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Abstrakt 

Práce, řadící se do oboru hudební antropologie, se po vzoru knihy Zuzany Jurkové 

Pražské hudební světy zaměřuje na „hudební svět“ českých žánrových médií zabývajících 

se elektronickou taneční hudbou a zkoumá verbální chování autorů, jak jej popsal v díle 

Antropology of Music Alan Merriam. Obsahem práce bude nejprve představení 

elektronické taneční hudby a jejích žánrů, poté seznámení čtenáře s vybranými 

technickými aspekty této hudby a následně obsahová analýza publikací ve vybraných 

žánrových médiích. Cílem této práce by mělo být porozumění oblasti žánrových médií 

zabývajících se elektronickou taneční hudbou v České republice a následné zamyšlení se 

nad hudebními prvky elektronické taneční hudby, které se nejčastěji objevují ve 

sledovaných médiích.  

The work, which belongs to the field of music anthropology, focuses on „musical 

world“ of publications of Czech genre media dealing with electronic dance music based on 

the work of Zuzana Jurková Pražské hudební světy and examines the verbal behavior of 

authors as described in the work Anthropology of Music by Alan Merriam. The content of 

the work will be first the introduction of electronic dance music and its genres, then 

presenting the selected technical aspects of this music to the reader and then the content 

analysis of publications in selected genre media. The aim of this work should be to 

understand the field of genre media in the Czech Republic dealing with electronic dance 

music and subsequent reflection on the musical elements of electronic dance music, which 

most often appear in the selected media. 

Klíčová slova 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na elektronickou taneční hudbu v žánrových 

médiích. Ta je dnes velmi aktuální a oblast této moderní hudby je velice sledovaná.  

Hudbě se sám věnuji; roky jsem strávil v hudební nauce a na hodinách výuky hraní na 

kytaru, v současnosti studuji hudební softwarovou produkci na soukromé hudební škole. 

Hudbu nevnímám pouze jako tóny zahrané hudebním nástrojem, ale spíše jako velmi 

komplexní složku celé společnosti. Díky tomu jsem se dostal i k hudební žurnalistice a 

podařilo se mi najít mně osobně blízká média nabízející z velké části to, co jsem 

požadoval. Postupem času se můj čtenářský zájem transformoval v zájem redaktorský, a 

začal jsem psát o hudbě, která mě bavila a naplňovala. 

Během psaní vlastních příspěvků jsem si rychle uvědomil, jak náročný popis 

elektronické taneční hudby je a že přirovnání „psát o hudbě je jako tancovat o 

architektuře“  je pravdivější, než se na první pohled zdá. Nejen v mých vlastních 1

publikacích, ale i v publikacích ostatních redaktorů, jsem objevoval zajímavá schémata v 

popisech jednotlivých žánrů a technických aspektů zejména moderní elektronické hudby. 

Postupně jsem si uvědomoval zajímavé propojení mezi tím, co si člověk o určité skladbě 

přečte, a tím, jaký to má vliv při jejím poslechu. Časem jsem tak zjišťoval, že každá má 

zkušenost, v tomto případě čtení hudebních publikací, citelně měnila můj následný zážitek 

při poslechu oné hudby. Proto jsem se rozhodl oblast publikací o elektronické taneční 

hudbě prozkoumat pomocí některých výzkumných nástrojů sociálních věd a vybral jsem si 

oblast hudební antropologie. Hudební antropologie je ve svém pojetí také synonymem pro 

etnomuzikologii. Cílem tohoto oboru je pochopit, proč je hudba taková, jaká je, a odpovědi 

hledá v lidské společnosti a jejím chování.  Mnou vybraná oblast hudby, ale zároveň hudba 2

celkově, není pouze o samotném zvuku, ale také o lidech, kteří ji tvoří a konzumují. V 

případě mé práce jsou těmito lidmi autoři píšící publikace a čtenáři vybraných žánrových 

médií, kterí společně tvoří tzv. hudební svět, jak jej popsala ve své knize etnomuzikoložka 

Jurková. „Hudební svět je svět lidí, kteří provozují a poslouchají určitý typ hudby; svět, 

