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Abstrakt 
Propojení hudebního světa a světa businessu je aktuální téma současné doby. Hudební 

průmysl se netýká pouze mainstreamových interpretů a kapel, ale také alternativních scén. 

Marketing v tomto prostředí hraje velkou roli. Jednak v souvislosti se značkami a 

sociálními sítěmi, a potom také v samotné propagaci hudby. Hip-hopová kultura ovlivňuje 

životy mladých lidí po celém světě. Nejedná se pouze o témata spojená s násilím a 

drogami, tak jak byla tato kultura původně reprezentovaná v USA, ale také může být 

spojena s běžným každodenním životem i na vesnici, tak jako v případě tvorby Opak Dissu 

Label.  

Práce je zpracována z pozice studenta marketingu a producenta hudby. Dívá se na aplikaci 

těchto mechanismů na současné české rapové scéně. Uvádí několik výrazných příkladů 

komunikace českých a slovenských rapových interpretů, které marketingově ovlivňují 

jejich popularitu. Práci dále analyzuje způsob jazykové a vizuální komunikace 

netradičního rapového uskupení Opak Dissu Label na sociálních sítích. Analýza byla 

možná i díky rozhovoru se členy tohoto uskupení. Práci doplňuje podrobný seznam 

literatury zabývající se hip-hopovou subkulturou a také seznam zdrojů odkazujících na 

českou rapovou scénu. 

 

Abstract 
The connection between the world of music and the world of business is nowadays a 

current theme. The music industry is not only about mainstream performers and bands, but 

also about alternative scenes. Marketing plays a major role in this environment, in 

relationship to brands and social networks and in the individual promotion of music. Hip-

hop culture affects the lives of young people around the world. It is not just about topics 

related to violence and drugs, as this culture was originally represented in the US, but it 

can also be associated with everyday life in the village, as represented by Opak Dissu 

Label. 

The thesis was written from the position of a marketing student and a music producer. The 

thesis applies these mechanisms on the contemporary Czech rap scene. It presents some 

notable examples of Czech and Slovak rap artists’ marketing communication, which had 

an effect on their popularity. Furthermore, the thesis analyses linguistic and visual 

communication of non-traditional rap group Opak Dissu Label on social networks. The 



 
 

 

analysis was also possible thanks to an interview with members of this group. The thesis is 

complemented by a detailed list of literature dealing with hip-hop subculture and a list of 

sources referring to the Czech rap scene. 
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Úvod 
Od počátků vzniku hip-hopové kultury v USA jsou jejími charakteristickými znaky 

svoboda slova a vymezení se vůči zaběhlým konvencím. Hip-hop si své postavení na 

hudebním trhu uchoval do dnešních dní a spíše ho posílil. Trh s touto hudbou se každým 

dnem zvětšuje. Přibývá lidí, kteří se o hip-hop zajímají. Hip-hopová kultura se stává 

součástí jejich životů. Přibývá množství začínajících hudebníků, a tím se také rozšiřuje 

spektrum nabízené hudby. Český rapový trh, ač relativně malý, se v posledních letech 

pomalu ale jistě začíná stávat nejzajímavějším hudebním trhem zejména pro mladší 

generace posluchačů. Zároveň má početné zastoupení také undergroundová hudební scéna, 

kde se interpreti bez větších finančních prostředků snaží prosadit se svou tvorbou.  

Jaké má tedy umělec možnosti, když se chce odlišit od konkurence? Existuje několik 

kanálů, skrze které může propagovat svoji hudbu, a dostávat ji blíže k potenciálním 

posluchačům. Nejedná se jenom o Facebook a Instagram, ale také např. Soundcloud či 

Spotify. Do popředí se dostává YouTube jako hlavní kanál, přes který mohou hudebníci 

sdílet svou hudbu a také hudební videoklipy.  

Já osobně mám k této problematice velmi blízký vztah. Zajímám se o českou i americkou 

hip-hopovou kulturu minulosti i současnosti. Produkuji vlastní elektronickou a hip-

hopovou hudbu a zároveň jsem studentem marketingu. V budoucnosti bych se rád věnoval 

právě hudbě a její marketingové komunikaci, a také proto jsem si pro svou bakalářskou 

práci zvolil toto téma.  

Cílem práce je primárně analyzovat komunikaci netradičního rapového uskupení Opak 

Dissu Label na sociálních sítích a zjistit, čím je toto uskupení specifické v kontextu české 

rapové scény. Dalším cílem této práce je popsat aktuální trendy v marketingové 

komunikaci hudebníků na českém rapovém trhu.  

V teoretické části své práce nejdříve definuji základní pojmy, konkrétně marketingovou 

komunikaci a hudební marketing, rapový slang a budování značky. Pro tuto práci je 

esenciální hip-hopová kultura, jejíž součástí je rapová hudba. Tomuto tématu věnuji 

v teoretické částí práce největší prostor. Uvádím charakteristické znaky rapu a definuji 

současné žánry této hudby. Dále se v práci zabývám aktuální situací na českém rapovém 

trhu a uvádím několik příkladů komunikace a spolupráce značek a rapperů.  

V praktické části této práce se zaměřuji na analýzu komunikace rapového uskupení Opak 
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Dissu Label. Nejdříve charakterizuji jejich tvorbu a poté analyzuji silné stránky jejich 

komunikace na jednotlivých kanálech, na kterých komunikují.  

V práci budu v teoretické části vycházet převážně z akademických zdrojů. Jelikož se však 

jedná o téma aktuální a současné, k některým tématům, jež v práci rozebírám, neexistují 

akademické zdroje, a budu tedy také čerpat z elektronických zdrojů. Stěžejním zdrojem 

této práce je rozhovor se členy rapového uskupení Opak Dissu Label.  

1.Teoretická část 

1.1. Definice pojmů 

1.1.1. Marketingová komunikace 
Existuje více definic citovaných v publikacích zaměřených na marketingovou komunikaci. 

Ve své práci se opírám o následující definice. Kotler definuje marketing jako: 

„společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a 

požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními“ 

(Kotler, 1998, s. 23).  

Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování různých 

cílových skupin, pomocí něhož mohou firmy a další instituce plnit své marketingové cíle. 

(Karlíček a Král, 2011) Dále můžeme marketingovou komunikaci definovat jako soubor 

prostředků, kterými mohou společnosti komunikovat se zákazníky, to znamená informovat 

je o produktu nebo o společnosti jako takové. (Keller, 2007) 

1.1.2. Hudební marketing 
Z hlediska definování je pojem hudební marketing zatím neujasněným pojmem. Neexistuje 

jednotná definice, samotný pojem je relativně široký. V průběhu psaní této práce jsem se 

potýkal s problémem definice tohoto pojmu.  

V praxi se jedná o aplikování marketingových nástrojů na propagaci vlastní tvorby umělců 

za účelem rozšiřování povědomí o samotné tvorbě, a z něj plynoucí zájem fanoušků o 

koncerty, ze kterých má daný umělec či kulturní instituce finanční zisk (Bačuvčík, 2012). 

Bačuvčík také hovoří o střetu umění a zábavy v rámci marketingu kultury. Ve své knize 

zmiňuje spíše oddělení světů vážné a populární hudby a rozdílné aplikaci marketingových 

prostředků, nenabízí však jasnou a použitelnou definici marketingu v hudbě (Bačuvčík, 
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2012). Velká hudební vydavatelství fungují jako firmy a marketing využívají stejně jako 

velké značky za účelem podpory prodeje produktů, tedy jednotlivých singlů nebo alb 

interpretů (Jankov, 2016). 

Strategie hudebního marketingu by se dala definovat jako marketingový plán, navrhnutý 

tak, aby zvyšoval povědomí o umělci, a také příjmy z jeho hudby. Zpravidla se hudebník 

nedrží pouze jedné strategie, ale má jich několik, a to zejména z důvodu neustále se 

měnících a vyvíjejících trendů, na které je potřeba reagovat. Umělec také nemusí promovat 

všechny své koncerty nebo písně v tu samou dobu (Thibodeaux, 2017). 

Hudební marketing nemainstreamových uskupení se zaměřuje především na digitální 

média, zejména YouTube, Facebook a Instagram. Výhodou této komunikace je fakt, že 

dává příležitost menším kapelám, jelikož nevyžaduje téměř žádné financování. Takto má 

možnost komunikovat téměř každý, kdo se rozhodne vytvářet obsah spojený s hudbou.  

1.1.3. Značka 
V rámci této práce pojem značka představuje jméno samotného hudebního subjektu. 

Unikátní design, znak, symbol, slova nebo jejich kombinace jsou používány při vytváření 

obrazu, který identifikuje produkt a odlišuje jej od konkurence. Postupem času se tento 

obraz spojuje s úrovní důvěryhodnosti, kvality a spokojenosti v mysli spotřebitele. Značky 

tak pomáhají spotřebitelům identifikovat produkt na přeplněném a složitém trhu tím, že 

zastávají určité hodnoty (Business Dictionary, 2019). 

Značky jsou neodmyslitelně vizuální. Loga značek, design produktů, balení, identita 

značky a marketingové kampaně značek vycházejí z vizuálních materiálů a vytvářejí 

výrazné obrazy značek (Schroeder, 2005). 

Pro určení, jestli je postavení značky na trhu silné, se používá označení brand equity, což 

volně přeloženo vyjadřuje hodnotu značky. Tuto hodnotu tvoří několik aspektů 

vytvářejících dohromady celek. Aaker definuje tuto hodnotu jako souhrn aktiv a závazků 

spojených se jménem a symbolem značky, které přidávají nebo také ubírají hodnotě, kterou 

produkt nebo služba poskytuje zákazníkovi firmy nebo společnosti (Aaker, 1996). 

Hlavními kategoriemi aktiv tedy jsou: 

1.1.3.1. Povědomí o značce 
Povědomí se vztahuje k tomu, jak moc je značka silná v myslích spotřebitelů. V praxi je 

povědomí měřitelné tak, že spotřebitelé mají několik pojmenování pro to, jaké mají 

povědomí o značce. Aaker píše o čtyřech stupních, „recognition, recall, top of mind a 
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dominant“, kdy první z těchto možností se ptá, jestli spotřebitel přišel někdy se značkou 

vůbec do styku. Druhý stupeň reprezentuje otázka „Kolik značek z této produktové třídy si 

dokážete vybavit?“. „Top of mind“ se vztahuje k tomu, když se spotřebitelům daná značka 

vybaví jako první a „dominant“ představuje danou značku jako jedinou, kterou si lidé 

vybaví (Aaker, 1996, s. 10). 

1.1.3.2. Vnímaná kvalita značky 
Vnímaná kvalita značky patří k asociacím spojeným se značkou. Tato asociace se označuje 

jako aktivum značky z několika důvodů. Mezi všemi asociacemi značky byla pouze 

vnímaná kvalita prokázána jako vedoucí k finanční výkonnosti. Dále je vnímaná kvalita 

často hlavním, ne-li základním strategickým směrem podnikání. Vnímaná kvalita je 

spojena a velmi často také řídí jiné aspekty toho, jak je vnímaná samotná značka (Aaker, 

1996, s. 17). 

1.1.3.3. Loajalita ke značce 
Loajalita ke značce bývá často vyjmutá z konceptů hodnoty značky, avšak existují 

minimálně dva důvody, proč je toto aktivum relevantní.  Za prvé, hodnota značky je 

velkou mírou tvořena právě loajalitou zákazníka, se kterou může dále pracovat. Za druhé, 

pokud bereme loajalitu jako aktivum, mohou se, a také by se měly, vytvářet programy pro 

vytváření a podporu loajality, které poté vedou k vytváření a následnému zvyšování 

hodnoty značky (Aaker, 1996, s. 21). 

V kontextu budování hudební značky a obzvláště hudební značky na českém trhu, 

představuje loajalita k dané značce také určité postavení ve společnosti. Tomuto pohledu 

se budu více věnovat v praktické části této práce.  

1.1.3.4. Asociace spojené se značkou 

Hodnota značky je značně podporována asociacemi, které si spotřebitelé spojují se 

značkou. Tyto asociace mohou obsahovat atributy produktu, ambasadora spojeného se 

značkou nebo určitý symbol. Asociace spojené se značkou jsou řízeny identitou značky – 

tím, co chce organizace v myslích spotřebitelů zastávat. V případě této práce mluvíme o 

interpretech a hudebních skupinách. Klíčem k vybudování silné značky je tedy vyvinutí a 

implementovaní identity značky (Aaker, 1996, s. 25). 

V hudebním průmyslu se značkami stávají sami interpreti. Velmi často si to uvědomují a 

otvírají se spolupráci s jinými značkami. Tyto případy popíši v následujících částech práce.  
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Ne všechny tyto kategorie je snadné reálně změřit v praxi hudebníků na českém trhu. 

Například kategorie vnímané kvality značky je z hlediska hudby těžce uchopitelná, závisí 

na rozdílném vkusu spotřebitelů. Fakt, že nějakého interpreta vnímá velké množství lidí 

jako kvalitního, neznamená, že je jeho hudba kvalitní.  

1.1.4. Rapový slang 
Jaroslav Hubáček ve své knize O českých slanzích z roku 1979 definuje pojem slang. 

„Slang je svébytná součást národního jazyka, jež má podobu nespisovné vrstvy speciálních 

pojmenování realizované v běžném (nejčastěji polooficiálním a neoficiálním) 

dorozumívacím styku lidí vázaných stejným pracovním prostředím nebo stejnou sférou 

zájmů a sloužící jednak specifickým potřebám jazykové komunikace, jednak jako 

prostředek vyjádření příslušnosti k prostředí či k zájmové sféře.“ (Hubáček, 1979, s. 18). 

