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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiky posluchačů hudebního žánru zvaného 

Drum and Bass (DnB). Výzkum byl uskutečněn pomocí polostrukturovaných výzkumných 

rozhovorů s respondenty formou kvalitativního přístupu a zúčastněným terénním 

pozorováním. Respondenty výzkumu jsou dlouholetí posluchači DnB, terénem pozorování 

jsou kluby a festivaly v průběhu roku 2018, kde se Drum and Bass vyskytovalo. Drum and 

Bass je původně britským hudebním žánrem, který v českých podmínkách existuje již několik 

let. Tato práce se zaměřuje na vnímání Drum and Bass dlouholetými posluchači, úlohou 

Drum and Bass v jejich osobním i společenském životě, vztahem k ostatním posluchačům či 

transformací tohoto žánru během jejich aktivního vyhledávání. Posluchači jsou různorodou 

skupinou. Netvoří subkulturu, avšak zaujímají společné charakteristiky v pohledu na současné 

Drum and Bass a oplývají zájmem aktivně se angažovat v DnB jako DJové. 

 

 

Abstract (in English) 

This bachelor’s degree focuses on the characteristics of listeners of the music genre 

Drum and Bass (DnB). The main method of research were semi-structured interviews with 

respondents in the form of qualitative research and participant observation. The respondents 

are long-term DnB listeners, the participant observation took place in clubs and festivals 

focusing on Drum and Bass throughout 2018. Drum and Bass is originally a British music 

genre that has existed in the Czech Republic for many years now. This bachelor’s degree 

focuses mainly on the long-term listeners perception of Drum and Bass, the role Drum and 

Bass has in their personal and social lives, the relationships they have with other listeners and 

the transformation of this genre during their active research. The listeners are a diverse group 

that do not form a subculture, but do share similar characteristics and views about 

contemporary Drum and Bass and are also interested in actively engaging in DnB as DJ’s.  
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1 Úvod 

Drum and Bass, DnB, drumy. Drum and Bass (také jako Drum & Bass, Drum 'n' Bass; 

zkráceně DnB, D'n'B neb D&B) je hudební žánr elektronické hudby, jehož počátky se datují 

na začátek 90. let 20. století, avšak jeho kořeny nalezneme již v 60. letech. Z Velké Británie, 

která je kolébkou tohoto žánru, se DnB krátce po vzniku samostatné České republiky dostalo i 

do českého prostředí. V porovnání například s punkovými posluchači však v českých 

podmínkách o posluchačích Drum and Bass toho nevíme mnoho. Smolík, Kovářová či 

Heřmanský s Novotnou ve svých publikacích sice mapují téma českých hudebních subkultur, 

avšak posluchačům Drum and Bass nevěnují větší pozornost. Objevilo se několik 

bakalářských a diplomových prací na téma Drum and Bass
1
, avšak ani z jedné jsem se 

nedozvěděl mnoho o posluchačích tohoto hudebního žánru.  

Mému tématu se nejvíce blíží kapitola Rocking the Rhythm: Dancing Identities in 

Drum ’n’ Bass Club Culture od Joanny Hallové z knihy Bodies of Sound: Studies Across 

Popular Music and Dance od Susan C. Cook a Sherril Dodds. Hallová se zde zaměřila na 

tvorbu identity posluchačů Drum and Bass ve Velké Británii. Mimo jiné se také nepřímo 

zabývala tím, proč Drum and Bass posluchači vyhledávají
2
. Ani tak jsem se však nedozvěděl 

podrobnější informace o vztahu těchto posluchačů k danému žánru. 

Tato bakalářská práce se proto zabývá Drum & Bassem v České republice, konkrétně 

jejími současnými posluchači. V bakalářské práci se budu snažit zjistit, zda existují společné 

charakteristiky, které současní posluchači Drum and Bass zaujímají ve vztahu k tomuto žánru. 

Jaký význam má pro posluchače Drum and Bass v osobním či společenském životě? Co pro 

ně tento žánr symbolizuje? Jak vnímají současné Drum and Bass a ostatní posluchače? A 

můžeme hovořit o Drum and Bass posluchačích jako o subkultuře?  Na tyto okruhy otázek se 

                                                           
1
 Např. Subkultura Drum and Bass od Lucie Ouředníkové (2010) či Konstrukce autenticity drum and bassové 

scény v České republice z pohledu jejích tvůrců od Johanky Valáškové (2018) 
2
 Na základě polostrukturovaných rozhovorů například zjistila, že posluchači DnB ve Velké Británii jsou 

především mladí muži bílé pleti dělnické třídy, kteří pomocí této hudby vytvářejí identitu pomocí konstrukce 

klubové kultury, čímž se snaží jít proti “ostatním”. Ve Velké Británii je elektronická taneční hudba v hudebních 

klubech klíčovou sociální aktivitou, skrze kterou jsou osobní i kolektivní identity mladých Britů produkovány a 

vykonávány.  Identita je zde chápána podle konceptu Stuarta Halla, jenž ji spatřuje jako proces identifikace 

s ostatními či vymezení od „nich“, skrze který dochází k novému rozdělení na “nás” a ostatní. Definování 

skupiny „Ostatní“ je nutností při určování naší vlastní identity, ať už je to z hlediska genderu, pohlaví, rasy, 

etnického původu nebo třídy [Hall 2016: 105]. V případě Drum and Bass je velmi kladen důraz na gender - 

melodická muzika je považována za holčičí. DnB je zde viděno jako čistě maskulinní hudba.  
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budu snažit najít odpověď. Vedlejším cílem mé práce je podat bližší informace o tomto 

hudebním žánru
3
. 

Bakalářské práce je strukturována na tři části – teoretickou, metodologickou a 

empirickou. Teoretická část je dále rozdělena do dvou podkapitol. V úvodu jsem představil 

téma a důvod, proč jsem si toto téma vybral. Druhá část nabízí bližší seznámení s teoretickým 

rámcem a podává vysvětlení základních pojmů, které jsou nezbytné k porozumění tématu - od 

klasických teorií hudebních subkultur přes definici subkultur po samotné Drum and Bass. 

V druhé, metodologické části, se zabývám samotným výzkumem. Nacházejí se zde cíle 

výzkumu, výzkumné otázky, zásady etiky výzkumu a metoda sběru dat. Třetí, empirická část, 

slouží k analýze závěrů z pozorování, kde analyzuji výsledky kvalitativního výzkumu.  

Závěrem odpovím na výzkumné otázky a zároveň shrnu veškeré poznatky, které mi 

výzkum přinesl. Přednesu také limity výzkumu a doporučení pro budoucí badatele zabývající 

se tímto tématem.  

Osobním důvodem pro zvolení tohoto tématu je moje zvídavost ohledně toho, zda 

můžeme identifikovat posluchače Drum and Bass na základě jejich na sobě nezávislých 

výpovědí a objevit tak potenciální společné charakteristiky. Zájem o toto téma je podpořen 

faktem, že jsem již po několik let aktivním posluchačem Drum and Bass.  

Zaměřil jsem se na kvalitativní výzkum, kdy respondenti jsou aktivní posluchači 

Drum and Bass
4
. Jsem toho názoru, že kvalitativní výzkum mi v porovnání s kvantitativním 

výzkumem lépe pomůže porozumět respondentům, a to díky důkladnému pozorování, které 

může poodhalit latentní struktury. 

 

 

                                                           
3
V rámci vlastního minivýzkumu jsem zjistil, že z celkem 64 respondentů zná pojem Drum & Bass 25 

respondentů (38, 4 %). Důvodem pro tento minivýzkum bylo zjištění, do jaké míry je česká společnost 

obznámena s tímto pojmem. Výzkum probíhal od října do prosince roku 2018 formou internetových dotazníků 

pomocí metody Snowball. Více v příloze č. 1. 
4
 Aktivním posluchačem se pro účely mé práce rozumí osoba, která hudební žánr Drum and Bass pravidelně z 

vlastní vůle poslouchá alespoň 2x týdně po dobu posledních 3 let a za poslední rok se účastnila alespoň tří živých 

vystoupení tohoto žánru. 
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2 Teoretická část 

V teoretické části se budu věnovat teoretickému ukotvení mé práce. Tato část je 

rozdělena do dvou větších kapitol. První kapitola popisuje nejuznávanější přístupy ke studiu 

hudebních subkultur mládeže a definici subkultur. Kapitola druhá podává informace o Drum 

and bass, jeho historii a Drum and Bass u nás.  

2.1 Teorie subkultur 

To, zda posluchači Drum and Bass náleží do nějaké subkultury či ji tvoří, budu teprve 

v mém výzkumu zkoumat, avšak podle mého názoru je vhodné se s pojmem subkultura 

seznámit pro lepší pochopení zkoumaného problému. 

Za nejvýznamnější vědecké bádání v oblasti subkultur považuji chicagskou školu, 

následovanou CCCS a postsubkulturním přístupem. I přesto, že se o hudebních subkulturách
5
 

začalo mluvit až později v porovnání s klasickým studiem subkultur, představují právě tyto tři 

přístupy nezbytné základní stavební kameny pro pochopení subkultur jako takových. V 

českých podmínkách se tomuto tématu věnují především Smolík a Kolářová, ze kterých budu 

při mapování teorie subkultur čerpat. 

2.1.1 Chicagská škola 

Za kolébku studia subkultur Smolík [2010] považuje chicagskou školu, která vznikla 

již ve dvacátých letech 20. století. Ta se ve svých sociologických výzkumech zabývala 

zejména deviantními jedinci, společností vyloučenými a odmítanými – outsidery, ztroskotanci 

či kriminálníky. Ta pomocí teorie nálepkování
6
 skládala jednotlivé znaky typické pro 

specifické subkultury.  Síla chicagské školy spočívala především v tom, že její příznivci se 

pokoušeli nalézt přímý kontakt s lidmi, které nacházeli terénu – v klubech, na ulicích, 

v parcích a podobně. Chicagská škola se zasloužila o to, že je kladen důraz na úzké spojení 

empirických výzkumů s teoretickými východisky, které byly již od počátku spojeny 

s etnografickými metodami. Tuto metodu podporoval Robert Erza Park, nejvýznamnější 

představitel první generace chicagské školy. Zaměřoval se především na sociologii města, ve 

kterém se snažil blíže porozumět mezietnickým vztahům. V té době bylo Chicago město 

                                                           
5
 Subkultury, které konstruují svou identitu na základě sdílené hudby, se nazývají hudební subkultury. 

[Heřmanský 2011: 85] 
6
 Neboli Labelling theory, viz Howard S. Becker v knize Outsiders (1963) 
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charakteristické velkým přílivem obyvatelstva, stalo se tak semeništěm výskytu gangů a 

zvýšené kriminality, a tím pádem i vhodným místem pro výzkum delikventních skupin. 

Téma gangů mládeže se stalo jedním z hlavních témat této školy. Podle badatelů této 

školy vznikají takové skupiny, popř. subkultury ve slumech či ghettech. Tito mladiství pak 

nebyli úspěšní v angažování se do většinové kultury. Smolík podotýká, že důvody, proč se 

tomu tak stalo, se různí. Někteří (např. Whyte nebo Cohen) tvrdí, že příčina deviantního 

chování spočívá jednoduše v tom, že dané kultury upřednostňují jiné hodnoty, než jakými 

jsou znaky úspěchu a prosperity střední třídy. Jiní jsou toho názoru, že důvodem takového 

chování může být i absence příkladů pozitivního otce v domácnosti. Náhradu těmto jedincům 

představují vrstevníci, kteří usnadňují osvojení si určitých hodnot a pravidel chování, jako je 

například touha po napětí, snaha vydělat rychle a snadno či neochota podřizovat se autoritám 

[Smolík 2010: 60]. 

K dynamickému rozvoji subkultur dochází především po druhé světové válce – mění 

se totiž způsob, jakým se formuje kultura mládeže. Zezačátku se vyvíjela v rozporu 

s dominantní kulturou dospělých, avšak následně získala svůj osobitý charakter. Aktivitami 

mládeže se proto v USA v padesátých letech věnovalo hned několik badatelů
7
. 

2.1.2 CCCS – birminghamská škola 

Patrně největší zájem o studium subkultur mládeže podle Smolíka nastal v 60. letech 

20. století v USA a ve Velké Británii. Studiem subkultur mládeže se začalo zabývat Centrum 

pro současná kulturní studia (CCCS neboli Centre for Contemporary Cultural Studies) při 

Birminghamské univerzitě ve Velké Británii. V této instituci se především díky Stuartu 

Hallovi, tehdejšímu řediteli centra, začalo hovořit o poli zvaném kulturální studia, které on 

sám definoval jako „seskupení myšlenek, představ a praktik zajišťující, aby se o určitém 

tématu, sociální aktivitě či institucionální pozici dalo mluvit“ [Smolík 2010: 73]. Založení 

tohoto institutu ovlivnilo mnoho faktorů – změna uspořádání anglické společnosti a s tím 

spojený vznik subkultur v Anglii. Chicagská škola asociovala subkultury především se 

zločinem, avšak birminghamská škola považovala subkulturu mládeže za něco zvláštního 

[Hebdidge 1997: 75]. 

                                                           
7
  Za zmínku stojí například Lewis Yablonsky a jeho výzkum zaměřující se na více než stovky mládežnických 

gangů. 
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Podobně jako u chicagské školy můžeme u CCCS pozorovat subkulturu jako protiklad 

většinové společnosti. Centrum pracovalo s Gramsciho konceptem hegemonie
8
, pomocí jehož 

interpretovalo subkultury punk, skinhead a mods. Na rozdíl od chicagské školy, předchůdce 

CCCS, kladlo CCCS u subkultur důraz na jejich sociální třídu, etnicitu a pohlaví.  

V kontextu CCCS je stěžejním tématem rozdělení třídní společnosti a konflikty mezi 

jednotlivými třídami. Zde můžeme spatřit určitou podobnost s marxistickou teorii, pomocí 

které birminghamská škola studium subkultur uchopila. Kolářová [2011: 19] v souvislosti s 

tímto tématem dodává, že příslušníci takových subkultur měli svůj zárodek v dělnické třídě a 

svůj odpor k dominantní kultuře ztělesňovali právě příslušností k dané subkultuře. 

Avšak Gramsciho hegemonie v tomto případě není uvažována jen mezi konfliktem 

dělnické třídy a těch ostatních, ale také k „mateřské“ kultuře. Kultura mladých a kultura jejich 

rodičů totiž obsahuje odlišné charakteristiky, ať už v jiných zkušenostech na poli vzdělávání 

či práce, zejména pak v trávení volného času – u mladých se formuje „generační vědomí“, ve 

kterém jsou si mladí vědomi odlišnosti od jejich rodičů – mají odlišný způsob zábavy, ale i 

nové prostory k setkávání – pro punkery například kluby. S vědomím odlišnosti souvisel 

v pojetí CCCS nově také styl
9
, móda a image členů subkultur. Životní styl, symbolizovaný 

například pomocí stylu oblékání, hudby, rituálů či slangu, měl přispět k soudržnosti uvnitř 

skupiny a zároveň k distancování od skupin ostatních. 

