenze iREPORT Miley Cyrus si na desce Younger Now dopisuje svou pohádku (k 
obrazové analýze)
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Příloha č. 12

Recenze iREPORT Taylor Swift temnější pop reputaci nekazí (k obrazové analýze)
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