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Anotace
Tato diplomová práce zkoumá obsah pěti vybraných videoklipů k vlasteneckým protestním
písním reagujícím na tzv. evropskou migrační krizi v roce 2016. Tyto videoklipy analyzuje
pomocí multimodální sémiotické analýzy s ohledem na tři módy, a to mód řeči, mód videa
a mód hudby. V teoretické části se práce zaměřuje na seznámení se základy sémiotiky a
teorií módů a multimodality školy sociální sémiotiky, které jsou zásadní pro analýzu v
praktické části. Ta podrobuje vybrané videoklipy detailní analýze vybraných módů s cílem
odhalit všechny přítomné znaky vlastní předem nastaveným motivům. Výsledky jsou poté
shrnuty a zasazeny do sociokulturního kontextu. Cílem práce je pak rekonstrukce
protiimigračního postoje v české vlastenecké hudební tvorbě v daném období na pozadí tzv.
evropské migrační krize.

Annotation
This thesis examines the content of five selected music videos for patriotic protest songs
reacting to the so-called European migration crisis in the year 2016. These music videos are
analyzed using the multimodal semiotic analysis regarding three modes – mode of speech,
mode of moving pictures and mode of music. In its theoretical part, the thesis focuses on an
introduction to the basics of semiotics and the theories of modes and multimodality of the
social semiotics school, which are essential for the analysis in the practical part. There, the
music videos are subject to a detailed analysis of the selected modes with the goal to reveal
all the present signs belonging to predetermined themes. The results are summarized and set
in socio-cultural context. The goal of the thesis is to reconstruct the anti-immigration attitude
in Czech nationalist music production in the given season in the context of the so-called
European migration crisis.
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Úvod
Tato diplomová práce bude zkoumat obsah pěti vybraných českých videoklipů
k vlasteneckým protestním písním zabývajících se tématem tzv. evropské migrační krize
v roce 2016 pomocí multimodální sémiotické analýzy. Tyto videoklipy pokrývají několik
žánrů populární hudby, a to jmenovitě pop v různých mutacích, rock a metal. I přes žánrovou
rozdílnost mají tyto písně jedno společné, a to fakt, že byly vytvořeny jako výraz nesouhlasu
s problematikou migrace, islámu a proimigrační politiky. Cílem analýzy potom bude
představit a zhodnotit opakující se motivy, které se v písních objevují.
Jelikož se tato práce zabývá sémiotickou analýzou, je nutné si ustanovit jakým způsobem
bude přistupovat k významotvorným prvkům. V teoretické části se proto práce nejprve
zaměří na základy sémiotiky, především pojetí znaku u Ferdinanda de Saussura, švýcarského
lingvisty, který výrazně ovlivnil vývoj sémiotiky jako vědy. Saussure znak popisuje jakožto
dyadický, tudíž složený z označujícího a označovaného, a jeho koncepce inspirovala mnoho
dalších významných sémiotiků včetně školy sociální sémiotiky.
Právě se školou sociální sémiotiky čtenáře práce seznámí následně, konkrétně s její teorií
módů a multimodality, která bude metodou použitou k analýze v praktické části. Sociální
sémiotika se zabývá užitím sémiotiky v praxi a společnost vnímá jako důležitou součást
vytváření sémiotických prostředků. Vytváření protestních písní za účelem komunikovat
nějaké sdělení k adresátovi je právě praktickým užitím sémiotiky ve společnosti, tudíž mi
sociální sémiotika a její teorie módů a multimodality poskytne vhodné teoretické ukotvení.
Samotný pojem mód můžeme chápat jako „společensky a kulturně zformovaný prostředek
vytváření významu,“ (Kress 2010, s.79). Mód tedy pro nás zastupuje formu komunikace
určitých sdělení. Videoklip je komplexní komunikát, což znamená, že využívá více než jeden
sémiotický kód, a to jmenovitě přirozený jazyk, obraz a hudební notaci (Reifová 2004,
s.104). Multimodální analýza je tedy v tomto případě vhodnou metodou pro dekódování
komunikovaných významů, jelikož mi dovolí věnovat se módům řeči, videa a hudby jak
jednotlivě, tak ale i usouvztažnit je vůči sobě a získat významy ukryté v kombinacích těchto
módů.
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Vzhledem k tomu, že se práce zabývá specifickým vzorkem reagujícím na určitý společenský
problém, práce jej seznámí se vznikem a průběhem tzv. evropské imigrační krize v letech
2015 a 2016, jelikož právě tyto dva roky měly zásadní vliv na její vývoj a na vznik protestních
písní a videoklipů reagujících na tuto problematiku.
V praktické části se práce zaměří na samotnou analýzu pěti vybraných videoklipů z roku
2016, které se vymezují proti tzv. evropské migrační krizi. Nejprve představím autory písní
a uvedu vznik videoklipů do společenského kontextu. Poté se budu věnovat rozboru módu
řeči, tedy zpívanému textu písně, na což navážu detailním rozborem vizuálu a módů
přítomných v něm a následně se zaměřím na samotnou instrumentální složku a jiné zvuky
přítomné v daném videoklipu. Nakonec dekódovaný materiál shrnu, usouvztažním výsledky
vůči sobě, čímž odkryji reálnou podobu motivů přítomných v analyzovaných videoklipech
na úrovni všech tří módů.
Cílem práce bude potom rekonstrukce protiimigrační a protiislámské ideologie v české
vlastenecké hudební tvorbě s důrazem na reprezentaci nejčastějších společných motivů
v těchto videoklipech obsažených, a to na úrovni módů řeči, videa a hudby. Výsledky budou
poté zavedeny do kontextu reálného dění na pozadí tzv. evropské migrační krize, která byla
pomyslným spouštěcím mechanismem vzniku těchto protestních písní a videoklipů.
Rád bych zde také zdůvodnil odchýlení od schválených magisterských tezí, a to z hlediska
použité metody pro analýzu vybraného vzorku. V tezích jsem uvedl, že použiji
barthesovskou analýzu mýtu usměrněnou Morrisovými třemi rovinami semiózy, avšak
později jsem se s vedoucím své práce Mgr. Janem Podzimkem dohodl, že z hlediska
zkoumání propojenosti znaků napříč audiovizuálními úrovněmi videoklipu je vhodnější
použít multimodální analýzu školy sociální sémiotiky. Tato teorie umožnila detailní analýzu
zkoumaného vzorku a nebylo tedy nutné využívat jiných sémiotických metod. Teorie módů
a multimodality jsou také aktuálnější co se týče problematiky multimédií, a tudíž je jejich
využití podnětnější.
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1. Základy sémiotiky
V této části nebudu popisovat historii a vývoj sémiotiky jako vědy, nýbrž pouze koncepce,
které budou sloužit jako teoretický základ pro praktickou část mé diplomové práce. Začnu
tedy u samého počátku této vědy na začátku 20. století, a to u Ferdinanda de Saussura, jehož
pojetí znaku je pro tuto práci zásadní.

1.1. Znak u Saussura
Ferdinand de Saussure (1857-1913) byl švýcarský lingvista, který nejenže ovlivnil vývoj
jazykovědy ve 20. století a jeho vliv můžeme pozorovat v celé řadě jiných humanitních
vědeckých disciplín, ale také položil základní kámen sémiotice, kterou tehdy nazval
sémiologií. Ta se zabývala sémiologickými systémy, tedy jakýmikoliv „systémy znaků, které
vyjadřují myšlenky“. (Holdcroft 1991, s.5). Jeho myšlenky byly shrnuty v knize Kurs obecné
lingvistiky (1916), která byla vydána posmrtně na základě jeho poznatků a poznámek
posluchačů z jeho přednášek.
Jazyk samotný je pro Saussura sociální konstrukt, který svůj smysl získává tím, že je přijat
na základě dohody členů nějaké společnosti. Tento sociální aspekt je pro něj jednou ze
základních charakteristik jazyka. Tím reagoval na dosavadní diachronní výzkumy
komparativní lingvistiky a jejich pojetí jazyka jako něčeho, co se vyvíjí v čase podle
nehybných pravidel (Holdcroft 1991, s.8). Saussure se domníval, že předmětem lingvistiky
je zkoumat jazyk synchronně, tedy jako systém, který se mění v závislosti na své vnitřní
struktuře, a ne diachronně. Tímto odstartoval strukturální lingvistiku.
Saussure jazyk dělí na dvě části, a to langue a parole, kde první je definováno jako „kolekce
nezbytných konvencí, které byly přijmuty celkem společnosti za účelem umožnit jednotlivcům
tuto schopnost používat“ (Holdcroft 1991, s.23). Jedná se tedy o nějaký soubor pravidel
jazyka jako celku. Parole je potom konkrétní projev řeči, tedy reálný výkon jazyka
(Holdcroft 1991, s.30). Pro Saussura a jeho strukturální lingvistiku bylo důležitější zkoumání
langue, jelikož se domníval, že pro člověka je přirozenější jeho schopnost jazyk budovat,
než jej používat (Holdcroft 1991, s.23).
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Vedle toho je ale pro Saussura jazyk systém znaků. „Znak je ‚dvoustranná entita’, složena
ze spojení označujícího a označovaného,“ (Holdcroft 1991, s.66), kde označující je zvukový
obraz zastupující označované. Můžeme si jako příklad vzít slovo ‚pes’ – označujícím není
zvuk, který nám vychází z úst, když slovo vyslovíme, ale psychologický obraz toho slova.
Označovaným je potom koncept, který chceme pojmenovat, v tomto případě pes. Znak je
graficky znázorněn na následujícím obrázku.

(Holdcroft 1991, s.50)
Saussure klade důraz na to, že vztah mezi označujícím a označovaným je arbitrární neboli
nemotivovaný. Znamená to, že označující nemá s označovaným žádnou přirozenou vazbu.
Saussure ale zároveň uvedl příklady, kdy arbitrární vztah neplatí plně, například v případě
onomatopoeii nebo některých citoslovcí, jako například přirozená reakce na bolest: „au“
(Holdcroft 1991, s.53-54).

1.2. Saussureův vliv na sociální sémiotiku
Saussure ovlivnil řadu sémiotiků, včetně zakladatelů tzv. sociální sémiotiky Roberta Hodge
a Gunthera Kresse. Ti jeho vliv na jejich přístup popisují ve své knize Social Semiotics z roku
1988. Kritizují jej za to, že se ve svém výzkumu zaměřoval vždy na jednu ze dvou kategorií,
konkrétně tedy problematikou langue a nezajímal se příliš o parole (Hodge a Kress 1988,
s.16-17). Právě parole je ale předmětem zkoumání sociální sémiotiky, jelikož zkoumá právě
sociálně utvářené významové prvky, větší struktury, které jsou konkrétními projevy řeči
s cílem komunikovat určité sdělení.
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Hodge a Kress Saussurovi dále vytýkají jeho přesvědčení, že znaky jsou výhradně arbitrární.
V tomto ohledu se Hodge a Kress přiklánějí spíše ke klasifikaci znaků amerického sémiotika
Charlese Sanderse Peirce, který znaky rozdělil podle jejich motivovanosti na ikon, který je
postaven na podobnosti (portrét jako znak motivovaný podobou člověka), index, jenž odráží
nějaký kauzální vztah (kouř jako znak ohně) a symbol, což je pouhý konvenční odkaz jako u
Saussureových arbitrárních znaků (Hodge a Kress 1988, s.21-22). Zároveň ale uznávají, že
tím, že Saussure trval na nemotivovanosti mezi označujícími a označovanými vlastně
potvrdil determinující roli společnosti v utváření těchto vztahů. Kdyby totiž byly
motivované, vytratilo by se přiřazování označujícího k označovaného společností (Hodge a
Kress 1988, s.22).

2. Sociální sémiotika
Pojem sociální sémiotika byl poprvé použit v knize Language As Social Semiotic (1978)
britského jazykovědce Michaela Hallidaye. Jazyk pojímá jako výsledek společenského
procesu, což inspirovalo sociální sémiotiku (Halliday 1978, s.89). Jeho teorie systémové
funkční lingvistiky se zaměřuje na tvorbu významu využitím sémiotických prostředků ve
společenském kontextu. Osobnostmi, které se zasloužili o samotný vznik sociální sémiotiky
jsou poté Robert Hodge a Gunther Kress, kteří se ve své knize Social Semiotics (1988)
zaměřují již na samotné využití sémiotických systémů v sociální praxi.
Škola sociální sémiotiky prosazuje zcela odlišný přístup k výzkumu. Zatímco tradiční
sémiotika zdůrazňuje důležitost struktur a kódů, sociální sémiotika klade důraz hlavně na
vzájemnou interakci aktérů komunikačního procesu, při kterém vznikají významy (Hodge a
Kress 1988, s.1-2). Pro sociální sémiotiku je tedy důležité společenské dění, které hraje
velkou roli při utváření významů. Hodge a Kress totiž prosazují, že zamýšlený význam autora
sdělení nemusí být vždy pochopen stejně příjemcem, tudíž význam není „zamražen
v samotném textu“ (Hodge a Kress 1988, s.12). Proto je pro ně studium komunikačních
procesů na úrovni sociálního jednání při tvorbě významů v praxi velmi důležité. Kladou také
důraz na důležitost kontextu, který má na komunikované sdělení také velký vliv.
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2.1. Znak u sociální sémiotiky
Základní jednotkou významu u sociální sémiotiky je zpráva. V tradiční sémiotice je zpráva
tvořena kombinováním znaků, které jsou tvořeny spojením označovaných a označujících,
což podléhá gramatickým pravidlům daného jazyka. Sociální sémiotika zdůrazňuje roli
společnosti, jelikož ať už psaná či nepsaná pravidla jsou prý vždy tvořena člověkem, takže
mohou být i změněna. Říkají ale, že aby člověk mohl efektivně změnit tato pravidla,
potřebuje moc. Nemusí se ale jednat o politickou moc, ale například pouze o symbolickou
moc ovlivňovat veřejné mínění, kterou mají například filmaři, písničkáři, copywriteři apod.
(van Leeuwen 2005, s.47-48). Právě v mé diplomové práci se budu zabývat zprávami, které
přenáší videoklipy a jejich efektem na posluchače.
Sociální sémiotika považuje právě zprávu za nejmenší významovou jednotku proto, že slovo
samo o sobě sice nese nějaký význam, ale lidé spolu takto nemluví. Lidé slova kombinují
právě do zpráv, které jsou teda kombinací více znaků. Teprve pak se lze bavit o komunikaci
jako takové (van Leeuwen 2005, s.50). Taktéž se jejich koncept rozchází se Saussureovou
teorií arbitrárnosti, jelikož tvrdí, že znaky vždy vznikají v sociálních interakcích jako vztah
významu (označovaného) a formy (označujícího) založen na intencích jejich tvůrce (Kress
2010, s.54). Kress tento vztah nazývá vhodnost, která jednoduše znamená to, že forma
dosahuje potřebných kvalit, aby mohla být nositelem významu (2010, s.55).
Vytváření významů z pohledu sociální sémiotiky tedy závisí hlavně na zájmu mluvčího,
který chce tento význam ve formě zprávy komunikovat k příjemci. Nemusí se ale jednat
o pouhá slova poskládaná do vět. Zprávou může být například i gesto nebo výraz v obličeji,
což nás přivádí k teorii módů.

2.2. Módy
Mód je „společensky a kulturně zformovaný prostředek vytváření významu“ (Kress 2010,
s.79). Jedná se tedy o určité způsoby vyjadřování, které „nabízí různý potenciál pro vytváření
významu“ (Kress 2010, s.79). Proto má výběr módu pro komunikaci určitého sdělení zásadní
vliv na finální podobu tohoto sdělení. Hodge a Kress se zprvu zabývali příklady módů
používaných v různých společenských kontextech, jako mód písma a obrazu v novinách a na
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billboardech. Kress a van Leeuwen se později rozhodli vytvořit ucelený postup pro analýzu
obrazu v Reading Images. The Grammar of Visual Design (2006). Módem se rozumí každý
nosič významu schopný tento význam komunikovat. Ku příkladu i nábytek nebo jídlo má
určitý význam, jelikož jsou to společensky utvořené fenomény. Jejich primárním účelem ale
není komunikace, mohou tedy být považovány za módy? Kress říká, že ano, jelikož jsou
schopny nést význam a komunikovat jej (2010, s.79).
Zároveň je také nutné zmínit, že každá kultura využívá módy jinak, jelikož se liší například
v jazykových systémech. Tudíž je potřeba rozlišovat mezi módy v jedné kultuře a módy
v jiné, protože jedna kultura může používat jazyk vhodný k reprezentaci čehokoliv a jiná
nikoliv. Různé společnosti mají totiž různé „modální preference“ (Kress 2010, s.83), tudíž
zájmy, jichž je dosahováno použitím módů jako komunikačních prostředků, se liší napříč
kulturami. To může mít za následek například to, že význam, který v jedné kultuře musí
člověk vyjádřit složitou větou, lze v jiné vyjádřit pouhým gestem apod.

2.2.1. Mód řeči
Videoklip je médium, které módů obsahuje hned několik. Ty se rovnocenně podílejí na
vytváření významů a komunikaci výsledného sdělení. Prvním z těchto módů je mód řeči,
který sdílí spoustu vlastností s módem písma, avšak musí se brát v potaz i zvuková stránka
textu, která může častokrát ovlivnit i výsledný význam (Kress 2010, s.80). Řeč se odehrává
v čase, a právě tato časovost řeči přispívá ke tvorbě nových významů. Pouhé „protažení“
určitě hlásky může v určitých případech měnit povahu sdělení, a tudíž jeho význam. Jelikož
se věnuji zpívané řeči, která podléhá určité rytmice a autor má za cíl, aby se jeho text rýmoval,
je také nutné brát zřetel na výběr znaků a jejich umístění ve větách. Častokrát se totiž může
stát, že autor do textu vloží slovo, které se do něj úplně nehodí, ale má vliv na správné
rýmování písně.
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2.2.2. Mód videa
Dalším módem, který je ve videoklipech dominantní je mód videa, o kterém se Kress
v Multimodality: A Semiotic Approach to Contemporary Communination (2010) také
zmiňuje1. Poukazuje také například na důležitost módu gesta a výrazů v obličeji při tvorbě
významů. Gesto slouží vždy k nějakému účelu, tedy aby komunikovalo určitý význam (Kress
2010, s.86). Profesor Andrew Burn z University College v Londýně používá výraz
„kineiconic mode“, který má v první řade sloužit jako soubor všech módů, které figurují
v kinematografii. Tento mód u analýzy hudebních videoklipů nevyužiji v plné šíři. Slouží
však jako soubor dílčích módů, které lze ve videoklipech také pozorovat. Ať už se jedná o
již zmíněná gesta a výrazy v obličeji, dramatickou akci nebo například scénografii, tedy
určité rozložení scény a důraz na určité prvky, které nesou významy. Videoklip totiž může
vyprávět příběh, který koreluje s módem řeči, ale může také vyprávět příběh skrytý, viditelný
pouze okem, který není čitelný ze samotné písně.

2.2.3. Mód hudby
Posledním módem, který mne bude zajímat, je mód hudby. Profesor Guerino Mazzola
z University of Minnesota hudbu popisuje jako fenomén odehrávající se na fyzikální,
mentální a psychické úrovni. Fyzikální úroveň je určitý zvuk, který posluchač slyší. Vnímá
tedy instrumentální složku písně, slyší nástroje, které hrají a slova, které zpívá zpěvák či
zpěvačka. Mentální úroveň hudby je poté notový zápis hudby a psychická úroveň je vyjádření
určitých emocí skrze nástroje, které mají ovlivnit i posluchače (Mazzola 1997, s.2-3). Pro mě
bude důležitá především fyzikální úroveň hudby. Do hlubší hudebně-sémiotické analýzy se
pouštět nebudu, protože její přínos by byl z hlediska stanovených výzkumných otázek
minimální. Mimo jiné je v protestních písních hlavním nositelem emocí mód řeči a nejedná
se o klasickou hudbu se složitým notovým zápisem, který význam komunikuje místo slov.
Nástrojové osazení v populární hudbě může určitě být nositelem významu, stejně tak jako
různé jiné zvuky, které do videoklipů byly vloženy s určitým záměrem.

1

Nazývá jej „mode of moving image“.
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2.3. Multimodalita
Jelikož se komunikace neodehrává v těchto módech izolovaně, je nutné představit teorii
multimodality, která předpokládá tvorbu významů napříč vícero módy. Tato teorie je velmi
slavná a hojně využívaná k analýze sémiotických prostředků. Hlavní výhodou multimodální
sémiotické analýzy je v tom, že umožňuje detailní zkoumání vzájemných vztahů mezi
znakovými systémy v komplexním komunikátu, jako je právě videoklip. Americký sémiotik
Charles W. Morris ve své knize Foundations of the Theory of Signs (1938) představil tři
roviny a dimenze semiózy, a to syntaktiku (studii formy), sémantiku (studii významu) a
pragmatiku (studii použití). Sociální sémiotika a její teorie multimodality dokáže svým
způsobem roviny formy a významu analyzovat najednou a vnímat znak jako celkový
výsledek tohoto spojení. Toto tvrdil již Halliday, jelikož v Language As Social Semiotic
(1978) píše, že jazyk je tvořen formami, které zprostředkovávají významy. Jeho teorie
funkční lingvistiky kladla důraz také na to, jak jsou sémiotické prostředky použity ve
společenském kontextu (1978, s.14), což převzala právě sociální sémiotika.
Kress multimodalitu vysvětluje na příkladu přecházení přes ulici. „Když přecházím přes ulici,
potřebuji co nejvíce informací o svém bezprostředním okolí: rychlost přijíždějícího auta;
jeho pozici na vozovce; možná blikání ukazatele směru. Posuzuji, co dalšího se děje na ulici
a co to implikuje pro mě a pro ostatní. Vím, že autobus číslo 91 nezahne doleva. Snažím se
zaregistrovat, kam se řidiči dívají a co by to mohlo znamenat. Snažím se navázat oční kontakt
s řidičem nejbližšího vozidla, mohl/a by mi totiž dát znamení, že mohu přejít; např. kývnutí,
ukázání prstem. To všechno ve zlomku sekundy“ (Kress 2010, s.159). To, jestli ulici přejde,
závisí na několika faktorech neboli módech, na jejichž základě vyhodnotí, zda je to bezpečné.
Stejně tak videoklip, který reaguje na určitý společenský problém, používá vícero módů,
které komunikují určitě sdělení. Posluchač toto sdělení konzumuje a musí vzít v potaz
všechny významotvorné prvky, které jsou v kombinaci módů obsaženy.
Některé studie považují módy řeči a písma jsou vždy dominantní a nesou hlavní význam,
zatímco ostatní módy je pouze doplňují nebo tyto významy upravují (Bezemer a Jewitt 2010,
s.2). Já se domnívám, že konkrétně v případě videoklipů tomu tak není. Zpívá-li se například
v módu řeči o něčem, co zdánlivě neobsahuje žádný relevantní význam, může posluchač
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zpozorovat jiný znak např. v módu videa, který právě v ten daný okamžik přináší další
význam. Takže pokud hledáme ideologii a znaky v módu řeči ji v daném úseku neobsahují,
je možné, že znaky v ostatních módech ano. Posluchač poté pochopí, co bylo módem řeči
myšleno díky multimodální reprezentaci onoho znaku. Mód hudby může také znaky obohatit
o doplňující významy, například použitím přidaných zvuků, které korelují s událostmi
odehrávajícími se v módu videa, což upoutá pozornost posluchače na konkrétní znak.
Multimodální reprezentace znaků je tedy velice důležitá jak pro tvorbu, tak pro ukrývání
významů do finálního textu, které by posluchač nemohl dekódovat, aniž by vnímal všechny
módy najednou. To, že všechny módy zastoupené v komunikaci se podílejí na tvorbě
celkového významu, ostatně prosazuje právě sociální sémiotika.
Všechny významy vyjádřené jedním módem jsou vždy propletené s významy vytvořenými
v jiných módech, které vzájemně koexistují a kooperují v komunikačním procesu. Právě tato
interakce mezi módy produkuje finální význam. Multimodalita se zaměřuje na proces tvorby
významu, ve kterém si lidé vybírají z množství alternativ a vybírají si mezi módy a jejich
významovým potenciálem (Bezemer a Jewitt 2010, s.5).