Na základě této definice lze v rámci rapové scény mluvit o rapovém slangu. Uživatele 

tohoto slangu spojuje zájem o rapovou hudbu a jeho používáním vyjadřují příslušnost 

k rapové kultuře a jeho prostředí. Vyskytuje se také propojení se slangem mladých lidí, 

který se neustále vyvíjí, běžné je používání slov „hejt“, „felit“ nebo „banger“ (Banger.cz, 

2018).  

1.2. Subkultura hip-hopu/rapu 
Definice pojmů je pro tuto práci esenciální. Na začátku druhé kapitoly se budu zabývat 

definováním hip-hopové kultury.  

Nejdříve by bylo vhodné rozlišit pojmy hip-hop a rap. Krims tento rozdíl popisuje 

následovně: „Jedna věc je jasná, rap popisuje pouze druh hudby, kdežto existuje také hip-

hopový tanec (breakdance), hip-hopové vizuální umění (graffiti), hip-hopové oblečení a 

v závislosti na tom, koho se ptáte, pravděpodobně také další hip-hopové věci.“. Není to 

však jediný rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Často se objevuje hudba označovaná jako 

hip-hop, která však neobsahuje rap, jako příklad uvedu „trip-hop“ (např. britská kapela 

Portishead) nebo „hip-hopové R’n’B“ (Mary J. Blige) (Krims, 2000).  

Veselý charakterizuje postavení rapu v hip-hopové kultuře takto: „Jednotlivé tradiční 

„elementy“ tvořící jádro (hip-hopové) kultury – tedy graffiti, breakdance, rap a DJing – 

jsou metody kreativní resistence. V případě graffiti se jedná o vymezování prostorových 

teritorií v rámci městské džungle, tvoření alternativních map. Rap je potom slovní graffiti. 

Ať je jeho obsahem vychloubání, ponižování protivníka, tropy reprezentace, autenticity 
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anebo v neposlední řadě zaznamenání společenské či rasové nespravedlnosti, vždy se jedná 

o vytváření symbolických hranic v opozici proti těm, které jsou dané.” (Veselý, 2012, s. 

262) 

Od počátků tohoto stylu a subkultury s ním spojené jsou jeho typickými prvky vyjádření 

vlastního názoru, často spojeného s politickou situací, v případě černošského obyvatelstva 

v USA s policejní brutalitou a systémovými problémy, odpor vůči zaběhlým konvencím. 

Rapová hudba se stala hlasem lidu, dotýkala se témat, se kterými se velké množství lidí 

ztotožňovalo a reálně formovala jejich životy. Přestože se dá tvrdit, že většina trendů a 

různých stylů globální hip-hopové kultury pochází právě z USA, rapová hudba má svou 

specifickou tvář v každé společnosti, ve které se objevuje (Krims, 2000). 

1.3. Historie hip-hopu 
Historie hip-hopové kultury je natolik rozsáhlá, že by vystačila na samostatnou 

akademickou práci, a proto vyberu pouze nejvýraznější momenty, které utvářely podobu 

rapu do dnešní doby.  

Rap jako žánr vznikl ve Spojených státech amerických v 70. letech minulého století na 

východním pobřeží, konkrétně v Bronxu v New Yorku. Z počátku jej kritikové hudební 

branže označovali za pouhou módu, která brzy opadne. Popularita tohoto žánru se 

však rychle zvyšovala, postupně se přidaly i rapové uskupení ze západního pobřeží USA.  

(Veselý, 2012)  

Rapová hudba prošla v posledních dvou desetiletích významnými proměnami. Jedna  

z nejvýznamnějších se objevila na počátku 90. let se vznikem „gangsta rapu“ (Kubrin, 

2005), který se vyvíjel především, i když ne výlučně, v Kalifornii (Quinnová, 2005).  

Násilí představuje velkou část rapové hudby, zejména tzv. „gangsta“ rapu. Kubrin zjistil, 

že téměř 65 procent písní, které byly vybrány do jeho studie z roku 2005, odkazuje na 

některé aspekty násilí a mnoho písní tyto aspekty zobrazovalo velmi graficky. Právě  

z tohoto důvodu je „gangsta“ rap pro části posluchačů kontroverzní a nepopulární. Rappeři 

však díky své hudbě vyprávějí důležité příběhy. Někteří používají své pouliční znalosti  

k vytváření příběhů v první osobě, které interpretují, jak sociální a ekonomická realita 

ovlivňuje mladé černošské obyvatelstvo v kontextu zhoršujících se podmínek ve městě. 

Jiné příběhy mohou být mytičtější než faktické. Bez ohledu na jejich zdroj nebo pravost, 

rapové texty slouží specifickým společenským funkcím ve vztahu k chápání pouličního 
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života a násilí (Kubrin, 2005). 

Quinnová se zaměřuje na takové rappery jako Ice Cube (N.W.A.), Snoop Dogg a další a 

přidává nové interpretace vzestupu „gangsta“ rapu z okrajů populární hudby k jeho 

dominanci v hip-hopu v polovině 90. let (Quinnová, 2005). 

Konkrétně skupina N.W.A., jejíž členové v tvorbě reflektovali své okolí a věci, které jej 

utvářely, se stala jedním z nejvýraznějších uskupení hip-hopové historie. Témata jako 

násilí, chudoba a drogy se běžně objevovala v jejich tvorbě. Díky skladbě „Fuck Tha 

Police“, která byla nahraná jako odpověď na policejní brutalitu, se o ně dokonce začala 

zajímat FBI. V té době nebylo úplně běžné, aby se hudba s touto tematikou objevovala 

v rádiích. Tato negativní publicita paradoxně N.W.A. prospěla a jejich deska Niggaz For 

Life zaznamenala raketový nárůst prodejů (Veselý, 2012).  

Je důležité si klást otázku, proč jsou „gangsta“ rapové texty děsivé, a snažit se zjistit, zda-li 

je možné rozpoznat podmínky, které činí tyto texty v černošských komunitách 

smysluplnými (Dyson, 1996). Podle Dysona rappeři nejenom reagují na otázky 

rozmanitosti, ale také formují trh, a proto nepřijímá chápání „gangsta“ rapové hudby jako 

pouhé prosazování negativních hodnot. Dyson si uvědomuje, že rapoví umělci se vymezují 

vůči hodnotám dominantní kultury. Nejedná se pouze o černošské komunity, je důležité do 

analýzy rapu zahrnout také ideologie, které formují komunity v celé Americe (Hemmer, 

1998). 

V roce 1999 se podle časopisu Time stal z hip-hopu nejposlouchanější segment hudebního 

průmyslu v USA s počtem osmdesáti jedna milionů prodaných kusů CD (Veselý, 2012). 

S nástupem digitální doby můžeme sledovat také růst popularity tohoto žánru po celém 

světě. V současné době lze hovořit o hip-hopu jako o dominantním žánru mezi mladými 

lidmi. Server Billboard zveřejnil statistiky streamovací aplikace Spotify, které hovoří ve 

prospěch hip-hopu. Téměř 30% všech streamovaných skladeb patřilo pod žánry R’n’B 

nebo hip-hop (267,4 miliard přehrání z celkového počtu 901 miliard). Rapper Drake jenom 

během roku 2018 nashromáždil přes 11 miliard streamů svých skladeb, čímž překonal svůj 

rekord 6,4 miliard streamů z roku 2017 (Billboard, 2019). 

Hip-hop však nejsou pouze čísla. Pokud na něj nahlížíme i sociologicky, samotná 

komunita lidí, která se formuje kolem hip-hopové kultury, má velmi výrazný vliv na 

formování osobností mladých lidí. Ukazuje a pomáhá vytvořit identitu jednotlivců a 

kolektivů (Roy, 2010). 

Výzkum z roku 2016 s názvem Vztahy a rap, popisující vztahy mladých lidí, 
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identifikujících se jako rappeři, s lidmi pohybujícími se v prostředí rapové hudby, 

prokázal, že vliv této hudby a komunity kolem ní vytvořené, je zásadní pro životy mladých 

lidí. Mladí umělci v něm hovořili o tom, že jediní lidé, kteří měli jejich důvěru, byli 

kolegové, rapoví umělci, protože společně sdíleli své zkušenosti prostřednictvím hudby, 

kterou tvořili. 

Výzkum prokázal, že mladí muži používali rapové texty k vyjadřování situací svých životů 

a popisu emocí, které nemusejí být jinak schopni vyjádřit (Crawford, Grant a Crews, 

2016). 

1.3.1. Rapové styly  
V dnešní době je rap resp. hip-hop primárním žánrem mezi mladými lidmi (Kitwana, 

2003). Rozšiřuje se také spektrum různých stylů, ze kterých si člověk může vybrat. 

Můžeme rozlišit tři hlavní styly, trap, grime a boombap, ale ke každému zmíněnému žánru 

se vytváří velké množství dalších podžánrů. V praxi se každý z těchto stylů vyznačuje 

jiným tempem, označovaným také jako BPM, neboli „beats per minute“ a rytmem bicích 

nástrojů (Backtracks, 2019).  

1.3.1.1. Trap 
Trap je styl, který se vyvinul primárně v jižních státech USA. Své kořeny má v jižanském 

stylu Crunk, který Veselý definuje jako „spojení „get cranked“ – „stát se intenzivnějším, 

šílenějším, divočejším“. Paralelní definicí je vysvětlení slova crunk jako portmanteau 

crazy (šílený) a drunk (opilý).” (Veselý, 2012, s. 89) 

Trap je založen na používání zvuků hudebního nástroje Roland TR-808, temných 

melodiích a rychle se měnících hi-hatech, což je součást bicí soupravy, kombinující činel a 

stojan, které jsou ovládány nožním pedálem. V roce 2005 se se začal propracovávat do 

mainstreamu, tzn. začal být čím dál více populární. Interpreti velmi často rapují o svém 

okolí, tedy v případě amerických umělců, pocházejících většinou z chudých oblastí, jsou to 

drogy, ženy, chudoba, ale také touha po penězích a moci (GQ, 2012). Mezi hlavní 

představitele trapu u nás patří label Milion+, Hypno808 a další. 

1.3.1.2. Grime 
Grime vznikl ve Velké Británii a byl popularizován na pirátských rozhlasových stanicích, 

např. Rinse FM. Charakteristikou tohoto žánru je, že většina umělců začínala právě 

v pirátských rádiích na britských přistěhovaleckých sídlištích, bez kvalitní techniky, často 
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pouze s mikrofonem (Veselý, 2012).  

Mezi nejvýznamnější umělce tohoto žánru patří Wiley, Dizzee Rascal a Skepta. Album 

Dizzeeho Rascala Boy in da Corner získalo v roce 2003 Mercury Prize. Dá se považovat za 

první průlom grimu do většího povědomí lidí. Grime je ve své podstatě velmi ovlivněn 

britskou elektronickou scénou. Tento styl je charakteristický tvrdými texty a energickými 

výkony na koncertech, což z něj dělá spíše jakési hnutí, než pouze hudební styl. Je to žánr 

vytvořený mladými lidmi, kteří vyprávějí příběhy svých životů, ať už v pozitivním či 

negativním slova smyslu (Metro, 2018).  

V České republice grime nejvíce proslavil rapper jménem Smack, který založil label 

ARCHETYP 51. V současnosti reprezentuje jediné větší uskupení tvořící grimovou hudbu 

u nás.  

1.3.1.3. Boom bap  
Boom bap je styl produkce hip-hopové hudby. Termín "boom bap" je onomatopoeia pro 

bubnové zvuky prominentní v boom bapu. Tento styl je obvykle rozpoznán akustickou 

bubnovou smyčkou / breakem, která je potom rozštěpena a přehrávána pomocí sampleru 

jako je Akai MPC nebo SP1200. Ačkoli se stále ještě produkují nové nahrávky a boom bap 

už není dominantním stylem hip-hopu, zůstává stále předním žánrem alternativního hip 

hopu. Nicméně se zřídka objevuje v Top 40 hip-hopových skladeb (Discogs, 2016).  

Na české scéně tento styl zastupuje především pražské uskupení TyNikdy Label.  

1.4. Subkultura hip-hopu v České republice 
V České republice se hip-hopová hudba stala populární mnohem později, než v USA. Bylo 

to způsobeno tehdejším komunistickým režimem. Za první pokus o tvorbu hip-hopové 

hudby se považuje skupina Lesík Hajdovský a Manželé. Svou hudbu představili lidem sice 

už v polovině osmdesátých let, svoji desku „Jižák, Jižák“ / „Je to vono“ však vydali až  

v roce 1990 (Veselý, 2016). Nahrávku vydal Bonton (Discogs, 2019). S hip-hopem však 

hudba Manželů neměla mnoho společného, jednalo se spíše o jakousi recitaci textů do 

hudebního podkladu.  

Silnou inspiraci americkou hip-hopovou kulturou můžeme plně pozorovat až s nástupem 

uskupení WWW a jejich klipu „Noční můra“ z roku 1993. Klip obsahoval všechno, co do 

té doby symbolizovalo hip-hop, tedy velké oblečení, beat inspirovaný americkými N.W.A. 

a samozřejmě také graffiti. Kolem lidí pohybujících se na graffiti scéně v podstatě u nás 
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vznikla i hip-hopová kultura v pravém slova smyslu (Veselý, 2016). 