2.1.3 Postsubkulturní teorie 

Nejaktuálnější výzkum subkultur mládeže představuje tzv. postsubkulturní přístup, 

navazující na chicagskou školu a CCCS. Kolářová [2011] popisuje, že postsubkulturní teorie 

kriticky komentuje bádání předchozích teoretických východisek birminghamské školy. 

Výzkumníci zastávající tento přístup CCCS jej kritizují například v tom, že 

● CCCS nevěnovalo dostatečnou pozornost ženám v subkulturách mládeže 

● CCCS nebralo v potaz vliv pohlaví, povolání a rodiny na příslušnost k určité 

subkultuře 

● nezabývalo se rolí médií podílející se na tvorbě subkultur 

                                                           
8
 Antonio Gramsci pojednává o hegemonii jakožto o mechanismu moci, pomocí kterého dochází k manipulaci 

lidí.  Vládnoucí moc využívá morálních kázání spojených s mýty, ve kterých tvrdí, že veškeré nesnáze budou 

vyřešeny [Gramsci in Smolík 2011: 73].  
9
 Více v kapitole subkulturní styl 
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● nejasně definovalo mládež 

Zastánci postsubkulturního přístupu vycházejí z předpokladu, že současné subkultury 

mládeže zpodobizují mnohem komplexnější stratifikaci, než je dichotomie mainstream-

subkultura. Od  90. let 20. století došlo k fragmentaci společnosti a obrovskému rozmachu 

nových stylů i jejich odnoží, že již déle není možné je popsat či definovat jako jednotlivé 

subkultury. Spíše než o tradičních subkulturách se začalo pojednávat o konkrétních scénách, 

životních stylech, klubové kultuře či kmenech (neo-tribes) [Smolík 2011: 78]. 

Jeden z představitelů postsubkulturní teorie, Muggleton, tvrdí, že subkultury 

současnosti jsou neautetntické, rozdílné a proměnlivé, nelze tedy již rozlišovat mezi 

subkulturou a nesubkulturou. Při snaze o znovupřezkoumání subkultur zdůrazňuje, že při 

tomto studiu nesmí být ignorován vztah mezi etnickou podřízeností a vykořisťováním.  

[Muggleton 2003]. 

Výzkum Joanne Hallové naznačuje, že v britských podmínkách Drum and Bass v době 

jejího výzkumu skutečně účastníci Drum and Bass do určité míry subkulturu tvořili. Usuzuji 

tak na základě toho, že tito účastníci v klubech formovali identitu pomocí dichotomie “my” a 

“oni”, pomocí čehož se chtěli vymezit vůči posluchačům ostatních žánrů. Spadali převážně do 

dělnické třídy a příslušností k ostatním účastníkům sdílejícím totožnou identitu vyjadřovali 

svůj odpor k většinové společnosti. Spatřuji zde inspiraci výzkumu v chicagské škole, kdy 

výzkum probíhal pomocí terénních výzkumů a mimo jiné se zabýval i výzkumem 

mezietnických vztahů na Drum and Bass událostech, v tomto případě mezi Afroameričany a 

bělochy. Projevují se zde ale i prvky přístupu birminghamské školy, například v důrazu tohoto 

výzkumu na gender a sociální třídu. 

Z hlediska zaměření mého výzkumu však půjdu ve stopách postsubkulturní teorie. 

Souhlasím s Muggletonem v tom, že dnešní subkultury jsou nestálé a často proměnlivé - 

kromě sdílení společných hodnot uvnitř skupiny dnes podle mého názoru jedinci žijí také 

“běžným životem”, ve kterém zastávají hodnoty, které jsou pro tradiční subkulturu 

neslučitelné. Dalším důvodem je fakt, že Česká republika je od Velké Británie kulturně 

odlišná, a jsem toho názoru, že se “duch” Drum and Bass do českých podmínek příliš 

nepromítnul. Usuzuji tak, že čeští posluchači jsou diametrálně odlišnou skupinou. 
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2.2 Vymezení základních pojmů 

Pro pochopení této bakalářské práce je nezbytné vymezit základní pojmy, které budu 

nadále v této práci užívat.  

2.2.1 Subkultura 

Pokud bychom analyzovali slovo subkultura podle složení tohoto slova z jeho částí 

sub a kultura, označovala by subkultura podmnožinu kultury. Avšak tento pojem je mnohem 

komplexnější a jeho definice mnohem náročnější. 

Pojem subkultura se do společenských věd dostal ve 40. letech minulého století, a to 

díky Gordonovi. Ten ji chápal právě jako podkategorii kultury, podmnožinu kulturních vzorců 

[Gordon in Kolářová 2011: 15].  

Přesné vymezení subkultury je kvůli většímu množství definic obtížné. Smolík [2010: 

30] poukazuje na problém, kdy lze jen těžko popsat množství nejrůznějších subkultur – 

definice subkultur se totiž zabývají jednotlivými charakteristikami a znaky subkultur. I tak se 

však objevuje několik pokusů o obecnější definice. 

Subkultura podle něj označuje typologickou kategorii neboli dílčí variantu většího 

kulturního celku odmítající určité hodnoty dominantní kultury. Některé subkultury, které jsou 

přímo v rozporu s většinovou ideologií, jsou pak označovány jako kontrakultury [ibid. 31]. 

Podle Heřmanského a Novotné [2011] se jedná o skupiny, ve kterých jejich členové 

zastávají společný specifický soubor norem, hodnot, životního stylu a vzorců hodnot. Vznik 

těchto skupin je různorodý – může se jednat o subkulturu vzniklou díky etice (např. menšina 

Poláků žijících v ČR), socioprofesním základům (např. doktorů či učitelů) či zájmům 

(bowlingová subkultura v Americe). Takováto sdružení fungují jakožto významné prvky 

identity, pomocí níž mohou skupinově sdílet určitý systém hodnot, což jim ve finále 

umožňuje naplnit potřebu náležitosti k nějakému společenství [Heřmanský 2011: 89]. 

Thorntová [1995] se snaží přiblížit pojem subkultura pomocí srovnání s pojmy jako je 

komunita, veřejnost či masa. Na základě takových srovnání pak Thorntonová hledá 

podobnosti či odlišnosti těchto pojmů se subkulturou. 

Postupem času se téma subkultur dostalo i do českých podmínek, a to kolem 50., 

nejpozději však v 70. letech. Heřmanský s Novotnou ve své knize tvrdí, že pozdní vývoj 
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v českých podmínkách zapříčinila především železná opona, díky které se informace ze 

Západu dostávaly jen stěží. Zejména ideologie či podstata takových stylů bývala často 

nedostupná, západní hudba, často nelegálně, se dala poslouchat na zahraničních rozhlasových 

stanicích či na burze desek. To zapříčinilo i to, že mezi nejznámější styl patřily v 60. letech 

tzv. máničky inspirované kulturou mods, hippies či rockers, a to bez toho, aby se od nich 

nějak razantně odlišovaly. V 70. letech je důraz kladený na subkulturní styl mnohem větší. Do 

popředí se dostává subkultura punku, metalu či skinheadů. 

Pro účely mé práce budu pracovat s pojmem subkultura založeným na společných 

zájmech, konkrétně na vyznávání společné hudby (v mém případě Drum and Bass), tedy 

s hudební subkulturou. Takové subkultury se staly významným fenoménem západní 

společnosti ve druhé polovině 20. století. Tyto skupiny konstruují svou společnou identitu na 

základě sdílené hudby
10

. 

 I přes to, že tradiční pojem subkultura je některými v současnosti již odmítán (např. 

postsubkulturní teorií), podle Kolářové však používání tohoto termínu v hudebních 

subkulturách má stále své opodstatnění – v těchto skupinách je mainstream „stále opozitní 

kulturou, ke které cítí silnou distanci“ [2011: 241].“  

Osobně se nejvíce přikláním k definici Heřmanského a Novotné, jelikož mi přijde, že 

nejdetailněji mapují české hudební subkultury ve 20. století. Pro účel této práce mi přijde 

zajímavá úvaha o vzniku subkultury na základě zájmů. 

2.2.2 Subkulturní kapitál 

Subkulturnímu kapitálu se ve své knize Club cultures: Music, Media and Subcultural 

Capital věnuje Sarah Thorntonová. Je to právě ona, která přichází s tímto pojmem. 

Subkulturní kapitál staví na základě knihy P. Bourdiea o kulturním kapitálu. Bourdieu 

rozsáhle píše o kulturním kapitálu (dále také o sociálním a ekonomickém), čili o znalostech, 

které jsou shromážděny skrze výchovu a vzdělání, podle kterých se přisuzuje sociální status. 

Kulturní kapitál je pomyslným bodem systému rozlišování, ve kterém kulturní hierarchie 

korespondují s těmi sociálními a lidský vkus je převážně zvýrazňovačem sociální třídy.  

                                                           
10

 Typickým příkladem je například punk, který je jednou z nejstarších subkultur u nás. Objevil se během 

komunistického režimu a i díky tomu měl u nás jednu nespornou výhodu - jelikož se do Česka dostávaly západní 

trendy jen obtížně, jednalo se o nekomerční hudební styl. Punkeři měli silný odpor k mainstreamu, zejména vůči 

tehdejšímu systému, který díky neustálým represím vůči subkulturám zapříčinil, že se punk stal politicky aktivní. 

Pro punkery krom jejich jeho zřetelného subkulturního stylu (tzv. číra, spínací špendlíky apod.) bylo stěžejním 

vyznávání hodnot jako svoboda, přátelství či zábava [Heřmanský 2011]. 
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Stejně jako Bourdieu jej rozděluje na dvě části, na objektifikovaný a ztělesněný kapitál. 

Podobně jako knihy či malby znázorňují kulturní kapitál v rodinném domě, je subkulturní 

kapitál objektivizovaný ve formě stylizovaných účesů či dobré sbírky nahrávek – v případě 

Drum and Bass například dobře zvolených dvanáctipalcových
11

 desek. Ztělesněný subkulturní 

kapitál představuje znalost „něco o tom vědět“. Jedná se o znalost zvyků, norem a hodnot 

dané subkultury, která se projevuje například příslušným slangem, stylem oblékání či znalostí 

dané hudby.  

Avšak Thorntonová ve svém subkulturním kapitálu nepřisuzuje na rozdíl od CCCS 

roli sociální třídy takový význam [Thornton 1995: 28-29]. Důvodem, proč subkulturní kapitál 

zatemňuje pozadí třídy je to, že je již definován jako mimoškolní, jako znalost, která se nedá 

naučit ve škole
12.

 To však neznamená, že třída je irrelevantní, avšak nekoreluje s úrovněmi 

mladistvého subkulturního kapitálu. Ve skutečnosti je třída svévolně zatemněna 

subkulturními rozdíly. Například není neobvyklé, že by studenti adaptovali akcent pracovní 

třídy během jejich klubových let. Subkulturní kapitály podle Thorntonové stimulují rebelii 

proti rodině jako takové, nebo spíše útěk z pastí rodičovské třídy.   

2.2.3 Subkulturní styl 

Důležitým aspektem subkultur je jejich styl. Styl může být chápán jako znak či 

symbol, čímž člen dává najevo svou identitu v určité subkultuře. Pomocí stylu se subkultury 

liší navzájem mezi sebou, ale také se odlišují od dominantní kultury.  

Hebdige styl označuje jako praktiku, „která může fungovat jako sémiotická rezistence 

proti dominantnímu řádu“ [Hebdige in Smolík 2010: 36]. Podle Hebdige se tento styl dělí na 

tři interrelativní složky: 

● Image (vizáž) – styl oblékání, účes, celkový vzhled jedince 

● Vystupování – mimika, postoj těla či chůze 

● Argot (slang) – forma komunikace pomocí speciálních výrazů  

Pomocí těchto znaků zdůrazňují mladí svou odlišnost, jedinečnost či autonomii 

v protikladu k mainstreamu, ale také při běžné komunikaci vně i uvnitř skupiny [Kolářová 

2011: 214].  Nicméně subkulturní styl může být oslaben ve chvíli, kdy mainstreamová móda 

                                                           
11

  Gramofonové desky, hovorově označované jako vinyl 
12

  Určité formy vyššího vzdělání mohou být výjimkou pro toto pravidlo.  
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si osvojí prvky konkrétního subkulturního stylu a považuje je za své vlastní. Takové případy 

můžeme vidět například u stylů mods a punks, jejichž prvky podle Hebdige přešly do 

většinového stylu šacení. Ve výsledku tak takovýto jev má tendenci „oslabit subversivní 

potenciál subkultury“ [Kolářová 2011: 20].  
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2.3 Drum and Bass 

Jak již bylo zmíněno, Drum and Bass je hudební žánr elektronické taneční hudby
13

. 

Žánr je založený především na prominentní bassové lince a breakbeatu
14

 či na digitálně 

samplovaných (nahraných z již existujících hudebních nahrávek) zrychlených a opakovaných 

rytmických vzorech. Svůj název získalo právě díky breakbeatovým prvkům bicích (z 

anglického drum) a masivní basové lince (z angl. bass).  

Tempo Drum & Bass se obecně pohybuje od 160 do 180 BPM (Beats per Minute – 

úderů za minutu). Jedná se tak o jeden z nejrychlejších žánrů současnosti. Basová linka 

zpravidla běží na poloviční rychlosti breakbeatu.  

DnB je vytvářeno elektronicky, pomocí IT techniky, v dnešní době zejména pomocí 

osobního počítače. Výsledný zvuk je produkován pomocí reproduktorů. V minulosti 

jednotlivé elektronické nástroje existovaly jednotlivě, díky rychlému růstu IT technologií se 

téměř všechny tyto nástroje vměstnaly do osobního počítače. V současnosti existuje několik 

desítek počítačových programů, které v sobě již obsahují nástroje pro úpravy a tvorby zvuků, 

jako je například sampler, sekvencer či syntetizátor. Oproti klasickým hudebním nástrojům 

tyto elektronické prostředky umožňují vytvářet jednotlivé frekvence a zvuky a dále je 

modifikovat, ukládat a následně pouštět zároveň, díky čemuž pak daná stopa může obsahovat 

i několik desítek různých hudebních vzorů. I proto se výsledný zvuk u Drum and Bass 

označuje jako track (stopa), nikoliv často chybně jako píseň. Track je poté vydáván do 

několika různých formátů. V dnešní době nejčastěji do digitálních formátů, obvykle do mp3, 

flac či wav. I nadále se však objevují i kompaktní disky nebo původní gramofonové desky, 

které těmto digitálním ekvivalentům předcházely. 

Veřejně je Drum and Bass performováno pomocí daného interpreta, a to v klubu, na 

festivalu či na místech k tomu speciálně určených. Interpretem může být DJ a hudební 

producent zároveň, nebo jen DJ
15

. Ten ke svému vystoupení (DJing) používá převážně mixer 

sloužící k úpravě hrané stopy (například hlasitosti, k úpravě středních a vysokých frekvencí či 

bassů) a dva a více přehrávačů (playerů), na kterých přehrává dané tracky. Cílem 

vystupujícího je po dobu svého vystoupení mixovat a komponovat jednotlivé tracky do sebe. 