2.4. Ideologie
Vztahy mezi různými skupinami ve společnosti jsou zavádějící pro tvorbu znaků, které danou
skupinu určují a stávají se tak indikátorem členství v této skupině (Hodge a Kress 1988, s.79).
Tyto znaky tedy poté nesou důležité společenské informace. Sociální sémiotika se zabývá
termínem styl, který definují jako „způsob psaní, mluvy nebo činnosti, zvláště pak
v kontrastu s vyjadřovaným předmětem nebo konanou činností“ (Hodge a Kress 1988, s.80).
Styl je tedy jazykovou variací, která umožňuje průnik ideologie do způsobu vyjadřování a
vytváří spojení mezi jazykem a ideologií.
Pro mou práci je ideologie důležitá právě z důvodu, že budu analyzovat texty pojednávající
o kolizi dvou (nebo více) společenských skupin a předpokládám, že ve zprávách v nich
obsažených bude ideologie přítomna. Protestní písně a videoklipy totiž mají za cíl nějakou
ideologii šířit. Multimodální sémiotická analýza mi poté dovolí dekódovat znaky a jejich
konotace s ohledem na přítomnou ideologii, tedy doplňující význam do znaku vložený za
účelem vyjádření jakéhosi společenského postoje.
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3. Migrační krize
Vzhledem k tomu, že videoklipy, jež budu zkoumat v praktické části této práce, jsou přímou
reakcí na události spojené s tzv. evropskou migrační krizí, považují za nutné ji blíže
představit. Migrační krize vyvrcholila roku 2015, kdy počet žadatelů o azyl ve státech
Evropské unie dosáhl podle statistik statistického úřadu Evropské unie 1 255 640, z nichž
většina byla Syrského původu následována Iráčany a Afgánci2. Nárůst počtu žadatelů o azyl
zapříčinilo vypuknutí občanské války v Sýrii v roce 2011. Postupem času, kdy Islámský stát
začal posilovat jak v Sýrii, tak v sousedícím Iráku, začalo před válkou do Evropy utíkat
daleko větší množství uprchlíků. 13. dubna 2015 se potopila loď převážející migranty přes
Středozemní moře a necelý týden na to se potopila další3. Celkový počet obětí byl vyčíslen
na více než 1300 a EU svolala mimořádný summit. Právě tehdy se začalo mluvit o tzv.
evropské migrační krizi.
Na základě toho byly 22. září 2015 zavedeny povinné kvóty pro přerozdělování migrantů pro
členské státy EU, jelikož státy jako Řecko, Itálie, Maďarsko a Německo již nezvládaly další
uprchlíky přijímat. Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko byly jedny ze zemí, které
byly nejvýrazněji proti zavedení tohoto mechanismu4, a to i přesto, že ku příkladu do České
republiky podle Eurostatu podalo žádost o azyl pouhých 1235 migrantů. Oproti tomu do
Německa se snažilo dostat 441 800 a do Maďarska 174 435 lidí. V letech 2015 a 2016 se na
území EU pohybovalo 2,3 milionu nelegálních migrantů5.
V České republice byl podle statistické zprávy o mezinárodní ochraně MVČR v roce 2015
azyl udělen 71 žadatelům a 399 dostalo doplňkovou ochranu6. Podle kvót ze září 2015 měla

2

Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01381c-4163-bcd2-a54959b99ed6. Platné k 22.7.2019
3

Dostupné z: https://www.lidovky.cz/svet/evropu-zaskocila-masivni-uprchlickavlna.A151221_094113_ln_zahranici_msl. Platné k 22.7.2019
4

Dostupné z: https://tema.novinky.cz/kvoty-pro-prerozdelovani-migrantu. Platné k 22.7.2019

5

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20170629STO78630/azyl-a-migracev-eu-statistiky. Platné k 22.7.2019
6

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/cs-stat-prosinec-2015-4-pdf.aspx. Platné k 22.7.2019
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ale ČR přijmout celkem 2978 uprchlíků7. Za rok 2016 byl poté azyl udělen 148 a doplňková
ochrana 302 lidem z celkového počtu 1409 žadatelů8. Dle průzkumu Centra pro výzkum
veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR z ledna 2016 bylo 65 % české veřejnosti
striktně proti přijímání uprchlíků. 28 % by poté uprchlíky přijalo, dokud nebudou schopni se
vrátit do své země, a 3 % z dotázaných by uprchlíky nechalo se v ČR usadit9.
Evropská migrační krize také zapříčinila aktivitu a vznik politických stran zaměřených na
boj proti migraci a Evropské unii. Jmenovitě potom například hnutí Úsvit s Blokem proti
islámu, spojení hnutí Úsvit – Národní koalice a hnutí Blok proti islámu, které za jeden z pilířů
svého programu považovalo prosazení přímé demokracie a usilovalo o referendum o
kvótách10. Přímou demokracii se snažilo prosadit i hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Tomia Okamury, který zároveň v červenci 2016 navrhl CZEXIT, tedy vystoupení České
republiky z EU. Dalšími stranami, které se vyhranily proti přijímání migrantů, byly krajně
pravicová Národní demokracie, Svobodní a Realisté.
Vedle politiků s migrací a přijímáním uprchlíků nesouhlasili také někteří čeští umělci. Byla
mezi nimi taková jména jako Aleš Brichta, populární rockový zpěvák nebo písničkář Jaromír
Nohavica. Brichta v rozhovoru pro krajně pravicové médium Parlamentnilisty.cz řekl „Jsme
pro ně podle jejich víry jen nevěřící psi, které je potřeba zotročit, nebo vyhubit“11 a Nohavica
na jednom ze svých koncertů v srpnu 2016 zpíval píseň, jejíž text zní „Arab mi šahá na babu,
já mu snad oči vydlabu, zabiju toho Barabu, Alibabu ze Sýrie“12.

7

Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/europoslanci-velkou-vetsinou-podporili-zavedeni-kvotpro-prijimani-uprchliku_201509171037_kbrezovska. Platné k 22.7.2019
8

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/cs-stat-prosinec-2016-4-pdf.aspx. Platné k 22.7.2019

9

Dostupné z:
https://web.archive.org/web/20160304080119/http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1
/a7504/f3/pm160215.pdf. Platné k 22.7.2019
10

Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-65172480-usvit-se-prejmenoval-na-usvit-s-blokem-proti-islamuchce-konkurovat-zavedenym-politickym-stranam. Platné k 22.7.2019
11

Dostupné z: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ales-Brichta-k-uprchlikum-Jsme-pro-ne-jenneverici-psi-Nastvanost-lidi-roste-staci-posledni-kapka-a-bouchne-to-Nase-vlada-zhnedla-expedicemi-doritnich-otvoru-418256. Platné k 22.7.2019
12

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=3Gp_bSItgbU&ab_channel=Hares. Platné k 22.7.2019
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4. Zkoumaný vzorek
Pro účely této diplomové práce jsem si vybral pět profesionálně produkovaných videoklipů
k protiimigračně laděným písním z roku 2016, kdy byla vlna odporu proti migraci nejen
v české hudební tvorbě nejaktivnější. Videoklipy jsem vybíral na základě toho, jak byly
v dané době diskutované v médiích a zda byly opravdu známé. To, že se jedná o úspěšné a
hojně sledované videoklipy zaručuje, že byly schopné komunikovat své sdělení směrem
k velkému počtu posluchačů a sloužit jako masové médium. Tímto jsem eliminoval možnost,
že bych rozebíral videoklipy interpretů, kteří neměli možnost ovlivňovat veřejné mínění o
migrační krizi a jejichž analýza by nepřinesla relevantní výsledky. Zároveň byly vybrané
videoklipy jedinými profesionálními počiny v této oblasti za rok 2016.
Jedná se o dva videoklipy zpěvačky Olivie Žižkové, která byla v roce 2016 nejaktivnějším
interpretem v oblasti vlastenecké tvorby, jelikož vydala hned dva videoklipy týkající se
nesouhlasu s migrací. Dále videoklip youtuberky Dominiky Myslivcové, která migraci
z muslimských zemí viděla jako ohrožení její image. Poté klip od známého českého rockera
Viléma Čoka, který dříve působil ve slavné kapele Pražský výběr, a nakonec videoklip jedné
z nejúspěšnějších českých metalových kapel, Debustrol. Videoklipy k protestním písním
poslouží jako vhodný vzorek k rozboru pomocí multimodální sémiotické analýzy, jelikož
operují na úrovni tří módů zmíněných v kapitole č.2, tedy módů řeči, videa a hudby.
S výběrem vzorku jsem provedl předvýzkum, ve kterém jsem se zaměřil na narativní stránku
vybraných videoklipů a odhalil několik opakujících se motivů. Ve videoklipech tedy budu
hledat znaky týkající se binární opozice „my versus oni“, jelikož protestní písně bojují proti
nějakému „zlu“, které na pozadí tzv. migrační krize představují muslimští imigranti. Autoři
těchto videoklipů cítí určité „ohrožení“, vůči kterému těmito písněmi chtějí klást „odpor“,
a proto se následně zaměřím i na tyto dva motivy. Jelikož předpokládám, že umělci bojující
proti muslimským migrantům jsou čeští patrioti, bude dalším analyzovaným motivem
„vlastenectví“. Náboženství Čechů a muslimů si neodpovídají a může docházet ke kolizi
obyčejů spojených s těmito vyznáními, proto posledními motivy budou „islám“ a
„křesťanství“, jelikož předpokládám, že právě křesťanství je v České republice
nejrozšířenějším náboženstvím.
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5. Metoda
V této kapitole popíši konkrétní postupy, které použiji při analýze vybraných videoklipů. Ty
budu analyzovat za pomoci multimodální analýzy na rovinách tří módů zmíněných
v předchozích kapitolách, tedy módu řeči, módu videa a módu hudby.

5.1. Multimodální analýza jako metoda
Při rozboru videoklipů budu pracovat s multimodální analýzou, která mi dovolí se zaměřit
na způsob práce s módy a jejich kombinace tak, abych odkryl záměr tvůrců videoklipů
dosáhnout cíleného efektu na jejich posluchače. Je nutné vzít v potaz také kulturu, ve které
tyto videoklipy vznikly a chápat, že protestní písně vznikají za přítomnosti určité ideologie.
Vzhledem k tomu, že budu analyzovat pouze české písně, je na místě interpretovat výsledky
analýz z českého kulturního hlediska. Pro tyto účely potřebujeme znát jak autora, tak
sociokulturní kontext.

Autor a kontext
V první části analýzy tedy krátce představím autora písně, jmenovitě jeho politickou
inklinaci a jejich názory na migrační krizi, které hrají roli při tvorbě významů v jeho písních.
Videoklipy poté také zařadím do kontextu doby, ve které vznikly. Budu brát zřetel na
politickou situaci, kupříkladu zda se v té době nekonaly volby nebo zda nebyly odsouhlaseny
zákony, které by mohly pobízet k nahrávání konkrétního protestsongu. Dále mne budou
zajímat události týkající se imigrantů a migrace diskutované v médiích. Zároveň popíši
strukturu textu písně a předložím jeho přepis, který zhotovím sám.

Mód řeči
Text písně je hlavním nositelem významu v celém videoklipu, proto se mu budu věnovat
jako první a nejprve okomentuji motivy, které v něm jsou dominantní. Jak jsem již upřesnil
v předchozí kapitole, nepůjde ale pouze o rozbor textu, nýbrž o rozbor jeho zpívané podoby,
takže bude brán zřetel i na zvukové aspekty, které tvorbu významu doprovázejí, jmenovitě
pak tedy hlasitost, jemnost, výšku, důraz na určitá slova a délku slabik.
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Nejprve si nastavím ústřední motivy, které se ve videoklipu objevují a poté detailní analýzou
získám znaky, jimiž jsou v textu zastoupené a jejich konotace. Tato část popíše výsledky
implikované samotným textem, které budou ale dále rozvedeny v části druhé.

Mód videa
Tuto část pojmenuji po módu, který rámcuje další dílčí módy důležité pro získání všech
významů, které může obsah videa komunikovat. Těmito dílčími módy jsou záběry, přidané
obrázky, dramatická akce, gesta, výrazy v obličeji, kostýmy, osvětlení, barva a scénografie
(Burn 2013, s.8), které podléhají kineikonickému módu. Ten ale není k potřebám této analýzy
nutný v plné šíři, jelikož je primárně používán k multimodální analýze filmu. Dalším módem,
který zahrnu je mód písma, jelikož videoklipy mohou obsahovat i statický text nebo titulky.
Pro rozkrytí významů přinášených vybranými videoklipy mi postačí kombinace výše
zmíněných módů.
Jako první popíši strukturu videoklipu, tedy typy scén, ze kterých je postaven. Budu brát
ohled na dílčí kineikonické módy, které jsou v těchto scénách zastoupeny. Poté se zaměřím
na analýzu motivů objevujících se ve vizuálu. Hlavním cílem analýzy videa bude zpřesnění
analýzy zpívaného textu. Jelikož videoklip je natáčen až pro hotovou píseň s hotovým
textem, může vizuál obohacovat text o nové významy. Proto vztáhnu veškeré poznatky
k videoklipu k textu písně.

Mód hudby
V této části se budu zabývat hudební stránkou videoklipů. Hlavním cílem bude popsat
významotvorné aspekty instrumentální složky i zpěvu. Mám na mysli například
jednohlasnost či dvojhlasnost v určitých pasážích apod. Jak jsem již uvedl, nebudu se pouštět
do hluboké hudebně-sémiotické analýzy, jelikož z hlediska výzkumných otázek by její přínos
byl minimální. Mimo samotné hudby ale ve videoklipech mohou zaznít i ruchy nebo
například slova v textu písně neobsažená, ale propojená s vizuálem, která vytváří další
významy.
Budu tedy popisovat nástrojové osazení písně a od toho se přesunu k analýze vybraných
motivů, které jsou módem hudby zastoupeny a vztáhnu je k ostatním módům.
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Shrnutí
Na závěr každé analýzy vůči sobě usouvztažním znaky obsažené ve všech zmíněných
módech. Následně okomentuji poznatky, které z analýzy vyplývají a jaké výsledky přináší
ve vztahu ke zmíněným motivům. Celkovou syntézu výsledků analýzy jednotlivých
videoklipů předložím v kapitole „Výsledky analýzy“. Tyto výsledky již budou zavedeny do
širšího sociokulturního kontextu, a tudíž okomentovány na pozadí tzv. evropské migrační
krize a reálného dění v České republice v roce 2016.

5.2. Osnova
Z výše nastavených postupů multimodální analýzy jsem postavil osnovu, na jejímž základě
budu analyzovat všechny vybrané videoklipy.
1) Autor a kontext
a) Představení autora, doba vzniku klipu a společenské reálie
b) Struktura textu písně a přepis textu písně
2) Mód řeči
a) Prominentní motivy
b) Zastoupení jednotlivých motivů módem řeči
3) Mód videa
a) Struktura videoklipu, dílčí módy použité ve vizuálu
b) Zastoupení jednotlivých motivů módem videa
4) Mód hudby
a) Obsah instrumentální složky písně
b) Zastoupení jednotlivých motivů módem hudby
5) Shrnutí
Usouvztažnění znaků přítomných motivů ze všech módů vůči sobě.
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6. Analýza
6.1. Olivie Žižková – Evropo dýchej
Olivie Žižková, rozená Herzánová, narozená 30.4.1975, je česká zpěvačka herečka a
fotografka13, která na sebe pozornost médií strhla především nafocením lechtivého kalendáře
s Jiřím Krytinářem14 a právě písní Evropo dýchej z poloviny roku 2016. Na psaní textu písně
se podílela se svým manželem a týmem textařů15. Sama se doznává, že není textařka a že
přesně neví, co všechna slova v jejím textu znamenají. V rozhovoru pro DVTV říká: „…jestli
přesně vím, jaké slovíčko co znamená, tak samozřejmě to jsem úplně nestudovala, ale vím,
že to s tím souvisí.” O hudbu se postaral její manžel Jan Žižka. Kameru a střih měla na starosti
Sabrina Jozová.
Píseň nasbírala na serveru YouTube několik desítek tisíc zhlédnutí, avšak celý kanál s
názvem „Olivie Žižková“ byl nejspíše začátkem roku 2019 deaktivován z důvodu propagace
násilí a nenávistného obsahu. Žižková na svých oficiálních stránkách dodává, že kdyby účet
nebyl znovu aktivován, své politicky laděné protestní písně znovu nahraje na svůj nový
kanál16. Píseň byla ale ovšem natolik populární, že ji sdílely i jiné kanály a na YouTube ji lze
pořád najít17. Pro účely analýzy mi posloužil článek Jiřího X. Doležala pro časopis Reflex,

13

Ze životopisu Žižkové na jejím osobním webu. Dostupné z: http://www.oliviezizkova.com/oliviezizkovazivotopis/ Platné k 3.3.2019
14

Dostupné např. z: https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/346073/s-krytinarem-se-svlekla-apremluvila-jeho-milenku-k-potratu-jeho-smrt-me-moc-zasahla.html. Platné k 3.3.2019
15

Z rozhovoru pro DVTV ze dne 9.8.2016, který je mimo jiné skvělou sondou do myšlenek paní Žižkové.
Cituji: „Manžel mně nadiktoval nějakej text, nějaká slova…“, „…ten text jsem napsala já, manžel udělal
jakoby půlku…“, „…mám prostě tým lidí, kteří řeknou ‚To tam dej, to tam zazpívej, tohle se nehodí’…“
Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/verim-zemanovi-a-krampolovi-nejsem-rasistka-lide-mi-zaevrop/r~30ac60765da711e683920025900fea04/
16

Bohužel u příspěvku není uvedeno datum zveřejnění, ale z kontextu lze předpokládat, že se opravdu jedná
buďto o konec roku 2018 nebo o začátek roku 2019. Žižková totiž ve stejném příspěvku odkazuje na svůj
nový YouTube kanál, který byl založen 19.12.2018. Dostupné z: http://www.oliviezizkova.com/aktuality/.
Platné k 3.3.2019
17

Reupload písně Evropo Dýchej na kanálu „Petr Gajdoš“ má k datu 3.3.2019 celých 23479 zhlédnutí.
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=L1ZxPA_68PU&ab_channel=PetrGajdo%C5%A1
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kde byl klip k písni Evropo dýchej nahraný18. V této práci budu také analyzovat píseň paní
Žižkové nesoucí název Politická korektnost, kterou vydala o pár měsíců později a která byla
rovněž smazána z YouTube s jejím kanálem. Mimo jiné Žižková nazpívala píseň Já volím
SPD19, což nám pomáhá zařadit si Žižkovou na politickém spektru, jelikož SPD Tomia
Okamury je pravicové politické hnutí, které si dle výroční zprávy ministerstva vnitra o
extremismu za rok 2017 vybírá „podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim
zaujímá i podobné názory,“20. Ve výše zmíněném rozhovoru pro DVTV Žižková přiznává,
že právě Okamura je jedním z jejích hlavních pramenů informací o migrační krizi.
Text písně Evropo dýchej
Sloka 1
1
Ve snech mě tíží, že k nám se průser blíží.
2
Když pustím zprávy a nemám to fakt z trávy.
3
Mám z toho depky, radši snad holý lebky
4
a číra barevný, než hábity černý.
5
Jak k tomu došlo, že už jich tolik prošlo?
6
Z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže.
7
Pojďme to zvrátit. Ta zvěř se musí vrátit.
8
Díky Merkelový, ta ukázala svý.
Refrén
9
10
11
12
13
14
15
16

Evropo, dýchej, do budoucna se dívej.
Nenech se mlátit. Demokracii vrátit.
Však máme sílu a každý v sobě víru.
Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat.
Evropo, braň se. Nenech se do sebe střílet!
Mají za úkol jít na krvavý výlet.
Už se nám nechce být jenom pouhé ovce.
Na porážku chtít dobrovolně jít.

Sloka 2
17
Brusel, Nice, Mnichov. Duší je plný krchov.
18
K nám se to blíží. Bůh na to smutně shlíží.
19
Bruselský kecy, ty vůbec nejsou k věci.

18

Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/olivie-zizkova-aneb-jak-pitoma-husa-zahaniuprchliky-zpevem.html Platné ke dni 3.3.2019
19

Píseň je také možno poslechnout v článku na webu časopisu Reflex, jelikož originální video bylo smazáno
společně s YouTube kanálem Olivie Žižkové. Dostupné z:
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/80104/koho-voli-slabomyslni-novy-hit-olivie-zizkove.html
20

Výroční zpráva ministerstva vnitra o extremismu za rok 2017 je dostupná zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-protiextremismu.aspx Platné k 3.3.2019
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20
21
22
23
24

Obětují nás, hlavně sobě nakrást.
Není čas čekat, proč stále se jich lekat.
Islámské burky. Džihád tahá za šňůrky.
Invaze sílí. Je třeba nabrat síly.
My budem muset vstát, začít se tvrdě prát.