 MILLS, Peter. Media and Popular Music, Edinburgh, University Press. 2012, s. 9.1

 JURKOVÁ, Zuzana. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum, 2013. s.8. 2
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jehož hranice jsou ovšem různě rozmlženy.“  Teoreticky v této práci dále navazuji na 3

model Alana Merriama, amerického etnomuzikologa, který ve svém díle The Antropology 

of Music spojuje studium hudby a studium chování, jelikož hudba je součástí kultury a je 

ovlivňována stejnými vzorci. Zvuk lze ve svém základu považovat za produkt lidského 

chování, které Merriam dále dělí na fyzické, sociální a verbální. V této práci zkoumám 

právě ono poslední, verbální chování, které se zabývá „vyjadřováním slovních konstrukcí o 

samotném hudebním systému.“  Ve své práci tedy podle tohoto vzoru teoreticky zkoumám, 4

jak se autoři vybraných hudebních publikací chovají při svém popisu skladeb elektronické 

taneční hudby.  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak se v České republice píše o elektronické 

taneční hudbě, se zaměřením na to, jaká označení se nejčastěji používají pro popis 

vybraných technických aspektů vybraných žánrů elektronické taneční hudby. Svůj výzkum 

tudíž budu provádět kvalitativně, protože mým cílem nebude potvrdit či vyvrátit jakékoli 

předem stanovené hypotézy, ale popsat oblast žánrových médií novým, neobvyklým, avšak 

relevantním způsobem.  5

Tato práce má klasickou strukturu dělící se na teoreticko-metodologickou a empirickou 

část. V úvodu nejprve stručně popíši elektronickou taneční hudbu s kořeny v hudbě 

elektroakustické, zmíním základní hudební žánry dnešní doby, kterými jsou house a 

techno, a neopomenu ani žánry okrajové, neboť ty jsou pro vývoj elektronické hudby 

zásadní. Zároveň v této části zdůvodním svůj výběr žánrů, které spadají pod označení 

„EDM“, a současně tento pojem vysvětlím.  

V následující kapitole představím šest zkoumaných technických aspektů elektronické 

taneční hudby. Každý tento aspekt ukotvím v základních definicích pomocí odborné 

literatury a zaměřím se na to, jakou funkci má každý vybraný aspekt v oblasti elektronické 

taneční hudby.  

 Tamtéž. s.8. 3

 MERRIAM, Alan P. The Antropology of Music. [Evanston]: Northwestern University Press, 1964. s.32-34. 4

 KONOPÁSEK, Zdeněk. Text a textualita v sociálních vědách (Část druhá: Metodologické motivace). 5

Biograf, Časopis Biograf o.s., 1996. ods. 11.
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Protože v této práci zkoumám hudební publikace, navazující kapitoly budou zaměřeny 

nejprve na oblast hudební žurnalistiky a následně na vymezení a popis hlavních 

publicistických žánrů, které lze sledovat v oblasti elektronické taneční hudby. U 

publicistických žánrů představím hlavní definice a následně popíši jejich využití v mnou 

vybraných zdrojích.  

Před samotnou empirickou částí věnuji kapitolu popisu metodologického postupu mého 

výzkumu. Pomocí odborné literatury představím podrobně všechny v práci využívané 

postupy. V této kapitole se také zaměřím na přesnější popis vzorku mého výzkumu, tedy 

čtyř internetových hudebních magazínů.  

V empirické části přistoupím přímo k obsahové analýze předem připravených publikací, 

ve kterých budu hledat popisy mnou vybraných hudebních pojmů elektronické taneční 

hudby, kterými jsou melodie, riff, rytmus, groove, vokál a hutnost. Výběr těchto pojmů byl 

stejně jako výběr zkoumaných publikací a žánrových médií účelový. Melodie a rytmus 

jsou dva z mnoha základních hudebních pojmů, které jsou univerzální pro popis hudby 

napříč všemi možnými žánry. Účelově jsem tak vybral nejprve tyto dva základní pojmy, 

neboť jsou pro elektronickou taneční hudbu a pro hudbu celkově velmi důležité. Následují 

dvě varianty (nebo také fráze) zmíněných hlavních hudebních pojmů. Těmito motivy jsou 

riff, pojící se k melodii, a groove, pojící se k rytmu. Vokál, neboli zpěv, je taktéž jeden z 

hlavních hudebních pojmů, přestože je čímsi na pomezí melodie a zvukové barvy. 