                                                           
13

 Z angl. EDM (Electronic Dance Music) 
14

 Tzv. lámaný beat. V terminologii hudby breakbeat popisuje rytmiku skladby, odmlčení. Údery v taktu jsou 

rozmístěny například v osminových, čtvrtinových či půlových dobách, nikoliv v celých dobách, jak je tomu 

například u populární hudby.  
15

 DJ (z angl. Disk Jockey) - osoba, která hraje existující zvukové nahrávky pro živé publikum 

    Hudební producent - osoba produkující hudbu pomocí elektronických nástrojů a počítačů 
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Dříve to znamenalo (a to nejen u Drum and Bass), že DJ během svého vystupování byl 

neustále nucen vyměňovat hrající kompaktní disky nebo gramofonové desky obsahující vždy 

jednu skladbu, dnes však existuje možnost využívat právě digitální hudební platformy, kdy do 

přehrávače stačí připojit externí úložiště obsahující klidně i stovky tracků
16

. Tato možnost 

podstatně zjednodušila DJing jako takový, jelikož DJ může obměňovat tracky mnohem 

rychleji než v minulosti a digitální přehrávače často obsahují několik funkcí, které byl dříve 

nucen DJ dělat manuálně
17

. Stále však existuje velký počet DJů, kteří ke svému hraní 

využívají CD či gramofonové desky. 

DJing bývá občas doplňován o MCing, čili o osobu (z angl. MC), která doprovází DJe 

pomocí rytmicky mluveného rýmu. Mluvená podoba bývá zpravidla v angličtině, avšak 

existuje i mnoho jiných jazyků, jimiž je DnB doprovázeno, a to i v českých podmínkách. Za 

zmínku stojí kolaborace českého rappera Smacka s hudebním producentem Forbidden 

Society.  

2.3.1 Sociologický kontext Drum and Bass 

„Není to pouze muzika, je to kultura a styl života. Pro lidi, kteří nemají otevřené uši, to 

může být skutečně tvrdý, agresivní a drsně znějící styl hudby. Mluví k lidem zároveň i v jiných 

cestách, než je rychlost breakbeatu nebo kdo zrovna zpívá. Myslím, že je to důležitější, než 

cokoliv jiného.“  

[Lorna Clarke, Kis 100 GM, Junglism, Zone UK, 1995 in Belle-Fortune 2005] 

Tato citace jedné z tehdejších posluchaček v knize All Crews: Journeys Through 

Jungle/Drum & Bass Culture: Journey's Through Jungle/Drum and Bass Culture od Briana 

Belle Fortune popisuje Drum and Bass v jeho začátcích. Jednalo se o něco zcela nového, 

dosud nevídaného. Tuto citaci uvádím proto, že v době počátku Drum and Bass pro některé 

posluchače mohlo patrně Drum and Bass být styl života, žánr charakterizující určité prvky 

části společnosti. 

V tomto směru Drum and Bass bylo spojeno se socioekonomickými podmínkami 

dělnické třídy, zejména mladých mužů v postindustriální době ve Velké Británii. Ve Velké 

Británii na začátku 90. let zůstalo mnoho mladých rozčarováno z rozpadající se sociální 

                                                           
16

 To však neznamená, že CD a vinyly vymizely. Zejména gramofonové desky jsou znovu trendem. Pro 

představu, v roce 2006 se v USA prodalo 0,9 milionů desek, v roce 2018 už 16, 8 milionu [Richter 2019]. 
17

 Jedná se například srovnání přehrávaných tracků na stejnou rychlost, spuštění dvou nahrávek zároveň apod. 
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struktury. Simon Reynolds [2012] ve své knize Energy Flash: A Journey Through Rave 

Music and Dance Culture píše, že Jungle
18

 a Drum & Bass vzniklo jako kulturní vyjádření 

pro londýnskou nižší městskou (dělnickou) třídu mladých. Tento žánr byl poznatelně 

temnější, méně euforický než jakékoliv populární Rave
19

 styly v té době. DnB scéna byla 

rasově namíchaná, avšak u Afroameričanů byla oproti ostatním žánrům a stylům mnohem 

více populární, a to údajně kvůli kořenům DnB ve starší jamajské a Jungle hudbě. 

Drum and Bass si propůjčilo hrozivé basy z dubu
20

, aby představilo příběh 

budoucnosti jako nový, tmavý, dystopický věk; zjevně nevyhnutelné období, během něhož je 

maskulinita dělnické třídy zneužívána a denaturována elektronickými technologiemi a 

rychlými ekonomickými změnami. Z tohoto důvodu je pro DnB typické téma robotů, cyborgů 

a obecně nových technologií [Christodolou 2015].  

Tématem temnoty v Drum and Bass se dále zabývá právě Chris Christodolou [2011]. 

Tematická prominence "temnoty" v DnB kultuře podle něj byla formována právě na základě 

postindustriálních podmínek jeho vývoje. Ne všechny DnB skladby však obsahují téma 

dystopického prostředí. "Temné" žánry jako například techstep
21

 poukazují na obtížné 

sociální podmínky, které předcházely formování žánru během nejhlubší ekonomické recese 

Spojeného království od druhé světové války počátkem devadesátých let stejně jako události, 

jako je globální hospodářská krize roku 2008, protože jejich důsledky se projevují v životě 

lidí dělnické třídy, která tvořila hlavní hudební jádro tohoto žánru [Christodolou 2011].  

 

To, že tento hudební žánr byl zprvu spojen s posluchači z dělnické třídy, potvrzuje i 

několik autorů. Angela McRobbie [1999] například tvrdí, že vysoká rychlost Drum 'n' Bass 

popisuje frenetický ekonomický životní styl hudebníků, producentů a DJs, z nichž mnozí "žijí 

na vzdálenějším konci sociálního měřítka" [McRobbie 1999: 17].  

 

Adrian C. North a David J. Hargreaves [2007] ukazují, že pravidelní posluchači 

rychlých hudebních stylů založených na DJingu mají nejnižší úroveň přístupu k finančním 

zdrojům mezi hudebními spotřebiteli. Frenetický charakter Drum 'n' Bassové hudby 

zdůrazňuje, že jeho účastníci upřednostňují okamžité potěšení před budoucími odměnami, 

                                                           
18

 Více o Jungle v kapitole Historie a Jungle nebo Drum and bass 
19

Rave byl synonymem pro (často nelegální) party plné drog. Rave party se tak staly často vyhledávanými 

policií. O místě konání se často vědělo jen mezi clubbery [Baldwin 2010].  
20

 Hudební styl odvozený z Reggae 
21

 O techstepu více v kategorii subžánry (příloha č.2) 
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které mohou přicházet s odloženou spokojeností. Vzhledem k chaosu života v současnosti se 

budoucnost podle nich budoucnost nikdy nemusí stát. Objevují se zde proto vazby mezi 

rychlým tempem DnB a touhou jeho účastníků zmírnit škodlivé sociální dopady zrychlujícího 

se životního tempa a rychle se měnících potřeb. 

 

Temný charakter Drum and Bass se projevuje i v samotné vizuální ikonografii. 

Vizuální ikonografie D'n'B kultury rekonstruuje postindustriální město jako místo, ve kterém 

musí v budoucnu dojít k nevyhnutelnému poklesu. Takový fatalistický výhled je výsledkem 

rostoucí stratifikace v tzv. network society
22

. Zygmunt Bauman [2006] jde ještě dále než 

Castells v argumentaci, že zvyšující se rychlost, s jakou jsou informace přenášeny 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (IKT), jim usnadňuje připsání 

sociální síly. Pro Baumana transformaci z pevné na kapalnou modernitu doprovázel růst 

"kočovné a extrateritoriální elity", která využívá IKT k vytváření likvidního kapitálu a 

komplexní byrokratickou síť, skrze kterou řídí životy "usazené většiny" [Bauman 2006: 13].  

 

Temná budoucnost je časta zachycena na propagačních materiálech DnB. V letáku 

labelu
23

 Renegade Hardware
24

 je postindustriální panoráma města označeno jasně 

osvětlenými mrakodrapy a firemními budovami. Tyto znázorněné „hrozící struktury“ podle 

Christodoua ukazují rozsah, do kterého rychlost IKT přebírá kontrolu nad sociálními a 

environmentálními změnami ve městě a dává ji těm, kteří mají nejvyšší úroveň kulturního a 

ekonomického kapitálu. Ukazují také, jak technokulturní rámec uplatňuje silnou fascinaci pro 

relativně nehybné městské a dělnické publikum Drum 'n' Bass, které se zabývá subjektivním 

dopadem toků a impulzů deindustrializace, globalizace a rostoucím ekonomickým významem 

IKT vztaženého k těžkému průmyslu a manuální práci [Christodou 2011: 50]. 

2.3.2 Historie 

„Kořeny nestojí na jednom místě. Mění tvar. Mění barvu. A rostou. Není tu nic 

takového jako čistý bod původu, především v něčem tak kluzkém jako je hudba, ale to 

neznamená, že tu není historie.“  

[Dick Hebdige 1987: 10] 
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 Viz Castells - The Rise of the Network Society (2010) 
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 Label – nahrávací společnost, pod kterou vychází DnB tracky 
24

 Jeden z nejznámějších a nejstarších labelů (hudební vydavatelství - pozn. autora), viz příloha č.3 
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Citaci Dicka Hebdige uvádím z toho důvodu, že u DnB, podobně jako ostatních 

novodobých hudebních žánrů, můžeme přibližně určit, kde se žánr zrodil, hůře však můžeme 

zmapovat, do jaké míry a jakým konkrétním způsobem se žánry ovlivňující vznik DnB 

podílely na jeho tvorbě. Podle mého názoru se jedná o komplexní proces, kdy kořeny 

představují jednotlivé žánry, které jsou navzájem propletené, a na jejich vrcholu leží Drum 

and Bass.  

Co však víme celkem přesně je, kdy a kde se DnB poprvé objevilo. D&B začalo ve 

Velké Británii jako hudební změna paradigmatu z breakbeat hardcoru a rave scény v polovině 

90. let. Počátky Drum and Bass však sahají až do dob 60. let 20. století, a to do Karibiku. I 

přes to, že by se v dnešním světě podobnosti hledaly těžce, byla to právě 60. léta 20. století, 

která dala DnB život. 

Základním stavebním kamenem Drum and Bass je jamajské Reggae, které mu 

propůjčilo houpavý a melodický nádech. Tato afroamerická hudba je založena na poměrně 

odlišných principech, na rozdíl od evropské tradice. Rytmus (také označován jako riddim) a 

bicí nástroje zde hrají hlavní roli
25

. V historii Reggae fungovalo jako opozice vůči institucím a 

koloniálním autoritám, symbolizovalo znamení politického odporu [Gilroy 2002]. Reggae, 

jakožto jedna z forem vyjádření rastafariánů, vyvstalo během politických nepokojů na 

Jamajce a sloužilo k vyjádření jamajského útlaku, otroctví a touze po sociální změně. Po 

původně optimistických textech a písních obecně se charakter Reggae transformoval. To 

vedlo k tomu, že lidé, žijící zejména v diaspoře, již nechtěli poslouchat texty plné míru a 

lásky, ale spíše se začali zabývat nepříznivým životem v ghettech, který byl plný zbraní, drog 

a dalších nelegálních aktivit. Tato atypická verze Reggae se začala označovat jako Dancehall, 

jenž byl charakteristický tím, že nahrávky tohoto žánru byly hrány pomocí lokálních sound 

systémů. V polovině 80. let rozvoj IKT ovlivnil i Dancehall. Ten byl čím dál více 

charakterizován pomocí rychlejších rytmů a důležitou roli zde začaly hrát samply. Silně 

zakořeněný původ černošské kultury se tak promítá na celou dobu jeho existence [Spiker 

1998]. 

V raných osmdesátých letech si svou oblibu paralelně s Reggae našel v  USA také 

Hip-hop, tvořený čtyřmi částmi – Djingem, MC-ingem, graffiti a breakdance. Breakdance dal 

vzniknout novému hudebnímu stylu (a rytmu), Breakbeatu. Ve stejné době pak paralelně 
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 Zvuková dominance basů může být považována za znak západoindické muziky a kulturních praktik. Pro Dicka 

Hebdige basová linka poskytuje "základnu pro pulzování  srdečního tepu reggae" [1987: 82]. 
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s breakbeatem vznikl House, který pro vývoj Drum and Bass nebyl příliš důležitý, nicméně se 

podílel na vzniku stylu, který byl pro vývoj DnB stěžejní - Rave. Producenti tvořící House 

poprvé začali používat basové syntetizéry, pomocí kterých vkládali vysamplované breakbeaty 

z Hip-hopových nahrávek, které daly vznikout Acid House. Netrvalo dlouho a Acid House 

našel své místo také v VB. Nutno podotknout, že House v této době byl hudbou 

undergroundu, čili hudbou, která se distancuje od mainstreamové hudby tím, že není 

produkována primárně z ekonomických důvodů, ale kvůli vyjádření myšlenek, které jsou pro 

producenty, DJe a jejich posluchače společné, jako je například důraz na upřímnost, svobodu 

vyjádření pomocí vlastní kreativity či ocenění umělecké individuality oproti formální 

kompozici mainstreamu [Baldwin 2010].  

Zásadní zlom nastal v 91. roku. Acidový zvuk se začal měnit na Hardcore. Hardcore 

byl zcela novým typem muziky – akce se začínaly konat na obrovských polích uprostřed 

ničeho či ve skladech, do kterých se účastníci často vloupávali
26

. Z rozvoje Hardcore 

v anglické rave scéně v roce 1991 vznikla muzika, která přišla známá jako Jungle. Ta se 

rozvinula takovým tempem, že v pozdních 90. letech se stala jednou z nejvíce energetické a 

ovlivňující hudby vycházející z post-house muziky [Quinn 2002]. Tracky jako Trip To 

Trumpton od Urban Hype či Charly od Prodigy získaly úspěch v hudebním žebříčku. 

Hardcore tím pro některé ztratil jeho undergroundový nádech.  

Raveři v celé Velké Británii sledovali, jak se scéna rozdělila – z Hardcore vznikl 

Happy Hardcore a Jungle, přímý předchůdce DnB, již mající charakteristický breakbeat a 

basovou linku. Tento nový zvuk byl tvrdší, temnější a podobnější Breakbeatu. Zastánci Jungle 

(v té době převážně černošští migranti ve Velké Británii) začali v Londýně samplovat Reggae 

a mixovat ho s Acid Housem, Breakbeatem a Hip-hopem. To dalo vzniknout poslednímu 

kroku k Drum and Bass. 

Pojem Jungle pramení z pojmu junglist, což odkazuje na lidi z Kingstonu (hl. město 

Jamajky). Tento pojem označoval kulturní vyjádření nižší sociální třídy. Velká Británie ve 20. 

letech zanechala mnoho městských příslušníků vyloučených a znechucených zdánlivě 

rozpadající se společenskou strukturou, zejména pak černošských mladých migrantů. 

Zásluhou jednoho z nich, Rebelem MC, byl termín zpopularizován v britských podmínkách, 

díky samplování „alla the junglists“ z nahrávky z jednoho ze soundsystémů v Kingstonu 
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 Období od Hardcore až po DnB dokonale mapuje kniha od Briana Belle-Fortune [2005] Journeys Through 

Jungle/Drum & Bass Culture: Journey's Through Jungle/Drum and Bass Culture. Autor zde vedl rozhovory s 

tehdejšími DJi, kteří popisují, jak scéna vypadala. 
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[Reynolds 2012]. Jungle byl mimo jiné také anglickou odpovědí na Hip-hop s cílem odstranit 

rasové bariéry a podporovat sjednocení multikulturalismu [Zuberi 2001].  