[Refrén]
Bridge
25
Mešity, Korán, Alláh, právo Šaría.
26
Z toho nás až mrazí.
27
To prosím ne, ne, ne, ne, ne!
[Refrén]

6.1.1. Mód řeči
Text písně na první pohled obsahuje distinkci mezi skupinami „my“ a „oni“, která je
vyjádřena v mnoha verších a stává se tak ústředním motivem v této písni. Dále je znát, že se
píseň snaží poukázat na to, že skupina „oni“ skupinu „my“ ohrožuje. Druhým motivem, který
budu rozebírat, bude proto „ohrožení“. Za třetí se zpěvačka snaží vyburcovat skupinu „my“,
aby se bránila, tudíž dalším motivem, který podlehne analýze, je „odpor“. Ve videoklipu se
také objevuje mnoho znaků spojených s islámským náboženstvím. Svou pozornost tedy budu
směrovat i k motivu „islám“.
Motiv „my versus oni“
Tento motiv je v Evropo dýchej prominentní, jelikož k němu jsou vztaženy všechny ostatní
motivy, které budu analyzovat následovně. Skupina „my“ je ustanovena již v prvním verši a
autorka se s ní ztotožňuje. Ve verších č.3 a 4 se objevují zmínky o dalších skupinách,
jmenovitě o „holých lebkách“, „barevných čírech“ a „černých hábitech“. Slovní spojení „holá
lebka“ se většinou používá k označení neonacistů nebo skinheadů a „barevná číra“ jsou
nejčastěji spojována s punkery nebo s hnutím ANTIFA, což je extremistické antifašistické
levicové hnutí. Tyto dvě skupiny tedy můžeme shrnout jako extremisty. Tito extremisté jsou
pro zpěvačku příjemnější, než „černý hábity“. Verš č.5 pojí „černý hábity“ ke skupině „oni“,
jelikož zájmeno „jich“ tedy odkazuje na „černý hábity“ v předchozím verši. Ve verši č.7 se
pro skupiny „oni“ vyskytuje další znak, kterým je „zvěř“. Toto slovo má v kontextu českého
hovorového jazyka negativní konotace, používá se např. k označení zlobivých dětí. Může se
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ale také jednat o prosté přirovnání ke zvířatům, která jsou „něco méně než lidé“. Zpěvačka a
skupina „my“ tedy vůči skupině „oni“ zaujímá nepřátelský postoj, jelikož jí jsou příjemnější
pravicoví a levicoví extrémisté a nazývá ji hanlivými jmény.
Refrén začíná zpěvaččiným oslovením Evropy, kterou v následujících verších spojuje se
skupinou „my“. Skupina „my“ tedy zahrnuje Evropany a volání k Evropě samotné tedy značí
volání k celé skupině. Skupina „oni“ tudíž zahrnuje lidi, kteří nejsou Evropané, jelikož
z veršů č.5, 7 a 14 víme, že přišli odjinud. Skupině „my“ jsou v refrénu připisovány pozitivní
atributy jako „síla“ a „víra“, ale i negativní jako „neschopnost se smát“ a „neklid“, které jsou
implicitně způsobeny přítomností skupiny „oni“. Skupina „my“ je také v posledním
dvouverší refrénu připodobněna k „ovcím“. Verš č.16 poté připisuje tomuto připodobnění
význam. „Být ovce“ je tedy znakem pro „chtít jít dobrovolně na porážku“. Žižková za
skupinu „my“ pronáší, že už takoví být nechtějí, protože chtějí bojovat se skupinou „oni“,
což je vyjádřeno verši č. 10 a 13 (viz podkapitola „odpor“).
K interpretaci veršů č.19 a 20 je nutné vědět, že v Bruselu sídlí Evropská komise, výkonný
orgán Evropské Unie (dále jen EU). Dle mého názoru s tímto předpokladem zpěvačka
význam tohoto dvouverší komunikuje. Pracujeme-li tedy s tímto kontextem, víme, že
„Bruselský kecy“ s největší pravděpodobností značí věci probírané a rozhodované v
Evropské komisi. Zpěvačka se tedy vůči „Bruselu“ vymezuje, když tvrdí, že „nás obětují,
aby sobě nakradli“. Evropská unie a Evropská komise jsou ale instituce, které jsou přímo
spojené s Evropou, která je součástí skupiny „my“. Zpěvačka tedy EU staví mimo „Evropu“.
Můžeme se tudíž domnívat, že se vymezuje vůči politickým institucím a politice obecně. To
ilustruje i Angela Merkelová, německá kancléřka známá svou proimigrační politikou,
zmíněná ve verši č.8, kde je implicitně řečeno, že skupina „oni“ do Evropy přišla díky ní. EU
a Merkelovou Žižková tedy přiřazuje ke skupině „oni“ i přesto, že jsou asociováni s Evropou.
Motiv „ohrožení“
„Ohrožení“ je motivem, který je spojován s přítomností skupiny „oni“. Skupinou, která je
ohrožena, je skupina „my“. Znak spojený s motivem „ohrožení“ se objevuje již v prvním
verši. Jde o blížící se „průser“, který se dle veršů č.2 a 3 objevuje ve zprávách v televizi a
který zpěvačce způsobuje deprese. Tento „průser“ je v kontextu sloky asociován s „černými
hábity“ (verš č.4), tedy se skupinou „oni“. Skupina „oni“ tedy představuje problém, který
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ještě nedorazil do České republiky. Víme ale, že se již objevil v Evropě, což je implikováno
veršem č.6, kde je zmíněna Paříž, ze které „jsou v dálce vidět kříže“. „Kříž“ je symbolem pro
úmrtí, takže se můžeme domnívat, že v Paříži se odehrálo něco, při čem zemřel více než
jeden člověk. V kontextu sloky si tedy zemřelé v Paříži lze spojit s „průserem“, který nyní
nese konotaci smrti. Zpěvačka tedy vnímá události v Paříži jako něco, co se blíží i do České
republiky.
Ve verši č.10 se objevuje zvolání „demokracii vrátit“. Sama o sobě implikuje zpěvaččino
přesvědčení, že demokracie v Evropě byla, ale už není. Slovo „vrátit“ naznačuje, že byla
někým nebo něčím sebrána, což samo o sobě evokuje pocit „ohrožení“, vezmeme-li v potaz
fakt, že Evropská Unie je založena na demokracii a Česká republika je téže demokratická.
Ve verši č.14 se objevuje nový znak, a to „úkol jít na krvavý výlet“. Krev konotuje násilí,
vraždu a smrt, takže se zajisté jedná o znak spojený s „průserem“ a událostmi v Paříži.
Použitím slova „výlet“ zpěvačka dává najevo, že je skupina „oni“ v pohybu a má za cíl
navštívit Evropu (verše č.9 a 13). Toto podněcuje zpěvaččino přesvědčení, že by mohla být
ohrožena i Česká republika.
Druhá sloka začíná vyjmenováním tří evropských měst a větou, že „duší je plný krchov“.
„Duše“ stejně jako „kříže“ (verš č.6) symbolizují zemřelé lidi, zvláště když je explicitně
řečeno, že jich je plný hřbitov. Zemřelé v Paříži nyní můžeme připojit i zemřelé z Bruselu,
Nice a z Mnichova. Verš č.18 opakuje, že se k nám toto „ohrožení“ blíží, avšak všechna již
zmíněná města se nacházejí v Evropě, takže je jasné, že zpěvačka zde mluví o České
republice, která ještě nebyla dotčena. Zároveň ve verších č.19 a 20 tvrdí, že se nás EU chystá
obětovat skupinu „my“ (nejspíše tedy Čechy i Evropany) za účelem vlastního zisku, který je
zde vyjádřen slovesem „nakrást si“. Domnění, že „politici kradou“ je mezi českou veřejností
zažitý termín a Žižková se vůči politikům a EU vymezuje, proto si myslím, že v tomto duchu
je význam tohoto verše komunikován.
Žižková ve verši č.23 zpívá „invaze sílí“, čímž implicitně tvrdí, že již nějaká invaze probíhá.
Termín „invaze“ se většinou používá v konotacích s válkou, okupací apod. Zpěvačka tedy
vidí skupinu „oni“ jako nepřátelské vojsko, které má za úkol zabrat Evropu a při tom vraždit
lidi (verš č.14), což představuje „ohrožení“.

30

Motiv „islám“
Ve verši č.22 zaznívají slova jako „islám“, „burka“ a „džihád“. Předchozí verš implikuje, že
ze skupiny „oni“ jde strach, jehož význam je dále rozveden právě nyní diskutovaným veršem.
„Islámské burky“ jsou tedy pro zpěvačku něčím, co v ní vyvolává strach a asociuje si to se
skupinou „oni“. Tento motiv nám tedy pomáhá si dále ustanovit skupinu „oni“, do níž patří
muslimové. Věta „džihád tahá za šňůrky“ staví „džihád“ do pozice někoho, kdo něco řídí.
Verš č.23 napovídá tím, že zmiňuje „invazi“, která je válečným termínem a dodává „tahání
za šňůrky“ význam, protože v západní kultuře se slovo „džihád“ překládá jako „svatá válka“.
Můžeme se tedy domnívat, že „džihád“ způsobuje proudění skupiny „oni“ (jmenovitě tedy
její muslimské části) do Evropy a způsobuje „ohrožení“ skupiny „my“. Bridge zmiňuje další
hesla spojená s islámem, ke kterým zpěvačka skrze skupinu „my“ zaujímá odmítavý postoj,
což jen umocňuje její nepřátelství vůči islámu vyjádřené veršem č.22.
Motiv „odpor“
Vzhledem k tomu, že skupina „oni“ ohrožuje skupinu „my“, Žižková v průběhu písně
mnohokrát vyzývá skupinu „my“, aby kladla „odpor“. Ten je vyjádřen dvěma způsoby,
prvním je oslovování skupiny „my“ jako například ve verši č.7, kde chce „zvrátit“ to, že
skupina „oni“ prošla do Evropy (verš č.5). Ve druhé sloce je „odpor“ značen větami jako
„není čas čekat“, „je třeba nabrat síly“ a „my budem muset vstát, začít se tvrdě prát“, které
přímo reagují na znaky „ohrožení“ jako je např. „sílící invaze“ ve verši č.23.
Druhým způsobem vyjádření „odporu“ je oslovování Evropy v refrénu. Verš č.9 naznačuje
to, že Evropě se děje něco, co jí znemožňuje volně dýchat. Dívání se do budoucnosti jí má
potom dodat motivaci, že když bude klást „odpor“, tak budoucnost bude lepší než přítomnost,
kde ji někdo mlátí (verš č.10). Verš č.13 implikuje, že Evropa je pod útokem, což je
vysvětleno veršem č.14. Je tedy zřejmé, že Evropu napadla skupina „oni“.
Poslední zmínku odporu obsahuje verš č.15, který vyjadřuje vůli skupiny „my“ nebýt
ovcemi, což, jak napovídá další verš, znamená „chtít jít dobrovolně na porážku“. Jedná se
tedy o odpor vůči vlastní slabosti a nejspíše vlastnímu strachu z „ohrožení“.
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6.1.2. Mód videa
Nyní se přesunu k analýze vizuálu videoklipu k písni Evropo dýchej. Objevují se v něm čtyři
typy scén. Nejprve shrnu obsahovou složku videoklipu s ohledem na použité dílčí módy a
poté se přesunu k samotné analýze vybraných motivů.
V prvním typu scén Žižková stojí za mikrofonem se sluchátky na uších, což evokuje pocit,
že se jedná o autentické záběry ze studia při nahrávání písně. Zpěvačka se v této scéně nejprve
lehce pohupuje do rytmu (první sloka, první refrén a vetší část druhé sloky) a ve druhém a
třetím refrénu již spíše tančí a také často gestikuluje. Vizuálně této scéně dominuje mód
barvy, jelikož je celá v postprodukci přebarvená do modrých tónů se ztmavením do velmi
tmavě modré v rozích. Samotná modrá barva je spojována s politickou pravicí, může se tedy
jednat o barevné vyjádřené politické inklinace.
Dalším ze čtyř typů scén jsou příběhové scény, kde se Olivie Žižková s manželem vydávají
na procházku po Praze a očividně mají strach z okolí, což koresponduje s motivem
„ohrožení“. Jednotlivé záběry se odehrávají u Žižkových doma; v parku; ve stanici metra; v
metru; na Staroměstském náměstí. Zde také dominuje mód barvy, jmenovitě barevná
desaturace, která navozuje neklidnou atmosféru. Vysoká saturace barev je spojována s
radostí, takže desaturace vyvolává v této scéně konotace smutku.
Třetím typem scén, které se v Evropo dýchej objevují, jsou reportáže různých světových
médií obsahující záběry lidí tmavší barvy pleti. Z pohledu bílého Čecha tito lidé vypadají
jako mimoevropští cizinci. Většinou se v těchto záběrech objevuje rabování, nepokoje v
ulicích nebo různé formy násilí, ale i například záběry na obyčejné muslimy a zahalené
muslimské ženy. Není v nich zřejmé žádné plánované užití dílčích módů a z největší části
jsou tyto záběry do videoklipu nastřihány náhodně, takže nekorelují s textem písně.
Posledním typem scén, který jsem zmínil, jsou záběry na politiky. Ve videoklipu se objevuje
záběr na Angelu Merkelovou.
Motiv „ohrožení“
Častokrát se tu v rámci módu dramatické akce objevuje znak „rozhlížení se kolem“ doplněný
„vystrašenými výrazy“ v obličeji. Ku příkladu při verši č.8 jsou Žižkovi zachyceni v pevném
objetí ve stanici metra, kde se se strachem v očích rozhlížejí kolem sebe. Znaky „rozhlížení
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se kolem“ a „vystrašený výraz“ v kontextu sloky komunikují pocit „ohrožení“, které je
signifikováno i zmínkou Merkelové, jelikož z analýzy módu řeči víme, že ji Žižková pojí se
skupinou „oni“, ke které je motiv „ohrožení“ přímo připojen. Tyto dva znaky v kombinaci
módů výrazů obličeje a dramatické akce se objevují i na dalších místech ve videoklipu, avšak
korelace s módem řeči je v těchto případech vágní nebo spíše žádná.

Snímek obrazovky č.1: Žižkovi v objetí, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Olivie Žižková aneb Jak
pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016 [cit. 2019-04-08].
Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/olivie-zizkova-aneb-jak-

pitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.html

Verš č.25 doprovází záběr, kde Žižkovi jdou ruku v ruce po Staroměstském náměstí.
Procházejí kolem dvojice snědých mužů, na které se Olivie s úsměvem podívá a následně
odvrátí pohled, když zjistí, že si ji prohlížejí a u toho se usmívají. Když odvrací pohled, je v
jejím obličeji znatelný „vystrašený výraz“ i přesto, že má na očích sluneční brýle. Korelace
módu videa s módem řeči se tu zdá vágní, ale přeci jen volání hesel spojených s islámem a
snědí muži ve vizuálu v posluchači vyvolají pocit, že se jedná o muslimy, které jsem v
analýze módu řeči zařadil do skupiny „oni“. Mód výrazů v obličeji je tu tedy znovu
upozorněním na „ohrožení“ představované dvěma členy skupiny „oni“.
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Snímek obrazovky č.2: Žižková odvrací pohled, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Olivie Žižková
aneb Jak pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016 [cit. 2019-0408]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/olivie-zizkova-aneb-jakpitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.html

Verš č.14 je ilustrován záběrem na skupinku lidí, kteří kopou do muže ležícího na zemi.
Tento záběr, podle loga nacházejícího se v pravém horním rohu obrazovky, pochází od
televizní stanice Euronews, která k tématu tzv. evropské migrační krize má na YouTube celý
archiv reportáží21. Bohužel se mi ale tyto konkrétní záběry nepodařilo dohledat. Nevím tedy
jistě, zda se vůbec imigrantů týkají. I kdyby se ale netýkaly, tak komunikovaný význam
znaku „ohrožení“ je tu znázorněn dvěma módy zároveň.

21

Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSyY1udCyYqCACdN9kIuTYlcsJhVqf2At. Platné
k 25.3.2019
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Snímek obrazovky č.3: Skupinka kopající do muže na zemi, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X.
Olivie Žižková aneb Jak pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016
[cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/oliviezizkova-aneb-jak-pitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.html

Celý klip končí animací, na které je vyobrazena mapa světa posetá mnoha panáčky, z nichž
většina je černých, menšina je bílých a černých rapidně přibývá. Bílí panáčci se nacházejí
hlavně na území Evropy a Severní Ameriky, takže je jasné, že animace má simulovat pohyb
lidí tmavší pleti do míst typicky obývaných bělochy. Bílí panáčkové taky z animace mizí,
takže se můžeme domnívat, že se jich čení panáčkové zbavují, což znovu konotuje násilí a
„ohrožení“. Přes tuto animaci také běží závěrečné titulky.

Snímek obrazovky č.4: Animace a titulky, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Olivie Žižková aneb
Jak pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016 [cit. 2019-04-08].
Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/olivie-zizkova-aneb-jak-

pitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.html

Motiv „islám“
Motiv islámu má ve vizuálu zastoupení v záběrech, které jsou zaměnitelné s motivem
„ohrožení“. Tyto záběry akorát explicitně vyobrazují muslimy, kteří ohrožují jiné lidi. Záběr
doprovázející verš č.16 pravděpodobně pochází z produkce islámského státu, jelikož v
pravém horním rohu se nachází vlajka IS a video se velice podobá jiným videím z poprav
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zajatců IS, která byla v médiích v té době často diskutována22. Je na něm vyobrazena skupina
klečících zajatců v oranžových mundúrech a za každým ze zajatců stojí terorista v kukle a s
automatickou puškou v rukou. Korelace módu řeči s módem videa je tu tedy velice zřejmá.
Teroristé tu zároveň představují „ohrožení“ pro zajatce. Velmi podobný záběr se objevuje i
v bridgi, konkrétně za znění verše č.27, kde terorista přikládá zbraň k zátylku zajatce.

Snímek obrazovky č.5: Bojovníci Islámského státu a zajatci, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X.
Olivie Žižková aneb Jak pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016
[cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/oliviezizkova-aneb-jak-pitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.html

22

Pro porovnání přikládám odkaz na článek Lidovky.cz z 1.9.2015, který obsahuje jedno z podobných videí,
jelikož se mi originální video použité v klipu nepodařilo dohledat. Dostupné z:
https://www.lidovky.cz/video/is-zverejnil-dalsi-video-z-popravy-upalil-na-nem-ctyri-siitskezajatce.A150831_175314_ln-video_ELE Platné k 25.3.2019
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Snímek obrazovky č.6: Poprava zajatce IS, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Olivie Žižková aneb
Jak pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016 [cit. 2019-04-08].
Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/olivie-zizkova-aneb-jak-

pitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.html

Ve videoklipu se na pozadí posledního refrénu objevuje spousta záběrů s tématikou islámu.
Záběr na mešitu střídají záběry na obyčejné muslimy procházející se po ulici, na muslimské
ženy zahalené v tradičních oděvech apod. Korelace s módem řeči se tu ale nevyskytuje, tudíž
záběry jsou do videoklipu pouze náhodně posazené.
Motiv „odpor“
Při verších č.5 a 6 se odehrává scéna, kde Žižková bere do ruky revolver a kontroluje náboje
v bubnu a Jan Žižka si do pouzdra pod džínovou bundou ukládá pistoli. Při analýze módu
řeči jsme došli k závěru, že tyto dva verše zmiňují skupinu „oni“, která přišla do Evropy,
konkrétně tedy do Paříže a tam zabila mnoho lidí, což jsme si spojili se znakem „ohrožení“.
Ozbrojování ve této části videoklipu tedy reaguje na přítomnost těchto dvou znaků. Hned na
to zaznívá „pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit,“ načež ve vizuálu manželé Žižkovi ruku
v ruce vyrážejí na procházku. Dramatická akce v této scéně tedy koreluje s módem řeči, což
značí rozhodnutí klást „odpor“.

Snímek obrazovky č.7: Žižková kontroluje buben revolveru, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X.
Olivie Žižková aneb Jak pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016
[cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/oliviezizkova-aneb-jak-pitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.html
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Na konci druhé sloky se z hlediska módu gesta objevuje znak „pokynutí rukou se vztyčeným
ukazovákem“. Toto gesto Žižková provádí, když zpívá verš č.24. Vztyčený ukazovák
koreluje se slovem „vstát“ a následným pokynutím naznačuje začátek „praní se“, tedy kladení
„odporu“. Dalším gestem je „naznačení úderu pěstí“, které se objevuje ve druhém a třetím
refrénu při verši č.13, čímž Žižková naznačuje, že Evropa nemá být pasivní a má klást
„odpor“. Tyto dva znaky v módu gesta tedy korelují s módem řeči a prohlubují jeho význam.

Snímek obrazovky č.8: Žižková dává pokyn, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Olivie Žižková aneb
Jak pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016 [cit. 2019-04-08].
Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/olivie-zizkova-aneb-jak-

pitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.html
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Snímek obrazovky č.9: Žižková naznačuje úder pěstí, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Olivie
Žižková aneb Jak pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016 [cit.
2019-04-08]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/olivie-zizkovaaneb-jak-pitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.html

6.1.3. Mód hudby
Píseň Evropo dýchej lze žánrově zařadit jako pop s nádechem taneční muziky. Jednoduchý
rytmus bicích a prostou basovou linku doprovází linka smyčcová, která pouze kopíruje
basové tóny, díky čemuž je výsledný zvuk dosti „plochý“. Ze stran jsou pak slyšet (zejména
v refrénech) robotické syntetizátorové zvuky.
Motiv „ohrožení“
Verš č.18 doprovází zvuková stopa záznamu z reportáže zpravodajské agentury Ruptly, kde
muž tmavé pleti přichází blíže ke kameře a agresivně do ní křičí a rozhořčeně gestikuluje.
Opakuje třikrát stejné slovo, které jsem bohužel nedokázal rozpoznat, ale i bez toho je
znatelné, že dává ostře najevo znepokojení. V tomto záběru se taktéž nachází skupina dalších
lidí tmavé pleti, kteří přicházejí po silnici směrem ke kameře. Můžeme si tedy jasně všimnout
korelace módu řeči, módu videa a módu hudby. „Ohrožení“ v tomto případě představuje
ukazovací zájmeno „to“ v módu řeči, kterému koresponduje rozzlobený černoch a
přicházející skupina dalších v módu videa. Přidaná zvuková stopa mužova křiku tu umocňuje
jeho agresivitu a tudíž i „ohrožení“, které přestavuje.

39

Snímek obrazovky č.10: Křičící rozzlobený muž, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Olivie Žižková
aneb Jak pitomá husa zahání uprchlíky zpěvem. Reflex [online]. 3. srpna 2016 [cit. 2019-0408]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/73157/olivie-zizkova-aneb-jakpitoma-husa-zahani-uprchliky-zpevem.htm

Motiv „odpor“
V refrénech si můžeme všimnout určité gradace, kdy první refrén je jednohlasný, druhý je
dvojhlasý a třetí je téže dvojhlasý, a navíc se v něm ozývají přidané zvuky činelů, díky kterým
zní ještě úderněji. V rámci módu hudby lze tuto gradaci dekódovat tak, že s postupem času
se ke zpěvačce přidává více lidí, kteří jsou reprezentováni vícehlasím a údery do činelů, což
vyjadřuje sílící „odpor“ skupiny „my“.

6.1.4. Shrnutí
Evropo dýchej obsahuje několik motivů, které se vzájemně propojují a jsou vyjádřeny napříč
vícero módy. Prvním z nich je binární opozice „my versus oni“, což je motiv, který
ustanovuje dvě sobě protistojné skupiny. Skupina „my“ je v módu řeči vyjadřována
pádovými variacemi samotného zájmena „my“ a větami s nevyjádřeným podmětem (verše
č.1, 7, 11, 12, 15, 18, 20, 24, 26). Samotná Žižková se identifikuje s touto skupinou. Mimo
to ale do skupiny „my“ řadí i Evropu, se kterou v textu písně sympatizuje a staví ji vedle
skupiny „my“ proti skupině „oni“ (verše č.9, 13). Skupina „oni“ je taktéž v textu písně
označována pádovými variacemi zájmena „oni“ (verše č.5, 14, 20), ale i označující
s negativními konotacemi (verše č.3, 4). Píseň rovněž vyjadřuje zpěvaččino nepřátelství vůči
Evropské unii a německé kancléřce Angele Merkelové, které spojuje se skupinou „oni“
(verše č. 8, 19). Evropou řadící se ke skupině „my“ jsou tedy myšleni obyčejní Evropané,
zatímco EU a evropští politikové jsou podle zpěvačky členy nepřátelské skupiny „oni“. Je
z toho tedy cítit, že Žižková je zaujatá proti proimigrační politice a distancuje se od EU.
Skupina „oni“ pro autorku písně proto představuje určité „ohrožení“, což je další z motivů.
„Ohrožení“ ve videoklipu představuje činy skupiny „oni“, takže je výhradně spojeno s touto
skupinou. V rámci módu řeči se objevují znaky, které explicitně vyjadřují negativní stránku
tohoto motivu, jako „průser“, „krvavý výlet“ nebo „invaze“. Zároveň je „ohrožení“
vyjádřeno i nepřímo, a to například zmínkami evropských měst, ve kterých se v době před

40

vydáním videoklipu odehrály teroristické útoky (verše č. 6, 17), nebo také ukazovacím
zájmenem „to“ (verš č.18). Vzhledem k tomu, že EU je pro Žižkovou členem skupiny „oni“,
představuje v textu písně také „ohrožení“ pro skupinu „my“ (verše č. 19 a 20). Celkově je
význam „ohrožení“ v písni komunikován tak, že přímo ohrožena je pouze „Evropa“, tedy
část skupiny „my“ (verše č. 5, 6, 17, 23), avšak další část skupiny „my“ ještě ohrožena není,
což je vyjádřeno ve verších č. 1 a 18 tak, že se „ohrožení“ teprve „blíží“. Žižková jako Češka
se tedy necítí být přímo ohrožena, ale poukazuje na to, že se tak brzy stane. „Ohrožení“ je
zároveň vyjádřeno i módem videa, kde se například v příběhových scénách hraných manžely
Žižkovými objevují gesta jako „rozhlížení se kolem“ v kombinaci s „vystrašeným výrazem“
v obličeji. Videoklip také obsahuje mnoho záběrů z médií, obsahující nepokoje v ulicích a
rvačky mezi lidmi. Tyto záběry jsou ale častokrát nedohledatelné a nevíme tedy, zda se přímo
týkají tzv. evropské migrační krize. „Ohrožení“ je také vyjádřeno animací uzavírající celý
videoklip. V módu hudby se objevuje přidaná zvuková stopa doplňující záběr na
rozzlobeného muže tmavé pleti, který křičí do kamery.
Skupina „oni“ a „ohrožení“, které představuje jsou spojovány ještě s dalším motivem, jímž
je „islám“. V textu písně se objevují hesla spojená s islámem a zpěvačka k nim zaujímá
odmítavý postoj (verše č. 25, 26 a 27). Zároveň ve verši č. 22 zmiňuje džihád, kterému
připisuje vlastnost původce invaze zmíněné ve verši č.23. V kontextu písně, a hlavně poté
módu videa, je zřejmé, že islám asociuje se skupinou „oni“. Mód videa vyobrazuje Islámský
stát a záběry z poprav zajatců. Tyto záběry přímo korelují s motivem „ohrožení“, ale
vyobrazují radikální muslimy jednající ve jménu islámu. Žižková vnímá islám jako motiv
rovný a zaměnitelný s „ohrožením“. Ve videoklipu se také objevují záběry na obyčejné
muslimy, avšak z hlediska multimodality nemají žádný hlubší význam.
Posledním z motivů je „odpor“, který zastřešuje aktivitu skupiny „my“, kterou hodlá čelit
„ohrožení“. „Odpor“ je módem řeči vyjádřen tak, že Žižková přímo oslovuje skupinu „my“,
aby čelila „ohrožení“ (verše č.7, 15, 24), v refrénu potom pobízí Evropu, aby dělala to samé
(verše č.9, 10, 13) a nakonec nepřímým konstatováním nutnosti čelit „ohrožení“ (verše č.21
a 23). V rámci módu videa je „odpor“ zastoupen dílčími módy jako gesto a dramatická akce.
Kontrola zásobníku v revolveru naznačuje, že Žižková je ochotna se bránit střelnou zbraní,
její „odpor“ tedy nabírá na síle. Poté se objevují gesta, která korelují s módem řeči a dodávají
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přidruženým veršům váhu. Mód hudby také vyjadřuje „odpor“ a to tehdy, když se v refrénech
ozývá druhý hlas a další zvuky činelů.