Posledním vybraným „aspektem“ je hutnost. Pro zařazení tohoto označení do svého 

výzkumu jsem se rozhodl především na základě vlastní zkušenosti při čtení publikací 

zaměřených na elektronickou taneční hudbu. Označení hudby jako hutné je podle mého 

názoru zajímavým spojením a zaslouží si zahrnutí do odborného výzkumu. Abych nemusel 

v empirické části tyto jednotlivé pojmy neustále rozlišovat a jednotlivě vypisovat, rozhodl 

jsem se je zahrnout pod označení „technické aspekty“. Technické z toho důvodu, že na ně 

nahlížím jako na části, ze kterých se skládá produkce každé skladby. Aspekty kvůli povaze 

tohoto slova označující „náhled“ nebo „stránku věci“. U každého z těchto aspektů budu 

porovnávat jejich základní definice s významy ve sledovaných publikacích. Budu si všímat 

na jedné straně podobností mezi jednotlivými popisy, na straně druhé se zaměřím na 

rozdíly v těchto popisech. Postupnou analýzou publikací se budu snažit u každého 
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technického aspektu zjistit, jak se onen aspekt popisuje napříč vybranými žánry a o čem 

tyto popisy vypovídají.  

Není pochyb o tom, že téma této práce by bylo možné uchopit také z mnoha jiných úhlů 

pohledu. Z antropologického hlediska by bylo například jistě zajímavé zjistit, o jakých 

částech hudby se v českých publikacích píše málo, nebo dokonce vůbec, a o čem to 

vypovídá. Dalším tématem by mohl být podrobnější výzkum českých hudebních 

internetových magazínů a celkové zmapování současné hudební žurnalistiky. Díky své 

insiderské zkušenosti s produkcí hudby a psaním publikací o elektronické taneční hudbě 

jsem se však rozhodl tuto práci zaměřit na vybrané aspekty, protože věřím, že je důležité 

pochopit, proč se o této oblasti hudby píše tak, jak můžeme sledovat ve vybraných 

publikacích. Analýzou těchto vybraných pojmů se budu snažit spojit ony dvě vrstvy 

chápaní hudby, jak je zmiňuje Merriam, a ukázat, jak probíhá proměňování hudebního 

zvuku ve slovní popis, protože „hudební zvuk je vytvářen prostřednictvím chování; bez 

něho nemůže být slyšen žádný zvuk“.  6

Tato práce může mít na jednu stranu čistě vzdělávací charakter a může čtenáři posloužit 

jako nástroj pro rozšíření povědomí o české hudební žurnalistice. Na druhou stranu mu 

může také přiblížit a pomoci pochopit hlavní hudební aspekty, které se u skladeb 

elektronické taneční hudby v českých publikacích nejčastěji popisují. Po následném čtení 

publikací v žánrových médiích tak může čtenář této práce lépe porozumět tomu, co autoři 

jednotlivými tvrzeními mají na mysli. Nutno dodat, že kvůli povaze mnou sledované 

oblasti hudby budu pro svou práci využívat především internetových hudebních magazínů, 

a proto nelze získané výsledky zobecňovat dále na tištěné publikace. Prací na podobné 

téma, tedy na téma moderní a elektronické taneční hudby, vzniklo v posledních letech hned 

několik. Jedná se například o práce na téma DJingu , elektronické hudby jako takové  nebo 7 8

 MERRIAM, Alan P. The Antropology of Music. [Evanston]: Northwestern University Press, 1964. s.33.6

 VRBA, Miroslav. Digitalizace DJingu, její formy a důsledky, diplomová práce, Masarykova univerzita, 7

Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Brno. 2013 nebo MARCINOVOVÁ, Ivana. DJ - postmoderní 
fenomén : studie proměn identity narativní optikou. diplomová práce, Univerzita Karlova. Fakulta 
sociálních věd, Praha. 2011.