Mezi 1994 a 1995 se díky pirátským rádiím Jungle dostává do širšího podvědomí lidí. 

Na konci roku se začal rozvíjet dceřiný styl, Drum & Bass. Ten se od Jungle liší především 

jeho technickou vyspělostí – převzal prvky z Jungle, avšak jedná se o estetičtější stránku 

Jungle, která se lépe mixuje a je náročnější na produkci kvůli většímu počtu 

zakomponovaných prvků a jejich potřebné modifikaci
27

. 

Rok 1995 byl rokem velkého rozkvětu spojeného s DnB a s tím i rostoucí 

komercializace. DnB legenda Goldie prodal 150 000 kopií svého tracku Timeless. Ke konci 

tohoto roku se junglová atmosféra začala rozpadat. Obecně se tvrdí, že pokles zájmu o tento 

žánr byl způsoben rozvikláním předních DJů, kteří se snažili rovnat s vývojem komerčního 

mainstreamu. DJové a producenti obecně chtěli využít nového potenciálu v nové komerční 

sféře dřív, než bude pozdě. Koncept undergroundu tak byl poněkud zrazen za peníze. To však 

neznamená, že by se od tohoto konceptu odešlo úplně. 

O rok později, v roce 1996, došlo k rozdělení Drum and Bass na jednotlivé subžánry, 

avšak tento proces probíhá až dodnes. Rostoucí popularita zapříčinila kromě vzniku subžánrů 

také vzájemnou inspiraci v ostatních hudebních žánrech, jako je například Hip-hop, Dubstep, 

Rock, Metal či Pop. Takovým příkladem může být například Breaking the Habit od Linkin 

Park, kteří ve svém albu využili právě techniky a prvky z DnB [Grinnell College 2017]. 

2.3.3 Komercializace 

Na základě toho, jak Drum and Bass vzniklo, můžeme říci, že jistou mírou 

komercializace trpělo již od svého začátku. DnB se částečně odtrhlo od undergroundového 

Jungle právě kvůli ekonomickému potenciálu.  

Toto ostatně potvrzuje i studie od Rosy Reitsamer [2011]. Ta ve své práci, kde 

analyzovala vídeňskou DnB scénu, ukazuje, jak se role DJů a producentů převtěluje od 

pouhého veřejně vystupujícího člověka do profesionálního umělce, marketingového génia a 

obchodního analytika. Pomocí Bourdieho teoretického rámce na téma kulturní produkce
28
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 Přechod z Jungle na Drum & Bass detailně popisuje Joanna Hall ve své studii Heterocorporealities : popular 

dance and cultural hybridity in UK drum 'n' bass club culture (2009). 
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 Viz Pierre Bourdieu: The field of cultural production: essays on art and literature (1993) 
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tvrdí, že rozdíl mezi subfield of mass production
29

 a subfield of restricted cultural 

production
30

 neplatí pro elektronickou taneční hudbu. Soudí tak podle toho, že již během 90. 

let začínala DnB scéna ve Vídni mít ekonomický potenciál, zahrnující několik spojení s 

institucemi majícími moc. Tyto hudební scény tak tedy nejsou kulturními poli, která 

reprezentují vkus znechucené sociální skupiny, ani nepředstavují hudební aktivity Djů v 

souladu s kulturními a sociálními praktikami elitní skupiny umělců z této branže. Spíše než to 

DJové ztělesňují postfordistické sociální struktury, a proto zpochybňují určité předpoklady o 

„tvůrčích“ povoláních. 

2.3.4 Jungle nebo Drum and Bass? 

„Důvod, proč poslouchám Jungle, je, protože to přineslo lidi k sobě. Někteří lidé 

(Afroameričané - pozn. autora) několik let zpátky nemohli ani snít o tom, že budou mluvit s 

bělochy a naopak. Ale nyní jsme všichni pod stejnýma kořenama - ravujeme, smějeme se a 

vtípkujeme společně.“ 

[DJ Kenny Ken, All Junglists, Channel 4, 1994 in Belle-Fortune 2005] 

 

DnB sdílelo jméno s Jungle v základních prvcích s jamajským dubem, kde DnB bylo 

používáno k popsání instrumentální rytmické sekce Reggae, která vznikla z nahrávek Reggae 

písní na začátku sedmdesátých let pro kopírování nové melodie a vokálních linií. 

Avšak pro mnohé není rozdíl mezi Jungle a DnB otázkou rytmických a technických 

odlišností, ale rozdílem v původním významu Jungle.  

Ibruh Bakari [1991] popisuje tehdejší problém v tomto názvosloví. Zatímco Drum 'n' 

bass bylo používáno jako synonymum s Jungle, termín Drum and Bass byl upřednostňován 

některými hudebníky na základě údajně etnocentrických konotací. Implicitně v této 

interpretaci je Jungle použito jako "džungle’’ a sloužilo k znevažování afro-amerických 

rytmů. Zatímco patroni byli převážně bílé pleti, umělci byli téměř výlučně Afroameričané. 

Běloši proto poukazovali na formu termínu z diskurzu o etnické odlišnosti, pomocí které 
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 =“Podpole“ masové produkce, v němž probíhá produkce kvůli prodeji a jako výsledek jsou kulturní producenti 

(v tomto případě hudební producenti) komerčně úspěšní, jelikož jejich cílem je vytvořit „obchod v kulturním 

zboží pro další obchod“ [Bourdieu 1996: 42] a pro něhož je typická heteronomní pozice ve vztahu k 

ekonomickému a politickému poli síly, který vede k vysoké koncentraci ekonomického kapitálu a zároveň k 

získání nízké úrovně kulturního a symbolického kapitálu. 
30

 =“Podpole“ omezené kulturní produkce, které má relativně autonomní pozici ve vztahu k „poli“ síly a 

obrácené distribuci kapitálu - zde kulturní producenti zaujímají logiku anti-ekonomické ekonomiky, která se 

projevuje v popření ekonomiky a nahromadění kulturního a symbolického kapitálu. 
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vyjadřovali strach. Takový strach z "džungliové hudby" je doplněn strachem z miscegenace: 

Z pocitu, že africké diasporické hudební rytmy svedou bílou mládež do "temného kontinentu" 

primitivní a dosud potlačené sexuality. Mary Ann Doane [in Bakari 1991] ukazuje, jak se tzv. 

"temná kontinentská tropeze" dovolává v kontextu návratu k motivům kastrace, nedostatku a 

závisti [Bakari 1991: 210]. 

DJové či producenti hrající D&B však často poukazovali na jamajské využití 

"džungle", aby naznačili sdílení kulturních a sociálně-ekonomických zkušeností mladých lidí, 

kteří žili a vyrůstali za Atlantikem. V tomto kontextu vědomá internalizace pozice "tmy" 

lokalizuje členství DnB v rámci toho, co Imruh Bakari označuje jako "subalternový diskurs 

postkoloniálního zážitku" [1999: 109]. Bakari tvrdí, že od šedesátých let jamajská hudba, 

estetika a jazyk rezonují s britskou dělnickou třídou Afroameričanů z Karibiku, etnickou 

irskou a jinou bělošskou mládeží, která sdílí podobné zkušenosti se sociálním vyloučením, 

nezaměstnaností a špatnými vzdělávacími příležitostmi v rychle se rozvíjejících oblastech 

měst jako Londýn, Birmingham, Bristol a Manchester. 

Export jamajských dubových a Reggae zvukových systémů do anglických měst v 

polovině sedmdesátých let pomohl podpořit pocit solidarity mezi černošskými a bělošskými 

identifikovanými lidmi na základě sdílených zkušeností dělnické třídy [Hebdige 1987: 40], 

čímž usnadnil v 90. letech vývoj Drum and Bass. 

2.3.5 Drum and Bass v ČR 

V porovnání s původním britským Drum and Bass se podle mého názoru utvořeného 

na základě terénního pozorování do České republiky přenesly jen některé prvky tohoto žánru, 

za které považuji hudbu samotnou a v počátcích undergroundový charakter. Je patrné, že 

potenciál Drum and Bass stmelit Afroameričany s bělochy se v českých podmínkách kvůli 

naší vlastní historii zřejmě neprojeví
31

.   

Kdy přesně se Drum and Bass v českých podmínkách objevilo, je těžké specifikovat. 

Nicméně přibližné období se dá vystopovat alespoň přibližně podle toho, kdo se toho kdy 

v Česku chopil. Za první DJe v České republice věnující se Drum and Bass můžeme 

považovat Pixieho, Philipa TBC
32

, X.Morpha či Sukiho. Ti začali DJovat na přelomu roku 
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 Zajímavé by bylo zjistit, jaké socioekonomické podmínky zaujímali posluchači v době příchodu tohoto žánru 

do ČR. Na základě toho bychom pak mohli lépe komparovat původní DnB s přejatým v našem prostředí. 

Nenašel jsem však žádnou českou studii o tomto tématu. 
32

 Zároveň i hudební producent 
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1997 a 1998. Na popud jednoho z DJů, Sukiho, následně vznikla akce nazvaná Let it Roll 

(LIR).  

První Let It Roll se uskutečnil v roce 2002. Jednalo se o „komorní“ akci pouze 

s lokálními DJi, čítající několik stovek účastníků. V roce 2008 se pak akce přesunula i ven, 

což umožnilo zvětšení kapacity účastníků – tehdy se účastnilo kolem 4000 lidí 

[ŠMEJKALOVÁ 2011]. V následujících letech se pak festival dostal i na veřejné prostranství, 

což umožnilo navýšit kapacitu. Počet návštěvníků na LIR Open Air 2018 čítal 8 000 

návštěvníků. V současné době se festival koná na bývalém letišti poblíž Milovic, kde počet 

návštěvníků v roce 2018 přesáhl 25 000 návštěvníků. V současnosti je tak Let it Roll 

největším DnB festivalem na světě. Vystupuje na něm přes 200 hudebních producentů a DJů 

z celého světa včetně největších průkopníků tohoto žánru.  

Kromě zvyšující se popularity mezi fanoušky Drum and Bass roste také zájem o to 

„dělat“ Drum and Bass. V současnosti je v Česku aktivních několik desítek DJů a několik 

producentů, jako je např. RIDO, A-Cray, QO, Symplex, Forbidden Society nebo již zmíněný 

Philip TBC. Někteří Djové a producenti podporují iniciativu pomocí pořádání klubových nocí. 

Za všechny bych jmenoval např. skupina Drumbassterds crew nebo Hoofbeats. Díky tomu je 

možné DnB poslouchat pravidelně na týdenní bázi. V současnosti existuje již několik klubů, 

ve kterých se Drum and Bass pravidelně hraje. Nejtypičtějšími kluby jsou pražský Cross Club 

a Storm Club, brněnský Favál a Fléda či ostravský Fabric. 

Jsem toho názoru, že festival Let It Roll pomohl v české společnosti rozšířit tento 

žánr. Byl první aktivitou, která umožnila posluchačům Drum and Bass poslouchat tuto hudbu 

„živě“ ve větším měřítku. Na tu se postupem času nabalily i jiné možnosti, kde poslouchat 

DnB, a to především díky nadšeným DJům a producentům.  
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3 Metodologická část 

V této části se zabývám mým vlastním výzkumem. Metodologii tohoto výzkumu jsem 

rozdělil do čtyř částí. V první části popíšu výzkumný cíl a zformuluji výzkumné otázky. V 

další části se zaměřím na popis mé role jakožto výzkumníka při zkoumání charakteristik 

posluchačů Drum and Bass. V následující kapitole pak popisuji metody sběru dat, poslední 

část je věnována etice výzkumu. 

3.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky  

Stěžejním cílem výzkumu je nalézt a analyzovat znaky současných posluchačů Drum 

and Bass a následně posoudit, zda existují znaky, které jsou pro dotazující společné. Na 

základě toho jsem si stanovil hlavní výzkumnou otázku, a to zda existují společné 

charakteristiky, kterými současní posluchači Drum and Bass ve vztahu k tomuto žánru 

oplývají. Pomocí výpovědí jednotlivých respondentů budu hledat odpovědi, které se v mém 

výzkumu budou případně opakovat či spolu souviset, a na základě toho se pokusím určit 

společné rysy respondentů. Mimoto se pomocí výpovědí respondentů budu snažit určit, zda je 

Drum and Bass subkulturou, či nikoliv. 

Odpovědi na moji hlavní výzkumnou otázku budu zkoumat pomocí podotázek: 

Jaký význam má Drum and Bass v osobním životě posluchačů? 

Co Drum and Bass v očích posluchačů symbolizuje? 

Jaký význam má Drum and Bass v kontextu společenského života posluchačů? 

Jaký vztah zaujímají posluchači Drum and Bass k ostatním posluchačům tohoto 

žánru? 

Jak posluchači hledí na současné Drum and Bass? 

 

Vedlejším cílem mé bakalářské práce je přiblížit pojem Drum and Bass širší 

společnosti. K tomu slouží teoretická část, ve které jsem se snažil popsat Drum and Bass jako 

takové, jeho historický vývoj a sociologický význam. 
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3.2 Insider research  

Výzkum jsem se rozhodl realizovat z pohledu insider researchera (IR), neboli 

vnitřního výzkumníka, a to z několika důvodů. Ostatně, postupoval jsem obdobně jako 

Kolářová [2011], která se inspirovala chicagskou školou. Vydal jsem se cestou “zasvěceného” 

výzkumníka.  

Merton [1972] tvrdí, že pokud je výzkum veden pomocí outsider research a 

výzkumník si vybere téma, které není blízké jeho kultuře, skupině či statusu, nebude schopný 

porozumět problémům, na kterých pracuje, a proto pro něj může být těžké odůvodnit jeho 

poznatky z výzkumu. Argument Mertona je v korelaci s Conantem, který na příkladu tvrdí, že 

je velmi nepravděpodobné, že běloši porozumí nepříznivé situaci černochů jednoduše kvůli 

tomu, že nepatří do této komunity. 

Insider research jsem si zvolil kvůli tomu, že se považuji za člena skupiny, kterou 

zkoumám, čili za člena posluchačů Drum and Bass. Již v roce 2013 jsem se stal aktivním 

posluchačem a aktivním účastníkem festivalů či klubových nocí. Jsem toho názoru, že díky 

mé několikaleté zkušenosti s tímto hudebním žánrem pro mě bude snazší porozumět 

respondentům, jelikož se pohybuji ve stejné sféře jako oni, co se hudebního žánru týče. 

Ann Bonnerová s Gerdou Tolhurstovou [2002] se ve své práci shodují v tom, že 

insider resarcher přináší několik výhod do výzkumu. Zaprvé, insider je schopný lépe 

porozumět problému, který zkoumá. Věřím, že má znalost Drum and Bass umožní lépe 

pochopit například jednotlivé pojmy, což ve finále ušetří čas. Zadruhé, insider researcher tolik 

nenaruší tok sociální interakce. Díky tomu, že respondenti hovoří o něčem, co znám, a vědí, 

že vím, oč jde, mohou být například více neformální, což se může pozitivně projevit u 

citlivějších témat, jako je v případě mé práce téma užívání drog mezi posluchači Drum and 

Bass. V neposlední řadě, IR dokáže extraktovat skutečná data od účastníků výzkumu, jelikož 

je k nim vztažen. Tato výhoda podle mého spočívá v mém společném zájmu spolu s 

respondenty, kdy věřím, že díky tomu, že jsem “jedním z nich,” je pravděpodobnost, že 

respondenti nebudou vypovídat pravdivě, nižší. 