6.2. Olivie Žižková – Politická korektnost
Dovolím si analyzovat ještě jednu píseň paní Žižkové, jelikož v roce 2016 složila a natočila
videoklip hned ke dvěma písním vyjadřujícím se ke stejnému tématu, tedy tzv. evropské
migrační krizi. Píseň Politická korektnost vyšla po krajských volbách v říjnu 2016. Můžeme
tedy předpokládat, že se nejedná o volební agitku pro SPD Tomia Okamury, kterou před
volbami otevřeně podpořila písní Já volím SPD (viz. předchozí podkapitola). Je tedy možné,
že se nejedná o populistický kalkul, ale o téma, které zpěvačku a jejího manžela reálně tíží a
cítí potřebu se vůči němu vymezit více než jednou. Stejně jako Evropo dýchej, byla i tato
píseň smazána ze serveru YouTube společně s kanálem zpěvačky. Text této písně již psal
pan Jan Žižka sám, i přesto ale budu v analýze používat její jméno, jelikož předpokládám, že
názory svého manžela považuje za své vlastní. Žižková složila hudbu a režírovala videoklip.
Text písně Politická korektnost
Sloka 1
1
Politická korektnost, to se mi snad jenom zdá.
2
Kontroverzní osobou podle nich jsem snad i já.
3
Ten nad náma to všechno vidí, že Brusel dělá blbce z lidí.
4
Tak to fakt ne.
5
Vlastenectví, vlastenec, význam slova se dnes mění.
6
Radikální má nádech. Brzy bude zakázaný.
7
Naše zem je vzácnou růží. Proč musíme mít husí kůži,
8
když to čteme?
Refrén
9
10
11
12

Nedejme si svou vlast vzít.
Společně evropský krám rozbít.
Nechcem se dočkat, až přijde den,
že nepatří nám naše vlastní zem.

Sloka 2
13
Zakážou nám Vánoce, našim psům dát nažrat jedu.
14
Přestanem jíst vepřový. Křesťanství pustíme k ledu.
15
To si nechat líbit nemůžeme. Bránit vlast nás na náměstí žene.
16
Tak teda jdem.
17
Politicky korektní tutlání se stává normou.
18
Za zločiny nemůžou, prošli si přec těžkou dobou.
19
Oprátka hrozí krkům vlastenců. Držte huby o zvěrstvech běženců.
20
To je korektní.
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[Refrén]
Sloka 3
22
Zatahuje se smyčka kolem krku vlastních lidí.
23
Extremistou nazván je každý, kdo jen trochu vidí.
24
Invaze islámu je jasný záměr. Znásilnit Evropu korektní závěr.
25
Fakt korektní.

6.2.1. Mód řeči
Stejně jako v Evropo dýchej je písni Politická korektnost prominentním motivem binární
opozice „my versus oni“. Ostatně celý text písně je nápadně podobný té předchozí. Jediným
rozdílem je snad to, že se píseň nestaví za Evropu jako kontinent, ale spíše za „vlast“, tedy
Českou republiku. Ta se znovu ocitá v „ohrožení“ zvenčí, což je druhý motiv, který budu
analyzovat. Zároveň se tu explicitně vyskytuje koncept „vlastenectví“, které také zařadím
mezi analyzované motivy. Znovu se objevuje i motiv „odpor“ a taktéž motiv „islám“.
Motiv „my versus oni“
Na ústřední motiv jsou v této písni vázány všechny ostatní, jelikož píseň je znovu pojata ve
stylu „dobří versus špatní“. Zpěvačka skupinu „my“ zmiňuje v řadě veršů, a to hlavně ve
větách, kde je zájmeno „my“ nevyjádřeným podmětem, jako ve verších č.7, 8, 9, 11, 14, 16.
Je zřejmé, že Žižková je znovu postavena do role mluvčího skupiny „my“, jelikož jednak
mluví k této skupině, ale zároveň mluví i za ni. Skupina „my“ je v písni tedy spojována
s Žižkovou, takže se domnívám, že se jedná primárně o Čechy. Vyskytují se zmínky o „naší
zemi“ (verše č.7 a 12) a „vlasti“ (verš č.12), ke které má skupina „my“ pozitivní vztah, jelikož
ji považuje za „vzácnou růži“ (verš č.7) a chce ji „bránit“ (verš č.15). V písni se také
vyskytuje slovo „vlastenec“ (verše č.5 a 19), které je taktéž jedním ze znaků zastupujících
skupinu „my“, což vyplývá z potřeby „bránit vlast“. Skupina „my“ je také spojována
s křesťanskou vírou (verš č.14). Je pravděpodobné, že Žižková je křesťanka a své osobní
vyznání tudíž přenáší na skupinu „my“, jelikož Boha zmiňuje ve verši č.3 jako „toho nad
námi“.
Skupina „oni“ je rovněž vyjadřována ve větách s nevyjádřeným podmětem (verše č. 13 a 18).
Ve verši č.3 je vyjádřena příslovečným určením, které zároveň implikuje, že skupina „oni“
je asociována s „politickou korektností“, která ze zpěvačky dělá „kontroverzní osobu“. Dále
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v první sloce je zmíněn „Brusel“, který Žižková řadí do skupiny „oni“. V refrénu zpěvačka
ponouká skupinu „my“, aby rozbila „evropský krám“. Tato kolokace značí Evropskou unii,
což je zřejmé díky předchozí zmínce „Bruselu“, kde sídlí jedna z hlavních institucí EU,
Evropská komise, jež je v médiích často zmiňována právě pod jménem „Brusel“23. Skupina
„oni“ tedy reprezentuje EU.
Dalším znakem je „běženec“ (verš č.19), který je ustanoven jako člen skupiny „oni“ tak, že
je zmíněn ve spojení se „zvěrstvy“. Ve verši č.18 je zmíněno, že skupina „oni“ nemůže za
„zločiny“ a že si „prošla těžkou dobou“. Tyto atributy jsou připisovány právě těmto
„běžencům“. Vedle EU tedy do skupiny „oni“ patří i uprchlíci. Verš č.24 zase dodává znaku
„běženec“ další význam, jelikož „invaze“ je vojenský termín konotovaný s okupací nebo
zabráním nepřátelského území. Žižková se tedy domnívá, že „běženci“ jsou nebezpeční a
nepřátelští lidé, které sem záměrně zve „EU“.
Motiv „ohrožení“
Stejně jako v předchozí písni Olivie Žižkové, i zde se skupina „my“ ocitá v „ohrožení“
představovaném skupinou „oni“. Tento motiv je tu vyjádřen jak přímo, tak nepřímo. Začnu
s přímými zmínkami o „ohrožení“. V první sloce Žižková zpívá, že slova jako „vlastenectví“
a „vlastenec“ budou zakázána. V České republice platí svoboda projevu, jejíž regulace
nezakazují použití takovýchto slov. Politická korektnost taktéž nepovažuje tato slova za
„radikální“, jak zpěvačka zpívá ve verši č.6. Žižková se ale i přesto domnívá, že svoboda
projevu je v „ohrožení“.
Refrén implikuje dvě věci, a to, že skupině „my“ za prvé někde bere nebo chce vzít její vlast
(verš č.9) a za druhé, že možná přichází den, kdy Česká republika nebude patřit Čechům
(verše č.11 a 12).
Další projevy „ohrožení“ se objevují v druhé sloce. Ve verši č.13 se autor textu odchýlil od
pravidelné větné stavby a vyskytla se syntaktická chyba, díky níž je význam věty takový, že
nám někdo zakáže, abychom dali našim psům nažrat jedu. Jsem si naprosto jist, že to nebylo

23

Příkladem je například článek v časopisu Týden z 28.7.2018:
https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/orban-kritizoval-brusel-kvuli-imigracni-a-multikulturalnipolitice_490446.html Platné k 10.4.2019
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v autorově úmyslu. Použitím budoucího času třetí osoby množného čísla slovesa „dát“ je
význam takový, jak byl jistě zamýšlen. Skupina „oni“ se mimo to ale chystá zakázat také
Vánoce, tedy státní svátek. Zpěvačka tedy považuje skupinu „oni“ za někoho, kdo je tohoto
schopen. Verš č.14 popisuje další věci, které skupina „my“ přestane dělat. Dle kontextu
předchozího verše to tedy je na příkaz skupiny „oni“.
Verš č.18 poté upozorňuje na zločiny skupiny „oni“, což samo o sobě konotuje „ohrožení“
bezpečnosti. Verše č.19 a 22 značí že být „vlastenec“ může být nebo je trestáno smrtí. Druhá
věta verše č.19 v kontextu jeho celku vyznívá tak, že kdokoliv promluví o „zvěrstvech
běženců“ bude oběšen. „Zvěrstva“ značí „zločiny“ skupiny „oni“ (verš č.18). Zpěvačka poté
pokračuje verši č.23 a 24, které implikují, že zpěvačka někoho, kdo považuje „invazi islámu“
za „záměr“ s cílem „znásilnit Evropu“, nepovažuje za extrémistu, i když se jedná o dosti
extrémní názor. Použití slova „korektní“ v těchto verších mi dovoluje se domnívat, že ten,
kdo nazývá lidi „extrémisty“, je EU, se kterou je celý koncept „politické korektnosti“ v této
písni spjatý (verše č.1-3). Znaků „ohrožení“ je tu hned několik, a to samotné „nazvání
extremistou“, „invaze islámu“ a „znásilnění Evropy“.
Motiv „vlastenectví“
Tato píseň se vyjadřuje k „vlastenectví“ jako k něčemu, co má „radikální nádech“ (verše č.5
a 6), s čímž zpěvačka v kontextu sloky nesouhlasí, jelikož považuje svou zem za „krásnou
růži“ (verš č.7), tudíž sama sebe považuje za vlastenku. „Vlastenectví“ je tedy znak vlastní
skupině „my“ a skupina „oni“ je kvůli tomu považuje za radikály. To je zmíněno ve verších
č 22 a 23, kde se Žižková vymezuje proti „invazi islámu“ a „znásilnění Evropy“ a je za to
„nazvána extremistou“. Dále se v písni objevují již zmíněné verše č.19 a 22, které pojednávají
o popravách „vlastenců“. Vlastenectví je tedy v písni viděno jako zločin skupiny „my“ za
který ji chce skupina „oni“ potrestat. Mimo to ve verších č.11 a 12 vyjadřuje přesvědčení, že
Česká republika patří skupině „my“, tedy Čechům.
Motiv „odpor“
Hned v prvním verši zpěvačka vyjadřuje „odpor“ vůči „politické korektnosti“, která je
jedním z druhů „ohrožení“ spojeným s „EU“ a tudíž skupinou „oni“. Ve verši č.4 je zase
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vyjádřen odpor vůči tomu, že „Brusel dělá blbce z lidí“, takže tyto dva znaky odporu sobě
korespondují a potvrzuje se fakt, že jsou mířeny proti „EU“.
Tento motiv je častokrát vyjádřen ve spojení právě s „vlastenectvím“. V refrénu Žižková
ponouká skupinu „my“, aby si nenechala vzít „svou vlast“ (verš č.9) a ve verši č.10 dává
najevo své nepřátelství vůči „EU“ a dokonce používá narážky, což vyvolává pocit, že „EU“
je něco zbytečného/nepotřebného. Propojení „odporu“ a „vlastenectví“ se objevuje znovu ve
verši č.15, kde nejprve reaguje na znaky „ohrožení“ ve verších č.13 a 14. Verš č.15 se dá
chápat jako výzva účasti na demonstracích, které se častokrát odehrávají právě na náměstích.
Je tedy znát, že motivy „vlastenectví“ a „odpor“ jsou častokrát zaměnitelné, jelikož hlavním
znakem tu je „bránit vlast“.
Motiv „islám“
„Islám“ je motivem spojeným se skupinou „oni“, jelikož třetí sloka implikuje, že do ní patří
i muslimové. To je ostatně vyjádřeno i ve verších č.13 a 14, kde se zpívá o aspektech, které
by v životě Čechů byly změněny, kdyby byla „invaze islámu“ (verš č.24) dokončena a Česká
republika byla islamizována. Lidé by již nebyli křesťany, takže by se přestaly slavit Vánoce
(verš č.13), které jsou křesťanským svátkem. Zároveň by lidé měli zakázáno jíst vepřové
maso (verš č.14), jelikož Korán to zakazuje. Trávení psů je tu zmíněno proto, že muslimové
nechovají psy jako domácí mazlíčky (verš č.13). Nejsem si ale jist, zda mají potřebu trávit
cizí psy. Islám je v písni ilustrován jako něco, co má změnit tradiční české hodnoty. Je to
tedy motiv spojený s motivem „ohrožení“.

6.2.2. Mód videa
Videoklip k písni Politická korektnost obsahuje čtyři typy scén. Klip nejdříve popíši
s ohledem na obsah všech typů scén, použité dílčí módy a poté se budu věnovat analýze
samostatných motivů.
Prvním typem jsou scény kdy zpěvačka hraje na kytaru nebo se prochází po rozestavěném
objektu s výhledem na krajinu. V těchto záběrech je znatelné využití módu barvy, jelikož je
tu uměle přidána saturace, aby barvy byly živější. Je možné, že je to kvůli zatažené obloze,
díky které nejspíš originální záběry nebyly dostatečně barevné. Saturace rovněž dodává
záběrům teplotu a celkově tu mód barvy navozuje příjemnou atmosféru.
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V druhém typu scén Žižková stojí u stěny a záběr je koncentrován na její obličej. Oproti
předchozímu typu scén se tu barvy zdají být spíše desaturovány a celkové nádech je spíše
chladný.
Třetím typem je pouze jeden záběr na Žižkovou zpívající na Václavském náměstí pro dav
lidí, z něhož spousta z nich má v rukou českou vlajku.
Posledním typem jsou záběry na zpěvačku, jak sedí na podlaze vedle plechového kbelíku v
malé místnosti připomínající sklep a je řetězy přivázána ke stěně. Mód scénografie tu tedy
vytváří neklidnou atmosféru a pocit toho, že zpěvačka je někde vězněna. Je nalíčena tak, že
v jejím obličeji a na levém stehnu má modřiny a krvavé rány. Zároveň je oděna pouze do
špinavého bílého trička. Mód kostýmu tedy koreluje s módem scénografie a Žižková je tu
vyobrazena jako vězeň, který je fyzicky zneužíván.
Motiv „ohrožení“
Poslední zmíněný typ scén odpovídá motivu „ohrožení“, jelikož zpěvačka je v něm
vyobrazena tak, že byla ohrožena jak na zdraví, tak na svobodě. Poprvé se záběr tohoto typu
ve videoklipu objevuje za znění veršů č.11 a 12, takže tento záběr ilustruje to, co by se mohlo
skupině „my“ stát, kdyby jí byla sebrána její zem. Následuje verš č.13, při kterém před
připoutanou zpěvačkou někdo symbolicky rozšlape vánoční ozdoby, takže se zde nachází
jasná korelace módu řeči s módem videa.
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Snímek obrazovky č.11: Rozšlapání vánočních ozdob, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Další song
Olivie Žižkové. Hráblo jí po volbách? Reflex [online]. 10. října 2016 [cit. 2019-04-18].
Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/75205/dalsi-song-olivie-zizkove-

hrablo-ji-po-volbach.html

Záběr na uvězněnou Žižkovou je také znovu použit za znění veršů č.19 a 20 což může
naznačovat to, že je vězněna před výkonem trestu smrti.

Snímek obrazovky č.12: Uvězněná Žižková, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Další song Olivie
Žižkové. Hráblo jí po volbách? Reflex [online]. 10. října 2016 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z:
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/75205/dalsi-song-olivie-zizkove-hrablo-ji-povolbach.html

Posledním znakem „ohrožení“ je potom závěr videoklipu kdy Žižková dozpívá závěrečná
slova textu a z pravé strany se k ní přiblíží ruka s revolverem, který útočník natáhne a Žižková
mlčky skloní hlavu k jeho hlavni. Bezprostředně před tím zní verše č.24 a 25, na které tento
záběr reaguje. Ruka se zbraní má značit „znásilnění Evropy“, do níž patří Česká republika i
skupina „my“.
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Snímek obrazovky č.13: Žižková se sklání k hlavni revolveru, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X.
Další song Olivie Žižkové. Hráblo jí po volbách? Reflex [online]. 10. října 2016 [cit. 201904-18].

Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/75205/dalsi-song-olivie-

zizkove-hrablo-ji-po-volbach.html

Motiv „vlastenectví“
Tento motiv je ve videoklipu reprezentován záběrem na Žižkovou zpívající pro dav lidí.
V pozadí zní druhá věta verše č.15, takže korelace módu řeči a módu videa je více než zřejmá,
jelikož scéna se odehrává na Václavském náměstí v Praze, kde má Žižková buďto koncert
nebo tam probíhá nějaká demonstrace, na které vystupuje. Je totiž nepravděpodobné, že by
si lidé na koncert brali vlajky. Mimo vlajek českých se v davu vyskytují i německé. Je tedy
možné, že i Němci sdílejí „vlastenectví“ s Čechy a demonstrují proti skupině „oni“, která,
jak z kontextu písně vyplývá, míří do celé Evropy.
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Snímek obrazovky č.14: Žižková zpívá na Václavském náměstí, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X.
Další song Olivie Žižkové. Hráblo jí po volbách? Reflex [online]. 10. října 2016 [cit. 201904-18].

Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/75205/dalsi-song-olivie-

zizkove-hrablo-ji-po-volbach.html

Dalším znakem „vlastenectví“ je gesto, které zpěvačka provádí za znění verše č.12. V záběru
stojí na betonové ploše s výhledem na krajinu, na kterou ukazuje prstem a dívá se jejím
směrem. Toto gesto tedy koreluje s módem řeči, protože poukazuje na „naši vlastní zem“,
která je reprezentována krajinou v záběru.

Snímek obrazovky č.15: Žižková ukazuje prstem na krajinu, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Další
song Olivie Žižkové. Hráblo jí po volbách? Reflex [online]. 10. října 2016 [cit. 2019-04-18].
Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/75205/dalsi-song-olivie-zizkove-

hrablo-ji-po-volbach.html

50

Motiv „křesťanství“
Ač křesťanství není důležitým motivem v textu písně, kde se o něm pojednává jenom jako o
objektu „ohrožení“, v módu videa je křesťanská symbolika znatelně zastoupena. Jedná se
konkrétně o jeden ze záběrů na připoutanou Žižkovou, ve kterém (oproti ostatním záběrům
tohoto typu scén) má kolem krku růženec, což je modlitební pomůcka. Při tomto záběru zní
verše č.9 a 10, takže korelace s módem řeči se tu nevyskytuje. V záběrech druhého typu scén
se objevuje symbol křesťanského kříže, který má zpěvačka na náušnicích. Žižková tedy ve
videoklipu sama sebe vyobrazuje jako křesťanku, což lze považovat za jednu z forem
„odporu“ proti islámu. Náušnice s kříži jsou velmi dobře vidět, když zní verš č.24.

Snímek obrazovky č.16: Žižková s růžencem kolem krku, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Další
song Olivie Žižkové. Hráblo jí po volbách? Reflex [online]. 10. října 2016 [cit. 2019-04-18].
Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/75205/dalsi-song-olivie-zizkove-

hrablo-ji-po-volbach.html
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Snímek obrazovky č.17: Náušnice s křížem, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Další song Olivie
Žižkové. Hráblo jí po volbách? Reflex [online]. 10. října 2016 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z:
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/75205/dalsi-song-olivie-zizkove-hrablo-ji-povolbach.html

Motiv „odpor“
Prominentním znakem „odporu“ v módu videa je gesto „naznačení úderu pěstí“, které se
objevuje v refrénu. Zpěvačka se slovy „společně evropský krám rozbít“ naznačí tři rány pěstí
do rytmu posledních tří slabik tohoto verše. Naznačuje tím, že se skupina „my“ musí prát s
„evropským krámem“, který jsme identifikovali jako označující pro EU, aby nepřišla o svoji
zem (verše č.9 a 11).

Snímek obrazovky č.18: Žižková naznačuje úder pěstí, zdroj: DOLEŽAL, Jiří X. Další song
Olivie Žižkové. Hráblo jí po volbách? Reflex [online]. 10. října 2016 [cit. 2019-04-18].
Dostupné

z:

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/75205/dalsi-song-olivie-zizkove-

hrablo-ji-po-volbach.html

6.2.3. Mód hudby
Jedná se popovou píseň s prvky country, zvláště kvůli dominanci zvuku akustické kytary,
kterou v refrénu doprovází elektrická sólová kytara. Instrumentální složka také obsahuje
basovou kytaru a bicí.
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Motiv „ohrožení“
Při rozboru módu videa jsem zmínil konec videoklipu, kdy Žižková sklání hlavu k hlavni
revolveru. Tento záběr je doplněn přidaným zvukem cvaknutí revolveru při jeho natažení.
Tento zvuk naznačuje, že revolver je nabitý a útočník se chystá vystřelit, což umocňuje pocit
„ohrožení“ zpěvačky.
Motiv „odpor“
Tento motiv je v módu hudby zastoupen v druhém refrénu, a to při verši č.11, který několikrát
opakovaně doznívá, jako by se jednalo o ozvěnu. Jedná se tedy o extenzi módu řeči při
produkci nahrávky ve studiu. Toto vyjádření zpěvaččina „odporu“ vůči „ohrožení“
přítomném v dalším verši je módem hudby umocněno tak, že tato slova jsou zvolána tak
hlasitě, že se ozývají zpět.