 TOMANOVÁ, Šárka. Styly elektronické taneční hudby v rámci české scény, diplomová práce, Jihočeská 8

univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta, České Budějovice, 2012.
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studie o českých hudebních časopisech.  Žádná z nich se však nezaměřila na popis 9

technických aspektů v hudební žurnalistice.  

1. Elektronická taneční hudba 

Pro začátek je nutné popsat a vysvětlit, co to vlastně mnou zkoumaná elektronická 

taneční hudba je. V této kapitole se tedy stručně zaměřím na její historický vývoj a 

zmíním, do jakých žánrů lze elektronickou taneční hudbu dělit. 

Elektronickou taneční hudbu lze popsat jako vývoj populární hudby od soulu, funky 

přes disco a další podobné hudební žánry. Na stranu druhou ji lze definovat jako 

technologický vývoj v oblasti hudby spojený také s vážnohudební avantgardou. Jurková ve 

své již zmíněné práci dále dělí tuto hudbu do dvou kategorií pomocí toho, jak je 

performována. Žánry jako techno nebo trance spadají do kategorie plně elektronické 

hudby, naopak r’n’b nebo hip-hop lze řadit do kategorie semielektronické, protože spojuje 

elektronické zvuky a živé vystoupení hudebníků. Z pohledu hudební antropologie přinesla 

elektronická taneční hudba dvě zásadní změny. Nejprve odstranila tisíciletími zažité 

spojení hudebníka a posluchače. S trochou nadhledu díky této hudbě poprvé pozorujeme 

posluchače stojícího u reproduktorů místo před performujícím umělcem. Druhou výraznou 

změnou je průběh této hudby, který je primárně založen na očekávání.   10

Tato oblast hudby je v dnešní době označovaná také jako EDM.  Jde o označení 11

moderní hudby, jež se rozvíjí napříč několika žánry. Od 90. let se scéna taneční klubové či 

festivalové hudby dostává do čím dál tím většího povědomí společnosti. Na tom mají 

zásluhu hlavně média a sociální sítě. Základní ekonomický prvek nabídky a poptávky 

určuje, zda se daná skladba dostane do povědomí široké veřejnosti, nebo ne. Dříve byla 

taneční hudba nabízena lidem pouze v klubech, přes rádia nebo na datových médiích jako 

CD nebo diskety. Dnes, v době internetu narážíme na taneční prvky hudby každý den více 

méně kdekoli; v televizi, v autě, v kavárně, nebo i v hromadné dopravě. Mylně se tato 

 DĚD, Michal. Současný stav české žurnalistiky zaměřené na moderní populární hudbu, diplomová práce, 9

Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií, Praha. 2006. 

 JURKOVÁ, Zuzana. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum, 2013. s.204-206.10

 Z angličtiny: EDM je zkratka pro „electronic dance music“ – elektronická taneční hudba.11
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kategorie (EDM) někdy označuje jen jako „techno“. Také na významné internetové stránce 

Beatport, která slouží pro streamování  hudby, spadá zkratka EDM chybně do kategorie 12

progressive house.   13

Nálepku EDM lze však dobře využít v mém výzkumu, a tak jsem se po konzultaci 

s vedoucím práce rozhodl tohoto „zaškatulkování“ využít. Hlavním důvodem je dostupnost 

informací. Samozřejmě ale platí, že pokud nemají zastoupení undergroundové žánry, není 

možné, aby se mainstreamová scéna rozrůstala. Pokud tedy zahrnu taneční hudbu pod 

pojem EDM, jsem schopen pro svůj výzkum vybírat z většího množství publikací. V 

případě, že bych chtěl své zkoumání rozdělit do většího množství žánrů, byl bych nucen 

svůj vzorek příliš roztřídit, a tak se v následující kapitole zaměřím na ty žánry, které jsem 

si pro tuto práci vybral.  