V pozici insider researchera se však skrývají také určité nevýhody. Například Smyth s 

Holianem [2008] poukazují, že blízkost výzkumníka s tématem může být problémem, a to 

kvůli tomu, že insider výzkumníci mohou být slepí k určitým potížím ve výzkumu, jelikož 

nemusí považovat určité problémy za důležité, což by třeba outsider výzkumníci mohli. To 
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může být díky tomu, že insider výzkumníci často mají snadný přístup k informacím, ve 

kterých někdy přehlížejí důvěryhodnost a citlivost informací. Zároveň také nemusí být tolik 

pozorní a citliví k získaným informacím jako ti, co jsou mimo organizaci. Tohoto problému 

jsem si vědom a budu se snažit být pozorným a co nejvíce objektivním výzkumníkem. Toho 

chci dosáhnout tak, že se budu co nejvíce řídit etikou výzkumu
33

 a pokusím se zajistit, aby cíl 

mého výzkumu byl získán bez chyb. 
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  viz kapitola etika výzkumu 
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3.3 Metoda sběru dat 

Pro účel mého výzkumu jsem zvolil kvalitativní přístup dotazování. Tomu 

předcházelo etnografické pozorování v terénu, konkrétně v klubu a na festivalech. Inspiruji se 

tak Sarah Thortonovou, která zvolila právě kombinaci etnografického výzkumu s 

hloubkovými rozhovory. Pro můj účel jsem zvolil polostrukturovaný rozhovor, a to kvůli 

možnosti okamžitě reagovat na respondentovu odpověď a tím získat co nejpřesnější data. 

Rozhovor může jít více do hloubky, ale zároveň se drží dané osnovy, což oproti 

nestrukturovanému rozhovoru přináší značnou výhodu. Inspiroval jsem se knihou Data 

Collection Methods Semi-Structured Interviews and Focus Groups od Margaret C. Harrell a 

Melissy A. Bradley [2009], jelikož jsem v tomto díle našel teoretickou i praktickou část toho, 

jak má polostrukturovaný rozhovor vypadat, jaká pozitiva a negativa přináší a na co si dát 

případně pozor.  

Rozhovory s respondenty byly uskutečněny od února do dubna 2019. Oslovil jsem 10 

potencionálních respondentů. Nakonec se rozhovory uskutečnily s 6 z nich, zbylé 4 rozhovory 

se z časových důvodů respondentů nepodařilo uskutečnit. 3 respondenty jsem předem znal, 

jednalo se o osoby z mého blízkého okolí. Další 3 respondenty jsem oslovil na festivalu Let it 

Roll 2018. Respondenty jsou muži
34

 ve věku od 23 do 30 let. 

Rozhovory probíhaly většinou ve veřejných prostorách, konkrétně v restauracích. 

Pouze jeden rozhovor probíhal v domácnosti u jednoho z respondentů. Záznam odpovědí jsem 

nahrával na mobilní telefon. Po uskutečnění všech rozhovorů jsem data přepsal a následně 

analyzoval. 

 

 

 

                                                           
34

 Do své práce jsem nezahrnul téma genderu, zaměřil jsem se pouze na jedno pohlaví, v mém případě na muže. 

Pokud bych do svého výzkumu zahrnul obě pohlaví, z hlediska výpovědní hodnoty nasbíraných dat bych 

usiloval o porovnání jednotlivých odpovědí mezi gendery. Kvůli časovým důvodům toto však již nebylo možné. 
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3.4 Etika výzkumu  

Všichni respondenti, kteří se účastnili mého výzkumu, byli požádání o informovaný 

souhlas s účastí na mém výzkumu. Informovaný souhlas proběhl vždy ještě před samotným 

rozhovorem. Před každým rozhovorem jsem ještě jednou
35

 zopakoval téma mé bakalářské 

práce a na co se v ní zaměřuji. Zde jsem také podotkl, že kvůli lepší analýze rozhovoru bych 

si rozhovor rád nahrál. Všichni souhlasili. Dodal jsem, že náš rozhovor bude sloužit jen pro 

účely mého výzkumu a že případná konkrétní data budou anonymizována a nebudou 

poskytnuta třetím stranám. Zmínil jsem, že pokud budou chtít, můžeme nahrávku kdykoliv 

stopnout. Respondentům jsem sdělil, že se do bakalářské práce mohou uvést, jak chtějí - ať už 

přezdívkou, iniciály či křestním jménem apod. Všichni respondenti až na jednoho sdělili, že je 

do práce můžu uvést, jak chci, jak se mi to hodí, podle ostatních. Jeden respondent sdělil, že 

to, jak bude chtít být uveden, mi sdělí až na konci rozhovoru - neví totiž předem, na co 

všechno bude odpovídat. Respondenty jsem informoval, že pokud budou chtít, můžu jim 

zaslat uskutečněné rozhovory a následně pak jejich upravené verze v mé bakalářské práci. 

Nikdo tuto možnost nevyužil. 
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 Poprvé jsem se ptal již při žádosti o samotný rozhovor. 
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4 Empirická část 

Tato část slouží k přednesení závěrů, které vznikly na základě mého výzkumu, 

konkrétně na základě analýzy odpovědí z výzkumného rozhovoru. Empirická část je 

rozdělena do 8 kapitol. V každé kapitole se věnuji jednomu dílčímu okruhu otázek 

zaměřených na určitou část mého výzkumu. Avšak jednotlivé kapitoly se do určité míry 

navzájem prolínají a ovlivňují. Jedna kategorie (Angažovanost posluchačů v DnB) vyvstala 

během výzkumu. Shrnutí kapitol jako celku předložím v závěru. 

4.1 Představení respondentů 

Jak již bylo zmíněno, výzkumná část probíhala pomocí rozhovorů s respondenty, čili 

aktivními posluchači Drum and Bass. Základní charakteristiky respondentů naleznete v 

tabulce. 

 

Jméno Věk Začátek poslouchání DnB Aktuální zaměstnání 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

David 23 2009 Skladník SŠ s maturitou 

Silvio 30 2000 Nezaměstnaný SŠ s maturitou 

Filip Trimless 23 2011 Zvukař SŠ s maturitou 

Adam 1 24 2014 Skladník SŠ s maturitou 

Pivo 23 2012 Student SŠ s maturitou 

Adam 2 23 2009 Student SŠ s maturitou 

 

Posluchači původem pocházejí z různých částí České republiky, všichni nyní bydlí ve 

Středočeském kraji či Praze. Jejich povolání jsou různá - někteří ještě studují vysokou školu, 

jiní již pracují. Někteří z nich neposlouchají určité žánry DnB a k některým subžánrům mají 

odpor
36

. Zároveň se různí i jejich názory na ostatní hudební žánry.  

Část názvu mé bakalářské práce Spojuje nás DnB má několik respondentů spojeno s 

facebookovou skupinou téhož názvu. Respondenti tuto skupinu spatřují jako neautentickou a 

                                                           
36

 Více informací o respondentech v příloze č. 4 
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vyjadřují k ní určitý odpor kvůli tomu, že to s Drum and Bass nemá mnoho společného. 

Paradoxně jsou takovéto iniciativy důvodem, proč někteří jsou vůči těmto skupinám skeptičtí. 

Nejedná se podle nich o autentické posluchače milující hudbu, ale o uměle sjednocené 

posluchače. Na základě vyjádření respondentů ohledně toho, jak vnímají členy facebookové 

skupiny Spojuje nás DnB mi přišlo, že členové těchto skupin neoplývají takovým 

ztělesněným kulturním kapitálem jako respondenti. Respondenti často zdůrazňovali, že na 

jejich chování, ale i vzhledu nikdo nemusí poznat, že poslouchají Drum and Bass a i tak “vědí 

o co jde.” 
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4.2 Význam Drum and Bass v osobním životě 

V této kategorii respondenti sdělovali, proč hudbu začali poslouchat a proč ji 

poslouchají nyní. Zároveň posluchači popisovali, co konkrétně se jim na Drum and Bass líbí. 

Příčinou, proč respondenti začali poslouchat Drum and Bass byl fakt, že chtěli 

vyzkoušet něco nového a unikátního. Často v této souvislosti zmiňovali pojem mainstream a 

touhu vyzkoušet něco alternativního, menšinového. K tomuto žánru se dostali přes své 

kamarády, kteří danou hudbu již znali a posluchali ji.   

 „Diskotéky tady vždycky byly a spousta subžánrů, ale tohle bylo něco novýho. Kámoš 

mi to tenkrát pustil… Nebyly to rádiový hity, najednou to bylo něco, co bylo dvakrát, třikrát 

rychlejší, vodsejpalo to, bylo to zmixovaný do sebe, takže jsem ani nedokázal rozeznat, co je 

jeden track, co je druhej, jak to člověk neznal, tak jsem nechápal, jak je možný, že je to tak 

dlouhý, že tam neslyšíš žádný pauzy… takže to asi bylo tím, že to mělo grády, v tu dobu to 

poslouchali lidi z mýho okolí, tak mě to chytlo.“ (Silvio) 

Respondenti začali Drum and Bass poslouchat v průměru ve 14 letech a aktivně jej 

poslouchají dodnes. Drum and Bass v jejich osobním životě jim pomáhá odreagovat se: Na 

chvíli zapomenout na každodenní problémy, uvolnit se a na chvíli nic neřešit. V tomto smyslu 

se hojně vyskytoval pojem svoboda, se kterým mají respondenti DnB spojeno. Svobodu mají 

spojenou s volnou chvílí, kdy si mohou DnB poslechnout, a to jak doma, tak i na festivale. 

Drum and Bass však pro ně není ničím jiným než hudbou. Drum and Bass jim neslouží 

k vyjádření jejich názorů či jako útočiště, jehož prostřednictvím by se snažili artikulovat 

nějaký problém.  

 „Každodenní problémy ti v tu chvíli připadaj malicherný... už jenom ta velká bassová 

linka ti připomíná něco většího než nějakej zanedbatelnej problém... tvý problémy jsou v tu 

chvíli menší a chceš řešit tu basovou linku... vydržíš to poslouchat a zapomeneš přemejšlet 

nad něčim jinym... když to slyšim, probudí to ve mně pocit svobody, takovýto, že najednou mi 

nic nevadí.“ (David) 

 „Ta hudba mi dává svobodu a asi i nějaký vzrušení… jako tu svobodu ti to dá... pro 

mě je to když třeba jedu na ty festivaly, tak tam je ta svoboda že jo, postavíš si stany, víš, že do 

tebe tři dny nepůjde nic jinýho, než prostě basy, a vybereš si tam prostě jakej žánr chceš, 

vybereš si, na co chceš jít, to je taky ta svoboda, není to, že tam jedeš cíleně na 6 hodin nějak 

zatrsat, ale v tom Drum and Bassu seš hodně, a to se mi na tom líbí.“ (Adam) 
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Někteří respondenti však podotýkali, že hudba obecně slouží k odreagování se, 

nepřisuzovali by to tedy jen Drum and Bass. Jsou toho názoru, že každý se v něčem najde. 

 „Hudba, ať je jakákoliv, tak si dáš sluchátka a najednou jsi někde jinde, myšlenky ti 

jdou jiným směrem. Neřekl bych, že to přímo souvisí s DnB, ale jakákoliv hudba tě oddělí od 

reality a unikneš myšlenkama jinam… Furt to spojuju s jakoukoli hudbou, když to máš rád a 

když jsi to nikdy neviděl naživo nebo je to pro tebe nějakej vzor, tak to s tebou háže nějak 

jinak, než když jdeš na něco, co neposloucháš.“ (Silvio) 

 

Důvodem, proč respondentům DnB pomáhá odreagovat se, se různí: Někomu se líbí 

kompozice hudby, někomu zas melodie, mohutná bassová linka, industriální zvuky či bicí. 

V čem se ale posluchači shodují, je jejich obliba rychlého tempa. Díky rychlému tempu 

dotazovaní ani nemají možnost při poslechu přemýšlet nad něčím jiným, než je poslouchaná 

hudba. 

„Je to dost výrazná hudba na to, aby ses soustředil jenom na ty drumy, je to dost 

složitý, máš tam velkou rychlost a dost tónů na to, aby tě to odpoutalo od ostatních věcí, co 

potřebuješ dělat…“(Pivo) 

4.2.1 Shrnutí: 

Respondenti oceňují na Drum and Bass jeho charakteristickou rychlost a kompozici, 

což se jim líbí. Obecně se dá říci, že Drum and Bass v těchto posluchačích vyvolává příjemné 

pocity, a to díky tomu, že jim pomáhá překonávat těžké chvíle a odreagovat se.  Avšak někteří 

dotazující podotýkají, že je to hudbou obecně, nikoliv jen DnB. Tento žánr v nich při 

poslechu vyvolává i jakýsi pocit svobody. Drum and Bass tak funguje jako volnočasová 

aktivita přinášející respondentům potěšení a uvolnění, útěk od každodenních problémů či 

inspiraci. Neslouží však k vyjádření politického, kulturního či individuálního názoru.  

Při otázkách na konkrétní prvky Drum and Bass, které posluchače naplňují, vyplynulo 

na povrch, že každý s respondentů si na Drum and Bass najde to svoje - od mohutné basové 

linky přes industriální i běžné zvuky, melodii až po bicí.  
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4.3 Angažovanost posluchačů v Drum and Bass 

Všichni dotazovaní se shodují v tom, že v Drum and Bass participují více než 

posluchači. Všichni se věnovali či věnují DJingu a pořádání DnB akcí, někteří dokonce i 

zkoušejí vlastní produkci. Všechny respondenty z mého výzkumu, kteří DJing provozovali 

nebo provozují, přivedli k DJingu jejich blízcí přátelé. Zezačátku DJing brali na lehkou váhu, 

postupem času se z toho však stala poměrně důležitá záležitost. Důvodem, proč s DJingem 

začali, byla touha vyzkoušet si DJing právě díky kamarádům, kteří již měli hudební aparaturu 

a zkušenosti s DJingem. K prosazení se na veřejnosti pomohl fakt, že v době, kdy dotazovaní 

začali s DJingem, ještě neexistovalo tolik DnB DJů, kteří by veřejně vystupovali. 