Rok po vydání klipu WWW se do povědomí lidí začíná dostávat další pražské uskupení 

s názvem Peneři strýčka Homeboye, působící ve změněné sestavě dodnes. Se 

zmiňovanými WWW se členové Penerů nebo také PSH, což je zkratka jejich názvu, 

seznámili právě díky subkultuře graffiti. V roce 1994 vydali ve vlastním nákladu projekt 

Jižák, jako poctu průkopníkům hip-hopu u nás, Manželůmů; a demo s názvem Párátka 

Adventní Expresní Lyrici (Veselý, 2016). 

Kromě výše jmenovaných projektů stojí také za zmínku uskupení Chaozz s jejich albem  

„... a nastal chaos“. Jednalo se o první projekt, který měl co do činění s profesionálním 

vydavatelstvím a smlouvou. Tím vydavatelstvím bylo PolyGram, díky kterému mohl 

Chaozz prodat padesát tisíc desek, což bylo do té doby na české scéně nevídané (Veselý, 

2016). Další projekty a uskupení tak zásadní vliv na formování hip-hopové subkultury 

neměly.  

Rapová scéna se od devadesátých let výrazně posunula a opisuje trend tohoto stylu v USA. 

V současnosti na scéně funguje několik velkých jmen. BiggBoss, label zakladatelů scény  

u nás, PSH, je sice stále aktivní, nicméně začíná ustupovat mladším rapperům (Sumec, 

2016).  

Dále zde funguje label ARCHETYP 51, který založil rapper Smack, věnující se primárně 

stylu grime. Vedle něj existuje label Hypno808, založený rapperem jménem Hugo Toxxx, 

což je další výrazná postava české scény (Sumec, 2016). 

V poslední době by se však dalo tvrdit, že české scéně dominuje label Milion+, jehož 

zakladatelem a hlavní tváří je rapper Logic, který si také říká Yzomandias.  

V České republice funguje mainstreamový rap, ale mnohem častěji také nemainstreamový 

rap nebo underground, kde se umělci snaží prosadit s tím, co mají zrovna k dispozici, a 

tudíž je zdejší scéna velmi rozmanitá.  

1.5. Hudební průmysl v USA 
Spojení rapové hudby a praktik managementu hudebních vydavatelství je předmětem velké 

kritiky tohoto žánru. Například v souvislosti s „gangsta“ rapem existují důkazy, že hudební 

vydavatelství nabádala umělce, aby produkovali právě takový obsah. Zajímavá je  

i strategie amerického rapového labelu Def Jam v té době. "Právě teď jsou „gangsta“ 

rappeři velká věc. Pokud [hypotetická rapová skupina] vypadá jako druh skupiny, která 

má schopnost dělat to („gangsta“ rap), pak [náš label] může podporovat danou skupinu, 
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aby udělala nějaké písně ve stylu „gangsta“. " (Lena, 2006, s. 480) 

Komunikace na americkém trhu tedy byla dříve velmi ovlivňována samotnými 

vydavatelstvími. Zároveň se také rappeři naučili komunikovat různými způsoby, 

mluveným slovem, vizuální stránkou v podobě klipů a v neposlední řadě také svým 

oblékáním. Všechny tyto aspekty hrají velkou roli v tom, jak se jednotliví interpreti 

profilují na trhu a jakým způsobem se snaží odlišit od konkurence.  

Špatné vztahy mezi rapperem a vydavatelstvím mohou mít nedozírné následky. Příkladem 

je rapper Lil Uzi Vert, jehož problémy dosáhly takové meze, že mu bylo vydavatelstvím 

Generation Now zakázáno vydat album. Naštěstí se situace urovnala a v březnu tohoto 

roku dostal rapper povolení projekt vydat (XXL, 2019). 

To do jisté míry platí dodnes, avšak objevuje se velké množství rapperů, kteří nejsou 

podporováni velkými vydavatelstvími a často tvoří hudbu pouze na své náklady. Příkladem 

je uskupení Suicideboys nebo floridský rapper Pouya (The Spinoff, 2017).  

1.6. Spolupráce rapperů a značek v USA 
Devadesátá léta jsou hudebními kritiky a umělci považována za „zlatou éru“ hip-hopu.  

V tomto desetiletí dosáhla kultura i hudba jakési zralosti, začala vstupovat do pop kultury a 

umělci také začali do svých textů zahrnovat větší množství názvů značek (Rolling Stone, 

2014). Avšak první příklad spolupráce rappera a velké značky se datuje už do 80. let. V té 

době byla jednou z nejvýznamnějších hip-hopových skupin Run DMC. Jedním z jejich 

největších hitů je píseň „My Adidas“. Poté, co byl během koncertu Run DMC v roce 1986 

v New Yorku jeden ze zaměstnanců společnosti Adidas svědkem toho, že mnoho fanoušků 

zvedalo nad hlavu své tenisky značky Adidas, inspirovalo ho to k tomu, aby se skupinou 

uzavřel smlouvu o spolupráci. Spolupráce byla úspěšná a připravila půdu pro mnoho hip-

hopových umělců, aby se později stali tvářemi Adidasu (Business of Fashion, 2014). Od té 

doby se objevily nejrůznější spolupráce rapperů a značek. 

Velké značky na americkém trhu pochopily marketingovou sílu známých rapperů. 

V důsledku této skutečnosti tedy můžeme hovořit o trendu v marketingové komunikaci. 

Spojení jmen jako Jay-Z a Budweiser, Drake a Sprite nebo Lil Yachty a oděvní značka 

Nautica mohou být příkladem partnerství, která se začala realizovat. Podobných druhů 

spolupráce bychom na americkém trhu našli nespočet (Forbes, 2017). 
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1.1. Současná situace na českém rapovém trhu 
Český rapový trh zaznamenal v posledních několika letech výrazný nárůst popularity. 

Dříve na trhu působilo pouze několik velkých jmen, např. výše zmiňovaný BiggBoss, 

Hypno808 nebo TyNikdy, které však v nedávné době doplnili další velcí hráči, jmenovitě 

Milion+, Opak Dissu Label či Dvojlitrboyzzz.  

S rostoucí popularitou rapové hudby vzrostla i poptávka po jakýchkoliv informacích 

týkajících se oblíbených interpretů (Horváth, 2017).  

Značky si začaly všímat potenciálu interpretů. Velmi častá je spolupráce interpretů se 

značkami Queens nebo Footshop, největšími českými obchody se 

streetwearovým oblečením. V praxi spolupráce funguje tak, že umělci dostanou od těchto 

obchodů oblečení výměnou za to, že se toto oblečení objeví buď na sociálních sítích nebo 

v klipech rapperů. Tato spolupráce je oboustranně výhodná, jelikož umělci působí v roli 

influencerů, což je pro značky čím dál více výhodnější, a umělci zase neustále dostávají 

nové oblečení, tudíž se kromě hudby mohou snažit prosadit i na poli módy. Konkrétně 

Queens se touto cestou snaží o zachování komunity kolem hip-hopové kultury, se kterou je 

spojován už od dob svého založení. Příkladem spolupráce s rappery jsou případy rappera 

Viktora Sheena, brněnského Indiga, ostravského labelu Azurit Kingdom (Mediaguru, 

2019).  

Co se týče komunikace, je český rapový trh velice rozmanitý. Každá rapová skupina se 

profiluje trochu odlišným stylem. V kontextu toho, že český trh je malý, je to logické, 

potřeba odlišit se je důležitá a není toho tak těžké docílit.  

V následující kapitole popíšu několik případů spolupráce značek s rappery a také výrazné 

případy komunikace na českém rapovém trhu.  

1.7. Výrazné případy komunikace 
Spolupráce značek s rappery začaly existovat už v začátcích komerčního rapu na české 

rapové scéně, dříve to však probíhalo bez povšimnutí.  

Co se však týče posledních dvou nebo tří let, trend spoluprací rapperů a značek značně 

vzrostl. S nástupem Instagramu a s narůstajícím počtem jeho aktivních uživatelů se 

značkám i samotným umělcům otevřely téměř neomezené možnosti. Spolupráce proto 

probíhají velmi frekventovaně. České rapové interprety zpravidla sleduje velké množství 

převážně mladšího publika. Nabízí se zde relativně jednoduchá možnost využití rapperů 
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jako influencerů pro přesné zacílení reklam na takové lidi, které by daná reklama mohla 

zajímat, tzn. lidi zajímající se o hudbu či módu.  

V této části práce představím také vývoj v marketingové komunikaci hudebníků na českém 

a slovenském rapovém trhu v posledních několika letech a v poslední podkapitole vývoj 

shrnu a vyvodím z něj závěr pro aktuální trendy na tomto trhu.  

1.7.1. Rytmus 
Pokud se nebudu zaměřovat pouze na Českou republiku, na Slovensku by se dalo najít také 

velké množství výrazných případů toho, kdy se interpret dostal do mediálního povědomí. 

Patrik Vrbovský, známý také jako Rytmus, je však zosobněním výraznosti. Tento umělec 

velmi brzy pochopil, že jakákoliv mediální pozornost, třeba i špatná, je prospěšná hodnotě 

jeho jména, a tedy jeho značku. V podstatě se stal průkopníkem toho, co všechno může 

umělec udělat a marketingově tak pomoci hodnotě své značky. Rytmuse však nelze označit 

pouze za rappera, jelikož v minulosti žánrově dost experimentoval, čímž samozřejmě 

získal velké množství ne nutně rapových fanoušků. Rytmus ostatním rapperům ukázal, že 

mediální pozornost, ať už pozitivní či negativní, má ve finále vždycky pozitivní dopad na 

hodnotu značky, tedy samotného jména interpreta (Horváth, 2017).  

Za zmínku stojí několik věcí, které jej proslavily, např. ještě jako součást uskupení 

Kontrafakt kompletně zničil v hudebním klipu skladby s názvem JBMNT auto značky 

BMW, což vzbudilo velké rozhořčení nejen u fanoušků, ale také u lidí, kteří ho do té doby 

vůbec nesledovali (Refresher, 2014). Dále bych mohl zmínit i skutečnost, že v roce 2011 

dělal porotce v talentové soutěži Superstar, čímž se opět dostal do povědomí nové generace 

posluchačů. Rytmus si je velmi dobře vědomý hodnoty svého jména. Potvrdil to  

i v nedávné době, kdy se utkal s dalším rapperem Marpem v boxu, což opět vzbudilo 

obrovskou mediální pozornost. Díky těmto velmi promyšleným marketingovým krokům 

zůstává i ve svých čtyřiceti letech stále relevantním interpretem na česko-slovenské 

hudební scéně (iDnes, 2019).  

1.7.2. DJ Wich 
Jedním z prvních interpretů na české scéně, který aktivně spolupracoval se značkami, byl 

DJ Wich. Patří k zakladatelům české rapové scény tak, jak ji známe dnes. Má za sebou 

nespočet projektů, producentských desek, desek s rappery, vlastní svoji značku oblečení, 

vytvořil hudbu k filmům Gympl a Ulovit Miliardáře. Je známým sběratelem tenisek. První 

model tenisek Nike Air Max si koupil před 28 lety. Díky svému vztahu k této značce 
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se roce 2016 stal jedním z devíti lidí z celého světa, kteří se podíleli na spolupráci se 

značkou Nike v rámci projektu Masters of Air (DJ Wich, 2016). K projektu vyšel také 

dokument o všech devíti sběratelích. DJ Wich je jedním z předních ambasadorů této 

značky v České republice právě i díky své dlouholeté lásce k teniskám stejnojmenné 

značky. DJ Wich je však interpret, který se neprezentuje nijak kontroverzně, a možná 

právě proto je jeho spolupráce s touto značkou možná, jelikož se Nike nemusí obávat 

žádných skandálů.  

1.7.3. Vladimir518 – Red Bull 
Spolupráce Vladimira518 se značkou energetických nápojů RedBull začala už před 

několika lety a postupně se vyvíjela. V roce 2015 vznikl web 518.redbull.cz, na kterém se 

nachází video s tímto interpretem, kde představuje 3 projekty, na kterých v té době 

pracoval. Video však v době psaní této práce nebylo dostupné, a tudíž jsem ho nebyl 

schopen analyzovat (RedBull.cz, 2015). Stránka 518.redbull.cz však funguje do dnešního 

dne. Nachází se zde interaktivní mapa dvaceti míst, které formovaly život tohoto pražského 

umělce. Každé místo může návštěvník stránek otevřít na mapě a přečíst si k němu také text 

napsaný samotným Vladimirem518 (518.redbull.cz, 2016). Stránky mají zajímavý 

interaktivní koncept. Vizuální zpracování však pokulhává a celkově nejsou uživatelsky 

moc dobře přístupné.  

Na jaře roku 2017 se začaly na pultech supermarketů objevovat plechovky energetického 

nápoje RedBull, které měly na svém obalu obličej rappera Vladimira518. V květnu 2017 

vyšel na stránkách RedBull článek o této spolupráci, který obsahuje i video o tom, jak byl 

celý projekt realizován. Kampaň vznikla na podporu vydání alba Vladimira518 s názvem 

„Ultra! Ultra!“. 