6.2.4. Shrnutí
Politická korektnost od Olivie Žižkové obsahuje řadu motivů, které jsou reprezentovány
mnoha znaky napříč všemi třemi módy. Prvním a ústředním motivem je „my versus oni“,
který rozděluje aktéry v textu písně na ty dobré a ty špatné. Skupina „my“, tedy skupina, se
kterou se Olivie Žižková ztotožňuje, je v textu označována zájmenem „my“ (verše č.7, 8, 9,
11, 14, 16). Skupina „oni“ je rovněž několikrát označena zájmenem „oni“ a poté například
slovy jako „Brusel“ a „evropský krám“, což naznačuje, že skupina „oni“ je Evropská unie.
Mimo EU zpěvačka do skupiny „oni“ řadí také muslimské uprchlíky, kteří jsou označováni
slovy jako „běženec“ nebo „invaze islámu“.
Druhým motivem, který se v písni hojně opakuje, je „ohrožení“. To je v písni znázorněno
několika způsoby. Prvním z nich je „zákaz“, který je zmíněn ve spojitosti se svobodou slova
(verše č.4 a 5), kulturními obyčeji (verš č.13), stravováním (verš č.14) a svobodou vyznání
(verš č.13). Ve verši č.13 dokonce umiňuje že nám „oni“ otráví psy. Toto „ohrožení“ Žižková
připisuje EU. Dále se v písni objevuje „ohrožení češství“, a to ve formách toho, že Čechům
chce skupina „oni“ vzít jejich zem (verše č.9, 11, 12). Poslední formou „ohrožení“ ve
videoklipu je zkráceně „násilí“, které je vyjádřeno na rovinách módů řeči, videa i hudby,
takže je motivem nejsilnějším. V písni je dvakrát zmíněno, že „vlastencům“ hrozí poprava
(verše č.19 a 22), Žižková je v jednom z typů scén pokryta modřinami a přivázána řetězy ke
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stěně a na konci videoklipu se ji někdo chystá střelit do hlavy, což je podkresleno i zvukem
natažení revolveru. Objevuje se tu i znak „invaze islámu“ jako „záměr“ EU, která je v písni
hlavním původcem „ohrožení“.
Islám je taktéž jeden z motivů, který ve videoklipu hraje roli, avšak pouze na rovině módu
řeči. Tento motiv je propojen jak se skupinou „oni“ tak s motivem „ohrožení“, jelikož
„zákazy“ zmíněné v předchozím odstavci korelují s kontextem toho, co si Češi myslí o
islámu (že nechovají psy, nejí vepřové, nemají rádi křesťany apod.). Na to volně reaguje
motiv „křesťanství“, který je zastoupen v módu videa, kde Žižková má na sobě šperky
s křesťanskými symboly. Křesťanství je rovněž zmíněno v módu řeči, ale tam se o něm mluví
spíše ve spojitosti s „ohrožením“.
Dalším motivem je „vlastenectví“, které je reprezentováno módem řeči a módem videa.
Žižková sama sebe považuje za vlastenku, která chce bránit svou vlast (verše č.7, 9, 11, 15,
23) a zároveň vyjadřuje své nespokojení s tím, že tento pojem má negativní, extremistické
konotace (verše č.5, 6, 23). V módu videa je tento motiv vyjádřen záběrem na dav, kde
mnoho lidí má v rukou českou vlajku, nebo gestem, kdy Žižková ukazuje na českou krajinu.
Tyto záběry zároveň korelují s módem řeči, což z vlastenectví v tomto klipu dělá taktéž
multimodální zprávu.
Posledním motivem je „odpor“, jenž se vyskytuje ve všech třech analyzovaných módech.
Tento motiv se významově vzájemně proplétá s „vlastenectvím“, jelikož znaky
„vlastenectví“ jsou častokrát zároveň i znaky „odporu“. Takové znaky se vyskytují ve
verších, kde se pojednává o obraně České republiky (verše č.9, 11, 15), které jsou vyjádřeny
i módem videa, kde zpěvačka naznačuje údery pěstí, nebo módem hudby, kde se zase jedná
o ozvěnu umocňující sílu sdělení. Zpěvačka taktéž vyjadřuje svůj „odpor“ vůči EU (verše č.4
a 10).
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6.3. Dominika Myslivcová – Změnu tu my nechcem
Dominika Myslivcová, narozená 6. září 1994, je česká blogerka a youtuberka, která se
prezentuje svou image „růžové blondýny“. Proslavila se ostatně videem k portugalské cover
verzí písně Barbie Girl od skupiny Aqua, kterou nazpívala zpěvačka Kelly Key24. V roce
2015 byla Myslivcová tváří neziskové organizace bojující proti nenávisti, xenofobii a
rasismu, HateFree. V srpnu 2016 však vydala videoklip k písni Změnu tu my nechcem25 a
ohlásila svou kandidaturu v krajských volbách za hnutí Úsvit s Blokem proti islámu26, kde
působil protiislámský aktivista Martin Konvička, který například v srpnu 2016 sehrál
fingovaný teroristický útok IS na Staroměstském náměstí v Praze27. HateFree na to ihned
reagovalo prohlášením, že by s blogerkou již nikdy nespolupracovalo a označilo ji za
populistku28.
Videoklip Změnu tu my nechcem má profesionální produkci. V popisu videa na YouTube je
uvedeno, že hudbu produkovala sama Myslivcová, avšak celý její kanál nenasvědčuje tomu,
že by byla producentka nebo muzikantka. Domnívám se tedy, že produkce, postprodukce i
mastering je dílem Ondřeje Žatkuliaka z pražského studia Rooftop, ve kterém nahrávají
známí čeští umělci jako Paulie Garand, Lenny, Adam Mišík nebo například Daniel Landa29.
Text písně Změnu tu my nechcem
Sloka 1
1
Denně utrácím za hadry a kosmetiku,
2
abych se líbila sobě a okolí.
3
Sama si vybírám zda dnes půjdu ven v triku
4
nebo v šatech a ne že mi to nedovolí.
24

Video z roku 2011 má k dnešnímu dni přes 78 milionů zhlédnutí. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=jqRvWv5935w&ab_channel=DominikaMyslivcov%C3%A1 Platné
k 7.3.2019
25

Videoklip nahrála na svůj YouTube kanál „Dominika Myslivcová“ dne 9.8.2016. Klip od té doby nasbíral
357032 zhlédnutí. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Igb_qWu0Q9s Platné k 7.3.2019
26

Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/73248/s-protestsongem-do-voleb-bloggerka-myslivcovakandiduje-jako-nestranik-za-usvit-a-blok-proti-islamizaci.html Platné k 7.3.2019
27

Více o tématu na: https://www.lidovky.cz/domov/obvineny-pedagog-hrajici-utok-is-vyhodit-ho-nemuzemezni-z-fakulty-je-to-jen-o-odvaze-rika-exdek.A160823_182718_ln_domov_sk Platné k 7.3.2019
28

Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/je-to-s-podivem-uz-bychom-s-ni-nespolupracovali-zni-zhatefree-kvuli-videoklipu-myslivcove.A160810_114324_ln_domov_sk Platné k 7.3.2019
29

Dostupné z: http://www.rooftop.cz/klienti/ Platné k 8.3.2019
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5
6
7
8

Nechci chodit ven v hábitu a v šátku.
Proč kvůli někomu měnit svý růžový zvyky?
Chci žít svůj vysněný život dalších pár pátků
a ne ho měnit kvůli těm, co jdou žít do naší republiky.

Bridge
9
10
11
12
13

Mluvím za všechny ženy,
co jsou rády vyfintěný,
co samy určujou jak jsou oblečený,
co nechtějí tyhle změny.
Změnu tu my nechcem. (4x)

Refrén
14
To my jsme tu narozený,
15
my chceme rozhodovat o tom co se děje s naší zemí.
16
Říkat svůj názor a nebýt jak němí.
Sloka 2
17
Chci v plavkách u vody v klidu pít frapé,
18
Vidět jen jednu ženu s jedním chlapem.
19
Nebát se o svoje budoucí děti
20
a jíst jakékoli maso od deseti do deseti.
21
Je lehčí koupit mercedes jen jedný ženě,
22
než se starat o dvacet manželek denně.
23
Nechci své drahé kousky
24
schovávat pod ubrousky.
[Bridge]
[Refrén]
25

Chci prostě pro všechny jen růžovou budoucnost ...

6.3.1. Mód řeči
Tato píseň obsahuje několik prominentních motivů. Stejně jako v ostatních písních, i tady se
objevuje binární opozice „my versus oni“. Youtuberka si neodpustila do textu zapasovat svou
image „typické blondýny“ a text pojednává hlavně o svobodě oblékání a životního stylu,
která se má změnit. Píseň upozorňuje na rozdíly mezi životním stylem skupiny „my“ a
skupiny „oni“ a i přes lehce uvolněnou atmosféru je patrné, že Myslivcová toto považuje za
„ohrožení“, které bude druhým analyzovaným motivem. Zpěvačka zároveň vyjadřuje svůj
nesouhlas s těmito rozdíly a „ohrožením“, které představují. Dalším motivem, který budu
analyzovat, bude proto „odpor“. Analýzu módu řeči poté uzavřu analýzou motivu
„vlastenectví“.
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Motiv „my versus oni“
Tento motiv je přímo vázán na motiv „ohrožení“. Skupina „oni“ je představitelem tohoto
„ohrožení“, jelikož s sebou přináší „změny“ a rozdíly mezi životním stylem skupiny „my“ a
tím jejich. Myslivcová se v prvním verši bridge písně staví do pozice mluvčí „všech žen“,
které v dalších verších dále popisuje tak, že odpovídají jejímu vlastnímu obrazu. Skupina
„my“ je tedy skupina žen, kterým záleží na tom, jak vypadají (verš č. 10) a jak jsou oblečeny
(verš č.11), které nesouhlasí se „změnami“ (verš č.12), jsou narozeny v České republice (verš
č.14) a chtějí se politicky angažovat (verše č.15-16).
Skupina „oni“ je ustanovována již v první sloce písně, a to hlavně použitím nepřímých
označení demonstrovaných právě rozdíly mezi oběma skupinami. Například verše č.3 a 4
implikují, že skupina „oni“ zakazuje ženám oblékat se podle jejich vlastního uvážení. Toto
je rozvedeno veršem dalším, z čehož vyplývá, že ženy patřící do skupiny „oni“ si oblékají
„hábit a šátek“, takže je zřejmé, že se určitým způsobem zahalují. Dále je to podepřeno ještě
verši č.23 a 24. Ve verši č.8 se zase posluchač dozvídá, že skupina „oni“ má v úmyslu žít
v České republice. Zároveň je zdůrazněno, že skupina „oni“ jsou cizinci, jelikož v refrénu
Myslivcová zpívá „to my jsme tu narozený“.
Ve druhé sloce Myslivcová zpívá o věcech, které by chtěla a které jsou pravděpodobně jinak
ve smýšlení skupiny „oni“. Objevuje se tu znovu vyjádření potřeby svobody v oblékání (verš
č.17). Verše č.18 a 22 implikují, že členové skupiny „oni“ praktikují polygamní vztahy a verš
č.20 zase fakt, že nejedí všechny druhy masa a mají určený čas, kdy maso jíst mohou.
Motiv „ohrožení“
Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, motiv „ohrožení“ je v této písni reprezentován
především přítomností „změny“ (verše č.12 a 13) v životním stylu zpěvačky a skupiny „my“.
Původcem tohoto „ohrožení“ je potom skupina „oni“. První znak „ohrožení“ se objevuje ve
verši č.4, kde skupina „oni“ má Myslivcové zakázat, jak se chce v určitý den obléci. Ve
verších č.6 a 8 zpěvačka vyjadřuje svůj nesouhlas s měněním svých zvyků kvůli skupině
„oni“, která jí je chce zakázat, jak již bylo řečeno výše.
Poslední znak „ohrožení“ se nachází ve verši č.19, kde Myslivcová vyjadřuje strach o své
budoucí potomky. Vidí tedy „změny“ přinášené skupinou „oni“ jako něco, co postaví do
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pozice „ohrožení“ i české děti. Poslední verš písně ještě implikuje, že „všechny“ čeká ošklivá
budoucnost, což zpěvačka chce zvrátit.
Motiv „odpor“
V bridgi je zmíněna „změna“, která je znakem pro „ohrožení“, jelikož je to něco
nežádoucího, co ohrožuje životní styl zpěvačky a skupiny „my“. Verše č.12 a 13 vyjadřují
„odpor“ vůči této „změně“. Druhý z veršů je dokonce několikrát opakován, což umocňuje
jeho důležitost a naléhavost „odporu“, který má reprezentovat.
V refrénu youtuberka dává najevo, že chce, aby skupina „my“ měla možnost rozhodovat, co
se děje s její zemí (verš č.16), protože se tu její členové narodili (verš č.15). Značí to tedy, že
skupina „my“ nemá nad tím, co se v České republice děje, žádnou kontrolu. Refrén jako
celek je tedy vyjádřením „odporu“ vůči politickému systému v zemi.
Dalšími výrazy „odporu“ jsou poté verše č.23 a 24, ve kterých Myslivcová vyjadřuje svůj
nesouhlas se zahalováním.
Motiv „vlastenectví“
Verše č.14 a 15 lze považovat za znaky nacionalismu, jelikož Myslivcová zpívá, že skupina
„my“ by měla mít výhradní právo rozhodovat o tom, co se děje v České republice, protože
se tu její členové narodili. Ve verši č.8 také republiku označuje za majetek skupiny „my“.

6.3.2. Mód videa
Videoklip se skládá z několika typů scén, které nyní jeden po druhém popíši také s ohledem
na použité dílčí módy a následně se přesunu k analýze motivů vyjádřených módem videa.
Prvním typem scén jsou záběry na zpěvačku sedící na stoličce před bílým plátnem.
Myslivcová je nasvícena zezadu, takže díky módu osvětlení působí tato scéna pochmurně a
dramaticky. V kontrastu s tímto temným settingem je plyšový medvídek nebo čivava na jejím
klíně a růžová kožená bunda, kterou má zpěvačka na sobě. Módy scénografie a kostýmů tedy
evokují pocit, že i v temných časech je pro youtuberku důležité udržet si svou image, což
odpovídá i textu písně.
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Snímek obrazovky č.19: Sedící Myslivcová s plyšovým medvědem, zdroj: Dominika
Myslivcová- Změnu tu my nechcem. YouTube [online]. 9. srpna 2016 [cit. 2019-06-15].
Dostupné z: https://youtu.be/Igb_qWu0Q9s. Kanál uživatele Dominika Myslivcová.

Dalším z typů jsou rychle prostřihávané záběry různých mladých žen, které se dívají do
kamery. V tomto typu scén hraje významnou roli mód výrazů v obličeji, kterému se budu
specificky věnovat až při analýze samotných motivů.
Posledním typem scén jsou záběry na různé scenérie českých kulturních památek, přírody a
měst, které jsou prolnuté se záběry na zpěvačku a již zmíněné ženy. Důležitými módy jsou
tu scénografie a výrazy v obličeji, které korelují s textem písně a celkovou náladou
videoklipu.
Motiv “my versus oni”
Tento motiv je zastoupen již v prvních momentech videoklipu, kdy se na černém pozadí
objevuje bílý text, který říká: „věnováno všem ženám, které se chtějí cítit bezpečně v naší
zemi“. Mód textu tedy ustanovuje skupinu „my“ ještě dříve, než začne samotná píseň.
Zároveň s bridgem písně jsou zobrazeny záběry na různé ženy, které zpěvačka zastupuje.
Korelace módu řeči s módem videa je tedy více než zřejmá, jelikož ženy vyobrazené ve
videoklipu mají reprezentovat ty ženy, za které Myslivcová mluví. Mezi těmito ženami jsou
mimo jiné dvě ženy pravděpodobně afrického původu, které se objevují za znění veršů č.13
a 15. Znamená to tedy, že skupina „my“ není rasově limitovaná a jedná se o občanky České
republiky jakékoliv barvy pleti, které se tu ale narodily (verš č.14).
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Snímek obrazovky č.20: Mladá žena tmavé pleti, zdroj: Dominika Myslivcová- Změnu tu
my

nechcem. YouTube [online].

9.

srpna

2016

[cit.

2019-06-15].

Dostupné

z:

https://youtu.be/Igb_qWu0Q9s. Kanál uživatele Dominika Myslivcová.

Motiv „ohrožení“
Při analýze tohoto motivu v módu řeči jsem zmínil verš č.19, kde youtuberka vyjadřuje strach
o své budoucí potomky. Tento znak „ohrožení“ je v tu samou chvíli vyobrazen i módem
videa, kdy se na obrazovce objevují dvě mladé ženy, který v rukou drží své malé dcery.
Vyobrazení matek s dětmi tu vyvolává pocit, že děti mají vyrůstat v bezpečí a mají být
šťastné, stejně jako usmívající se malé dívky ve videoklipu. Samotné záběry tedy
nevyobrazují samotné „ohrožení“, ale spíše naznačují, že výchova dětí po „změně“ již
nebude taková, jako doteď.

Snímek obrazovky č.21: Mladá žena s dcerou, zdroj: Dominika Myslivcová- Změnu tu my
nechcem. YouTube [online].

9.

srpna

2016

[cit.

2019-06-15].

https://youtu.be/Igb_qWu0Q9s. Kanál uživatele Dominika Myslivcová.
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Dostupné

z:

Motiv „odpor“
„Odpor“ je ve videoklipu v módu videa vyjádřen hlavně módy výrazů v obličeji a dramatické
akce, a to ku příkladu při opakování verše č.13, kdy se objevují rychle prostřihávané záběry
na několik mladých žen, které s Myslivcovou opakují heslo „změnu tu my nechcem“. Toto
vyjádření „odporu“ je tedy zastoupeno dvěma módy a počet žen, které jsou vyobrazeny ve
videoklipu tomuto znaku přidává na váze, jelikož se zdá, že s Myslivcovou souhlasí celá
skupina „my“. Zároveň tyto ženy upřeně hledí do kamery a mají přímý, rozhodný výraz
v obličeji, což v posluchači vyvolává pocit, že slova, která opakují, myslí doopravdy vážně.

Snímky obrazovky č.22, 23 a 24: Ženy opakující heslo „změnu tu my nechcem“, zdroj:
Dominika Myslivcová- Změnu tu my nechcem. YouTube [online]. 9. srpna 2016 [cit. 201906-15]. Dostupné z: https://youtu.be/Igb_qWu0Q9s. Kanál uživatele Dominika Myslivcová.

Motiv „vlastenectví“
Poslední z motivů je v písni reprezentován třetím typem scén zmíněným v úvodu kapitoly, a
to záběry na scenérie různých koutů České republiky prolnutých se záběry na zpěvačku a
ostatní herečky vystupující ve videoklipu. Tyto záběry se objevují společně se začátkem
refrénu, které již tento motiv obsahují z hlediska módu řeči (verše č.14 a 15). Záběry českých
památek jako například historické centrum Karlových Varů nebo zámek Červená Lhota
posluchači dávají najevo, že Česká republika je krásná země a že skupina „my“, tedy ženy,
které jsou vyobrazeny na prolnutých záběrech, za tuto zemi bojují a chtějí mít podíl na tom,
co se s ní děje. Výsledkem této korelace módu řeči a módu videa je právě ono „vlastenectví“,
které posluchači vnukne myšlenky typu „já nechci, aby se má krásná země změnila“.
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Snímek obrazovky č.25: Zámek Červená Lhota a Dominika Myslivcová, zdroj: Dominika
Myslivcová- Změnu tu my nechcem. YouTube [online]. 9. srpna 2016 [cit. 2019-06-15].
Dostupné z: https://youtu.be/Igb_qWu0Q9s. Kanál uživatele Dominika Myslivcová.

6.3.3. Mód hudby
Změnu tu my nechcem je moderně znějící elektronicko-popová píseň. Jednoduchý, ale
úderný, rytmus bicích doprovází basová kytara a syntetizátorové melodie. V bridgi hraje
místo syntetizátoru akusticky znějící nástroj, jenž má zvukově nejblíže ke kytaře, který
dodává bridgi dramatičtější tón.
Motiv „odpor“
Jediný prominentní motiv ve videoklipu je v módu hudby poprvé zastoupen vícehlasím, které
se objevuje v bridgi. Verš č.13 se zpěvačkou opakují herečky jak v módu videa, tak v módu
hudby, kdy se ke zpěvačce postupně přidává více hlasů a vytváří to efekt rozrůstání se
skupiny „my“ a jejich „odporu“ vůči změně. Jedná se tedy o korelaci všech tří módů.
Dalším znakem odporu je poté efekt ozvěny v refrénu (který je mimo jiné také dvojhlasý),
který simuluje větší hlasitost zpívaných slov. Refrén písně vyjadřuje „odpor“ vůči
politickému systému v České republice a zpěvačka se snaží společně se skupinou „my“
dovolat jeho změny. Ozvěna je tedy korelací módu řeči s módem hudby.

6.3.4. Shrnutí
Píseň Změnu tu my nechcem youtuberky Dominiky Myslivcové obsahuje několik motivů,
které jsou reprezentovány módy řeči, videa a hudby. Prvním z těchto motivů je binární
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opozice „my versus oni“, kterou vyjadřuje ustanovením a ztotožněním se se skupinou „my“
ve verších 9-12, 14 a 15, která je vyjádřena hlavně zájmenem „my“ a také slovem „ženy“.
Skupině „my“ přidává v těchto verších i různé atributy, které souvisí hlavně s volností
v oblékání a rozhodování o politice České republiky (verše č.10, 11 a 15). Skupina „my“ je
taktéž reprezentována v módu videa záběry na různé ženy a samotnou zpěvačku. Některé
z těchto žen jsou jiné barvy pleti. Skupina „oni“ není naopak vyjádřena nijak konkrétně.
V módu řeči se objevuje pouze ve formě nevyjádřeného podmětu „oni“ (verš č.4) a neurčitým
zájmenem „někdo“ (verš č.6).
Dalším analyzovaným motivem je „ohrožení“, jež je ve videoklipu reprezentováno verši,
které se týkají strachu ze změny životního stylu nebo strachu o bezpečí dětí (verše č.4, 6 a
19). Strach o děti je ilustrován i záběry na ženy s dětmi v módu videa.
Třetím motivem v tomto videoklipu je „odpor“. Ten je vyjádřen na úrovni všech tří módů
v bridgi písně, kdy zpěvačka a herečky vícehlasně opakují heslo „změnu tu my nechcem“.
Dalším znakem „odporu“ je poté refrén písně, který vyjadřuje „odpor“ vůči politickému
systému skrze módy řeči a hudby. Objevuje si i „odpor“ vůči zahalování se, to už ale pouze
na úrovni módu řeči.
Posledním motivem je poté „vlastenectví“. To je vyjádřeno korelací módu řeči s módem
videa v refrénu písně, kde vlastenecké verše doprovází záběry na české kulturní památky
apod. Na konci první sloky se objevuje znak „vlastenectví“ pouze v módu řeči, a to v podobě
přivlastnění si České republiky.

6.4. Vilém Čok – Zástupy zástupů
Tento rockový zpěvák, baskytarista, skladatel a textař se narodil 7. září 1961. Již od mládí
působil ve své kapele Zikkurat, poté v uskupeních jako Pražský výběr nebo Delirium. Nyní
Čok zpívá se svou kapelou Vilém Čok & ByPass, jejichž videoklip k písni Zástupy zástupů
z 28. srpna 201630 budu analyzovat. Dle svých vlastních slov je Čok vlastenec a je proti
migraci, jelikož se bojí, že promícháváním různých kultur se původní kultury ztratí a

30

Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/413180-vilem-cok-nazpival-pisen-proti-uprchlikumpreskocilo-mu-kritizuji-fanousci.html Platné k 10.3.2019
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zaniknou. Nevěří také, že EU je schopna uprchlickou krizi zvládnout a myslí si, že dojde k
jejímu rozpadu31. Videoklip jsem hledal na oficiálních stránkách pana Čoka, avšak sekce
„mp3 a video“ mne odkázala na YouTube a seznam klipů nahraných na různých kanálech32.
Klip k této písni použitý k analýze pochází z kanálu „HedvábnýDrtič88“ a předpokládám
tedy, že byl na YouTube nahrán se svolením zpěváka a je původní33.
Text písně Zástupy zástupů
Sloka 1
1
Koukám se na náš svět, jak blbne čím dál víc.
2
Peníze vládnou všem a lhaní bez hranic.
3
Svírá nás ekumenická mříž,
4
tím spíš buďme k sobě blíž.
5
Městem i pralesem, jsme stále více mdlí.
6
Dobro dál nenesem a to je na tom zlý.
7
Podstatou jsme zemi na obtíž,
8
tím spíš buďme k sobě blíž.
Refrén
9
10
11
12
13
14
15
16

Jeden, dva, tři, čtyři, pět.
Jeden, dva, tři, čtyři, sto.
Jeden, dva, tři, čtyři, milión.
Jeden, dva, tři, čtyři milióny.
Zástupy zákonů.
Zástupy omylů.34
Zástupy potomků.
Zástupy běženců.