Adam 2: „Zezačátku jsem to nebral tak vážně, jsme to vymysleli ze srandy... je vidět 

z toho názvu, že to nebylo třeba myšlený tak vážně, a pak jsme zjistili, že v tom pražskym 

prostředí není důvod proč to nezkusit... kámoš měl koupený gramce, takže jsme trávili hodně 

času u něj, zkoušeli jsme si míchat ty tracky do sebe… no a pak nás to chytlo, koupili sme si 

konzoli a už to jelo... máme projekt od r. 2012, jako DJ, občas jako i skládám... v projektu je 

nás víc, ale já sem spíš DJ, jako taky skládám, ale já sem spíš DJ.“ 

4.3.1 Shrnutí:  

Z rozhovorů vyplynulo, že dotazující mají tendence aktivního přístupu k Drum and 

Bass, zejména k DJingu. Díky přátelům, kteří již Drum and Bass perfomovali nebo perfomují, 

si dotazující vyzkoušeli, v čem vlastně DJing spočívá, postupem času pak DJing provozovali 

oni sami. Z výpovědí mi připadá zjevné, že dotazující ve vztahu k Drum and Bass zaujímají 

DIY
37

 přístup. V tomto případě jsem toho názoru, že spouštěčem, díky kterému respondenti s 

DJingem začali, byla unikátnost, jelikož neexistovalo mnoho DnB DJů, kteří se tomu 

věnovali.  Z veřejným DJingem souvisí i pořádání akcí pro ostatní, se kterým má převážná 

většina DJů zkušenosti.  

 

 

 

                                                           
37

Koncept DIY (z angl. Do it yourself, udělej si sám - pozn. autora) je metoda budování, modifikace či 

opravování věcí bez přímého zásahu expertů či profesionálů. Důvodem této metody zpravidla bývá tržní 

motivace (ekonomické benefity, nedostatek produktů apod.) či posílení identity (řemeslné dovednosti, posílení 

postavení, hledání komunity, jedinečnost) 



40 
 

4.4 Co Drum and Bass symbolizuje pro posluchače? 

 

Pod pojmem Drum and Bass si respondenti představili rozličné pojmy, jako party, 

DJing, svobodu nebo relax. Pro některé respondenty DnB symbolizovalo underground, jakési 

temné, „běžné společnosti“ nedostupné místo. Shodují se ale v tom, že dnešní situace je zcela 

odlišná a o underground se již nejedná. Podotýkali, že Drum and Bass za dobu jejich 

poslouchání prošlo určitou transformací, a to díky rostoucí popularitě tohoto žánru. 

 

 „Zezačátku to byl takovej protest proti prvoplánovejm akcím jenom se jít někam 

sundat a protest proti tomu, že deš na nějakou párty, kde ti Dj pouští track za trackem, žejo, 

neni to nic sofistikovanýho, ale je to prostě nějaká místnost, kam tě klub nažene, abys utratil 

ten cash a třeba se s někym seznámil... v tomhletom to byl takovej protest jo, že když mi lidi 

říkali, že jdou někam támhle na diskotéku, tak jsem řikal, že vám na to kašlu, jo... byl to 

takovej underground, kterej symbolizoval i to, že nemáš rád komerční hudbu a tohleto... 

možná i v tý době taky něco jako hipsterství, pokud to chápem tak, že to je něco, čim se člověk 

odlišuje, tak to tak bylo v počátku… v tý době si myslim, že se člověk timhle odlišoval... člověk 

mu řikal, že poslouchá feťáckou hudbu... dneska to hipsterství rozhodně není.“ (Adam 2) 

 

Patrnou změnu pociťuje i další respondent. Ten zdůrazňoval jeho oblibu v hraní 

gramofonových desek jakožto DJ, Drum and Bass je pro něj spojen s DJingem. Popisuje, 

jakou hodnotu pro něj představují vinyly v porovnání s digitálními platformami: 

 

„Pro mě je to spojený s DJingem, to jsme my, zarytí vinylaři. Dřív se hrálo jen z 

vinylu, viděl jsi, jak to tam pokládaj, že si na trek můžeš sáhnout,… to úsilí shánět desku, cos 

vždycky chtěl… seženeš něco, ale 90 procent věcí už ne. Nevylisuje se to, nemá to cenu, radši 

to vylisujou… tam už ti to nikdo nesebere. Když ti cizí DJ projede tašku a řekne, tohle máš na 

vinylu, to nemůžu sehnat – ale když ti někdo projede počítač… když už to v digitální podobě 

je, tak to řekneš, tak mi to zkopíruj… to s vinylem neuděláš, když to nemáš, tak to nemáš, když 

to škrábneš, tak o tu desku přijdeš.“ (Silvio) 
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4.4.1 Shrnutí: 

Symboly, se kterými mají dotazující Drum and Bass spojeno, se různí. Avšak poměrně 

důležitým shledávám zjištění, že několik respondentů má tento žánr spojen s undergroundem, 

čili něčím v době jejich začátků s DnB nevšedním či okrajovým, “běžné společnosti” 

nedostupným a odpudivým. Potvrzují také temný charakter DnB, který byl zezačátku pro 

Drum and Bass podle nich typický. I to se však změnilo a dnes již takovouto charakteristiku 

nepociťují. Dnes však tvrdí, že undergroundový charakter již vymizel a už se nejedná o nic 

zvláštního či menšinového. Jeden z posluchačů dodává, že DnB se pro něj stalo symbolem 

pro DJing a s tím i sbírání vinylových desek, které však vytlačily digitální formy. Zde 

můžeme spatřit určitou formu objektivizovaného subkulturního kapitálu, která se však 

objevila pouze u tohoto respondenta.  

 

Na základě terénního pozorování se shoduji s respondenty, kteří pociťují patřičnou 

transformaci tohoto žánru, která je nejvíce patrná právě na živých vystoupeních. Z pozorování 

mi přišlo, že krom hudby se menší Drum and Bassové akce podobají běžným diskotékám, a to 

jak prostředím, tak i účastníky daných akcí. 
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4.5 Význam Drum and Bass ve společenském životě 

posluchačů 

 

Respondenti nepopírají, že Drum and Bass zastává i svou funkci v jejich 

společenském životě. Všichni se shodují na tom, že Drum and Bass oplývá určitou 

socializační schopností, kdy na živých vystoupeních lze poznat nové lidi nebo se sejít s 

přáteli. 

 

 „Tam prostě poznáš lidi... já osobně jsem tam vyhledával lidi, jednak se seznámit a 

prostě s DJema pokecat, domluvit s nima nějakou akci nebo tak... takže určitě to má 

socializační funkci… a třeba když tam šli jiný kámoši, tak jsem tam šel taky... to je přesně to... 

začneš tohleto poslouchat, baví tě to... ani skoro nemusíš tu komunitu vyhledávat, ono si tě to 

tak nějak najde samo a potom s těma lidma chodíš na takovýhle akce... protože proč byste 

spolu chodili na dechovku, když máte rádi tohle, žejo… něco na tom názvu Spojuje nás DnB 

bude.“(Filip Trimless) 

 

Nikdo z dotazovaných však neshledává určitou socializační roli jako zásadní. Někteří 

se sice sejdou rádi s ostatními přáteli, avšak nikdo z nich nechodí na DnB akce explicitně se 

seznamovat, primární úlohu hraje vždy hudba.  

 

 „Myslim si, že spoustu lidí to tak má, že přes to poznává spoustu lidí, ale já mám 

takovej okruh blízkejch přátel a držíme se v tom našem kruhu, a z toho já moc nevylejzám, jdu 

tam za tou hudbou... ale tenkrát v crossu jsme potkali Švýcary, dali jsme se s nima do řeči a 

od tý doby sme se scházeli na lirech (Let it Roll – festival - pozn. autora), taktže tyhle lidi jsem 

poznal díky drumcum.“ (Pivo) 

 

Objevilo se několik pozitivních názorů na spojení lidí pomocí Drum and Bass, 

zejména tehdy, kdy dotazovaní danou akci pořádali. Oni jsou údajně těmi, kteří ten 

společenský život vytváří. 

 

 „Pro mě to mělo v mym společenskym životě takovej dobrej pocit v tom, že se ty lidi 

sejdou. My vlastně ten společenskej život děláme. Když tu akci pořádáš – vidíš lidi, že tam 
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přijdou na tu akci. Je to příjemný. Potkáváš tam jak starý, tak i nový tváře, to mě na tom baví, 

že se ty lidi spojí. To máš v názvu tý práce.“ [Silvio] 

 

Jeden respondent však je toho názoru, že určité sjednocení kolektivu pomocí Drum 

and Bass působí negativně, a to především proto, že mladí lidé díky tomu ve větším měřítku 

užívají drogy. V očích široké veřejnosti jsou podle něj posluchači Drum and Bass narkomani, 

s čímž on nechce být spojován. 

  

 „To se dostáváme k tý skeptický stránce. Ne, socializační stránka je špatná, ty lidi, 

hlavně mladý lidi to navádí k něčemu, co by dělat neměli (užívat drogy - pozn. autora). Ten 

hudební žánr se zabíjí sám od sebe. Co se týče veřejnýho mínění, tak v očích široký veřejnosti, 

která není zasvěcená do týhlectý subkultury, všichni působěj jako v jiných subkulturách – že 

smaží (užívají drogy - pozn. autora) – hodně to škatulkuje lidi, tak tě to škatulkuje k určitý 

skupině, která převyšuje, tak je to špatně – a zrovna tady je to špatná skupina.“ [David] 

 

4.5.1 Shrnutí: 

Respondenti potvrzují, že během Drum and Bass poznávají nové lidi, tvrdí, že Drum 

and Bass má tendenci lidi spojovat. Dotazující také uvedli, že na živých vystoupeních jsou 

primárně kvůli hudbě, ne kvůli vyhledávání nových přátel. Rádi se na takových akcích potkají 

se svými známými či na takové akce se svými přáteli rovnou jdou, protože se jedná o jejich 

společnou zálibu. Jeden respondent však poukazuje na fakt, že lidé na takovéto akce často 

nechodí kvůli hudbě, ale kvůli tomu, že mohou při této hudbě brát drogy společně s 

kamarády. Hudba tak podle něj slouží jako podnět k braní drog.  
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4.6 Vztah k ostatním posluchačům 

V této podskupině často zaznívalo téma užívání drog ostatními posluchači, což byl 

jeden z hlavních faktorů ovlivňující jejich vnímání ostatních účastníků. Všech 6 respondentů 

sdělilo, že ve všech formách živého vystoupení DnB (kluby, koncerty apod.) se běžně setkají 

s účastníky akcí, kteří jsou pod vlivem drog. Zajímavým faktem je, že 4 z 6 respondentů mají 

s užíváním drog během DnB akce osobní zkušenosti.  

Respondenti jsou rozděleni na dva tábory: Na ty, kteří mají k drogám a ostatním 

posluchačům pod vlivem drog negativní vztah, a na ty, kteří k těmto entitám zaujímají 

vlídnější postoj. První skupině vadí, že posluchači pod vlivem drog mají kvůli jejich chování 

tendence degradovat scénu. 

 „Malý děti, já nevim, co tadyto je za módu, to mě uplně minulo... já třeba v 15 letech 

jsem netušil, co je to tráva… a teďkon? Když vim, že i takovýhle děti na těch akcích berou 

perník (pervitin - pozn. autora)... to mi přijde jako špatný... a to teďkon vidim všude... prostě 

jdu na akci a tam všude přestřelený děti… a to tu scénu degraduje... za prvý to lidi začnou 

frčet, takže jim je jedno, co tam hraje, je to blbý i pro bary, nebo prostě pro ty akce, protože 

pijou jenom vodu, takže žádnej výdělek, zaplatí vstup a pijou jenom vodu… Jelikož se to teď 

děje úplně všude a úplně furt, tak ti stejně nic jinýho, než si toho nevšímat, nezbyde, protože s 

tim neuděláš nic. A není to otázka jenom DnB, ale EDM obecně. Podle toho se taky mění ty 

drogy, co se tam jedou.“ [Filip Trimless] 

Druhá skupina tvrdí, že si ostatních účastníků moc nevšímají. Přiznávají, že sami 

možná dřív byli těmi, kteří byli také pod vlivem drog. Shodují se v tom, že by si drogy nikde 

jinde než na DnB akci nikdy nevzali, zároveň dodávají, že je třeba mít takové věci pod 

kontrolou. 

 „Já k tomu mám zdrženlivej vztah, moc na ty ostatní nekoukám… strašně dlouho sem 

čekal, poprvý jsem si dal něco ve 20, 21, po 5 letech, co jsem chodil na akce, pokud se bavíme 

o tanečních drogách, ale nemám k tomu nějakej negativní vztah ani k těm ostatním, protože to 

bych byl pokrytec… ne, že bych to nějak odsuzoval, sám prostě vim, že když to má cenu se 

sjet, tak to udělám, ale jenom na takový akci, a už to nějak neřešim, ale mám v sobě nějakou 

brzdu, která ví, že to není nic normálního a že bys to taky neměl brát jako normální věc a že je 

důležitý mít k tomu zdravej odstup... takže brát to jako věc, že to můžeš dělat, ale brát to tak, 

že je to prostě něco speciálního a je třeba, abys to tak bral.“ [Adam 2] 
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Drogy posluchačům této druhé skupiny pomáhají vydržet na delších, několikadenních 

DnB akcích. Tvrdí, že pod vlivem drog, zejména často zmiňované extáze, se cítí uvolnění, 

nemají strach, že by jim na DnB akci někdo něco ukradl či jim ublížil. V tomto smyslu táhnou 

za jeden provaz s ostatními posluchači pod vlivem.  

 

 „Prostě to neni jednoduchý přežít ty dva dny... myslim si, že by to vyloženě nemělo být 

takhle spojený, ono tě to vlastně i donutí... jako jsou lidi, který si to nevezmou... je to složitý ta 

situace... vono ti to prohloubí ty smysly... je to jak kdyby ti hráli do ucha jenom pro tebe, což 

je prostě hrozně nebezpečný na jednu stranu, v tom rozeznat, jestli se ti ta hudba líbí jenom 

proto, jaká ta hudba je nebo když seš na těch drogách… V mym případě je to extáze, která v 

tobě v tom rytmu hudby evokuje docela klidný chování, to je další věc, proč na tom festivalu 

nejsou další tyhle pocity toho, že mám strach, že mě ten člověk vokrade, protože když se na 

něj podívám, tak vidim, že je ještě horší než já (smích), ale neni to jako na každym (festivalu -  

pozn. autora). Ty ten fesťák, jednodenní fesťák, s tím, že jedeš přes noc, od šesti od večera do 

osmi do rána, s tim, že pak jedeš domu a celej den spíš, je v pohodě, to vůbec nepotřebuješ, 

ale prostě na takovejhle fesťácích, kdy jezdíš na dvě noci, teď sou ty extrémy, kdy jedeš i na 

tři, tak ty lidi drogy berou prostě.“ [Adam 1] 

 

Objevil se však i názor respondenta, který vyvrací fakt, že si člověk po užití drogy 

Drum and Bass víc užije. Z vlastní zkušenosti přiznává, že je lepší chodit na DnB akce 

střízlivý.  