Spolupráce RedBullu a Vladimira518 nebyla zpočátku špatná, umístění hlavy a podpisu 

interpreta na plechovku RedBullu však nebyl úplně šťastný krok. Na stránkách 

vytvořených přímo k této spolupráci tvůrci zmiňují, že tato kampaň bude „ostře polarizovat 

názory“ (RedBull.cz, 2017).  

Stejný názor měla i většina jeho fanoušků nebo lidí, kteří tuto kampaň zaregistrovali. 

Strhla se lavina nesouhlasných komentářů na rapperovu adresu, vztahujících se k tomu, že 

se zaprodal a vlastně i samotné album z hudebního hlediska není ničím přelomovým (ČT 

24, 2017).  
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1.7.4. Logic – Sprite 
Mezi nejvýraznější představitele současné rapové, popř. trapové scény v České republice 

patří bezpochyby Jakub Vlček, známý také pod pseudonymy Logic či Yzomandias. Tento 

rapper je základním stavebním kamenem labelu Milion+, majícím na svém YouTubovém 

kanále v době psaní této práce okolo 340 tisíc odběratelů. Tento label obsadil v posledních 

několika letech přední pozici na českém rapovém trhu. Tvoří jej několik umělců, kteří 

pravidelně zásobují český YouTube singly populárními především u mladšího publika 

(Milion+ YouTube, 2019). Logic v současné době disponuje sto osmdesáti tisíci followery 

na svém Instagramovém účtu a je z hlediska marketingu velmi lukrativní pro nejrůznější 

firmy (Yzomandias Instagram, 2019a).  

V roce 2017 vyšel na YouTubovém kanálu Milion+ klip s názvem Mikasa Sukasa, který je 

celý laděný do světle zelené barvy a kde Logic rapuje “… nalej mi gin a Sprite”. Video má 

v současné době okolo 7,5 milionů zhlédnutí. Na konci videa se kromě dalších značek 

objeví také logo Sprite. Lze tedy předpokládat, že vznik tohoto singlu sponzorovala právě 

značka Sprite (Milion+ YouTube, 2019). Vzhledem k tomu, že jsem nenašel žádné zdroje 

pro podporu tohoto tvrzení, se však jedná pouze o domněnky. Dle mého názoru byla forma 

komunikace velmi dobře zvolená, jelikož umělec typu Logica má velký vliv na mladší 

posluchače. Fakt, že se značka Sprite nebála a oslovila ho, znamená, že si velké značky 

začínají všímat marketingového potenciálu rapperů na českém trhu.     

1.7.5. Ca$hanova Bulhar – Labello – TK27 
Trochu jiný případ marketingové komunikace popíši v této podkapitole. Český rapper 

Ca$hanova Bulhar je vycházející hvězda české scény. Patří do labelu Dvojlitrboyzzz. Na 

přelomu roku 2018 a 2019 vydal na kanále svého labelu singl Off season. Hostují zde také 

pražský rapper Labello a záložník fotbalového klubu FK Teplice Tomáš Kučera, 

vystupující pod svým rapovým jménem TK27. Singl je stylizovaný do fotbalového 

prostředí. Obsahuje záběry z fotbalového hřiště a s prostředí před žižkovským stadionem 

klubu Viktoria Žižkov, především proto, že jeden z interpretů, Labello, na Žižkově bydlí.  

Singl je zajímavý z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že poprvé na české 

scéně došlo k propojení rapového a fotbalového světa v podání Tomáše Kučery. Pouze to 

potvrdilo fakt, že rap a fotbal mají k sobě blíže, než si lidé myslí. Druhým důvodem je 

sloka Tomáše Kučery, kde se velmi peprně vyjádřil k současné situaci na vysokých 

pozicích FAČR, tedy Fotbalové asociace České republiky, a slovy „Hraju za Teplice, ne za 
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vyje**nou Spartu, je*u toho Berbra a samozřejmě Peltu“ rozpoutal aféru jednak na české 

rapové, fotbalové a především mediální scéně. Z článku na portálu Seznam Zprávy  

z 23. listopadu 2018 bylo patrné, že Kučera by teoreticky mohl být za své výroky od Etické 

komise FAČR potrestán pokutou ve výši až 500 tisíc korun a dvouletým zákazem činnosti. 

Mluvčí FK Teplice uvedl, že Kučera ví, že udělal chybu a za svůj text se omluvil (Seznam 

Zprávy, 2019). 

Za své slova byl nakonec potrestán etickou komisí FAČR pokutou ve výši 60 tisíc korun, 

vůči které se však odvolal a následně mu byla snížena na „pouhých“ 40 tisíc korun 

(Seznam Zprávy, 2019).  

Pokud nebudeme brát v potaz, zdali si jmenovaní zasloužili to, jak se o nich teplický 

fotbalista vyjadřoval, pořád se jednalo o kauzu probíranou na nejrůznějších internetových 

portálech. Sport.cz, Seznam Zprávy, bulvární Expres.cz, iSport Blesk a v poslední řadě 

také ČT Sport. Všechny jmenované stránky se k této kauze vyjádřily a skladba byla tím 

pádem neuvěřitelně mediálně probíraná, což zřetelně napomohlo i popularitě této skladby, 

která má ke dni psaní této práce okolo čtyř set tisíc zhlédnutí na YouTube za pět měsíců od 

jejího publikování (Off Season, 2019). 

Došlo tedy ke zřetelnému prolnutí těchto dvou ne tolik odlišných světů, fotbalu a rapu a 

Kučera přivedl k těmto interpretům nové fanoušky, tudíž je to dle mého názoru z hlediska 

marketingu geniální, leč lehce kontroverzní krok.  

1.8. Aktuální trendy v marketingové komunikaci na 

českém rapovém trhu 
Z hlediska marketingové komunikace i výše uvedených případů, můžeme sledovat jistý 

trend toho, jak jednotliví hudebníci na českém trhu komunikují. Komunikace na sociálních 

sítích se ve velké míře přesunula na Instagram, kde je pro interprety možnost přímější 

interakce s fanoušky než na Facebooku. To však neznamená, že by Facebook zmizel 

z používaných nástrojů. Z hlediska Facebookových algoritmů je ale pro umělce výhodnější 

komunikovat na Instagramu, protože při velmi častém přidávání příspěvků na Facebook se 

dané informace nedostanou úplně ke všem cílovým fanouškům. Instagram je z tohoto 

hlediska uživatelsky příjemnější, jelikož zde lze pozorovat přesné množství lidí sledujících 

příspěvky. Případem efektivní komunikace je rapper Yzomandias, který na svém 

Instagramovém profilu přidává příspěvky čtyřikrát až pětkrát za týden, Instagram stories se 
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objevují ve frekvenci desítek denně (Yzomandias Instagram, 2019b).  

Za další trend by se dalo označit nahrávání skladeb s velmi kontroverzním textem, případ 

Tomáše Kučery, který byl v médiích velmi probíraný, což se odrazilo i na počtu zhlédnutí 

dané skladby.  

Dalším trendem je spolupráce rapperů se značkami. Na americkém trhu se jedná o 

každodenní součást komunikace. Značky si prokazatelně uvědomují marketingovou sílu 

rapperů, kteří se tak stávají tvářemi velkých jmen. Český trh v rámci spolupráce rapperů a 

značek v porovnání s americkým poněkud zaostává. Samozřejmě, že kooperace umělců a 

značek probíhá. Dennodenně se na Instagramu objevuje nespočet placených příspěvků a 

každý týden vychází na YouTube videoklipy sponzorované nejrůznějšími značkami. Velké 

značky se však zatím bojí spojení s často kontroverzními umělci, i když se objevují první 

případy, jako např. spolupráce rappera Yzomandiase se značkou Sprite, které by mohly 

sloužit jako průlom na poli marketingové komunikace firem a značek v České republice. 

Na přesné zhodnocení, zda-li bylo zmíněné spojení úspěšné, by byla za potřebí data o 

prodeji značky Sprite, která však nemám k dispozici. Trend zmíněných typů spolupráce 

značek s rappery ukazuje, že můžeme očekávat nárůst v následujících letech. 

2.Praktická část  
V praktické části se budu zabývat aktivitami rapového uskupení Opak Dissu label (dále jen 

ODL). Nejdříve stručně popíši, co je vlastně ODL a kdo jsou jeho členové. V další se 

zaměřuji na tvorbu ODL a ODL jako značku. V další části analyzuji komunikaci na 

sociálních sítích. Věnuji se také jazykové analýze příspěvků na Facebooku, protože 

z hlediska komunikace se jedná o nejvýraznější aspekt tohoto netradičního rapového 

uskupení. Popisuji rovněž spolupráci ODL s Radiem Wave. V závěru zhodnocuji efektivitu 

marketingové komunikace ODL se stručným návrhem na její možné zlepšení.  

2.1. Co je Opak Dissu Label? 
Opak Dissu Label je rapové uskupení v současné době tvořící v Praze. Jeho členové ASAP 

Jarda, Don Chain, Blueray Koranthug, Young Lvíše, Aštar Čedar, YCMN, DJ Venktovka a 

DJ Casablanca pocházejí z okolí Svitav.  

Na první pohled se jeví, že se jedná o početné uskupení, realita je však jiná. ODL tvoří 

čtyři osoby, z nichž tři mají více než jeden pseudonym. Členové tohoto uskupení se 
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v rozhovoru pro Radio Wave z roku 2017 vyjádřili, že ve svých začátcích se snažili 

stylizovat do jiných rolí. Tomu odpovídá i vizuální složka jejich tvorby. (Radio Wave, 

2017). Tváře jednotlivých členů se kromě koncertů v podstatě nedaly zahlédnout. Zůstávali 

věrní svým alter egům. První klip, kde je můžeme spatřit, vyšel teprve v roce 2018. Je to 

poměrně dlouhá doba „v utajení“, vzhledem k tomu, že uskupení začalo být aktivní už 

v roce 2015. Do té doby bylo toto uskupení charakteristické pouze svými skladbami a 

kolážemi, které je doprovázely (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019).  

V roce 2016 obdržel ODL nominaci na Hudební ceny Vinyla v kategorii Počin roku 

(Vinyla, 2016).  

Jejich hudba se stala velmi populární mezi mladými lidmi v Praze, pro které byla témata 

textů naprostou exotikou, na české scéně do té doby bezprecedentní. V rozhovoru se 

členové ODL vyjádřili, že vzhledem k tomu, že je v Praze velké množství mladých lidí 

z celé republiky, kteří jsou zároveň otevření poznávání nových žánrů, měl jejich projekt 

ideální podmínky pro to stát se úspěšným (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019).  

2.1.1. Charakteristika jednotlivích členové 
Uskupení tvoří osm „členů“. V této kapitole rozeberu pouze některé z nich, protože  

u dalších postav se většinou jedná o alter-ega. 

ASAP Jarda se v již zmiňovaném rozhovoru pro Radio Wave vyjádřil, že jeho postava je 

inspirovaná konkrétním člověkem z Červené Vody z Vysočiny, který je hodně aktivní 

v rámci vyjadřování se na internetu k současné politické situaci. Od tohoto člověka si 

vypůjčil obličej. Texty, které píše se vztahují už na konkrétní osobu interpreta.  

Obraz postavy Dona Chaina je inspirovaný také konkrétní postavou dnes již zesnulého 

indického podnikatele, který strávil většinu svého života tím, že se snažil zlepšit svoji 

životní situaci.  

Young Lvíše je obrazem psa, konkrétně jorkšíra, jehož majitel je aktivním členem ODL. 

Tato postava je charakteristická především barvou hlasu, která má ztvárňovat právě psa. 

Zrodil se tak jediný „rapující pes“ na české scéně (Radio Wave, 2017).  

DJ Casablanka je další důležitou postavou uskupení. Jako DJ je nepostradatelnou součástí 

koncertů.  

Na české rapové scéně nenajdeme mnoho případů toho, že by aktivní umělci vystupovali 

pod svými rodnými jmény. Nelze však ani tvrdit, že by si vymýšleli úplně nové postavy a 

„schovávali“ se za tváře někoho jiného. ODL je však v tomto ohledu specifický a právě 
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díky této skutečnosti („schovávání se“ za tváře cizích lidí) je natolik odlišný, že si získal 

pozornost velkého množství lidí po celé republice. ODL v této kategorii v České republice 

vyniká svou image vesnických buranů, čemuž odpovídá i styl komunikace na sociálních 

sítích. 

2.2. Charakteristika tvorby ODL 
Hudební složka tvorby tohoto uskupení většinou odpovídá charakteristikám rapového stylu 

trap. V rozhovoru pro Radio Wave se hlavní protagonista ODL ASAP Jarda vyjádřil, že 

česká rapová scéna je ve svém slova smyslu „nemocná“, jelikož jednotliví interpreti často 

přebírají aktuální trendy tohoto hudebního stylu z Ameriky. To však v našich podmínkách 

není absolutně relevantní. Trap má svůj původ v chudých oblastech americké Atlanty, kde 

se mladí umělci hudbou dostávají z „pasti“ (trap) (Radio Wave, 2017). Typickými rysy 

americké „pasti“ jsou drogy a násilí. Hudba bývá vedle sportu jedinou cestou, jak se dostat 

z „pasti“ ven. V České republice se podle něj tyto problémy v takové míře nevyskytují 

(Radio Wave, 2017).  