Sloka 2
17
Držme identitu vlastního národa.
18
Nový patrioty nám každý jaro dá.
19
Důkazem je stát a ty to víš,
20
tím spíš buďme k sobě,
21
tím spíš buďme k sobě,
22
s křížem buďme k sobě blíž.
[Refrén]

31

Z rozhovoru pro Novinky.cz krátce po vydání nového alba, na kterém se píseň Zástupy zástupů nachází, ze
dne 23.5.2016. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/404083-vilem-cok-politika-je-svinstvo-bohuzelje-nutna.html Platné k 10.3.2019
32

Dostupné z: http://www.vilemcok.com/mp3.html. Platné k 10.3.2019

33

Videoklip zde má 53482 zhlédnutí. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=6ldxZVBQe2A8.
Platné k 10.3.2019
34

V druhém refrénu je slovo „omylů“ nahrazeno slovem „ojebů“.
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23
24

Zástupy zástupů!
Nespi.

6.4.1. Mód řeči
Čok v této písni zaujímá roli vypravěče, který se ztotožňuje se skupinou „my“. Skupina „oni“
není v textu písně explicitně přítomna, přesto ale předpokládám, že na její existenci tato píseň
naráží a motiv „my versus oni“ bude prvním z analyzovaných motivů. Druhým motivem,
který je ve videoklipu hojně zastoupen, je „vlastenectví“. Objevují se zde také znaky spojené
s motivem „křesťanství“, jenž bude posledním motivem, který zanalyzuji.
Motiv „my versus oni“
Již v prvním verši Čok nepřímo ustanovuje skupinu „my“, když zpívá o „našem světě“.
Skupina „my“ je tedy složena z obyvatel světa, jinak řečeno planety Země. Zbytek verše a
verš druhý poté dávají skupině „my“ doplňující atributy, a to, že stále více „blbne“ a její
členové jsou ovládáni penězi a lžou. Třetí verš skupinu „my“ zužuje na lidi, kteří jsou svíráni
„ekumenickou mříží“35, které poté Čok pobízí, aby si byli blíže. Tím dává najevo, že lidé,
kteří sdílí nějaké atributy, by se měli dále shlukovat (verš č.4). Skupina „my“ je tedy podle
Čoka skupina lidí se stejnými nebo podobnými vlastnostmi. Druhá část první sloky přidává
skupině „my“ další vlastnosti, jmenovitě potom mdlost (verš č.5), nedostatečné konání
dobrých skutků (verš č.6) a bytí přítěží pro Zemi (verš č.7).
Druhá sloka skupinu „my“ zužuje ještě více, a to přímo na příslušníky „vlastního národa“.
Jelikož zpěvák je Čech, domnívám se, že skupina „my“ budou tedy Češi. Druhý verš této
sloky implikuje každoroční rozrůstání se o nové členy. Nakonec Čok znovu vybízí, aby si
členové skupiny byli blíže. Skupina „my“ jsou tedy v písni Zástupy zástupů občané České
republiky s řadou především negativních vlastností, které autor písně pobízí, aby se
shlukovali.
Kdo jsou potom členové skupiny „oni“? Je zřejmé, že na začátku první sloky je skupina „my“
značně širší než na konci sloky druhé, kde z celkové populace planety je tato skupina zúžena

35

Termín „ekumenická mříž“ si dovolím dále rozebrat až při analýze motivu „křesťanství“, ke kterému jeho
význam patří.
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pouze na obyvatele České republiky. Skupinou „oni“ tedy potom musí být myšleni všichni,
kdo nepatří do závěrečné podoby skupiny „my“ a jedná se tedy o každého, kdo nepochází
z České republiky.
Tuto skupinu „oni“ potom dotváří refrén, který má dosti repetitivní povahu, avšak vezmu-li
jej jako jednu významovou jednotku, tak lze říci, že vypráví určitý příběh. Mezi verši č.9 a
12 probíhá opakovaně počítání od jedné do pěti, avšak číslo pět je verš od verše změněno na
číslo vyšší, což symbolizuje jakýsi růst počtu něčeho. To „něco“ je potom reprezentováno
věcmi, které jsou zmiňovány ve verších č.13 až 16. Slovo „zástupy“ v těchto verších značí
veliký počet, který byl vyjádřen počítáním v prvním čtyřverší refrénu. Refrén tedy implikuje,
že vzrostl počet „zákonů“, takže skupina „oni“ obsahuje i zákonodárnou moc. Dále přibylo
„omylů“, které tu zní jako přímý následek předchozího verše a Čokovo hodnocení „zákonů“,
což jen potvrzuje zařazení zákonodárců do skupiny „oni“. Potom zbývají již jen „potomci“ a
„běženci“, které si dovolím pojmout jako propojené znaky, které jsou v kauzálním vztahu
k „zákonům“ a „omylům“, které jsou důvodem proč vzrostl počet běženců a (jejich)
potomků, které taktéž zařadím do skupiny „oni“.
Po druhé sloce přichází druhý refrén, ve kterém jsou „zástupy omylů“ nahrazeny „zástupy
ojebů“. Vzhledem k tomu, že tento verš přichází po „zástupy zákonů“ je zřejmé, že Čok dává
najevo svůj postoj vůči zákonodárcům, které má za podvodníky.
Motiv „vlastenectví“
Znaky tohoto motivu se nachází výhradně ve druhé sloce písně. Ve verši č.17 Čok nabádá
skupinu „my“ aby si zachovala identitu svého národa, tedy národa Českého, což už jsem
ustanovil při rozboru předchozího motivu. Zpěvák tedy chce, aby skupina „my“ nevpustila
skupinu „oni“, která je reprezentována lidmi odjinud, „běženci“ a jejich „potomky“, mezi
sebe a nenechala ji pozměnit její identitu. Následující verš explicitně říká, že každý rok se
narodí noví Čeští vlastenci, a tedy nositelé národní identity. Třetím veršem druhé sloky se
autor snaží vyvolat pocit „vlastenectví“ v samotném posluchači, když zpívá „Důkazem je stát
a ty to víš“, kde „stát“ je „důkazem“ právě národní identity. Tím dává najevo, že národní stát
by měl příslušet právě danému národu.
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Motiv „křesťanství“
Čok ve verši č.3 zpívá „svírá nás ekumenická mříž“, čímž chce poukázat na jednotu křesťanů.
Ekumenismus je hnutí, které prosazuje sjednocení všech křesťanských církví36. Verš tedy
implikuje, že tato „mříž“ křesťany „uvězňuje“ v nějakém prostoru. To lze chápat tak, že
existují místa, kde žijí výhradně křesťané a jsou pro ně primárně určena. Čok se tedy
domnívá, že Česká republika je země s křesťanskou tradicí a přeje si, aby to tak zůstalo.
Tomu nasvědčuje i verš č.22, kde zpěvák nabádá skupinu „my“ aby se semkla společně s
„křížem“, jenž je symbolem pro křesťanskou víru.

6.4.2. Mód videa
Videoklip k písni Zástupy zástupů se skládá ze tří typů scén. Ty nyní popíši s ohledem na
použití dílčích módů a následně se přesunu k analýze jednotlivých motivů.
Prvním jsou záběry na zpěváka, který má na sobě groteskně vypadající klobouk, před bílým
plátnem, na kterém je rozostřený obrys baskytaristy a prolínají se tam záběry ilustrující text
písně. Hlavním módem je v tomto případě scénografie, jelikož prolnuté záběry korelují
s módem řeči.
Druhým typem scén jsou záběry na celou kapelu Vilém Čok & ByPass, které se objevují v
refrénech. V těchto záběrech dominantně figurují módy gesta a výrazů v obličeji, které
spoluutváří význam refrénu.
Posledním typem nebo spíše poslední scénou je animace vyobrazující skupinku
mimozemšťanů kolem tradičního evropského záchodu. Ruka mimozemšťana tahá za
splachovadlo a toaleta následně vybuchuje.
Motiv „my versus oni“
Tento motiv je v módu videa zastoupen hlavně v záběrech prolnutých do záběrů na zpěváka,
tedy první typ scén popsaný v úvodu kapitoly. Tyto záběry se týkají především upřesnění
toho, kdo jsou členové skupiny „oni“. Prvním záběrem, který posluchači skupinu „oni“

36

Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Ekumenismus Platné k 11.6.2019
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přibližuje, je záběr na politiky sedící u stolů v Poslanecké sněmovně za znění verše č.2.
Posluchači je díky módu videa vysvětleno, že „lhaní bez hranic“ se týká politiků. Čeští
politikové ale pochází z České republiky, což je primární vlastnost skupiny „my“. Je tedy
možné, že Čok politiky vnímá zároveň jako členy obou skupin.

Snímek obrazovky č.26: Politikové v Poslanecké sněmovně, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Verš č.3 nejprve doprovází prolnutý záběr na kostel, což odpovídá definici „ekumenické
mříže“, kterou jsem předložil při rozboru motivu „křesťanství“ v módu řeči. Druhým
prolnutým záběrem objevujícím se za znění tohoto verše je ale záběr na dva domorodce
s pomalovanými obličeji. Tito domorodci patří do skupiny „oni“, jelikož na první pohled
nejsou Češi a nejspíše ani křesťané, tudíž se nacházejí mimo „ekumenickou mříž“.
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Snímek obrazovky č.27: Pomalovaní domorodci, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Motiv „vlastenectví“
„Vlastenectví“ v módu videa doprovází znaky komunikované módem řeči. Verš č.17
doprovází záběr na Čoka, přes který je prolnutý záběr na Českou vlajku a Českého lva. Tento
záběr tedy upřesňuje význam „vlastního národa“ v módu řeči, který je díky módu videa
bezpochyby národem Českým.

Snímek obrazovky č.28: Česká vlajka a Český lev, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Za znění verše č.18 se zase objevují prolnuté záběry Karla IV. a prezidentů Edvarda Beneše
a Tomáše Garrigue Masaryka, což jsou významné postavy České historie a tedy symboly
„vlastenectví“.
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Snímek obrazovky č.29: Záběr na Edvarda Beneše, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Záběr na TGM doprovází i verš č.19, jelikož je to první prezident Československa a
„zakladatel“ tohoto státu, jenž je, jak Čok zpívá, „důkazem“ existence Českého (ale i
Slovenského) národa.

Snímek obrazovky č.30: Záběr na Tomáše Garriguea Masaryka, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Motiv „křesťanství“
Tento motiv je v módu videa poprvé zastoupen prolnutým záběrem na kostel při verši č.3,
což doplňuje význam spojení „ekumenická mříž“ i vizuálně, jelikož Čok nejspíše
předpokládá, že obyčejný posluchač není s pojmem „ekumenismus“ seznámen z dřívějška.
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Snímek obrazovky č.31: Prolnutý záběr na kostel, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Další znak „křesťanství“ se objevuje, když Čok zpívá „s křížem buďme k sobě blíž“, přičemž
se mu v dlaních ze světla formuje kříž. Tento úkaz dává danému verši povahu
nadpřirozenosti, což doplňuje i jeho zamýšlený význam, kde „kříž“ je symbolem pro
„křesťanství“, které v tomto případě má spojovat skupinu „my“.

Snímek obrazovky č.32: Světelný kříž v Čokových rukou, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Motiv „ohrožení“
Tento motiv je zastoupen výhradně módem videa. Znaky ohrožení se objevují v podobě
prolnutých záběrů v obou typech scén, tedy v záběrech na zpěváka ve slokách a v záběrech
na kapelu v refrénech. Prvním znakem ohrožení je záběr na ruku s pistolí při verši č.5. Tento
verš v módu řeči znamená, že skupina „oni“ nemá k ostatním členům dostatek empatie a je
čím dál méně přátelská. Mód videa používá záběr na střelnou zbraň, která je spojována
primárně s „ohrožením“ proto, aby „mdlost“ vyobrazil jako něco, co může být „ohrožením“
pro ostatní.
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Snímek obrazovky č.33: Záběr na ruku s pistolí, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Druhým znakem „ohrožení“ je záběr na rvačku policisty a vězně nejspíše v prostorech
věznice. Oba aktéři na tomto záběru se navzájem „ohrožují“ na zdraví, což vnáší nový
význam do části verše, při které se tento záběr konkrétně objevuje, a to „dobro dál nenesem“.
Nekonat dobro nemusí vyloženě znamenat konat zlo, nicméně mód videa toto implikuje.

Snímek obrazovky č.34: Rvačka policisty s vězněm, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Další znak ohrožení následuje bezprostředně po tom předchozím, a to i ve stejném verši.
Objevuje se tu záběr na plačící batole, což znovu, hlavně tedy sekundu po záběru na rvačku,
vyjadřuje určitý druh „ohrožení“.
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Snímek

obrazovky

č.35:

zástupů. YouTube [online].

29.

Plačící
srpna

batole,
2016

zdroj:
[cit.

Vilém

Čok

2019-07-04].

–

Zástupy

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Na konci videoklipu, respektive v posledním refrénu, se objevuje podobných záběrů více,
vyberu tedy dva, které mně osobně připadají jako nejočividnější znaky „ohrožení“. Prvním
z nich je záběr na velikou skupinu policejních těžkooděnců. Tento záběr doprovází slova
„zástupy zástupů“, takže je zřejmé, že „zástupy“ mají negativní konotace, jelikož je kvůli
nim nutné využít policejních sil, které mohou „ohrožení“ jak představovat, tak mu ale i čelit.

Snímek obrazovky č.36: Policejní těžkooděnci, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.
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Dostupné

z:

Závěrečná scéna videoklipu taktéž konotuje „ohrožení“. Nachází se v ní mimozemšťané
stojící kolem evropského typu toalety, kteří ji následně nechají vybuchnout ve velikou
ohnivou explozi. Mimozemšťané vyjadřují určitou „jinakost“ a odlišují se od skupiny „my“,
takže je budu brát jako znak pro skupinu „oni“ a evropský záchod jako znak určitého
kulturního obyčeje skupiny „my“. Toto dále rozvíjí skupinu „oni“, protože se nyní dá
předpokládat, že nepoužívá tento typ toalety. Výbuch záchodové mísy poté značí „ohrožení“
které skupina „oni“ představuje.

Snímek obrazovky č.37: Mimozemšťané kolem toalety, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

Motiv „islám“
Posledním ze záběrů, které budu analyzovat, je záběr na „zástup“ bojovníků Islámského státu
a jejich klečící vězně, který se taktéž objevuje při verši č.22. Jak jsem již uvedl v předchozích
analýzách, tyto záběry jsou velice podobné záběrům z produkce IS, kde vězně popravují.
Tento záběr by mohl patřit i pod motiv „ohrožení“, i když mód řeči „ohrožení“ ani „islám“
explicitně nevyjadřuje, ale význam s nimi spojený je do něj vnesen právě módem videa.
„Zástup“ je tedy díky módu videa symbolem pro „islám“, avšak v samotném módu řeči šlo
o znak s mlhavým významem.

74

Snímek obrazovky č.38: Bojovníci IS a jejich zajatci, zdroj: Vilém Čok – Zástupy
zástupů. YouTube [online].

29.

srpna

2016

[cit.

2019-07-04].

Dostupné

z:

https://youtu.be/6ldxZVBQe2A. Kanál uživatele HedvábnýDrtič88.

6.4.3. Mód hudby
Instrumentální složka písně se v jejím průběhu několikrát zcela mění. Ve slokách může
posluchač slyšet jemnou baskytarovou melodii doprovázenou pouze zpěvem, avšak v refrénu
se přidají bicí, elektrické klávesy a elektrická kytara a zpěvákův hlas zdrsní a je vokálnější.
Jedná se tedy o zajímavý kontrast jemnosti a agresivity. Poslední refrén se zpěvákem zpívá
zbytek kapely, takže zní ještě agresivněji.
Motiv „ohrožení“
Právě poslední refrén je jediným významotvorným prvkem v celém videoklipu. Při rozboru
„ohrožení“ v módu videa jsem uvedl prolnuté záběry doprovázející právě tento úsek písně.
Mód hudby potom znakům „ohrožení“ v módu videa dodává na síle, jelikož jak jsem již
uvedl v předchozích analýzách, vícehlasí umocňuje komunikované sdělení. Fakt, že se
zpěvákem zpívá i zbytek jeho kapely znamená, že i její členové považují „zástupy“ za projev
„ohrožení“.

6.4.4. Shrnutí
Zástupy zástupů kapely Vilém Čok & ByPass obsahuje motivy, které jsou vyjádřeny na
úrovni tří módů, avšak všechny nejsou propojené. Samotná píseň by bez videa postrádala
hned několik významů, které jsou ukryté v módu videa. Prvním motivem je binární opozice
„my versus oni“, kterou Čok sjednocuje tím, že v celé písni mluví výhradně v první osobě
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množného čísla, a tudíž rozlišení skupiny „my“ od skupiny „oni“ se může zdát být složité.
Vzhledem k tomu, že píseň je vlastenecky laděná, je posluchači v druhé sloce vysvětleno, že
skupinou „my“ jsou obyvatelé České republiky. Skupina „oni“ tedy logicky obsahuje
všechny, kteří nejsou obyvatelé České republiky a dle zpěváka mají řadu vlastností, a to, že
se nechají ovládat penězi, dělají hlouposti, lžou, nejsou přátelští a nekonají dobro. V refrénu
poté dodává, že jsou to také „běženci“, jejich „potomci“ a také zákonodárci.
Jelikož je píseň vlastenecky laděná, tak druhým dominantním motivem je „vlastenectví“.
Čok skupinu „my“ nabádá, aby přispívala k zachování národní identity (verš č.17) a že počet
českých vlastenců každým rokem roste (verš č.18). Mluví zde také přímo k posluchači, když
zpívá o důležitosti národního státu (verš č.19). Tento motiv je také zastoupen módem videa,
kdy na prolnutých záběrech může posluchač vidět české krále a prezidenty ve spojení
s patriotismem v módu řeči. Ve vizuálu se také objevuje Česká vlajka a Český lev, což
objasňuje, že „národ“, o kterém Čok zpívá, je opravdu ten Český.
Předposledním motivem, který se v tomto videoklipu objevuje, je „křesťanství“. Figuruje tu
hlavně jako poznávací znak pro rozlišení skupiny „my“ od skupiny „oni“, a to tak, že skupina
„my“ se nachází v místě s křesťanskou tradicí a skupina „oni“ ne (verš č.3), což je doplněno
o vyobrazení křesťanského kostela módem videa. Mimo jiné zpěvák nabádá skupiny „my“
aby se semkla společně s křesťanskou vírou (verš č.22). Zde se také objevuje křesťanská
symbolika reprezentovaná módem videa. „Křesťanství“ je tedy něco vlastní skupině „my“ a
Čok považuje za důležité to zachovat.
Motiv, který se objevuje pouze v módech videa a hudby, je „ohrožení“. Mód řeči samotný
neobsahuje žádné znaky slučitelné s tímto motivem, a proto je pro pochopení písně na této
úrovni nutné zhlédnout videoklip. Umístění tohoto motivu pouze do módů, které vyžadují
více pozornosti, považuji za chytré a zajímavé, jelikož samotná píseň nezní tak dramaticky,
jako když je doplněna o vizuál. Tyto záběry obsahují střelnou zbraň, rvačku následovanou
záběrem plačícího dítěte, policejní zásahovou jednotku a bojovníky IS a jejich zajatce. Mimo
to jsou tyto záběry doplněné o vícehlasý, agresivní refrén písně, který závažnost „ohrožení“
umocňuje.
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6.5. Debustrol – Zakuklenci
Debustrol je čeká thrash-metalová kapela založená roku 1986. Současná sestava se skládá ze
čtyř členů, kteří si říkají Kolinss (zpěv a kytara), Trifid (kytara), Zed (baskytara) a Herr Miler
(bicí). Píseň Zakuklenci se nachází na posledním albu Debustrolu s názvem „Válka“, ke
kterému zpěvák kapely poskytl rozhovor pro server www.spark-rockmagazine.cz37. V
rozhovoru padne otázka, jestli toto album odráží současný stav světa, na což Kolinss
odpovídá: „Vždy jsme psali o tom, co nás okolo všechno sere. Nikdy jsme si nebrali servítky
a zpívali úplně o všem. O církvi, holokaustu, válkách a podobně.“ Texty Debustrolu se tedy
týkají hlavně kontroverzních témat. Kolinss poté pokračuje: „Já myslím, že reakce na náš
poslední klip ‚Zakuklenci ’ׅbyla trochu přehnaná…; Metalová muzika byla vždy o provokaci
a bylo jedno koho tím provokuješ, jestli církev, politiky nebo islamisty.“ Výraz „islamista“
je v kontextu migrační krize používáno ve spojitosti s členy IS, tedy s džihádisty a teroristy.
Je pravděpodobné, že tato píseň je mířena hlavně proti Islámskému státu.
Na profilu kapely na serveru Bandzone.cz38 si můžeme všimnout jejich loga, na kterém jsou
vyobrazeny dva tlapaté kříže, které jsou v Čechách symbolem vlastenectví39. K analýze
využiji videoklip k písni Zakuklenci, který byl 3.1.2016 nahrán na oficiální YouTube kanál
kapely40.
Text Písně Zakuklenci
Sloka 1
1
A já ti ukážu, jak budu vulgární.
2
Hořící v plamenech, jak dítě pekelný.
3
Jsem démon bolesti, vymrdaný psychiky.
4
Jsem kořen všeho zla, jsem v první linii.
5
Má duše povstane, když zabiju svůj cíl.

37

Celý rozhovor dostupný zde: http://www.spark-rockmagazine.cz/debustrol-za-dvermi-je-valka Platné
k 15.3.2019
38

Dostupné z: https://bandzone.cz/debustrol Platné k 15.3.2019

39

Tlapatý kříž má ve svém znaku například i kapela Ortel, která roku 2013 odstartovala vlnu islamofobních
písní v České republice svým videoklipem „Mešita“. Klip byl z oficiálního YouTube kanálu kapely Ortel
smazán pro šíření projevů nenávisti, avšak je dostupný na jiných kanálech. Dostupné z:
https://youtu.be/SVzQ1wxLWv0. Platné k 15.3.2019
40

Kanál nese název „Debustrol TV“ a videoklip má k datu 15.3.2019 celých 321737 zhlédnutí. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=t37OhXfNQtc&ab_channel=DebustrolTV
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6

Korán je morálka s uřezanou palicí.

Bridge
7
8
9
10

Nářek, spasení a přání.
Žádný svatý slovo o šukaní.
Podvod, lež, umírání.
To všechno slouží jasně k vydírání.

Refrén
11
12
13
14
15
16
17

Zakuklenci jdou! Palice vám uřežeme.
Zakuklenci jdou! Nikdy makat nebudeme.
Zakuklenci jdou! Prasata my nežereme.
Zakuklenci jdou! Všechnu krásu zahalíme.
Zakuklenci jdou! Prdele si nemejeme.
Zakuklenci jdou! Vaši zemi zabereme.
Zakuklenci!

Sloka 2
18
Drž hubu a kleč!
19
Zakuklenci jdou!
20
Zakuklenci za tebou!