„Měl jsem s tim sám zkušenosti, ale vykašlal jsem se na to, protože jsem zjistil, že si 

ten koncert jsem schopný užít i bez toho... plno lidí si myslí, že ne a já říkám, že to je jako s 

trávou. Všichni si myslej, že já když si zahulim, budu se líp učit, víc se soustředím, líp budu 

myslet, budu víc kreativní, ale není to tak. Je to o tom, že seš na tom závislej a takhle je to i s 

tim – říkaj, že si tu akci líp užijou, ale není to pravda... ty tam jdeš poslechnout hudbu, ale ty 

lidi tam choděj jenom kvůli tomu poškrábat si v noci záda. Většina těch lidí neví, co jsou ty 

drumy. Když se podíváš v tom kotli, jak ty lidi nechytaj ty doby a stejně na to paří, jejich tělo 

si dělá, co chce…“ [David] 

4.6.1 Shrnutí 

Participanti převážně negativně vzhlíží k ostatním posluchačům na živých 

vystoupeních, někteří posluchači k nim však zachovávají vlídný postoj. Všichni se shodují v 

tom, že Drum and Bass je s drogami velmi silně spojeno a s drogami se lze setkat při živých 
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vystoupeních velmi snadno. Většina z respondentů drogy zkusila a nepopírá, že při takových 

akcích drogy občas neberou, jsou ale toho názoru, že je důležité to mít pod kontrolou a musí k 

tomu být vhodná příležitost. Ti, kteří drogy nikdy nezkusili, tvrdí, že účastníci pod vlivem 

drog jsou zejména mladí lidé a ti mají tendenci kvůli svému chování degradovat scénu. Jsou 

toho názoru, že k tomu, aby si užili DnB party, nepotřebují drogy. Tento názor sdílí i jeden 

respondent, který s drogami má také vlastní zkušenosti, avšak nyní k nim má velký odpor 

kvůli vlastní zkušenosti, a hlavně kvůli ostatním účastníkům, kteří mu DnB znechutili. 

Objevily se však názory, že s EDM jsou a vždycky byly spjaty drogy, a to už od 

raného počátku. Avšak užívání různých typů drog souvisí s různými typy hudby. Pro Drum 

and Bass je prý typická zejména extáze a pervitin, a to kvůli jeho rychlému tempu. Valnou 

část účastníků Drum and Bass tak prý lze spatřit především pod vlivem těchto dvou drog.  

V pražských klubech, na základě terénního pozorování, je velmi snadné setkat se 

s drogami. V klubech se objevují osoby, které drogy pravidelně prodávají a někdy dokonce i 

samy nabízejí. Během živých vystoupení je tak možné setkat se s posluchači pod vlivem 

zejména drog a alkoholu, střízliví účastníci se v delších nočních hodinách objevují ojediněle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

4.7 Pohled na současné Drum and Bass 

Respondenti negativně pociťují změny spojené s Drum and Bass v porovnání se 

začátky, kdy Drum and Bass začali poslouchat. Důvod je podle posluchačů jednoduchý: 

Drum and Bass je performováno příliš často a vykonává ho příliš mnoho lidí. Účastníci 

výzkumu to potvrzují jak z hlediska posluchačů, tak z hlediska DJů. Také u samotné produkce 

údajně kvantita převyšuje nad kvalitou. 

 „Je to dost špatný co se týče týhle scény... je toho moc tady... všude... každej tejden 

minimálně 4,5,6 akcí ve velkejch městech, v crossu (Cross Club - pozn. autora) i pondělky i 

úterky, středy, čtvrtky... skoro každej den je nějaká drumová akce... a to se přesně ukázalo na 

mý akci prostě, že ty lidi už to vomrzuje, že už toho je tolik... je přesycenej trh... je ale i hrozně 

novejch DJů, který se snaží hrát... je hrozně DJů, hrozně akcí a ve finále málo lidí, který by to 

poslouchali jen tak... všude se to rozprostře a najednou ty akce už skomíraj... z původního 

undergroundu se stal těžkej mainstream... a to se řikalo, jak drumec bude underground (…) s 

tim souvisí i to, že mi začal vadit prostě i z zvukový stránky… že jo, že když si vzpomeneš na 

starý Black sun empire (hudební DnB producent - pozn. autora), tak to byly dobrý drumce... 

prostě starý dobrý neuro (neurofunk, subžánr DnB - pozn. autora)... a to teď přesně uplně 

vymizelo, neuro prostě nemá to vejšky, nemá to basy, takže na dobrym zvuku se to prostě nedá 

poslouchat, to prostě zní hrozně, je to furt jenom středový, plechový, jenom nějakym klackem 

v kýblu to tam řeže, to mě dycky irituje.“ [Filip Trimless] 

Dalším důvodem, proč současné Drum and Bass vidí respondenti negativně, je i 

domněnka, že posluchači Drum and Bass jsou společností zaškatulkováni jako narkomani, a 

proto s DnB nechtějí mít nic společného. Přikládají vinu komunitě Drum and Bass: 

 „V dnešní době, když řekneš, že posloucháš tadyten hudební styl, tak tě zaškatulkujou 

do hudebního stylu. A záleží na obecenstvu, který to poslouchá. Posloucháš country, 

zaškatulkujou tě jako balíka, posloucháš drumy, zaškatulkujou tě jako feťáka. Škatulkuje tě to 

hrozně a tim pádem s tim nechceš být moc ztotožňovanej, tak se straníš, jdeš do ústraní a tam 

to posloucháš ve sluchátkách. Teď je to (Drum and Bass - pozn. autora) víc punk než před 

tím, poslechnout si drumy. Jak by se na to tvářili mí kolegové v práci, kdybych přišel – 

poslouchám trash rap a drumy. Tak buď by mi nerozuměli a nebo by věděli, o čem mluvim, 

nebo by se se mnou nechtěli bavit, protože jsem feťák. Ale ani jedno z toho nejsem. V čem je 

problém? Někde se stala chyba. Je to v tý komunitě, která to dělá.“ [David] 
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4.7.1 Shrnutí: 

Posluchači současné Drum and Bass nevidí příliš optimisticky. Vadí jim, že Drum and 

Bass lze dnes slyšet velmi často a na mnoha místech. Respondenti se tak na dané akce již tolik 

netěší a nechodí na ně tolik často. Mnozí jsou toho názoru, že kvantita dnes převyšuje nad 

kvalitou Drum and Bassu. To se týká jak pořádání akcí, kde často nebývá kvalitní zvuk, ale 

také produkce samotné.  

Současné Drum and Bass má také tendence vzrůstající iniciativy o to DJovat. Není tak 

těžké dnes uspořádat DnB akci. To je jedním z faktorů, proč na DnB události v menších 

městech nechodí tolik lidí, což posluchače (v tomto smyslu pořadatele akcí) pochopitelně 

odrazuje. Jsem toho názoru, že jedním z faktorů, proč počet DJů vykonávající Drum and Bass 

roste, je mimo jiné dostupnost a cenová nenáročnost aparatury potřebné k DJingu. 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, dotazující s ostatními posluchači na akci 

příliš nesympatizují. I to je důvod, proč se jim současné DnB příliš nezamlouvá. 

Paradoxem tedy je, že posluchačům, stejně jako DJům a pořadatelům akcí vadí, že 

Drum and Bass je zkrátka všude moc. Z rozhovorů je patrné, že by uvítali spíše komornější 

verzi tak, jak tomu bylo dříve. Obecně respondenti často zmiňovali, že když Drum and Bass 

ještě nebylo tolik populární, více se těšili na dané akce, a to kvůli tomu, že tyto akce byly 

cennější díky jejich méně frekventovanému výskytu. Paradoxně jsou to však i oni samotní, 

kvůli kterým se projevuje tato změna. 
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4.8 Je Drum and Bass subkulturou? 

„Rozhodně to neni tak, že by byli všichni v pohodě, všichni byli stejní, měli společný 

zájmy, vo tom to absolutně neni, i si myslim, že ta komunita je to, že vás baví stejná hudba, ale 

tim to taky končí, neni to nějaká vzájemnost, nebo takhle, myslim si, že je to dost uměle 

vyvolávaná, i spousta lidí tam chodí proto, že se tam dobře fetuje prostě.. .k rave to vždycky 

patřilo, bylo to s tim spojený a je třeba to tak vnímat.“ [Adam 2] 

 

Výše uvedená citace ve své podstatě odpovídá na danou otázku a shrnuje poznatky 

z celého výzkumu. I přesto, že jsem se na tuto kapitolu explicitně netázal respondentů, 

odpověď lze odvodit dle jejich výpovědí.  

Subkulturu uvažuji podle definice Heřmanského a Novotné [2011], tedy že subkultura 

je skupina, ve které její členové zastávají společný specifický soubor norem, hodnot, 

životního stylu a vzorce hodnot.  

Z této definice je patrné, že Drum and Bass, konkrétně její posluchači, subkulturu 

netvoří. Posluchači Drum and Bass se sice v určitých oblastech shodují, avšak nejedná se o 

společný soubor norem, hodnot či životního stylu. 

 Respondenti pocházejí z různých socioekonomických pozadí, zaujímají různé 

profesní pozice. Oproti prvotnímu pozorování Drum and Bass dle Hallové [2016], která 

vypozorovala, že DnB poslouchají zejména muži bílé pleti a z dělnické třídy, se toto nedá říct 

o současném Drum and Bass v českých podmínkách. Navíc se respondenti liší i v subžánrech, 

které poslouchají, či neposlouchají, někteří poslouchají i jiné žánry z EDM. Všichni sami 

potvrdili, že oni sami prostřednictvím jejich image, vystupování či argotu nepůsobí a 

nevypadají jako posluchači Drum and Bass a nejsou si vědomi, že by někdo jiný z posluchačů 

to tak měl. Současní posluchači Drum and Bass z mého výzkumného vzorku neoplývají 

žádnými znaky subkulturního stylu. Zde spatřuji podobnost s postsubkulturní teorií. Podle 

CCCS šla příslušnost k určité hudební subkultuře dobře určit pomocí subkulturního stylu, 

který od sebe skupiny příslušníků jasně odlišoval. Postsubkulturní teorie však tvrdí, že pohled 

CCCS již není déle aktuální, a to díky rozmachu hudebních stylů, které od sebe nejsou 

odlišovány právě prostřednictvím stylu [Kolářová 2011: 24] 
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V osobním životě představuje Drum and Bass pro respondenty volnočasovou aktivitu, 

díky které se dokážou odreagovat, nicméně někteří respondenti sami tvrdí, že možnost 

odreagovat se není jen doménou Drum and Bass, ale hudby obecně.  

Drum and Bass sice pro některé zprvu symbolizovalo jakousi touhu poslouchat něco 

nového, odlišného od “mainstreamu”
38

, pro někoho to však představovalo a představuje jen 

party. 

V oblasti společenského života respondenti nepřikládají Drum and Bass takovou váhu. 

Sice uznávají, že i pro ně určitou úlohu ve společenském životě hraje, nicméně ne všichni jsou 

z konstituce společenského života pomocí Drum and Bass nadšeni.  

Nejvíce patrný důvod, proč na základě výpovědí respondentů DnB není subkulturou, 

přinesla kategorie vztahu k ostatním posluchačům. Jsem toho názoru, že v subkultuře k sobě 

jedinci spadající do tohoto segmentu chovají určité sympatie, uctívají společné normy či 

hodnoty a jak se říká, “táhnou za jeden provaz.” V mém výzkumu se ale ukázalo, že několik 

posluchačů vysloveně vyjadřuje odpor k ostatním příznivcům Drum and Bass, a to zejména 

kvůli drogám, které při živých vystoupeních užívají.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Pojem mainstream shledávám problematickým, a to z toho důvodu, že spatřuji mnohem více patřičných 

rozdělení než jen dichotomické rozdělení mezi subkulturou a mainstreamem. Pro vymezení mezi dvěma entitami 

však tento pojem postačí. 
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5 Závěr 

Téma subkultur není v sociologii žádným novým tématem, ba naopak. První zmínky o 

subkulturách můžeme spatřit již před téměř sto lety. Za první velký proud lze označit 

chicagskou školu, která zkoumala sociálně vyloučené jedince ve stejnojmenném městě. Tato 

škola se proslavila díky spojení teoretických východisek s empirickými výzkumy a 

etnografickým pozorováním, díky čemuž pak dokázala lépe analyzovat cílovou skupinu. 

Největší rozmach studia subkultur nastal po druhé světové válce v USA a Velké Británii. Zde 

vzniklo především díky Stuartu Hallovi Centrum pro současná kulturní studia (CCCS), které 

se zabývalo změnou uspořádání anglické společnosti v té době. 

Obě tyto školy měly společné, že na tyto skupiny vymykající se většinové společnosti 

hleděli jako na její protiklad. CCCS však při analýze vzniku takových skupin kladla důraz i na 

sociální třídu, etnicitu či pohlaví.  

Po teorii subkultur z pohledu CCCS se objevil přístup kritizující bádání 

birminghamské školy, postsubkulturní přístup. Tento směr negativně komentuje pojetí CCCS 

mainstreamové společnosti a subkultury, v pojetí postsubkulturního přístupu prý současné 

subkultury zpodobují mnohem komplexnější rozdělení. Mimoto kritizuje CCCS kvůli 

nedostatečné pozornosti věnované ženám a médiím podílejícím se na tvorbě subkultur či 

nejasně definované mládeži. Zastánci postsubkulturní teorie navíc dodávají, že v současné 

době existuje nespočet nových stylů, které již nelze popsat či definovat jako subkultury. 

Na můj výzkum českých posluchačů žánru Drum and Bass hledím právě z hlediska 

postsubkulturního přístupu, jelikož dnešní společnost je velmi fragmentizovaná. Uskutečnil 

jsem výzkumné, polostrukturované rozhovory se šesti respondenty a terénní pozorování. 

Respondenty jsou aktivní posluchači Drum and Bass, které jsem již předem znal nebo se s 

nimi seznámil na Drum and Bass festivalu. Ve svém výzkumu jsem se zabýval 

charakteristikami těchto respondentů ve vztahu k tomuto žánru, kdy jsem se snažil nalézt 

společné znaky, kterými respondenti oplývají či tomuto žánru přisuzují. Terénem, ve kterém 

jsem mapoval Drum and Bass akce jako takové, mi byly DnB události konající se v klubech či 

na festivalech. 

Ve výzkumných rozhovorech jsem se snažil přijít na to, jaké charakteristiky zaujímají 

současní posluchači ve vztahu k tomuto žánru. Abych nalezl odpověď, bylo nutné ke zjištění 
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vyřknout ještě několik podotázek a tyto podotázky seřadit do jednotlivých kategorií. 

Podotázky zkoumají význam Drum and Bass v osobním a společenském životě respondentů, 

pohled respondentů na současné DnB, jejich vztah k ostatním posluchačům či symboliku 

Drum and Bass pro posluchače. V jedné kategorii jsem se zabýval tím, zda můžeme Drum 

and Bass považovat za subkulturu, či nikoliv. Na tento okruh jsem se však respondentů 

netázal, ale odvodil ho z nasbíraných dat. 

Sesbíraná data naznačují, že respondenti jsou velice různorodou skupinou, která se 

svými odpověďmi často liší. I přesto však posluchači oplývají několika společnými znaky. 

Prvním z těchto společných znaků je Drum and Bass jako volnočasová aktivita. 

Posluchači rádi tráví čas poslechem hudby Drum and Bass ve svém volném čase. Drum and 

Bass mají spojeno s odpočinkem, relaxací, odreagováním se. To se týká jak jejich osobního 

života, tak i společenského, kdy se rádi potkají se svými přáteli. 

Dalším společným prvkem je touha angažovat se v Drum and Bass. Respondenti mají 

tendenci aktivně vykonávat Drum and Bass pomocí DJingu. S tím je však spojen i fakt, že 

rostoucí počet DJů má za následek rostoucí konkurenci mezi nimi a s tím spojenou i menší 

touhu Djovat. 