Tvorba rapového uskupení ODL je dále charakteristická tím, že jeho představitelé pochází 

z vesnického prostředí, a to se nebojí reflektovat ve své tvorbě. V jejich textech najdeme 

odkazy na vesnický život se vším, co obsahuje, např. typické vesnické zábavy, zájem o 

auta, hospody. V dnešní době, kdy se na české rapové scéně každý ohání tím, kolik 

vydělává peněz a jak drahé oblečení nosí, se tvorba ODL těmto konvencím vymyká. Jejich 

texty jsou plné reálií z běžného života mladých pracujících lidí, „buranství“, života na 

vesnici a dalších, skoro by se dalo říci, opaků běžného chování českých rapperů. Ostatně i 

ASAP Jarda se v rozhovoru pro Radio Wave vyjádřil, že jeho postava má vystihovat 

klasického „burana“ (Radio Wave, 2017). Tuto svoji roli přesně vystihuje v textech 

skladeb jako Korbelys Callin nebo Hotlajn Budik. Tyto skladby jsou nahrány do beatů 

skladby Hotline Bling od kanadského interpreta se jménem Drake a skladby Perkys Calling 

od amerického rappera jménem Future.  

 

“Na návsi, jedu fakin flexin 

Zápěstí září, hážu prasátka na selky 

Na zápraží běhajů moje slépky 

Chodim po zahradě a kontroluju švestky” 

(ASAP Jarda – Korbelys Callin) 
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Citované skladby jsou ve své podstatě remixy původních písní zahraničních interpretů. 

Beat i „flow“, jak bývá označováno frázování rapového textu, jsou téměř totožné 

s originálními skladbami. Jedinou odlišností je tedy samotný text, který je opisem vesnické 

kultury, a který ASAP Jarda texty nahrál během pobytu ve svém rodném Hradci nad 

Svitavou (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019).  

 

“Na svačinu beru tu jitrnicu 

Saláma a deset rohlíků 

Do báglu pět zelenejch kozlíků 

V šade sešlápnu tu spojku” 

(ASAP Jarda – Hotline Budik) 

 

Texty skladeb ODL jsou velmi často doprovázeny referencemi na pivo Kozel, které se 

nejednou objevilo na kolážích k písním na YouTube. Mladí lidé se v dnešní době často 

vyznačují konzumací levnějšího piva a proto u této cílové skupiny nejsou oblíbená dražší 

piva jako třeba Pilsner Urquell. Rapové uskupení Dvojlitrboyzzz zase odkazují k pivu 

značky Braník (Radio Wave, 2016). Svou náklonností k pivu Kozel se netají. Je zřetelné 

profilování se vůči zbytku scény. Na české scéně nalezneme také případy, kdy se rappeři 

spojují se značkami tvrdého alkoholu Známý je případ rappera Smacka, který vyrábí 

vlastní vodku (Smack 1 Vodka, 2019).  

Mimo alkohol se rappeři spojují s výrobci energetických nápojů, viz. příklad spolupráce 

Vladimira518 s RedBullem, či slovenského interpreta Majka Spirita s energetickým 

nápojem Tiger (Mediář, cit. 2019). 

 

My křupani ze vsi nejsme žádná béčka 

Zářím jako supernova, jak moje svářečka 

V sobotu na zábavě zase hraje Argéma 

Polité pivem pohuju tam na bohéma 

(ASAP Jarda – Korbelys Callin) 

 

Sobotní zábavy jsou běžnou součástí života mladých lidí na vesnici. Pro mladé lidi žijící 

v Praze se však jedná o událost, kterou znají jenom z vyprávění (možná svých rodičů nebo 



 
 

22 

vrstevníků). ODL jim nabízí velmi upřímnou a výstižnou výpověď o tom, jak se žije na 

vesnici. ODL vyzdvihuje vesnickou kulturu a reálie s ní spojené a tím se dokázal skvěle 

profilovat na české scéně. Tímto krokem se jednak odlišili pro české posluchače, a zároveň 

se stali ambasadory vesnické kultury v rapové hudbě. Z hlediska kategorie, do které 

bychom mohli jejich tvorbu zařadit, by se dalo hovořit o představitelích tzv. vesnického 

rapu. Členové kapely však toto označení nevnímají pozitivně. Dle jejich názoru je zbytečné 

a kontraproduktivní dávat interpretům „nálepky“ stylů. Preferují označení „netradiční 

rapové uskupení“ (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019). 

 

„"Srrr" dělá moje ještěrka   

Když sem tam hodim toho drifta“ 

(Blueraykoránthug – Guarana) 

 

ODL se ve své tvorbě snaží vtipným způsobem popisovat události jejich každodenního 

života. Výše zmíněná citace textu od člena ODL, Blueraykoránthuga odkazuje na jeho 

práci ve skladu. Jezdí s vysokozdvižným vozíkem, kterému se říká slangově „ještěrka“. 

Popisuje, jak s „ještěrkou“ „driftuje“, což znamená, že s ní dělá smyky (Martin Adámek 

2013).  

Tento slang je blízký mladým lidem pracujícím manuálně. Mohou se se zmíněným 

obsahem textů ztotožnit více, než s texty o drahém oblečení a autech, což je oblíbené téma 

známějších představitelů české scény. Nespisovné výrazy a slang jsou tak pro komunikaci 

s cílovou skupinou zvoleny mnohem vhodněji, jelikož jsou běžnou součástí slangu 

mladých lidí a tudíž mnohem srozumitelnější (Český encyklopedický slovník, 2019). 

2.3. ODL jako značka 
Aktivity, které podporují sílu značky tohoto uskupení, by se daly rozdělit do tří kategorií.  

První kategorií je vizuální identita. Pro odlišení se od konkurence na českém trhu je 

klíčová. Téměř každou skladbu na YouTubovém kanále ODL doprovází tematická koláž 

od grafika tohoto uskupení DJe Venktovky. V rámci pohledu na ODL jako na značku je 

tato vizuální prezentace stěžejní, viz. Foto 4 v kapitole YouTube.  

Druhou kategorií je hudba. V rámci hudebního obsahu vzniklo pod hlavičkou ODL několik 

ucelených projektů, které vyšly na fyzických nosičích. Jedná se o Opak Dissu Tape 2 v září 

2017, poté vznikl Dirty Jarda Tape od ASAPa Jardy v listopadu 2018 a DDD Tape od Don 
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Chaina v lednu 2019. Dirty Jarda Tape a DDD Tape jsou součástí trojice, kterou doplní 

ještě chystaný projekt od Blueraykoránthuga. Členové ODL v rozhovoru uvedli, že o 

značce Opak Dissu Label lze hovořit až u zmiňované trojice, která má ucelený, jednotný 

vizuální a typografický koncept (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019). 

Všem těmto projektů předcházel Opak Dissu Tape, který se objevil v roce 2016 pouze 

v digitální podobě na Soundcloudu (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019). 

Třetí kategorií je tzv. merchandise, tedy předměty s logem a jménem ODL. Jediné věci, 

které by se v souvislosti s ODL daly označit za merchandise, jsou plakáty a jedna kolekce 

oblečení, která vznikla ve spolupráci se značkou Knedlo Zelo Wear (v současné době 

vyprodaná). Kolaborace vznikala podle slov členů ODL „organicky“, což podle nich 

znamená spontánně. Iniciativa vytvořit oblečení se jménem ODL přišla od představitele 

značky Knedlo Zelo Wear, Jakuba Novotného (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019).  

Zajímavostí je také původ názvu Opak Dissu Label. Členové tohoto netradičního rapového 

uskupení se vyjádřili, že název vychází z Facebookové skupiny Bizarní Hiphopeři, 

v současnosti fungující pod názvem DOUP BOJ ODBOJ. Pojem „diss“ je ekvivalentem 

slangového výrazu „hejt“ (Banger.cz, 2018). Pokud rapper někoho „dissuje“, znamená to, 

že k dané osobě má negativní vztah, který reflektuje ve své tvorbě. Podle slov členů ODL 

si je tento název „našel“. Jejich tehdejší tvorba měla vtipný charakter, spíše než někoho 

„dissovala“ a odsud byl odvozen název Opak Dissu Label (Příloha 1 – rozhovor se členy 

ODL, 2019). ODL, které lze považovat za průkopníky bizarního rapu v České republice, 

tato skupina pomohla v získání popularity. Samotný vznik názvu se vztahuje 

k novátorskému přístupu tohoto uskupení k jazyku zvolenému ke komunikaci, který budu 

rozebírat v následující části práce.  

2.4. Analýza komunikace na jednotlivých 

komunikačních kanálech 
V této části práce analyzuji komunikace ODL na Facebooku, Instagramu, YouTube, 

Soundcloudu a webových stránkách. V rámci analýzy Facebookové komunikace se 

zaměřím také na jazykovou stránku příspěvků.  

2.4.1. Facebook 
V době psaní této práce měl ODL na své Facebookové stránce okolo šesti tisíc „lajků“. 

Jedná se o společnou stránku tohoto uskupení. Existují i stránky jednotlivých interpretů, 
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které však nedisponují takovým množstvím lidí, a proto nejsou pro analýzu vhodné. 

Na své Facebookové stránce ODL komunikuje především informace týkající se 

připravovaných koncertů a projektů. Frekvence příspěvků není pravidelná. Jedná se o dva 

až pět příspěvků za týden v závislosti na tom, jestli se blíží koncert či nikoliv (ODL 

Facebook, 2019). 

Komunikace na sociálních sítích je konzistentní a odpovídá tónu nastavenému od začátků 

působení tohoto uskupení na české rapové scéně, což je dáno tím, že 80% příspěvků 

pochází od jedné osoby, konkrétně člena ODL Don Chaina, zbylých 20% má na svědomí 

ASAP Jarda (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019). 

2.4.1.1. Jazyková analýza příspěvků na Facebooku 
V rámci komunikace na Facebooku sice ODL používá jazyk srozumitelný cílovému 

publiku, nelze však říct, že příspěvky ODL jsou typickým příkladem komunikace na české 

rapové scéně. Jazyková stránka těchto příspěvků je specifická. Styl komunikace odkazuje 

nejenom na kořeny tohoto uskupení, ale také na prvky specifické pro cílovou skupinu 

mladých lidí. Můžeme se tak setkat jak s nářečím, tak i s mluvou spojenou s hudebními 

styly, které tito umělci tvoří nebo poslouchají. Vzhledem k existenci rapového slangu je 

tón komunikace ODL zvolen adekvátně k cílovému publiku. Během doby svého působení 

na české scéně se však tomuto uskupení podařilo zavést i spoustu nových variací na rapový 

slang, které zlidověly a pomohly tak formovat to, jak se ODL profiluje oproti ostatním 

interpretům.  

 
Foto	  1	  Facebookový	  příspěvek,	  Opak	  Dissu	  Label,	  2019b	  

V této části textu analyzuji Facebookový příspěvek na Foto 1.  

Z lexikálního hlediska se u komunikace ODL jedná o neologismy, nové výrazy přejaté 

z angličtiny, konkrétně z undergroundové komunity elektronické hudby Velké Británie a 

označující specifické prvky typické pro hudební styl grime (Daily Mail, 2017). Pojmy jako 
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„selekta“, „gunfingers“ či „rave“, jsou součástí každodenní komunikace uskupení ODL. 

Jejich používáním projevují jak interpreti, tak fanoušci příslušnost ke komunitě lidí 

zajímajících se o tuto hudbu. Pro vysvětlení, pojem „selekta“, vycházející z anglického 

selector, označuje člověka, v dnešní době i DJe, který na koncertě pouští hudební podklad, 

neboli beaty, do kterých poté jednotliví interpreti, označovaní jako MCs, přednášejí své 

texty. Dříve tento termín označoval člověka, který vybíral a podával vinyly dalšímu 

člověku, který je poté mixoval (Urban Dictionary, 2019).  

Pojem „gunfingers“ se v rapovém, konkrétně grimovém slangu, označuje gesto. P Money, 

grimový MC z Velké Británie, který je jednou z nejvýraznějších postav této scény, pojem 

„gunfingers“ definoval jako: „znak vyjádření, pohyb, který vychází z rave a 

undergroundové kultury Velké Británie, který se provádí při poslechu hudby a vyjadřuje 

pozitivní reakci na aktuální dění v poslouchané hudbě“ (Genius, 2019).  

Označení, že něco hořelo, zase znamená, že fanoušci, kteří navštívili „rave“ neboli koncert, 

si vystoupení užili a dávali to najevo svými „gunfingers“ a také tím, že se hýbali a vytvořili 

tzv. „mosh pit“, tedy místo pod podiem, kde do sebe lidé různě vrážejí a zase se odrážejí. 

Pro rapové umělce je „mosh pit“ jedno z největších ocenění na koncertu. Díky němu 

poznají, že fanoušci si předvedený výkon viditelně užívají (Cambrigde Dictionary, 2019). 

Na žebříčku zpětné vazby z koncertů stojí výše jenom tzv. „stage dive“, tedy to, že 

interpret skočí do lidí a ti ho nesou na svých natažených rukou. Vypadá to, jako by na nich 

plaval.  

Dosud popsané jazykové prostředky se v typickém rapovém diskurzu vyskytují, zkoumaný 

subjekt nicméně přidává další specifické jazykové výrazy. Slang, který ODL používá ve 

své komunikace se z části překrývá s aktuálním slangem mladých lidí. 