6.5.1. Mód řeči
Píseň Zakuklenci obsahuje několik motivů, z nichž prvním, kterému se budu věnovat, je
znovu binární opozice „my versus oni“, ke které tato píseň přistupuje z druhé strany, a to tak,
že skupinu „my“ pojímá tak, jak předešlé písně pojímaly skupinu „oni“. Na tento motiv se
přímo pojí motivy „islám“ a „ohrožení“, které budou v módu řeči posledními dvěma
analyzovanými motivy.
Motiv „my versus oni“
Tento motiv zde oproti předchozím písním působí obráceně, jelikož Kolinss píseň zpívá z
pozice násilného jedince, kterému píseň nepřiděluje jedinou pozitivní kvalitu, což platí i pro
skupinu „oni“. Skupinou „my“ jsou v textu písně myšleni lidé, kteří jsou obětmi činů skupiny
„oni“.
První sloka se věnuje ustanovení protagonisty v textu písně, kterým je tedy nějaké zpěvákovo
alter-ego. Tento „hrdina“ nese mnoho negativních vlastností, jako například agresivitu,
určitou pekelnost, psychickou nestabilitu a chtíč vraždit (verše č.1-5). Poslední verš sloky
považuje Korán za „morálku s uřezanou palicí“, čímž může být myšleno buď to, že je tato
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morálka nedokonalá nebo že je násilná. Tyto varianty se navzájem nevylučují a jsou
slučitelné s portrétem protagonisty, takže je možné o něm říct, že je muslim, který působí zlo
ve jménu Koránu.
V refrénu se od jednotlivce dostáváme ke skupině „oni“ jako takové. Refrén v každém svém
verši opakuje větu „Zakuklenci jdou!“ na což pokaždé navazuje druhou částí verše, kde
skupina „oni“ několikrát říká, co provede skupině „my“. Jako první zaznívá potvrzení toho,
že „morálka s uřezanou palicí“ v první sloce měla přímou konotaci násilí, protože skupina
„oni“ chce uřezat hlavy skupině „my“ (verš č.11). Dále tvrdí, že „zahalí všechnu krásu“ a
„zaberou zemi“ skupiny „my“ (verše č.14 a 16). Jedná se tedy o nějakou invazi s cílem
obsadit území skupiny „my“ a zbavit ji všeho krásného, ať už se jedná o cokoliv. Mimo tyto
pohrůžky skupina „oni“ také dostává v refrénu další vlastnosti, a to, že nechtějí pracovat,
nejedí vepřové maso a nemyjí si zadnice (verše č.12, 13 a 15).
Je tedy zřejmé, že z gramatického hlediska je tato píseň psána z pozice násilného muslima a
„špatné“ skupiny „oni“. Sémanticky vzato jsou však hodnoty skupiny „oni“ líčeny z pozice
českého vlastence, a to Kolinsse, který se pravděpodobně ztotožňuje se skupinou „my“. Píseň
je v Českém jazyce a autoři písně jsou Češi, takže určitě není cílena na muslimy, nýbrž na
Čechy.
Motiv „islám“
Díky zmínce Koránu ve verši č.6 je patrné, že protagonista písně je muslim. Vlastnosti
připisované skupině „oni“ v refrénu jsou taktéž slučitelné s doktrínami islámu. Korán totiž
muslimům zakazuje konzumovat vepřové maso a předepisuje jim postup, jak se očistit po
vykonání potřeby. Muslimské ženy i muži nosí pokrývky hlavy a zahalují se, což vysvětluje,
proč je skupina „oni“ označována jako „zakuklenci“. Vysvětluje to také to, proč skupina
„oni“ říká, že „zahalí všechnu krásu“. Je možné, že chtějí nemuslimskou skupinu „my“
přeměnit na muslimskou. To znamená, že skupina „oni“ je pravděpodobně složena výhradně
z muslimů.
V bridgi se objevuje kolokace „svatý slovo o šukání“, která by mohla odkazovat na Koránský
ráj, ve kterém je muslimům, kteří zemřou mučednickou smrtí, přislíbeno, že na ně v nebi
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bude čekat 72 panen. Korán také praví, že lidé, jež bojují za Alláha (provádějí džihád) budou
obdarováni41. Zemřít mučednickou smrtí při výkonu džihádu by tedy muslimům přineslo
řadu odměn v ráji. To by poté v kontextu písně konotovalo vedle „islámu“ také „ohrožení“.
Motiv „ohrožení“
S tímto motivem se pojí mnoho věcí diskutovaných v souvislosti s motivem „my versus oni“.
Protagonista a skupina „oni“ přiznává, že chce ohrožovat skupiny „my“. Znaky „ohrožení“
jsou přítomné již na začátku první sloky, kdy protagonista mluví ke členu skupiny „my“.
„Vulgarita“ může být slučitelná s „ohrožením“, zvláště když se protagonista považuje za
„démona bolesti“ (verš č.3) a „kořen všeho zla“ (verš č.4). Ve verši č.5 zpívá „má duše
povstane, když zabiju svůj cíl,“ kde „cílem“ je pravděpodobně myšlen někdo spojený se
skupinou „my“, jelikož právě ta je jediným nepřítelem skupiny „oni“ v této písni. „Ohrožení“
skupiny „my“ je tu tedy očividné.
Bridge obsahuje hesla, která lze taktéž považovat za znaky „ohrožení“. „Nářek“, „podvod“,
„lež“, „umírání“ a „vydírání“ jsou zde použity v takovém kontextu, že jejich význam je dosti
neurčitý. Také se tu vyskytuje již zmíněná zmínka obdarování mučedníků islámu. Je tedy
možné, že bridge slouží primárně k navození atmosféry „ohrožení“.
Jak již bylo zmíněno, v refrénu se znaky „ohrožení“ objevují také, konkrétně ve verších č.11,
14 a 16. Skupina „oni“ tu vyhrožuje skupině „my“ vraždou, vnucením jejich náboženství a
zabráním jejich území.
Třetí sloka se nese pouze ve znamení „ohrožení“, jelikož protagonista zde mluví k členům
skupiny „my“. Je zřejmé, že nad nimi má nadvládu a že je „ohrožuje“. Poslední dva verše
potom simulují to, že se skupina „oni“ přiblížila až těsně za skupinu „my“, což ostatně i
vysvětluje to, že protagonista je schopný nutit člena skupiny „my“, aby byl zticha a klečel.

41

Dostupné z: https://wikiislam.net/wiki/72_Pannen#cite_note-alMiqdaam-33 Platné k 7.7.2019
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6.5.2. Mód videa
Videoklip k písni Zakuklenci obsahuje tři typy scén, které nyní popíši, přiblížím použité dílčí
módy a poté zanalyzuji motivy, které jsou v módu videa zastoupeny.
Prvním typem scén jsou záběry na hrající kapelu Debustrol na místě, které připomíná poušť.
Mód scénografie tedy ve videoklipu slouží k navození orientální atmosféry, jelikož tématika
písně se týká islámu. V některých záběrech se objevují prolnuté černobílé záběry na ostnatý
drát, který ale nenese jiný význam, než že vyjadřuje „ostrost“ této skladby a metalu jako
hudebního žánru.
Druhým typem jsou potom černobílé záběry na zpěváka u mikrofonu ve studiu. Mód barvy,
tedy konkrétně desaturace na odstíny černé a bílé, tu navozuje ponurou atmosféru. Kolinss
používá gesto „úder pěstí“, které podtrhuje údernost refrénu, při kterém se tyto záběry
objevují. Přes ně jsou znovu prolnuty záběry ostnatého drátu.
Třetím typem jsou prolnuté záběry na zpěváka, který má na sobě kostým, který připomíná
muslima. Důležitým módem je tedy mód kostýmů, který dále zanalyzuji při rozboru motivu
„islám“.
Přes videoklip také běží titulky s anglickým překladem písně. Tento překlad obsahuje mnoho
gramatických chyb a pouze volně kopíruje již analyzovaný text písně, a proto na něj nebudu
v analýze vizuálu brát žádný zřetel.
Motiv „islám“
Videoklip se odehrává v místě, které připomíná poušť, kterou si Evropané pojí
s muslimským blízkým východem. Tato skutečnost tedy koreluje s tématem písně a celým
módem řeči.
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Snímek obrazovky č.39: Místo připomínající poušť, zdroj: DEBUSTROL - ZAKUKLENCI
/ OFFICIAL MUSIC VIDEO 2016. YouTube [online]. 3. ledna 2016 [cit. 2019-07-07].
Dostupné z: https://youtu.be/t37OhXfNQtc. Kanál uživatele Debustrol TV.

Objevují se tu ale i jiné znaky, jako například kostým zpěváka v záběrech doprovázejících
první sloku a bridge. Objevují se například při verších č.2, 6, 7 a 10. Kollins se díky
arabskému šátku na hlavě a slunečním brýlím proměňuje v protagonistu textu písně, tedy
muslima, který si v prvních dvou zmíněných verších připisuje určité vlastnosti. Díky dílčímu
módu kostýmů si posluchač protagonistu v módu řeči může spojit i s tím v módu videa.

Snímek obrazovky č.40: Kolinss jako protagonista písně v pozadí, zdroj: DEBUSTROL ZAKUKLENCI / OFFICIAL MUSIC VIDEO 2016. YouTube [online]. 3. ledna 2016 [cit.
2019-07-07]. Dostupné z: https://youtu.be/t37OhXfNQtc. Kanál uživatele Debustrol TV.
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Motiv „vlastenectví“
V úvodu kapitoly jsem zmínil, že logo kapely Debustrol obsahuje dva tlapaté kříže, které
jsou symbolem českých vlastenců. Tyto kříže se objevují i ve videoklipu Zakuklenci. Kříž se
nachází na reproboxech kytaristů, na kytaře frontmana Kolinsse, a na basových bubnech
bubeníka. Kříže se ve videoklipu objevují nahodile a jelikož mód řeči neobsahuje žádné
znaky „vlastenectví“, nepřináší mód videa žádný doplňující nebo hlubší význam.

Snímek obrazovky č.41: Tlapaté kříže na aparatuře kytaristy, zdroj: DEBUSTROL ZAKUKLENCI / OFFICIAL MUSIC VIDEO 2016. YouTube [online]. 3. ledna 2016 [cit.
2019-07-07]. Dostupné z: https://youtu.be/t37OhXfNQtc. Kanál uživatele Debustrol TV.

6.5.3. Mód hudby
Zakuklenci je píseň ve velmi rychlém tempu, jak je pro thrash-metal zvykem. Dominuje jí
zvuk podladěných elektrických kytar, bicích a křik zpěváka, díky čemuž zní velice agresivně,
což odpovídá textu. Zaznívají tu také dvě kytarová sóla.
Motiv „islám“
Mezi časy 2:25 a 2:57 je do hudby přimixována velmi orientálně znějící melodie, což pasuje
k islámské tématice písně. Jde tu tedy znovu o navození určité atmosféry. Jak již bylo řečeno,
mód videa se odehrává v poušti, takže si tyto dva módy tematicky odpovídají. Mód řeči je
v tu chvíli němý.
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6.5.4. Shrnutí
Videoklip k písni Zakuklenci kapely Debustrol obsahuje řadu motivů vyjádřených napříč
módy řeči, videa a hudby. Mezi těmito módy ovšem dominuje právě mód řeči, který je
hlavním nositelem významů, jelikož módy videa a hudby slouží hlavně k navození určité
orientální atmosféry a nenachází se v nich téměř žádné významotvorné prvky.
Prvním motivem je opět binární opozice „my versus oni“, kdy na rozdíl od ostatních
videoklipů analyzovaných v této práci je píseň vyprávěna z pozice skupiny „oni“.
Protagonista textu písně se popisuje jako násilný, psychicky labilní muslim (verše č.3, 4, 5 a
6) a skupina „oni“, jejíž je členem, je dále charakterizována v refrénu. Vlastnosti, které
připadají skupině „oni“ se znovu kryjí s islámskou vírou. Skupina „oni“ a protagonista písně
jsou tedy muslimové s úkolem ublížit skupině „my“ a zabrat a změnit její zemi.
Skupina „my“ je potom charakterizována skrze oslovení skupinou „oni“. Verše č. 1, 5, 11,
16, 18 a 20 obsahují zájmena druhé osoby jednotného a množného čísla. Skupina „my“ jsou
tedy obyvatelé určitého státu ohroženého invazí skupiny „oni“, pravděpodobně pak České
republiky, vzhledem ke kontextu vzniku videoklipu.
„Ohrožení“ je druhým prominentním motivem v písni. Obsahuje veškeré pohrůžky mířené
na skupinu „my“. Ty se nacházejí ve verších 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19 a 20,
což je většina textu písně. Tyto znaky jsou dosti agresivní a násilné a potvrzují dominanci
skupiny „oni“ nad skupinou „my“, která neklade žádný druh odporu.
Třetím z motivů je „islám“, což je také jediný motiv, který je vyjádřen na úrovni všech tří
analyzovaných módů. V módu řeči je zastoupen ve verších č.6, 13, 14 a 15. „Islám“ tu
figuruje jako vlastnost skupiny „oni“, jejichž morálka a jednání odkazuje na Korán. V módu
videa je zastoupen módem scénografie, videoklip se totiž odehrává na poušti. Zpěvák kapely
je také tematicky oblečen do arabského šátku. V módu hudby si může posluchač všimnout
orientální melodie, která v kombinaci s módem videa utváří „islámskou“ atmosféru.
Poslední motiv, který se objevuje pouze v módu videa, je „vlastenectví“, které je zastoupeno
pouze vlasteneckými symboly na hudebních nástrojích a aparatuře a nemá hlubší význam.
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7. Výsledky analýzy
Nyní si dovolím provést syntézu výsledků všech pěti analýz. Výsledky představím s ohledem
na konkrétní motivy, které se napříč videoklipy objevovaly. Uvedu tedy, jakými znaky byly
tyto motivy nejčastěji reprezentovány, které módy hrály v jejich zastoupení největší roli a
výsledky rovněž vztáhnu ke kontextu reálného dění, čímž vyplyne reálná podoba ideologie
za těmito motivy.

7.1. Motiv „my versus oni“
Všechny z analyzovaných videoklipů obsahují binární opozici „my versus oni“. Binární
opozicí se myslí kontrastní vztah znaků stojících ve významové opozici. Například
v příbězích se nacházejí kladné postavy a záporné postavy, které si vzájemně odporují
(Danesi 2009, s.41). Tak je tomu ostatně i v protestních písních, které jsem v této práci
analyzoval.
Ve všech analyzovaných případech autoři skupinou „my“ myslí své krajany, tedy občany
České republiky. Kapela Debustrol pojímá svou píseň Zakuklenci z druhé strany, takže její
text je zpíván z pohledu muslima, který je ale asociován se skupinou „oni“. Aby nedošlo ke
zbytečným nesrovnalostem, dovolím si vytvořit tři skupiny, a to „Češi“, „muslimové“ a
„jiní“, kde třetí skupinou budou zástupci nemuslimské části skupiny „oni“. Motiv se
vyskytuje primárně na úrovni módu řeči, ale taktéž v módu videa.
Češi
Jak již bylo řečeno, Češi zastupují skupinu „my“ ve všech případech. Tato skupina je
většinou definována variacemi zájmena „my“ (v případě Debustrolu „vy“ a „ty“).
V některých z písní se objevují také synonyma v podobě slov „vlastenec“ a „patriot“ a
Dominika Myslivcová svou píseň Změnu tu my nechcem cílí výhradně na české ženy. Olivie
Žižková a Vilém Čok také zdůrazňují to, že Češi jsou v první řadě křesťané. Vedle Čechů se
do skupiny „my“ dostávají i ostatní Evropané, a to konkrétně v písni Evropo dýchej Olivie
Žižkové.
Autoři své protestní písně nahrávají pro určitou cílovou skupinu, kterou v případě těchto
umělců jsou čeští vlastenci. Důraz na „češství“ a české tradice, národ a křesťanství toto
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tvrzení podporuje. Jinými slovy, ztotožnění se se skupinou „Češi“ v těchto videoklipech se
očekává od lidí, kteří o tzv. evropské migrační krizi smýšlí podobně jako jejich autoři.
Muslimové
Muslimové jsou ve všech analyzovaných videoklipech členy skupiny „oni“. Tato skupina má
více konotací a je vyjádřena mnoha znaky. Objevují se slova jako „zvěř“, „invaze“,
„běženec“, „démon“ nebo „zakuklenec“, což jsou znaky s převážně negativními konotacemi.
Nepřátelskost vůči muslimům je z těchto videoklipů tedy patrná. V případě kapely Debustrol
jsou členové skupiny „oni“ označováni zájmeny první osoby jednotného i množného čísla.
Muslimové jsou popisováni jako velice agresivní a násilní lidé, kteří mají v plánu obsadit
Evropu a islamizovat ji. Mimo jiné se autoři obávají také toho, že budou Čechům ubližovat,
a to hlavně ženám a dětem. Toto je svým způsobem pochopitelné, jelikož média (a hlavně
potom ta nezávislá a ultrapravicová) po celé Evropě v roce 2016 upozorňovala na problémy,
které s sebou tzv. evropská migrační krize nesla. Článků o znásilňování a vraždách ze strany
migrantů například v sousedním Německu42 se objevilo mnoho a veřejnost samozřejmě
zbystřela a začala se obávat o své bezpečí. Analyzované videoklipy tedy jdou ve stopách
těchto článků a odrážejí jimi prezentovanou náturu muslimů.
V módu videa je ve dvou videoklipech možno zahlédnout záběry na bojovníky Islámského
státu a jejich záběry z poprav zajatců, což implikuje, že „muslim“ má konotaci „terorismu“.
Zpráv o IS, konkrétně ve spojitosti s četnými teroristickými útoky43, se v médiích v té době
objevovalo také mnoho. Tyto útoky jsou ostatně také zmiňovány ve videoklipu Olivie
Žižkové. V České republice se dokonce odehrál falešný útok IS na Staroměstském náměstí.
Organizoval jej pravicový extremista a bývalý lídr strany Blok proti islámu Martin
Konvička44.

42

Dokládám článek z 18. října 2016, který pojednává o znásilnění devadesátileté německé ženy. Server
BezPolitickéKorektnosti.cz sám sebe nazývá „vlasteneckými novinami“. Dostupné z:
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=85904. Platné k 15.7.2019
43

Přehled teroristických útoků v roce v letech 2015-17 dostupný zde: https://www.irozhlas.cz/zpravysvet/pripomente-si-nejvetsi-teroristicke-utoky-spachane-v-poslednich-trech-letech-v_1708172145_per. Platné
k 15.7.2019
44

Více o tématu na: https://www.lidovky.cz/domov/obvineny-pedagog-hrajici-utok-is-vyhodit-ho-nemuzemezni-z-fakulty-je-to-jen-o-odvaze-rika-exdek.A160823_182718_ln_domov_sk Platné k 15.7.2019
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Autoři poté často porovnávají zvyky muslimů se zvyky Čechů, ať už se jedná o styl oblékání,
vykonávání potřeby, vztah ke zvířatům, stravovací návyky nebo náboženství. Důraz na to, že
Češi prostě jedí vepřové maso se objevil hned ve třech videoklipech. Dominika Myslivcová
ve svém videoklipu označuje skupinu „oni“ neurčitými zájmeny, avšak je patrné, že mluví o
muslimech, jelikož píseň pojednává o tom, že „někdo“ zakáže ženám se oblékat tak, jak chtějí
a donutí je zahalit se. Zahalování u žen je pro muslimy typické45 a neshoduje se s českým
stylem života, jelikož české ženy mají zajisté více práv než ženy v muslimských zemích.
Jiní
Tato mutace skupiny „oni“ obsahuje každého, koho autoři vnímají jako nepřátele Čechů, ale
nejedná o muslimy. V případě Olivie Žižkové se jedná od Angelu Merkelovou nebo
Evropskou unii jako celek, kterou označuje jako „evropský krám“. Žižková svou
nepřátelskost vůči EU a všemu s ní spojenému vyjadřuje i mimo svou hudbu, a to otevřenou
podporou SPD Tomia Okamury, který již v červenci 2016 ohlásil, že bude bojovat za
prosazení CZEXITu, tedy vystoupení České republiky z EU46. Nepřátelství vůči EU pramení
dle mého názoru hlavě z její proimigrační politiky, která po migrační vlně v roce 2015
musela stanovit povinné kvóty pro přerozdělení migrantů47, s čímž česká vláda nesouhlasila
a kvóty neplnila48. Tuto mentalitu sdílela i veřejnost a autoři analyzovaných videoklipů.
Vilém Čok také vyjadřuje svou nespokojenost s politikou, což je pro Čechy již zažitá
vlastnost, protože na politiky si stěžuje většina národa. Ku příkladu v průzkumu důvěry
stranickým představitelům z dubna 2019 měl největší podíl důvěry Andrej Babiš, a to
pouhých 38 %49.

45

Článek o zahalování ze serveru Demokratikon.cz dostupný zde:
https://demokratikon.cz/2018/08/zahalovani-muslimek-ma-mnohem-hlubsi-duvody/. Platné k 15.7.2019
46

Okamura svůj návrh CZEXITu ohlásil na oficiálních stránkách svého hnutí SPD. Dostupné z:
https://www.spd.cz/novinky/tomio-okamura-navrhuji-czexit. Platné k 15.7.2019
47

Více o kvótách v článku Novinky.cz zde: https://tema.novinky.cz/kvoty-pro-prerozdelovani-migrantu.
Platné k 15.7.2019
48

Mimo to bylo pro neplnění kvót v roce 2017 zahájeno správní řízení proti ČR, Polsku a Maďarsku.
Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/cr-reaguje-na-spor-omigrantech.A170713_132824_ln_domov_ele. Platné k 15.7.2019
49

Celá zpráva z průzkumu CVVM je dostupná zde:
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4922/f9/pi190506.pdf. Platné k 15.7.2019
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7.2. Motiv „ohrožení“
Tento motiv je zastoupen rovněž ve všech analyzovaných videoklipech, v mnoha případech
dokonce na úrovni všech tří módů zároveň. „Ohrožení“ je přímo napojeno na skupinu „oni“,
hlavně tedy muslimy a poté také instituce Evropské Unie nebo vlády ČR, které svým
jednáním ohrožují Čechy.
V módu řeči je častým znakem „ohrožení“ upozorňování na to, že muslimové jsou násilní a
že Čechům chtějí ubližovat. Například Žižková často upozorňuje na již zmíněné teroristické
útoky, které se v letech 2015 a 2016 odehrály na různých místech v Evropě. Bojí se tedy, že
se něco podobného může stát i v České republice. Kapela Debustrol zase „ohrožení“
představované muslimy označuje násilnými činy, jako jsou vraždy. Dalšími znaky
„ohrožení“ jsou různé kulturní odlišnosti mezi muslimy a Čechy. Autoři prezentují domnění,
že Češi budou muset muslimský styl života přijmout a vzdát se své kultury, jako
nevyhnutelnou skutečnost. To je naznačeno například tím, že Češi přijdou o slavení Vánoc,
nebudou mít psy jako domácí mazlíčky, ženy se budou muset zahalovat, jejich děti budou
čelit nebezpečí a celkově budou muset přijmout islám.
Olivie Žižková jako jediná považuje EU a vládní instituce za velký zdroj znaků „ohrožení“,
což potvrzuje tím, že volá po navrácení demokracie, která podle ní již neexistuje, nebo tvrdí,
že vlastencům hrozí popravy, jelikož jejich názory jsou „extrémní“. Obě tato tvrzení jsou
smyšlená, jelikož je nelze doložit.
V módu videa je motiv „ohrožení“ reprezentován taktéž mnoha znaky. Jedná se například o
přidané záběry z médií, vyobrazující muslimské a jiné uprchlíky páchající různé druhy
výtržností. Objevují se také záběry z produkce Islámského státu, kde se teroristé chystají
popravit své zajatce. Olivie Žižková a Vilém Čok jich využívají ze všech autorů nejvíce. Tyto
záběry častokrát korelují se znaky „ohrožení“ v módu řeči, ale v mnoha případech jsou
exkluzivní pro mód videa. Žižková do svých videoklipů zařadila i příběhové scény, které ji
vyobrazují jako oběť násilí nebo nebezpečí, čímž upozorňuje na domnělou bezprostřednost
„ohrožení“, které Čechům hrozí.
Dalšími znaky „ohrožení“ v módu videa jsou záběry na věci, které korelují se znaky
„ohrožení“ v módu řeči, ale samy o sobě by za znaky „ohrožení“ nemusely být považovány.
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Jedná se například o záběry na batolata při verších vyjadřujících strach o české děti, které
upoutávají pozornost na nevinnost dětí, které mají Češi chránit před „zlými“ muslimy.
Olivie Žižková vyjadřuje „ohrožení“ také skrze mód hudby. Je reprezentováno přidanými
zvuky, které korelují s módy videa a řeči a nechávají vyvstat znaky „ohrožení“ v nich
obsažených, jako například křik rozzlobeného muže tmavé barvy pleti, nebo cvaknutí
revolveru.