S druhým bodem souvisí i pohled na současné Drum and Bass. Respondenti zastávají 

názor, že Drum and Bass je nyní všude a už není tak unikátní, jak bývalo v době, kdy jej 

začali poslouchat. Důvodem je právě rostoucí zájem o Drum and Bass, a to jak z pohledu 

posluchačů, díky kterým je DnB velmi frekventovaně performováno, tak i z pohledu DJů. 

Současné Drum and Bass se přeměňuje skrze nové prvky, jako jsou noví účastníci, ale 

podle mého názoru i skrze vývoj IKT, který umožňuje aktivně vykonávat DnB, účastnit se 

virtuálních komunit zaměřených na Drum and Bass či poslouchat Drum and Bass online. V 

určitých případech je možné, že se noví účastníci právě prostřednictvím ICT seznámí s tímto 

žánrem. V rámci hudebních subkultur lze tak vypozorovat rostoucí rozmanitost stylů s 

klesajícím důrazem na vzájemnou vyhraněnost, což koresponduje s postsubkulturním 

přístupem. 

Dotazovaní ve vztahu k Drum and Bass často zmiňovali drogy. S užíváním drog se lze 

na DnB akcích setkat běžně, někteří sami mají osobní zkušenosti s drogami. Nicméně se 

shodují, že drogy se netýkají jen DnB, nýbrž celé EDM. Všichni, kteří drogy vyzkoušeli nebo 

je užívají, tak činí pouze a jen na Drum and Bass událostech. Jejich názory ohledně vztahu k 
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ostatním účastníkům pod vlivem drog se různí. Respondenti se ale shodují v tom, že “praví” 

posluchači nemají tendenci explicitně vyjadřovat svůj vlídný vztah k DnB pomocí angažování 

se kupříkladu ve facebookových skupinách či pomocí stylu oblékání. 

Z výpovědí vyplynulo, že posluchači Drum and Bass netvoří subkulturu. Nenasvědčují 

tomu žádné výše zmíněné společné znaky ani rozdílná socioekonomická pozadí. Při 

představení respondentů navíc bylo patrné, že respondenti poslouchají více žánrů než jen 

Drum and Bass. Skupina posluchačů není celistvá, pospolitá, ani se v ní (krom hudby 

samotné) neobjevují žádné společně uznávané hodnoty či normy, které by subkulturu 

naznačovaly. Potvrzuje se tak Muggletonova teorie, ve které tvrdí, že subkultury současnosti 

jsou neautentické, rozdílné a proměnlivé, nelze tedy již rozlišovat mezi subkulturou a 

nesubkulturou.  

V porovnání se studií Joanne Hall, kde posluchači navštěvovali živá vystoupení kvůli 

konstrukci identity, je z mého výzkumu patrné, že toto neplatí pro české Drum and Bassové 

prostředí, jelikož, jak již bylo zmíněno dříve, Drum and Bass neslouží k vyjádření jejich 

kulturních, politických či sociálních hodnot, nýbrž v první řadě jako volnočasová zábava. 

Tomuto tvrzení napomáhá i fakt, že respondenti často nesympatizují s ostatními DnB 

posluchači během živých vystoupení. 

Tento výzkum má několik limitů. Jedním z hlavních omezení je pokrytí malého 

výzkumného vzorku. Příště bych zkusil zkombinovat kvalitativní výzkum s kvantitativním 

pro větší dosah a validitu výpovědí. Bylo by také vhodné se déle pohybovat v terénním 

výzkumu a snažit se tak lépe analyzovat současnou situaci Drum and Bass. Mohlo by také být 

zajímavé zkoumat DnB skrze pohled profesionálních DnB DJů či producentů, kteří by taktéž 

mohli analyzovat české DnB a jeho transformaci. 

Pro další výzkum posluchačů Drum and Bass bych navrhoval zmapovat situaci u žen. 

Stejně jako u Joanne Hall by bylo také zajímavé analyzovat vztah posluchačů k 

posluchačkám. Zajímalo by mne, zda je u DJek náročnější se v DnB branži prosadit, a co to 

obnáší. Shledávám zajímavým zkoumat také jiné věkové kategorie, než byl můj výzkumný 

vzorek, a dále se pak také zaměřit na jiné regiony v České republice. Mimoto by bylo vhodné 

prozkoumat ostatní styly elektronické taneční hudby a následně je porovnat mezi sebou. 
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Předběžná náplň práce: 

 Drum and bass, dnb, drumy. Drum and Bass (zkráceně DnB) je hudební žánr elektronické 

hudby, jehož počátky se datují na začátek 90. let 20.století, avšak jeho kořeny nalezneme již v 60 

letech. Z Velké Británie, která je kolébkou tohoto žánru, se DnB krátce po vzniku samostatné České 

republiky dostalo i do českého prostředí. V porovnání například s punkovými posluchači však v 

českých podmínkách o posluchačích drum and bass toho nevíme mnoho.  

 

Tato Bakalářská práce se proto zabývá Drum & Bassem v České republice, konkrétněji, jejími 

současnými posluchači. V mé bakalářské práci se budu snažit zjistit, jaké charakteristiky zaujímají 

současní posluchači drum and bass ve vztahu k tomuto žánru. Jaký význam má pro posluchače Drum 

and Bass v osobním či společenském životě? Co v jejich očích tento žánr konstituuje? A můžeme stále 

hovořit o Drum and Bass posluchačích jako o subkultuře? Na tyto okruhy otázek se budu snažit najít 

odpověď. Vedlejším cílem mé práce je podat bližší informace o tomto hudebním žánru.  
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Výzkum bude probíhat pomocí polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů se současnými 

posluchači Drum and Bass.  

 

 

 

Zásady pro vypracování:  

Cílem této bakalářské práce je zjistit a analyzovat charakteristiky posluchačů, kterými ve 

vztahu k Drum and Bass oplývají. Na základě výzkumu se budu snažit nalézt společné charakteristiky. 

Chci zjistit, zda posluchači Drum and Bass tvoří subkulturu či nikoliv. 

 

Předpokládané struktura bakalářské práce  

1) Úvod  

2) Teoretická východiska  

3) Metodologická část  

4) Empirická část  

5) Závěr 
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7 Přílohy: 

Příloha č.1: Minivýzkum 

Minivýzkum byl rozdělen na dvě části, a to podle respondentů. Jednu část respondentů tvořili 

studenti gymnázia, druhou pak pracující lidé. Obě dvě skupiny jsem sehnal prostřednictvím 

metody Snowball, kdy jsem odeslal email na jednoho respondenta z každé skupiny, kterého 

jsem předem znal. Tito respondenti pak následně přeposlali email ostatním. Více v tabulce. 

    

Víte, co je to Drum & 

Bass? 

 

Počet 

Věkový průměr (zaokrouhleno na celá 

čísla) Medián Ano Ne 

Studenti 26 18 18 15 (57,7 %) 11 (42,3 %) 

Pracující 

lidé 38 41 42 10 (26,3 %) 28 (73,7 %) 

 

Z tabulky vyplývá, že studenti v necelých 58 procentech vědí, co je Drum and Bass. 

Mezi pracujícími lidmi pojem Drum and Bass zná pouze 26, 3 % lidí. Data naznačují, že 

studenti v porovnání s pracujícími lidmi více vědí, co je Drum and Bass. 

 

Příloha č. 2: Subžánry DnB 

Jungle – Jungle je považován za základní stavební kámen Drum and Bass, někdy označován 

jako oldschool DnB, avšak pojem Jungle není zdaleka tak jednoznačný. V tomto subžánru 

jsou patrné prvky přejaté z předchůdců DnB. Za průkopníky tohoto žánru bývají považování 

LTJ Bukem, Goldie, Shy FX nebo Fabio. 

Liquid Funk – Subžánr charakteristický svou harmonií a důrazem na melodické prvky. 

Oproti ostatním subžánrům působí více relaxačně a muzikálněji, nechybějí zde ani zřetelné 

vokály. Mnohdy Liquid Funk bývá nazýván jako hitový Drum and Bass, a to proto, že se 

v současnosti jedná o zřejmě jediný subžánr, který se dostal do mainstreamových rádií. 

Příkladem může být skladba Nobody to love od producenta Sigma, která má na youtube.com 
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přes 248 milionů shlédnutí
39

. Za nejznámější interprety můžeme jmenovat London Elektricity, 

Netsky, High Contrast, Nu:Tone, Logistics a mnoho dalších 

Minimal – Minimal je charakteristický svojí strohostí. Platí zde pravidlo „méně je více.“ 

Drum and Bass je zde zachyceno v té nejsurovější podobě – převážně bicí a basy bez větších 

hudebních doplňků. Jedná se o hudební ekvivalent současného minimalistického designu. 

Podobně jako Liquid Funk je založen spíše na atmosféře než na technickém perfekcionalismu. 

Za světovou špičkou minimalistického Drum and Bassu můžeme jmenovat Alixe Pereze, 

Icicle, Rockwell, dBridge či Instra:mental. 

Halftime – jak již název napovídá, jedná se o Drum and Bass s poloviční rychlostí oproti 

běžnému DnB. Svou konstrukcí může Halftime připomínat Hip-hop či Dubstep. Halftime 

přinesl do Drum and Bassu kreativitu a otevřel nové možnosti, které poskytují prostor pro 

nové polorytmy. Produkce začaly být více nepředvídatelné. Toho se chytli producenti jako je 

Ivy Lab, Hyroglifics, Fracture či  Noisia
40

. 

Jump Up – Subžánr typický svou masivní basovou linkou, jednoduchými beaty a pozitivní 

melodií. Jump Up bývá oproti ostatním příbuzným „méně vážný“, svými rysy připomíná 

jakési “kvákání”. V Česku si vysloužil přezdívku „kvákačky“. Za nejznámější interprety 

můžeme sdělit Dj Hype, Dj Hazard, Hedex či Annix. 

Techstep – Subžánr, ze kterého vyvstala současná neurofunková scéna. Pro tento žánr je 

typické téma temna a SciFi, futuristická atmosféra. Právě tento subžánr byl zprvu odrazem 

obav z nejisté kyber budoucnosti plné robotů a zařízení s umělou inteligencí. Temného pozadí 

je dosaženo pomocí syntetických a abstraktních industriálních zvuků, které zpravidla bývají 

upraveny nějakým efektem. Oproti ostatním subžánrům však není tolik zběsilý. 

Nejznámějšími producenty z tohoto odvětví jsou Ed Rush & Optical, Bad Company UK či 

C4C. 

Neurofunk – Subžánr odvozený od techstepu, jsou zde patrné prvky funku. Oproti techstepu 

se však odlišuje větším důrazem na drop
41

, je charakteristický svými staby („bodnutími“) 

jdoucí přes masivní basovou linku. Tradiční breakbeat zde nahrazují tzv. back beaty. Mimoto 

                                                           
39

 údaje platné k 31. 3. 2019 
40

NOISIA je jedním nejuznávanějších a nejvlivnějších interpretů současnosti, a to napříč všemi 

subžánry. 
41

 Drop je v EDM moment, kdy bass a rytmus udeří nejtvrději. Je to ten moment, kdy aréna plná lidí 

najednou začne skákat nahoru a dolů. 
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se vyznačuje precizní produkcí a technickou vyspělostí. Za osobnosti Neurofunku můžeme 

zmínit například interprety jako je Mefjus, Phace, The Upbeats, Audio, Jade a mnoho dalších. 

 

Příloha č. 3: Leták Renegade Hardware 

Leták na klubovou noc labelu Renegade Hardware v Londýně v prosinci 2000 
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 Příloha č. 4: Informace o respondentech 

 

Jaké 

subžánry 

DnB si rád 

pustíš? 

Jaké  DnB subžánry 

se ti nelíbí? 

Co z ostatních žánrů 

si poslechneš? 

Co z ostatních žánrů si 

neposlechneš? 

Oblíbený 

interpret 

David Vše ___ 
Techno, Minimal 

Techno 
Žádná rádiová hudba 

Signal, Cruk, 

Emperor 

Silvio Vše ___ 
Z vlastní vůle žádný 

jiný žánr 
Country Není 

Filip 

Trimless 

Vše kromě 

Neurofunku 
Neurofunk Techno, živá hudba Heavy metal 

Mefjus, 

Skeptical, 

Alix Perez, 

Mauoq, Jam 

thieves, 

Signal, Enei, 

Noisia 

Adam 1 
Vše kromě 

Jump Upu 
Jump Up Rock ___ 

Z českých 

Forbidden 

Society; 

Мefjus 

Pivo 

Neurofunk, 

Jump Up, 

Deep 

Liquidfunk Rap 
EDM typu Techno, 

House apod. 

AMC, 

Zombie 

Cats, State of 

mind, 

Telekinesis 

Adam 2 Vše ___ 
Tech House, Deep 

House, Techno 
Electro House 

Lenzmann, 

Enei 

 

 

 

 

http://www.transformationsjournal.org/wp-content/uploads/2017/01/Transformations03_Quinn.pdf
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Příloha č. 5: Scénář výzkumných rozhovorů 

1. Základní informace + socioekonomický kontext (představení respondentů + 

icebraking) 

a. Jak se jmenuješ, kolik je ti let, co/kde jsi studoval a kde pracuješ? 

b. Jak dlouho posloucháš dnb?  

c. Jak jsi se k tomu dostal?  

d. Proč jsi to začal poslouchat? 

e. Jak často to přibližně posloucháš dnb?  

f. Při jaké příležitosti si dnb pustíš?  

g. Jak často zajdeš na nějakou dnb akci? 

h. Máš nějaké oblíbené dnb interprety? 

i. Poslechneš si všechny subžánry z dnb nebo je nějaký, který neposloucháš? 

j. Označil bys dnb  jako tvůj žánr č. 1? (pokud ne, jaký jiný žánr bys označil jako 

žánr č. 1?  

k. Participuješ nějak v drum and bass (víc než posluchač)?  

l. Jsi vyhraněný/á vůči jiným žánrům, nebo si poslechneš I něco jiného, potažmo 

zajdeš na akce z jiných žánrů? 

 

2. Jaký má význam dnb v osobním životě posluchačů? (význam dnb v osobním 

životě) 

a. Proč to vlastně posloucháš?  

b. Co se ti na tom líbí? 

c. Jaký to má pro tebe význam v osobním životě? 

d. Slouží pro tebe dnb k vyjádření nějakých tvých kulturních, politických či jiných 

názorů? 

 

3. Co drum and bass v očích (uších) symbolizuje? (Konstituce drum and bass očima 

posluchačů) 

a. Co pro tebe drum and bass symbolizuje?  

b. Co si vybavíš, když se řekne drum and bass? 
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4. Jaký význam přisuzují posluchačí drum and bass v kontextu spol. života?  

a. Jaký má pro tebe DnB význam ve společenském životě? 

b. Shledáváš u DnB socializační (stmelovací) funkci?  

c. Seznamuješ se pomocí DnB? 

 

5.  Ostatní posluchači 

a. Jak na tebe působí ostatní účastníci dané akce?  

b. Existují nějaké znaky, podle kterých se posluchači dnb při bězném setkání 

poznají?  

c. Poznají, že ten druhý poslouchá drum and bass? 

 