2.4.2. Instagram 
Instagramovou komunikaci lze rozdělit na komunikaci celého uskupení a poté také na 

komunikace jednotlivých členů na svých soukromých profilech. V této části práce se budu 

zabývat pouze oficiálním profilem uskupení. Na oficiálním společném profilu tohoto 

uskupení je v době psaní této práce 3521 followerů.  
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Foto	  2	  Instagramový	  profil,	  Opak	  Dissu	  Label,	  2019a	  

Pokud jde o komunikovaný obsah na této sociální síti, můžeme mluvit o obsahu velmi 

různorodém (viz Foto 2). Nachází se zde velké množství příspěvků z nejrůznějších 

kategorií, od vtipných koláží na aktuální témata na rapové scéně, přes videa a fotografie 

z koncertů, pozvánky na samotné akce, až po fotografie představující nově chystané nebo 

již vydané projekty.  

 
Foto	  3	  Instagramový	  feed,	  Opak	  Dissu	  Label,	  2019a	  

U níže vybraného příspěvku (Foto 3) můžeme evidovat podobný výběr slov, který 

podporuje vlastní tvrzení, že komunikace na sociálních sítích působí z hlediska jazykové 

stránky uceleně a jednotně. Lze pozorovat také propojení společného profilu ODL s profily 

jednotlivých členů, kteří jsou na fotce samozřejmě označení.  
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Foto	  3	  Instagramový	  příspěvek,	  Opak	  Dissu	  Label,	  2019b	  

Co se marketingové komunikace týče, v porovnání s ostatními subjekty fungujícími na 

české scéně ODL poněkud zaostává. V jejich komunikaci se zřídka kdy vyskytuje 

propojení např. se značkami, či jinými rapovými uskupeními (ODL Instagram, 2019). Tato 

skutečnost je však dána tím, že pro členy ODL není marketing natolik důležitý, aby mu 

věnovali více pozornosti, než je nutné. To také odpovídá jejich postavení na českém 

rapovém trhu. Sami se označují za tzv. „černé ovce“ rapové scény. Už se neřadí do 

undergroundu, ale zároveň se jim dostává uznání od etablovaných jmen české scény 

(Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019). 

Podle rozhovoru se členy ODL vyplývá, že Instagram stories na jejich profilu sleduje 

v průměru od 800 do 1200 lidí. Pokud zrovna účinkují na nějaké hudební akci, počet roste 

až na 1400 lidí. Pravidelně tedy jejich stories sleduje okolo třiceti procent fanoušků 

Instagramového profilu ODL (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019).  

2.4.3. YouTube 
YouTube je v dnešní době nejpoužívanějším médiem na konzumaci hudby (Martínková, 

2017). Tomuto tvrzení odpovídá i fakt, že ODL svoji tvorbu zprostředkovává fanouškům 

právě skrze tuto platformu. YouTubový kanál tohoto uskupení byl založen 9. června 2015 

a ke dni psaní této práce nasbíral 2,7 milionů zhlédnutí, v poměru k osmi a půl tisícům 

odběratelů relativně vysoké číslo. Kanál obsahuje celkem osmdesát šest nahraných skladeb 

(ODL YouTube, 2019). Z nich jsou však pouze dva videoklipy, dva teasery, neboli 

upoutávky na tyto klipy, a jeden animovaný hudební klip, který vznikl ve spolupráci 

s Mikulášem Suchým a Vojtěchem Kočím z Ateliéru animace na pražské UMPRUM 
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(Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019). 

Poslední jmenovaný počin je k dnešnímu datu jejich nejúspěšnějším projektem s celkovým 

počtem téměř pěti set tisíc zhlédnutí. 

Druhý klip na skladbu „Udělej bordel“ vznikl ve spolupráci s Janem Huškem, studentem 

FAMU (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019). Začíná hranou scénkou, kdy jednotliví 

členové ODL vejdou do hospody, objednají si pivo a následně scénka plynule přejde 

v samotný hudební videoklip. V porovnání s klipy českých interpretů se svou vizuální 

podobou vymyká a pomáhá ODL se profilovat na české scéně (Udělej bordel, 2018).  

Kromě jmenovaných hudebních klipů na svém kanále prezentují svou hudební tvorbu ve 

formě písní doplněných o „covery“, tedy obrázky vystihující jejich specifický styl. Tyto 

„covery“ tvoří člen ODL, který si říká DJ Venktovka. Jedná se o vizuálně zajímavé koláže, 

z drtivé většiny obsahující tvář daných členů, kteří se podílejí na hudební stránce písně. 

 
Foto	  4	  YouTubový	  profil	  ,	  Opak	  Dissu	  Label,	  2019a	  

YouTubový kanál ODL se dá považovat za hlavní komunikační médium tohoto uskupení, 

přičemž jejich Facebooková stránka funguje na způsobu přesměrování fanoušků právě na 

YouTube, kde se nachází hlavní produkt ODL, tedy jejich tvorba (ODL YouTube, 2019). 

2.4.4. Soundcloud 
Soundcloud již v dnešní době není primárním médiem na distribuci hudby, ODL však 

odstartoval svoji kariéru právě zde (A2larm, 2017). Jeho výhodou je, že se zde komunikuje 

pouze formou hudebních nahrávek, které jsou doplněny obrázkem. Lidé, kteří zmíněnou 
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platformu používají, ji navštěvují proto, aby si zde pouze poslechli hudbu. ODL nastřádal 

k dnešnímu dni na svém Soundcloudovém profilu okolo 1700 sledovatelů, což by se dalo 

považovat za úspěch vzhledem k nízké popularitě Soundcloudu v České republice. 

V poslední době však Soundcloud ustupuje jiným médiím jako YouTube nebo Spotify, a 

proto nynější komunikace na této stránce není již relevantní. V roce 2016 vyšel Opak 

Dissu Tape, jehož vydání spustilo popularitu uskupení ODL (ODL Soundcloud, 2019). 

Samotní členové ODL se k tématu Soundcloudu vyjádřili ve smyslu, že pokud jsou 

fanoušci daného interpreta zvyklí pro konzumaci hudby používat právě tuto platformu, je 

stále možné sem přidávat hudbu. Také zde vidí velký přínos pro hudební producenty, kteří 

mohou snadněji tvořit komunitu zde než na jiných stránkách (Příloha 1 – rozhovor se členy 

ODL, 2019).  

2.4.5. Webové stránky 
Webové stránky ODL nejsou jejich hlavním komunikačním kanálem. Jediným důvodem 

jejich existence je to, že slouží k prodeji jednotlivých vydaných hudebních projektů 

(Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019). Stránky jsou velmi stručné, nachází se tam 

pouze odkaz na poslední vydaný projekt členů, odkaz na Facebook, YouTube, Soundcloud 

a kontakt na management ODL. Z rozhovoru se členy kapely vyplývá, že v digitálním 

prostředí se odehrává pouze část prodeje vydaných projektů. Z větší části však ODL 

prodává fyzické kopie buď na koncertech nebo osobně (Příloha 1 – rozhovor se členy 

ODL, 2019). Je zřejmé, že toto uskupení využívá komunikační kanály, které jsou 

relevantní pro cílovou skupinu, tedy mladé lidi, kteří se pohybují v drtivé většině na 

sociálních sítích a tomu je přizpůsobena také komunikace. (ODL Web, 2019) 

2.5. Radio Wave 
První společná zmínka spojující Radio Wave a ODL se objevila 7.2.2017, kdy toto 

uskupení nahrálo Radio Wave Studio Session, tedy video na YouTubovém kanále Radia 

Wave, kde živě vystupuje s několika svými skladbami. Toto video má k dnešnímu datu 

okolo dvou set tisíc zhlédnutí a řadí se k nejpopulárnějším videím na tomto kanále 

(YouTube ČRo Radio Wave, 2017).  

Tímto videem však spolupráce zmíněných dvou stran nekončí. Naopak, začala tím nová 

kapitola působení ODL na české hudební scéně. O rok později, tedy v únoru 2018 byla 

spuštěna nová relace s názvem Scéna s Opakem Dissu, která běží každý čtvrtek od 22:00 
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právě na Radiu Wave. Délka této relace je dvě hodiny. Členové ODL se zde věnují 

současné rapové hudbě, nově vycházejícím singlům i projektům. Za výhodu tohoto pořadu 

považují možnost zvát si zajímavé hosty z české scény, kteří jsou často také jejich 

kamarádi (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019).    

V pořadu přinášejí také novinky a jakési „drby“ a „beefy“, tedy informace o tom, kdo se na 

české scéně s kým nemusí a jaké spolu mají problémy (Radio Wave, 2018). Pokud by se 

však měli zaměřovat pouze na českou scénu, brzy by jim pravděpodobně došla témata a 

tak se v jednotlivých dílech zabývají také současnou situací na zahraničních hudebních, 

primárně rapových scénách (Radio Wave, 2018). Tento pořad by se proto dal považovat za 

jedinou talkshow o světové rapové hudbě na české veřejnoprávní stanici (Příloha 1 – 

rozhovor se členy ODL, 2019).   
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Foto	  5	  Facebookový	  příspěvek,	  SCÉNA	  S	  OPAKEM	  DISSU/RYTÍŘI,	  2019c	  

Speciální zmínku by si také zasloužilo vysvětlení, co v internetových rádiích znamená 

pojem „locked-in“. Pojem opět pochází z Velké Británie, kde je velká koncentrace 

pirátských rádií, což souvisí s hudebním stylem grime.  

„Locked-in“ se používá v souvislosti s interakcí s posluchači, kdy v rámci nějakého média, 

v dnešní době primárně sociálních sítí, posluchači zmíněných rádií napíší, že dané vysílání 

poslouchají, případně na jakém místě se zrovna nacházejí. Pro tuto definici jsem nebyl 

schopný nalézt relevantní zdroje. Vycházím ze své znalosti kultury pirátských rádií ve 

Velké Británii.   

ODL tento pojem běžně používá ve spojení se svojí pravidelnou relací na Radiu Wave, 

pojem si však lehce pozměnili, takže posluchači posílají tzv. „lokty“ nebo variace na tento 

pojem, např. „loketýno“.  
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Foto	  6	  komentáře	  k	  příspěvku,	  SCÉNA	  S	  OPAKEM	  DISSU/RYTÍŘI,	  2019c	  

Pro ODL je tento způsob interakce dle jejich slov klíčový, protože jim dává informace o 

tom, kolik zhruba lidí jejich pořad poslouchá, resp. kde se v rámci republiky nachází jejich 

fanoušci, což je informace vhodná pro plánování koncertů (Příloha 1 – rozhovor se členy 

ODL, 2019). 
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Na podporu tohoto pořadu vznikla i Facebooková skupina Scéna s Opakem Dissu / Rytíři, 

která momentálně obsahuje 818 členů, avšak počet členů se stále zvyšuje. Skupina se stala 

takovou informační křižovatkou pro zájemce o tento pořad (Facebook, 2019). Vznikla za 

účelem komunikace uskupení s fanoušky. Členové ODL zde pravidelně upozorňují na 

nové díly, s popiskem obsahující informace o tom, co se v daném díle bude hrát za hudbu a 

jaká témata se budou probírat. Skupina je také místem výše zmiňované interakce 

s fanoušky (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019). 

2.6. Efektivita marketingové komunikace 
Je velmi obtížné měřit efektivitu marketingové komunikace na české rapové scéně.  

Za ukazatele efektivity můžeme označit následující: konkrétní odezva fanoušků na 

sociálních sítích ve formě reakcí, komentářů a sdílení nebo také přírůstek nových 

fanoušků. Dále by se efektivita dala měřit počtem prodaných reklamních předmětů, tzv. 

merchandisu. Můžeme sem zařadit i počet návštěvníků jejich koncertů, i když je to reálně 

velmi obtížně měřitelné. Informace o počtu návštěvníků nejsou dostupné, koncerty 

organizují třetí strany. Měřitelná je interakce na sociálních sítích, především na 

Instagramu, u kterého, jak jsem již zmiňoval výše, lze hovořit o trendu v komunikaci 

interpretů na českém rapovém trhu. Přispívaný obsah uskupení ODL aktivně sleduje 

v průměru okolo třiceti procent fanoušků jejich Instagramového profilu.  

2.7. Návrh na zefektivnění komunikace 
Členové skupiny se sami vyjádřili, že jejich cílová skupina neodpovídá tradiční cílové 

skupině rapového interpreta. Nejedná se pouze o fanoušky rapové hudby, podle jejich slov 

jsou to také často lidé, kteří rapovou hudbu běžně neposlouchají, vybírají si pouze výrazné 

umělce (Příloha 1 – rozhovor se členy ODL, 2019).  

Na základě provedené analýzy komunikace na sociálních sítích a také na základě 

rozhovoru s členy uskupení lze vyvodit závěr, že vzhledem ke svému cílovému publiku a 

charakteru tvorby ODL je komunikace zvolena adekvátně. Používaný jazyk je 

srozumitelný cílovému publiku. Zavedení nových jazykových tvarů pomáhá uskupení 

formovat komunitu kolem obsahu, který produkuje, ať už se jedná o hudbu, vizuální 

prezentaci, či oblečení. Podle rozhovoru se členy ODL a jejich vyjádření je zřejmé, že o 

uskupení začínají přemýšlet jako o značce. Komunikace to2mu však zatím úplně 

přizpůsobena není. Pokud by se tento záměr měl realizovat, je nutné komunikovat častěji. 
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Z hlediska frekvence komunikace na sociálních sítích je potřeba zvýšit množství sdíleného 

obsahu. ODL komunikuje na svém Facebookovém profilu v průměru jednou za tři dny,  

na Instagramovém pak jednou až dvakrát za týden. Doporučil bych iniciovat spolupráce 

s dalšími začínajícími umělci, ať v rámci hudby, vizuálního, či jiného alternativního 

obsahu. Tímto způsobem by bylo možné oslovit další cílové skupiny a získat nové 

fanoušky.  