7.3. Motiv „odpor“
Tento motiv obsahují tři analyzované videoklipy a je vyjádřen na úrovni tří módů. „Odpor“
zahrnuje všechny znaky, které jsou reakcí Čechů na „ohrožení“ ze strany muslimů. Znaky
odporu objevující se v módu řeči lze shrnout do jedné kategorie, kterou nazvu „nenechme si
to líbit“. Češi jsou opakovaně ponoukáni k tomu, aby se bránili „ohrožení“ a bojovali.
V tomto ohledu je nejaktivnější Olivie Žižková, jelikož znaky „odporu“ jsou v obou jejích
videoklipech hojně přítomny, a dokonce pobízejí Čechy i k oplácení násilí násilím, jako by
svolávala své krajany k vytvoření domobrany. Skupiny, které chtěly Českou republiku
chránit před muslimy, v roce 2016 opravdu vznikaly a byly složeny převážně z neonacistů50.
Dominika Myslivcová odpor vyjadřuje mírněji, a to pouze odmítáním „ohrožení“ ze strany
muslimů.
Mód videa taktéž obsahuje mnoho znaků „odporu“. Dílčími módy, které autoři hojně
používají, jsou gesta, výrazy v obličeji a dramatická akce. Gesta, jako například údery pěstí
a výstražná pokynutí rukama, se objevují ve videoklipech Žižkové, která jimi podporuje
znaky „odporu“ v módu řeči, takže se jedná o korelaci dvou módů. Využívá také dramatické
akce, ku příkladu příběhových scén, kde si s sebou na procházku symbolicky bere zbraň, aby
mohla čelit nebezpečí. Tím znovu upoutává pozornost k domnělé bezprostřednosti
„ohrožení“ České republiky. Myslivcová taktéž využívá dramatické akce, konkrétně
v momentě, kdy s ní herečky v módu videa zpívají text písně, čímž chce docílit efektu většího
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Článek o radikální domobraně Ódinovi vojáci z 18.7.2016 dostupný zde:
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/407488/vysoke-riziko-v-cesku-jsou-odinovi-vojaci-radikalnidomobrana-proti-muslimum.html. Platné k 15.7.2019
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počtu žen, které kladou „odpor“ a se zpěvaččinými slovy souhlasí. Objevují se i rozhodné
výrazy obličeje, které korespondují se znaky „odporu“ v módu řeči.
„Odpor“ má své zastoupení i v módu hudby. Je reprezentován ku příkladu vícehlasím
v refrénech, které vyjadřují „odpor“. Vícehlasí slouží k umocnění naléhavosti tohoto
„odporu“, jelikož se zdá, že slova zpívá více lidí zároveň. Objevuje se také efekt ozvěny,
který znak komunikovaný módem řeči dělá „hlasitějším“ a nechává jej mezi ostatními verši
vyvstat.

7.4. Motiv „vlastenectví“
„Vlastenectví“ se objevuje ve čtyřech z analyzovaných videoklipů na úrovni dvou módů.
Láska k rodné zemi je to, co autory písní v první řadě žene k natáčení písní a videoklipů
bojujících proti migraci muslimů do Evropy a potenciálně i jejich rodné země, a proto je
v těchto videoklipech také často vyobrazována. V módu řeči je Česká republika popisována
jako krásná země, za kterou mají Češi bojovat. Ve většině případů se objevuje kolokace „naše
zem“, která implikuje dojem autorů, že Čechy patří Čechům. To podporují i tvrzení, že Češi
by měli mít právo rozhodovat, co se v České republice děje, což může souviset s tím, že
některé z písní vznikly před volbami do zastupitelstev krajů v roce 2016. Žižková otevřeně
podporovala SPD a Myslivcová kandidovala za hnutí Úsvit s Blokem proti islámu, což jsou
pravicové a silně vlastenecké strany.
V módu videa „vlastenectví“ zastupují znaky jako záběry na Českou vlajku, důležité postavy
spojené s historií českého národa nebo záběry kulturních památek a jiných známých míst, ale
také například záběry z vlasteneckých demonstrací. Žižková na demonstraci nazvané „Czexit
– boj za naši kulturu a bezpečnou zem“ dne 17.9.2016 vystupovala právě se svou písní
Evropo dýchej51. Ve videoklipu kapely Debustrol se objevují vlastenecké symboly v podobě
tlapatých křížů52. „Vlastenectví“ je vyjadřováno i pomocí gest, jelikož Olivie Žižková
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Více o této demonstraci dostupné zde: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/na-vaclavskemnamesti-demonstrovali-odpurci-uprchliku-islamu-a-eu-vulgarne-nadavali-kanclerce-merkelove. Platné
k 15.7.2019
52

Více o historii tlapatého kříže ve vztahu k českému nacionalismu dostupné zde:
https://demokratikon.cz/2018/12/povazuji-se-za-ceske-vlastence-ale-na-krku-a-ceskem-lvu-nosi-krizvychazejici-z-radu-pruskeho-krale-fridricha-vilema-iii/. Platné k 15.7.2019

90

dociluje korelace módu videa s módem řeči tím, že na „svou zem“ ukazuje prstem, a tedy
upoutává pozornost posluchačů na to, že je to jejich vlastní zem.

7.5. Motiv „islám“
Čtyři videoklipy z pěti analyzovaných se explicitně dotýkají „islámu“, a to na úrovni všech
tří módů. Znaky objevující se v módu řeči sestávají z věcí typických pro islám, jako burky,
Korán, džihád a poté různé kulturní obyčeje které se liší od těch českých, a to již zmíněné
stravovací návyky, hygienické postupy, pravidla oblékání apod. Tento motiv ve většině
případů slouží jako ukazatel přesvědčení autorů, jak moc je muslimská kultura odlišná od té
české a že toto náboženství je špatné a nutí lidi k násilným činům. Objevuje se také
komparace s křesťanstvím s důrazem na svátky jako jsou Vánoce, které by s islamizací České
republiky byly zapomenuty. Olivie Žižková zmiňuje džihád, který je v kontextu tzv.
evropské migrační krize spojován s teroristickou skupinou Islámský stát. Je tedy
pravděpodobné, že Žižková si muslimy obecně asociuje s terorismem, čemuž odpovídá i její
tvrzení o „invazi islámu“, což je v prvé řadě vojenský termín.
Mód videa totiž „islám“ vyobrazuje také ve spojení s terorismem, a to hned ve třech ze čtyř
případů, kdy jsou vyobrazeny záběry z poprav zajatců IS, které korelují se znaky „islámu“
nebo „ohrožení“ v módu řeči. Propojení motivů „islám“ a „ohrožení“ je tedy patrné. Žižková
v Evropo dýchej ukazuje spoustu záběrů s islámskou tématikou, konkrétně pak záběry na
měšity, skupiny lidí pravděpodobně muslimského vyznání a zahalené ženy. Ty s módem řeči
společné znaky nesdílí, ale demonstrují již zmíněnou odlišnost. Kapela Debustrol zase
používá módy scénografie a kostýmů, aby svůj videoklip stylizovala do islámské podoby.
Zpěvák má na hlavě arabský šátek a klip se odehrává na místě připomínajícím poušť.
Debustrol vyjadřuje znaky „islámu“ i módem hudby, a to konkrétně zakomponováním
orientálně znějící melodie do své písně.

7.6. Motiv „křesťanství“
Poslední z analyzovaných motivů obsahují pouze dva z analyzovaných videoklipů a
vyskytuje se na úrovni módů řeči a videa. Znaky „křesťanství“ reprezentované módem řeči
se objevují pouze u Viléma Čoka, kde poukazuje na to, že Češi jsou odjakživa křesťané a
měli by také křesťany zůstat, což je zvláštní, jelikož Česká republika je státem s největším
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počtem nevěřících v Evropě53, avšak křesťanství je zde nejrozšířenějším náboženstvím. Čok
zároveň dává najevo, že čeští křesťané by mezi sebe neměli pouštět lidi jiných vyznání.
Mód videa obsahuje mnoho křesťanských symbolů. Objevují se kostely, kříže a růžence, ale
pouze Vilém Čok tyto znaky propojuje se znaky „křesťanství“ v módu řeči, aby ilustrovaly
text jeho písně.

53

Dle výzkumu společnosti Win/Gallup International z roku 2015. Dostupné z:
https://magazin.gnosis.cz/ceska-republika-je-nejvice-ateistickou-zemi-v-evrope-v-celosvetovem-srovnani-jiprekonaly-jen-cina-a-japonsko/ Platné k 10.7.2019
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Závěr
Za použití multimodální sémiotické analýzy jsem rozebral obsah pěti vybraných videoklipů
k českým vlasteneckým písním a na základě sesbíraných výsledků rekonstruoval
protiimigrační postoje v české vlastenecké hudební tvorbě v roce 2016. Videoklipy jsem
analyzoval na úrovni tří módů, abych dekódoval co nejvíce znaků a docílil tak co
nejdetailnějších výsledků. Výsledky analýzy jsem poté okomentoval v kontextu reálného
dění v daném období, což jejich pravdivost dále podepřelo.
Módy, které jsem v práci analyzoval, byly mód řeči, mód videa a mód hudby. Mód řeči byl
bezesporu nositelem největšího počtu znaků, a tudíž v něm byly zastoupeny
všechny analyzované motivy, kterými byly binární opozice „my versus oni“, „ohrožení“,
„odpor“, „vlastenectví“, „islám“ a „křesťanství“. Videoklip je přeci jen médium, jehož hlavní
složkou je právě píseň, pro kterou je natočen, a proto se v samotném textu písně nachází
nejvíce významotvorných prvků. Mód videa byl taktéž velice bohatý na znaky, které mnohdy
přinášely doplňující význam do znaků již reprezentovaných v módu řeči. Tyto módy spolu
tedy často vzájemně korelovaly a doplňovaly se. Mimo jiné ale také vizuál nesl samostatné
znaky, takže z hlediska důležitosti rozhodně nezaostával za módem řeči. Mód hudby byl
módem, který nesl nejméně znaků. Znaky zastupující analyzované motivy se nacházely
pouze ve čtyřech videoklipech a jednalo se o pouhé prohloubení významu znaků již
reprezentovaných módy řeči a videa nebo o upoutání pozornosti k nim.
Z analýzy vyplynulo, že Češi byli autory videoklipů převážně popisováni jako vlastenci a
lidé ochotni bojovat za svou rodnou zem, což považuji za pochopitelné, jelikož autoři své
protestní písně cílili hlavně na podobně smýšlející posluchačstvo, tedy české vlastence, kteří
nesouhlasí s tzv. evropskou migrační krizí. Muslimové byli tedy poté pochopitelně
popisováni jako zlí a násilní lidé a byli nazýváni hanlivými jmény, což značilo nepřátelství
autorů vůči nim. Umělci rovněž upozorňovali na často diskutované události v médiích, jako
vraždy a znásilnění, které muslimští migranti páchali v jiných evropských zemích.
Muslimové byli taktéž přirovnáváni k teroristické organizaci Islámský stát a bylo
poukazováno na teroristické útoky z roku 2015 a 2016. V neposlední řadě byl poté kladen
důraz na kulturní rozdíly mezi muslimy a Čechy, konkrétně pak co se týče stravování,
hygieny a oblékání. Muslimové ale nebyli jedinými „nepřáteli“ Čechů. Autoři se také
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vymezovali vůči různým politickým institucím, jako je Evropská unie a Vláda ČR. Tyto
instituce totiž v jejich očích migraci umožňují a pomáhají muslimským migrantům se do
České republiky dostat, a tudíž mají negativní konotace.
Analýza dále ukázala, že Češi se cítí být velmi ohroženi ze strany muslimských migrantů,
což koresponduje s vyobrazením muslimů jako zlých a násilných jedinců s cílem obsadit
Českou republiku. Autoři upozorňovali na to, že muslimové se chystají Čechům ubližovat ať
už přímo v podobě znásilnění, teroristických útoků či vražd, tak nepřímo, a to například
zákazem slavení Vánoc, konzumace vepřového masa nebo donucením českých žen zahalovat
se. Důraz byl také kladen na ohrožení českých dětí. Autoři hojně využívali stažené záběry
z internetových médií, které zachycují uprchlíky páchající různé výtržnosti, stejně jako
záběry na teroristy z Islámského státu, aby pocit ohrožení v posluchačích vyvolali. Byli
taktéž nespokojeni s tím, že politické instituce jejich názory vnímaly jako extremistické.
Z toho důvodu tedy autoři svolávali své krajany k tomu, aby tomuto ohrožení čelili. Odpor
vůči nebezpečí reprezentovanému muslimy byl vyjádřen tak, že Češi mají za svůj domov
bojovat. Názory autorů se lišily, někteří posluchače naváděli k fyzickému útočení na
muslimy nebo ozbrojování se, jiní zase k pouhému odmítání islámu a kultury s ním spjaté.
S odporem bylo dle výsledků analýzy přímo spojeno vlastenectví, které bylo značeno
oslavováním České republiky a domněním, že právě Češi by měli být jediní, kdo zde mají
právo žít a rozhodovat o budoucnosti tohoto státu. Autoři přiznali svou podporu vize přímé
demokracie. Posluchači tedy bylo naznačováno, že pokud se cítí být vlastencem, je jeho
morální povinností klást odpor muslimským migrantům.
Analýza taktéž odhalila nepřátelství vůči islámskému náboženství jako takovému. Autoři
s islámem nesouhlasili z hlediska odlišností, které by v případě islamizace České republiky
změnily jejich životy. Islám, jmenovitě pak Korán, byl také popisován jako důvod toho, proč
jsou muslimové násilní a proč vedou džihád proti Evropě a České republice. Mimo jiné se
objevovala spojitost s Islámským státem, jehož hodnoty byly určující pro celkový obraz
islámu v analyzovaných videoklipech. Islám byl rovněž porovnáván s křesťanstvím, které
bylo vyobrazováno jako něco, co s českému národu neodmyslitelně patří.
Díky rozboru těchto pěti videoklipů pomocí multimodální sémiotické analýzy se práci
podařilo odkrýt znaky zastupující jednotlivé motivy a zhotovit jejich syntézu. Na základě
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výsledků této syntézy byla následně zhotovena rekonstrukce protiimigračních postojů
reprezentovaných v analyzovaných videoklipech, které byly pro rok 2016 jedinými
profesionálně produkovanými hudebními počiny, a tedy jedinými reprezentativními pracemi
v oblasti vlastenecké hudební a audiovizuální tvorby. Za hlavní přínos této diplomové práce
považuji zhotovení náhledu do ideologie českých vlasteneckých hudebníků na pozadí tzv.
evropské migrační krize v době, kdy byla nejaktivnější a nejvíce diskutovaná v médiích i
mezi českými občany. Zároveň práce může sloužit jako zdroj pro další výzkum vlastenecké
hudby a videoklipů, ku příkladu jako srovnání se znaky těchto motivů v hudební tvorbě
jiných zemí.
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Summary
Using the multimodal semiotic analysis, I analyzed the content of five selected music videos
for Czech nationalist songs and based on the results I reconstructed the anti-immigration
attitude in Czech nationalist music production in the year 2016. I analyzed the music videos
on the level of three modes so that I could decode as many signs as possible and achieve as
detailed results as possible. I then commented on the results of the analysis in terms of the
context of real events in that time period which only supported their verity.
The modes that I analyzed in this work were the mode of speech, mode of moving pictures
and mode of music. The mode of speech was undoubtedly the carrier of the biggest number
of signs and all the analyzed themes were present in it, namely then the binary opposition “us
versus them”, “threat”, “resistance”, “patriotism”, “Islam” and “Christianity”. After all,
music video is a medium where the song it was made for is its main part and that is why the
song’s lyrics contain the biggest number of meaning-making elements. The mode of moving
pictures too was rich in signs, that often brought complementary meanings to signs already
represented by the mode of speech. These modes often correlated and complemented each
other. Besides, the video carried signs specific to itself so it was definitely not inferior to the
mode of speech in terms of importance. The mode of music was the one carrying the smallest
number of signs. Signs representing the selected themes were found only in four music videos
out of the total five and those simply served only as extensions for the meanings already
represented by the modes of speech and moving pictures or to capture the listener’s attention.
The analysis demonstrated that the authors mostly depicted Czechs as patriots and people
willing to fight for their home country which I find understandable because the authors aim
their protest songs at a like-minded audience, in other words Czech patriots who do not agree
with the so-called European migration crisis. Muslims were then naturally presented as evil
and violent people and were called various defamatory names which indicated the authors’
hostility towards them. The artists also referred to events discussed in the media where
Muslim immigrants committed crimes like murders and sexual assaults in other European
countries. Muslims were also compared to the terrorist organization Islamic State and
terrorist attacks from the years 2015 and 2016 were highlighted. Finally, the cultural
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differences between the Muslims and the Czechs were also emphasized, specifically then
those regarding diet, hygiene and dressing. Muslims were not the only “enemies” of the
Czechs though. The authors showed their opposition towards various politic institutions like
the European Union and the Czech government. These institutions, in the authors’ view,
allowed the migration to happen and were helping Muslim immigrants enter the Czech
Republic and thus have negative connotations.
The analysis then showed that the Czechs feel very threatened by Muslim immigrants which
corresponds with the depictions of Muslims as evil and violent individuals with the goal of
invading the Czech Republic. The authors warned that Muslims are going to harm Czech
people either directly in the form of rape, terrorist attacks or murder, or indirectly, for
example by banning the celebration of Christmas, consumption of pork or making Czech
women to veil themselves. The danger affecting Czech children was also emphasized. The
authors profusely incorporated downloaded videos from various internet media that depict
refugees committing various kinds of riot as well as scenes showing the terrorists of the
Islamic State to provoke the feeling of threat in the listener. They were also discontent with
the fact that politic institutions perceive their ideas as extremist ones.
That is why the authors encouraged their fellow countrymen to confront the threat. The
resistance towards the threat represented by Muslims was expressed as follows – the Czechs
should fight for their home. The authors’ individual ideas differed, some of them encouraged
their listeners to physically attack Muslims or to arm themselves, others only to reject Islam
and the culture connected to it. According to the analysis, patriotism was directly connected
to resistance and it was expressed by celebrating the Czech Republic and the assumption that
it is solely Czechs who have the right to live there and decide the country’s future. The
authors admitted their support of the vision of the direct democracy. It was indicated to the
listener, that if they feel themselves to be a patriot, it is their moral obligation to resist Muslim
immigrants.
The analysis also revealed hostility towards Islam as a whole. The authors did not agree with
Islam in terms of the differences that would change their lives in case of the islamization of
the Czech Republic. Islam, namely the Quran, was also depicted as the reason why Muslims
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are violent and why they declared Jihad upon Europe and the Czech Republic. Besides, a
connection between the religion of Islam and the Islamic State was expressed and it was
made clear that the values of the Islamic State determined the resulting image of Islam in the
analyzed music videos. Islam was also compared to Christianity, which was portrayed as an
inseparable part of the Czech nation’s identity.
Thanks to the analysis of these five music videos using the multimodal semiotic analysis, the
thesis revealed the signs representing the individual themes and evaluate their synthesis.
Based on these results, a reconstruction was created of the anti-immigration attitude
represented in the analyzed music videos which were the only professionally produced
musical acts in the year 2016 and so the only representative works in the field of nationalist
music and visual production. The main contribution of this thesis is, in my opinion, the
insight into the ideology of Czech patriot musicians in the context of the so-called European
migration crisis in the time period it was the most active and discussed in the media and
among Czech citizens. The thesis can be used as a source of information for further research
of nationalist songs and music videos, for example as a comparison to the signs of these
themes in other countries’ music production.
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vlivu hudebních videoklipů na utváření antiimigračních hodnot ve společnosti a
formování veřejného mínění ohledně témat, jako je práve imigrační krize. Praktická
část nabídne popis nejvýraznějších rysů těchto videoklipů získaných uvedenou
metodou, ať už půjde o mýty, či stereotypy, které se na nich podílejí, ale i často
opakované kulturní symboly a metafory nebo narativní postoje, a pokusí se je zařadit
do širšího sociálního kontextu. Podkapitoly praktické části budou členěny podle
těchto zjištěných rysů, nikoli podle jednotlivých videoklipů.
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se
stručnou charakteristikou jejich obsahu):
1. Úvod
2. Teoretická část
2.1. Popis barthesovské analýzy
2.2. Popis Morrisových rovin
2.3. Vliv hudebních videoklipů na formování antiimigračních hodnot ve
společnosti
3. Praktická část
3.1. Zkoumání vybraných videoklipů a popis nejvýraznějších rysů v nich
3.2. Zasazení do společenského kontextu
4. Závěr
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
10-20 českých videoklipů k vlasteneckým písním z let 2015-2018
Metody (techniky) zpracování materiálu:
Barthesovská analýza mýtů aplikovaná na roviny mluveného slova, obrazu a hudby
a systematizovaná dle Morrisových úrovní (sémantika, syntaktika a pragmatika)
včetně jejich usouvztažnění
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování;
u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):
BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 978-807363-359-2.

Úvodní část knihy tvoří řada krátkých, ovšem mimořádně dobře propracovaných
úvah o některých dobových aspektech konzumní společnosti, v druhé části knihy
autor předkládá sémiologický rozbor mýtu jakožto znakového systému a zasazuje
tyto texty do obecnějšího teoretického rámce.
CROW, David. Visible signs: an introduction to semiotics in the visual arts. 2nd ed.
Lausanne: AVA Academia, 2010. ISBN 9782940411429.
Tato kniha uvádí základní termíny a teorie, které se vztahují k vizualizaci jazyka a
pomáhá čtenářům pochopit, jak obrazová komunikace funguje pomocí vysvětlení
esenciálních termínů a teoretického kontextu, ale i konkrétních příkladů.
FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Vyd. 2., upr. Přeložil Josef KOSEK, přeložil
Božena KOSEKOVÁ. Praha: Fra, 2013. Vizuální teorie. ISBN 978-80-86603-79-7.
V eseji autor odhaluje, jak v oblasti automatických, programovaných a
programujících přístrojů nemá lidská svoboda místo, aby ukázal, že i přesto je možné
otevřít svobodě prostor.
HUDSON, Robert. Songs of seduction: popular music and Serbian nationalism.
Patterns of Prejudice. 2003, 37(2), 157-. ISSN 0031-322X.
Článek o populární a folklorní hudební tvorbě s nacionálisticky laděným obsahem v
Srbsku. Autor se zaměřuje na analýzu textů písní a zkoumá v nich vliv politiky na
formování národní identity, etnický konflikt.
MARTINELLI, Dario. Popular Music, Social Protest and Their Semiotic
Implications. New Sounds: International Magazine for Music. 2013, 42. ISSN 0354818X.
Článek zabývající se spojistostí mezi sociálním protestem a populární hudbou. Autor
rozřazuje protestními písně na určité typy podle např. podle stylizace, tématu apod.

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a
doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově
blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let)
DYTRYCH, Simon. Vliv subkultury techno na politické názory jejích členů:
Komparace pražské a berlínské scény. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita
Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra politologie. Vedoucí práce Charvát, Jan.

SRB, Martin. Komparativní analýza vybraných znělek v českých audivizuálních
médiích. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd,
Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Šoltys, Otakar.

Datum / Podpis studenta/ky
………………………

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:
Barthesovský přístup je pro studium tohoto druhu materiálů poměrně vhodný, ve své
původní formě, tj. v Barthesových Mytologiích, je však velmi esejistický a neurčitý,
postrádá vědeckou exaktnost. Autor to vhodně vyvažuje zapojením Morrisových
rovin, což je velmi dobrá systematizační pomůcka. Přesto by se měl seznámit
s několika mediálně-sémiotickými studiemi provedenými barthesovským stylem, aby
zbytečně nezápolil s chybami, kterým čelily už desítky jiných studentů a vědců.
Studenta jsem upozornil, že nastavení na jazyk, obraz i hudbu může být za určitých
okolností moc široké. Výchozí předpoklad je, že na rovině hudby se bude zkoumat jen
několik málo prvků (neboť je nejméně konkrétní). Pokud by se ukázalo, že
relevantních prvků je zásadně více, bude potřeba vymezení šíře upravit, ať už
z hlediska množství zkoumaných prvků či přímo rovin.
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:
Dvě mediálně-sémiotické analýzy dělané barthesovskou metodou a pocházející
z předních světových časopisů (Semiotica, Social Semiotics).

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma
odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK
vykonávám.
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce.

Podzimek, Jan
………………………
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga

Datum / Podpis pedagožky/pedagoga

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO
TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO
PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT
V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ
DIPLOMOVÉ PRÁCE.

TEZE SCHVALUJE GARANT PŘÍSLUŠNÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU/OBORU.