Závěr 
V této práci jsem se zabýval nejdříve definicí pojmů důležitých pro jejich správné chápání 

v průběhu práce. Narazil jsem na problémy s definicí hudebního marketingu. Zjistil jsem, 

že neexistuje jednotná definice tohoto pojmu. V rámci hip-hopové subkultury jsem ji 

v praktické části nejdříve charakterizoval a také uvedl výrazné případy její historie. 

Možnosti vyjádření vlastních pocitů, vymezení se vůči zaběhlým konvencím, ale také 

formování komunity jsou pravděpodobně nejdůležitější znaky hip-hopové subkultury. Hip-

hopová hudba se stává atraktivnější pro mladé lidi po celém světě. Velké značky si začínají 

všímat marketingové síly větších interpretů a navazují s nimi spolupráce.  V důsledku toho 

jsem uvedl příklady spolupráce velkých značek a rapperů na americkém trhu. V průběhu 

psaní teoretické části jsem hledal analogie pro český trh. Nejdříve jsem popsal vývoj hip-

hopové subkultury v České republice. Následně jsem vybral čtyři výrazné případy 

marketingové komunikace rapperů v České republice a jeden případ ze Slovenska.  

V praktické části jsem se zabýval netradičním rapovým uskupením Opak Dissu Label. 

V první řadě jsem charakterizoval samotné uskupení a také jeho tvorbu. Poté jsem se 

zaměřil na analýzu komunikace na sociálních sítích, u Facebookových příspěvků jsem 

doplnil také jazykovou analýzu. Dále jsem popsal spolupráci tohoto uskupení s Radiem 

Wave. Na závěr jsem zhodnotil efektivitu komunikace a přidal stručný návrh na její 

zkvalitnění.  

V úvodu této práce jsem si stanovil dva cíle. Prvním cílem bylo analyzovat komunikaci 

rapového uskupení Opak Dissu Label na sociálních sítích a zjistit, čím je toto uskupení 

specifické v kontextu české rapové scény. Tento cíl se liší od cíle stanoveného v tezi. 

Z analýzy vyplývá, že hlavním specifikem komunikace ODL je zvolený jazyk. Zjistil jsem, 

že je komunikace jednotná, samotné používání slangových a zavádění nových výrazů 

velmi výrazným způsobem formuje jejich prezentaci na české scéně. ODL má potenciál 
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oslovit větší množství lidí, než dosud oslovil.  

Druhým cílem bylo stanovit aktuální trendy v marketingové komunikaci hudebníků na 

českém rapovém trhu. Na české scéně je složité nalézt specifika, díky kterým se odlišuje 

od západních trhů. Z pravidla přejímá trendy v komunikaci a ty poté aplikuje na místní 

podmínky. V práci jsem přišel k závěru, že trend komunikace rapových interpretů 

následuje příklad zahraničních umělců a tím je ve velké míře používání Instagramu ke 

komunikaci veškerých informací.  

Tématem práce jsem se zabýval z důvodu vlastní angažovanosti v marketingové 

komunikaci hudby. Jsem student marketingu a zároveň hudební producent a proto je mi 

problematika komunikace na české rapové scéně velmi blízká.  

V práci jsem vycházel jednak z akademických, ale ve velké míře také z elektronických 

zdrojů, týkajících se české rapové scény. Zdroje použité v práci se liší od zdrojů uvedených 

v tezi. Publikace uvedené v tezi byly v době, kdy jsem na této práci pracoval, nedostupné. 

Z toho důvodu jsem zvolil jiné akademické zdroje. Zároveň tato práce poskytuje ucelený 

seznam materiálů pro další studium tématu Opak Dissu Label.  

Summary 
In the thesis, I have encountered problems with the definition of music marketing. I have 

found that there is no uniform definition of this term. I described characteristics of a hip-

hop subculture and also mentioned significant cases from its history. The possibilities of 

expressing one's own feelings, and also forming the community are probably the most 

important features of the hip hop subculture. Hip-hop music is becoming more attractive to 

young people around the world. The big brands are beginning to notice the marketing 

power of the larger performers and establish cooperation with them. As a result, I have 

given examples of cooperation between major brands and rappers on the US market.  

I described the development of hip-hop subculture in the Czech Republic. Then I chose 

four significant cases of marketing communication in rap from the Czech Republic and one 

case from Slovakia. 

In the practical part I dealt with the non-traditional rap group Opak Dissu Label. First of 

all, I characterized the rap group itself and its work. Then I focused on the analysis of 

communication on social networks. I also described the cooperation of this group with 

Radio Wave. In conclusion, I evaluated the effectiveness of communication and added a 
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brief suggestion for improvement. 

At the beginning of this work I set two goals. The first goal was to analyze the 

communication of rap group Opak Dissu Label on social networks and find out where does 

this group belong in the context of a Czech rap scene. This goal differs from the goal set in 

the thesis. The analysis shows that the main communication specific of this group is the 

chosen language. I found out that the communication is unified. The use of slang and the 

introduction of new expressions very significantly shape their presentation on the Czech 

scene. ODL has the potential to reach a greater number of people than it has reached so far.  

The second goal was to determine the current trends in the marketing communication of 

musicians on the Czech rap market. On the Czech scene it is difficult to find specifics that 

make it different from the western markets. It takes on the communication trends from the 

IS and applies them to local conditions. In my work I came to the conclusion that the trend 

of rap artists communication follows the example of foreign artists and that is the great use 

of Instagram to communicate all information. 

My work was based on both academic and, to a large extent, electronic sources concerning 

the Czech rap scene. At the same time, this work provides a comprehensive list of 

materials for further study of Opposite Diss Label. 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1: Rozhovor se členy Opak Dissu Label – ASAP Jarda a Don Chain 
(rozhovor) 
Rozhovor byl veden osobně v žižkovském bytě členů ODL, 20. dubna 2019. Přepis 

nechávám v původní, nezměněné formě, kvůli autenticitě výpovědí, která je v rapovém 

prostředí důležitá.  

 
Přepis rozhovoru  
Jak vznikl název Opak Dissu? 

 

AJ: Název Opak Dissu vznikl tak, že to vycházelo ze stránky Bizarní hiphopeři, se kterou 

jsme určitým způsobem kooperovali, tak už oni prezentovali výraz Opak Dissu jako opak 

hejtu, a tenkrát, když jsme s klukama začínali dělat také tracky, což jsme si říkali, že bude 

víceméně stejně jenom pro naše účely, tak jsme tomu dali název Opak Dissu, protože nám 

to přišlo vtipný, že jsme si ze všeho dělali srandu, ale nebyl to vyloženě diss, jako nějaká 

nenávist. 

 

DCH: Ten název si to tak nějak našel. 

 

AJ: Bylo to nejvíc výstižné. 

	  

Kdy jste začali jako Opak Dissu? 

 

DCH: Myslím, že 2016 byly takové nějaké začátky, kdy jsme přejmenovali naši 

nepoužívanou FB stránku na Opak Dissu 

 

AJ: 2015 spíš. Vím určitě, že jsme udělali jako ASAP Jarda a Young Lvíše nějaké tracky 

v té době.  

 

Přemýšlíte o Opaku Dissu jako o značce? 

 

DCH: Postupem času asi jo, ani ne jako o značce, ale spíš o takovém „movementu“. Není 
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to ani značka, ale spíš je to taková komunita. 

 

AJ: Nás spoustu lidí píše jako label, i my máme někde napsáno label, ale to je jenom proto, 

protože se vnímáme jako „movement“ nějakých lidí, kteří dělají hudbu i sami za sebe, ne 

jenom spolu, ale i sólo projekty.  

 

DCH: Ani to není skupina, protože těch členů je tam reálně tolik, že ta aktivní složka je 

Opak Dissu vystupující jako grupa. Opak Dissu je vlastně takové uskupení. 

 

AJ: Ale vlastně se z toho stává značka, ať chceš nebo nechceš, třeba my to nevnímáme 

jako značku, ale pro některé lidi to už značka být může. 

 

DCH: Začali jsme k Opaku Dissu jako ke značce přistupovat od Dirty Jarda Tapu, předtím 

už jsme měli dané nějaké věci, co jsme dodržovali, ale bylo to volnější. Až od Dirty Jarda 

Tapu se začal dělat jednotnej vizuál i s dropem na YT, na IG se udělaly obrázky a už se to 

celé pojmulo jako jednotný koncept. V té době se už udělala vlastně i taková první 

spolupráce, protože CDčka byly taky spolupráce s grafikem Olbramem Pavlíčkem, který 

vymyslel koncept tady té série a zhruba tou dobou už jsme měli za sebou první spolupráci 

co se týče oblečení, což jsme nikdy nechtěli dělat my, ale přišel za náma Kuba Novotný 

z Knedlo Zelo Wear, který měl tenkrát trička Felicie, my jsme měli tenkrát track Felicia 

Trap 

 

AJ: Vzhledem k tomu, že vydáváme tři CDčka, tak ty tři CDčka mají hodně podobnou 

grafiku, má to jednotnou typografii, ale nad tím jsme začali přemýšlet fakt až teď, protože 

nám to přišlo, že je to něco zas navíc, co je pro lidi zajímavý, když už si mají vybrat, od 

koho si z naší kapely koupí CDčko, tak ať si koupí všechny tři, protože k sobě jdou nějak 

vizuálně. 

 

AJ: Nehledě na to, jestli nás znal. On si to dal jenom do nějakého motivu na svoje 

oblečení, co dělá tak jako tak, udělal si to pod svojí značkou, takže to nebyla ůplně tradiční 

cesta, jak vzniká merch. Bylo to zajímavé i v tom, že dělal různé barvy a vznikaly 

limitované věci, které postupně prodával. 
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DCH: Byly to takové podobné skupiny lidí. Oslovil nás s tím, jestli nechceme udělat 

mikiny, k čemuž jsme se nikdy moc neměli, ale tohle vzniklo organicky a vyvinula se 

z toho spolupráce, takže v době, kdy vycházel Dirty Jarda Tape sis už dokonce mohl 

koupit mikinu na stránkách Knedlo Zelo Wear, takže to nebyl jenom ten hudební balíček, 

ale vlastně už vznikala nějaká ucelenější série CDček. Oblečení už je to podle mě sold out 

a už se to nebude restockovat. 

 

Plánujete něco dalšího? 

 

DCH: Možná třeba zas něco vznikne, ale aktivně to nevyhledáváme. Mě by bavilo to 

udělat v kolaboraci s někým, kdo už to má rozjetý. Ale vlastně jediný merchandise, co už 

máme třeba dva roky, jsou plakáty, které taháme na koncerty a prodáváme za 50 korun. 

Momentálně jsme se ale dostali zase do fáze, že bychom to zase někam posunuli. Takže až 

dokončíme tu sérii projektů a vznikne třeba Opak Dissu album, tak už tam jsou nějaké 

nápady, jak v grafice, tak celý balíček. K tomu už si dokážu představit, že s KZW vznikne 

nějaká limitovaná edice, pár desítek mikin.   

 

AJ: Mě třeba štvou lidi, co dělají merch k singlům. Ty pak začneš prodávat hadry lidem a 

začneš jim k tomu dávat tracky jako bonus. To se ti pak velice rychle obrátí, proč tu hudbu 

děláš. My se radši držíme od toho, že nechceme dělat merchandise, protože se prioritně 

soustředíme na tu hudbu. Pak se člověk rychle rozhodne, jestli má dělat novou hudbu nebo 

nové oblečení. 

 

DCH: Ale ve chvíli, kdy jsi velké jméno, nemáš ůplně sponzory a chceš chrlit drahé klipy, 

tak ti to potom vydělá na ten klip, což jsem pochopil až po dlouhé době, co působíme na 

scéně. Ale je to furt v pohodě oproti třeba Blakkwood eshopu, kde si koupíš všechno od 

triček, mikin, přes náramek, plavky a energiťák. Tam už je pak 80% brand a 20% hudba. 

My jsme radši, když se líp prodávají CDčka.  

 

Kolik jste těch CDček udělali? 

 

DCH: 300. Teda první oficiální release byl Opak Dissu Tape 2, tam jsme udělali 400 a to 

se vyprodalo. Já jsem dělal 300 a mám ještě tak 100 doma (DDD Tape). 
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AJ: Dirty Jarda Tape byl taky 300 a to se taky vyprodalo. Ale kdybych už chtěl větší 

náklad, jako 500 a víc, tak si domluvím člověka a e-shopy. Co já jsem zaznamenal, tak 

spousta lidí mají problém si to CD koupit. Koupí si ho buď na koncertu, nebo od tebe 

osobně, protože s tím mají pak spojený ten příběh. Já jsem prodal docela dost přes internet, 

ale dvě třetiny jsem prodal osobně. Ty to tomu člověkovi podepíšeš, on se s tebou potká, 

zároveň zjistíš, kdo tě poslouchá, což my si ještě můžeme dovolit, ale můžou přijít časy, 

kdy už si to nebudu moct dovolit. Ale osobní prodej je furt nejlepší forma prodeje. 

 

DCH: Opak Dissu album už si budeš moct koupit i někde přes eshop. 

 

Jak byste charakterizovali svoje fanoušky? 

 

DCH: Já bych je charakterizoval tak, že mají smysl pro humor a nadhled. Je to široká 

skupina lidí, můžou to být lidi od 15 do 40.  

 

AJ: Hodně velká většina z nich nejsou takoví ti typičtí rapoví fanoušci. Jsou to spíš lidi 

otevření víc žánrům. Na rap nahlíží tak nějak, že si z nich vybírají jenom to co je 

originální.  

 

A v rámci republiky máte povědomí o tom, kde se nachází vaši fanoušci? 

 

DCH: Velké města, Praha, Brno, rodiště kluků, Svitavy, Pardubice, Hradec. Jižní Čechy, 

České Budějovice, Plzeň, Tábor a docela i Liberec. 

 

AJ: Ale ta Praha je šílená. 

 

Proč si myslíte, že to lidi v Praze baví nejvíc? 

 

DCH: Já si myslím, že tady je spousta mladých lidí z celé republiky. Hodně studentů. 

Myslím si, že v Praze jsou lidi víc otevření novým věcem. Tady si zajdeš jenom tak na 

koncert někoho, kdo ti nepřijede jenom tak třeba do Olomouce. 
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AJ: Studenti zákonitě sledujou nové věci, ať už jsou komerční nebo ne. A pak je to taková 

řetězová reakce. Přijedeš do Prahy, lidi tě znají a pak tě najednou znají lidi po celé 

republice. Já když jsem vydal Korbelys Callin, tak jsem byl v Hradci nad Svitavou, ale 

mezitím to všichni poslouchali v Praze, ale v Hradci tomu nikdo nepřikládal nějaký důraz. 

 

Takže první boom přišel tady s tím trackem? 

 

AJ: Já si myslím, že první track, co vybouchl, byl Komunista.  

 

DCH: Pak už začaly vznikat nějaké koláže, které jsou nějakou součástí té značky. A pak to 

vybouchlo s Korbelys Callinem, kdy se to dostalo do povědomí lidí. Další boom přišel po 

tom, co jsme vydali Opak Dissu Tape, asi 2 měsíce potom jsme hráli na Smackově křtu 

alba Sick v Roxy a tam jsme si uvědomili, že to vlastně má smysl.  

 

Myslíte si, že vaše hudba reálně ovlivňuje životy lidí, co ji poslouchají? Jestli si z toho 

něco vezmou? 

 

DCH: Já si myslím, že jo. Určitým mladým klukům to může dát naději na to dělat něco 

podobného jako my. Já si myslím, že tady ta mladší generace si z toho bere nějaké fráze, 

tak jako já jsem jel věci co dělal Hugo Toxxx. 

 

AJ: Já si myslím, že jediný způsob, jak můžeš někoho ovlivnit je tak, aby taky začali něco 

takového dělat.  

 

Proč nemáte víc klipů? 

 

DCH: V tom jsme takoví laxní. Dlouho nebyl nikdo, kdo by ty klipy točil a my jsme je ani 

nevyhledávali.  

 

AJ: Bylo to i tom, že v té době by jsme si to i natočili a sestříhali sami, ale myslím si, že 

když už máš udělat klip, tak na pořádnou věc a aby to bylo originální. Nám právě přišlo, že 

tím jak je ten obsah zajímavý vizuálně a celkově i s alter egama, tak jsme si říkali, proč 

dělat první klip, protože by to zapadlo. Takže jsme čekali, než přijdou kluci. 
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DCH: Vojta Kočí a Mikuláš Suchý z ateliéru animace na umprum. Tak vlastně vznikl i ten 

první klip, kdy vznikl větší track, ke kterému by se dal udělat klip, tak jsme si řekli, že by 

se to dalo udělat animovaně. Přišlo nám to jako takový dobrý způsob jak vstoupit do toho 

světa klipů s těma alter egama. Potkali nás lidi se stejným pohledem na věc, chápali vtípky, 

chápali kontext a totálně to v tom duchu přenesli do videoklipu.  

 

A druhý klip? 

 

DCH: Ten vznikl úplně stejně, přišel za náma tentokrát student FAMU, Honza Hušek, ať 

uděláme hraný klip.  

 

AJ: Původně chtěl točit jenom scénku, na kterou bude napojený náš track. Ale pak jsme si 

řekli proč neudělat rovnou celý track, když už byly kulisy a tak, protože ten klip má 

největší dosah.  

 

DCH: On to nakonec posunul ještě někam dál, postavil nám hospodu.  

 

Myslíte si, že se v dnešní době vyplatí ještě něco dávat na Soundcloud? 

 

AJ: Záleží, jestli na to máš svoje fanoušky na to naučený. Jsou rappeři, kteří vydávají 

jenom na Soundcloudu a mají tam dvakrát tolik fanoušků, než na YouTube. Soundcloud je 

podle mě skvělá platforma pro hudební producenty, že si tam můžou vytvářet nějakou 

komunitu. Ale myslím si, že Soundcloudovým rapperům odzvonilo. Soundcloud může být 

dobrý pro začínající umělce. 

 

DCH: Soundcloud je dobrý v tom, že když máš track, který nechceš oficiálně vydat třeba 

na YouTube nebo třeba remix, že si tím nechceš zahlcovat svoji hudební stránku. Na 

YouTube dáváme všechno, ale na Spotify třeba jenom ty novější věci. Ty věci trvají 

nějakou dobu. 

 

Jak jste se dostali ke spolupráci s Radiem Wave? 
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DCH: Přes Miloše Hrocha a Jiřího Špičáka, který tam v té době dělal dramaturga. Byli 

jsme tam pozvaní na live session a to byl taky takový další průlom. Dali jsme s nima 

nějaké schůzky, poznali jsme se s nima a oni poznali, že se zajímáme o rapovou scénu a 

nabídli nám, jestli se nechceme trefit do změny pořadů a přijít s pořadem o rapu. Pro nás je 

to skvělá platforma na propagaci svých věcí. Můžeme tam zvát mladé lidi, kterým můžeme 

dávat prostor. 

 

AJ: Když má někdo pořad o hudbě, tak je to většinou odborník nebo publicista, ale my 

jsme týpci, kteří to nikdy nedělali. Zároveň se s nima nebavíme jako moderátoři, ale jsou to 

naši známí. A hlavně hrajeme týden co týden aktuální hudbu. Je to další dobrý způsob 

vyjádření v rámci hudby. A taky neexistuje u nás moc rapových pořadů. 

 

DCH: Mě baví to, že lidem servírujeme novou hudbu s novinkama. Je dobré, že je to na 

veřejnoprávní stanici. Jsme tam asi rok a půl a neměli jsme zatím žádnou stížnost.  

 

A facebooková skupina Rytíři vznikla na promo tohoto pořadu? 

 

DCH: To vzniklo na podporu toho pořadu. Já se starám o to přidávání příspěvků. V tom 

rádiu je to dost důležitá věc, je tam ta interakce s lidma, co to poslouchají, můžeme s nima 

komunikovat, napíšou, že jsou locked-in. Udělali jsme si skupinu v naší FB stránce Opak 

Dissu. Snažíme se, aby lidi s náma interagovali. Bez toho bychom tam dvě hodiny byli ve 

studiu a tušili, že nás poslouchá třeba 50 100 lidí. Ten feedback je důležitý.  

 

AJ: Když víš, že nás lidi poslouchají, tak že se pak i víc snažíš. 

 

DCH: Taky pak dobře víš, odkud ti lidi jsou. V tom je to dobrá sonda.  

 

Jak se snažíte profilovat na české scéně? 

 

DCH: Na tom asi takhle nepracujeme. Kdyby se jednalo o jednu osobu, tak by to bylo 

jednodušší. Ale tím, že jsme tři, tak každý jdeme svojí cestou. Ale jestli se nějak 

profilujem, tak spíš směřujeme tou cestou, že chceme, aby to bylo všechno lepší, ale to je 

hrozně klišé. Ale pořád to vzniká organicky. 
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AJ: Jestli tady nějaká scéna existuje, tak jsme takové černé ovce. Nejsme úplně 

underground, ale zároveň nás znají lidi, co se na nějaké scéně pohybujou. Dřív nás 

označovali jako comedy rap, nebo alternativní rap, ta vesnice tam byla, furt je to součást, 

ale lidi si to moc škatulkujou, dají tomu vždycky nějaký název. Ale mě na naší kapele 

nejvíc baví, jaký to má vývoj. Už dlouho nerapujeme o vesnici. 

 

DCH: Ale to je tím, že už tam dlouho nejsme. 

 

AJ: Po mě chce hodně lidí, abych rapoval o životě na vesnici, ale já už tam dlouho nejsem, 

tak už to tak nemůžu dělat. Myslím si, že lidi by se na scéně neměli škatulkovat. Nejvíc lidí 

nás asi vnímá jako alternativní rap, což mě trochu vadí.  

 

Jak byste se teda pojmenovali? 

 

AJ: Asi jako netradiční rapové uskupení. Klidně i bizarní rapové uskupení.  

 

DCH: Podle mě je netradiční rapové uskupení docela v pohodě. Nebo neobvyklé rapové 

uskupení.  

 

Jak byste charakterizovali rapovou scénu co tady existuje? 

 

DCH: V rozkvětu. Docela to odpovídá tomu, co tady žije za lidi. Ale nemyslím si, že je to 

tady něčím specifické. 

 

AJ: Hodně to vypovídá o nátuře lidí, co tady žijou. Vypovídá to o tom, co tady je. Je tady 

pár inteligentních lidí, je tady spousta sedláků a buranů. Je to tady takový víc okresní 

přebor, něž někde ve světě. Ale furt je to takový friendly bussines mezi pár lidma.  

 

DCH: Myslím, že v kontextu posledních deseti let se tady tomu rapu daří. 

 

AJ: Myslím si, že máme ale skvělé producenty, ti ty hranice nemají. V Evropě jsou 

mnohem zajímavější producenti, než třeba v Americe. Tady jsou producenti jiní, protože 
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kultura v každém státě je úplně jiná.  

 

Jaké jsou podle vás trendy v komunikaci rapperů na české scéně? 

 

DCH: Instagram. Ale to neberu jako trend, ale jako vyústění všech těch algoritmů, protože 

když jsi velké jméno, tak největší dosah máš na Instagramu, i my máme největší dosah na 

Instagramu. Vídám hodně takové to, označuj, komentuj, nebo když jako interpret dáš lajk 

svému fanouškovi v komentářích, tak se to pak ukazuje ve feedu a asi se i zvětšuje nějaký 

dosah. Takže taková ta interakce s lidma. Ale co vidím za trend, tak je to takové to mazání 

medu kolem huby, takže všichni žijou zdravě a fotí se ze zdravýma jídlama. Ale trend je 

podle mě taková pozitivní komunikace, srdíčka všem. 

 

AJ: Asi Instagram no. Repostování příspěvků na stories. Ale už je to pak šílený, že se pak 

repostujou příspěvku třeba na třikrát. Ale to si říkám, proč by ti interpreti měli být takoví 

otroci svých fanoušků. Ale ja jsem nad tím přemýšlel a vlastně mě to obtěžuje. Když už 

chceš s lidma komunikovat, tak je dobré si v tom udělat nějaký řád. 

 

DCH: Ale je to přehnaný, protože pak máš dvacet storieček se screenshotem ze Spotify. Ty 

algoritmy hrozně ovlivňujou tu komunikaci.  

 

Kdo píše příspěvky na Facebook? 

 

DCH: Tak 80% já. 

 

AJ: Občas něco já. Ono je potřeba, abys něco přidal aspoň jednou za týden. 

 

Kolik lidí se průměrně dívá na vaše storiečka? 

 

DCH: 800-1200. Jako Opak Dissu. 1200, když je to nějaké video z akce, až 1400, když je 

to video z akce. Je to nejvíc vidět, když se jede někam na koncert, tak to lidi víc sledujou. 

Ale je to furt taková nejúčinnější verze, jak se dozvědět nějakou informaci od interpreta. A 

je to dobré v tom, že máš hned feedback, jestli to někdo viděl, na Facebooku nemáš tu 

jistotu, že se to ke všem dostane. 



 
 

57 

 

AJ: To je zajímavé, protože já mám 2000 odběratelů a storiečko se ukáže asi 900 lidem. 

Ale je rozdíl mezi profilem kapely a osobním profilem, protože mám větší šanci, že se na 

storiečka podívá víc z mojich přátel než fanoušků. A i ta komunikace je taková 

bezprostřednější. Instagram je dobrý v tom, že když ti někdo napíše, tak mu můžeš hned 

odepsat.  

 

DCH: Je dobré to, že když jedeš někam, kde je velký lineup, tak tě označujou fanoušci, 

ostatní interpreti a pak ti ty čísla vyskočí třeba z 200 návštěv profilu týdně, což je standard, 

když se nic neděje, třeba na 800, protože tě všichni označujou a lidi se na to dívají.  

 

AJ: Je to nejlepší pro lidi, co jsou nejvíc vidět, jsou furt v kontaktu s někým dalším, kdo 

má taky instagram, tak chodí, točí, označujou se. 

 

DCH: Ale i v naší podobě je to pořád nejlepší forma, jak komunikovat.  
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