Pro podrobnější vysvětlení původu pojmu EDM je potřeba zaměřit se na označení 

„taneční hudba“, které se ve světě objevuje od 70. let, kdy byl tento pojem synonymem pro 

pojmy „diskotéka“ nebo „disco“. Taneční hudba se ve svých počátcích rozvíjela dvěma 

hlavními směry, jimiž byly žánry house a techno, které budu popisovat v následujících 

podkapitolách.   14

Navzdory tomu, že elektronická taneční hudba byla oblíbená již ve svých počátcích, 

k dosažení současné míry popularity jí značně pomohl internet a sociální sítě (Facebook, 

Twitter, Instagram). Elektronická taneční hudba se původně vyznačovala jistým odstupem 

a revoltou. Bylo časté, že DJ si při svém hraní v klubu přelepoval názvy skladeb na 

vinylech, aby tak jeho vybrané skladby zůstaly v jakési anonymitě. S rozvojem sociálních 

sítí se však dýdžejové začali objevovat na fotografiích na internetu a jejich původní 

tajuplná povaha se pomalu měnila. Umělci začali novou roli časem využívat a v dnešním 

světě se prezentují zejména na internetu, ať už svými profily na sociálních sítích anebo 

hudebními videi. Současnou elektronickou taneční hudbu tedy netvoří pouze zvuky a 

 Z angličtiny: šířit.12

 Z angličtiny: průbojný. Označení subžánru house.13

 BENNETT, Andy. Cultures of Popular Music. Philadelphia: Open University Press. 2001, s.119. 14
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taneční party, ale také sledování životů umělců, stejně jako je tomu i u hudby populární 

nebo rapové.  

Rozšířeným dělením je „rovná“ a „zlomená“ elektronická taneční hudba. Do kategorie 

rovné elektronické taneční hudby spadají styly, jako je house, trance nebo techno. Do 

kategorie zlomených beatů spadají žánry jako breakbeat, jungle, hardcore, dubstep a 

downtempo. Všechny žánry v těchto dvou kategoriích představují základ pro mnoho 

dalších odvětví. K žánru house se pojí například žánry disco, dub, garage, 2-step, new 

wave, minimal, progressive, tech nebo deep. Jako zástupce zlomených stylů elektronické 

hudby řazených pod jungle můžeme uvést například drumandbass, reggae, jump up, 

neurofunk, liquid funk, atmospheric drumandbass, techstep a mezi rozvíjející se nové 

žánry, které se stávají více a více populárními, patří juke, trap nebo half-step. Všechny tyto 

styly se v zásadě liší svým tempem, tedy BPM.  15

Vývoj elektronické hudby jde velmi rychle kupředu a stále vznikají nové subžánry, 

které zpravidla v první etapě představují velký boom. Až po chvíli jejich existence se 

projeví, zda mají potenciál hlouběji zakořenit do stylů elektronické scény, nebo zda 

postupně upadnou v zapomnění. Stejně tak označení žánrů jsou často nestálá a mnohá z 

těchto označení mají jen omezený dopad.  16

V této práci se budu chtít zaměřit na žánry elektronické taneční hudby, které jsou 

charakterizovány jako „rovné“. Důvodem tohoto výběru je snaha zjistit, jak se píše o 

moderní mainstreamové hudbě, tedy EDM, ve sledovaných periodikách. Pod označení 

EDM se řadí převážně žánry jako house, techno nebo trance, a proto se můj výzkum 

zaměří na tuto kategorii elektronické taneční hudby.  

 BUTLER, Mark J. Unlocking the Groove: Rhythm, Meter, and Musical Design in Electronic Dance music. 15

Bloomington: Indiana University Press. 2006. s.105-108.

 KOPECKÝ, Pavel. Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. 1. vyd. Praha: Akademie 16

múzických umění. 2008, s. 10. 
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1.1. Vybrané žánry elektronické taneční hudby 

V rámci svého výzkumu jsem se rozhodl zaměřit pouze na elektronickou hudbu 

označovanou jako EDM, do které patří zpravidla nejrozšířenější žánry. Méně známé žánry, 

neboli underground či subžánry, v této kapitole alespoň zmíním, jelikož jsou důležité pro 

představení širšího kontextu elektronické taneční hudby.  

Obecně lze říci, že každý hlavní žánr EDM (house, techno, trance apod.) má minimálně 

jeden svůj subžánr, ale většinou je jich více. V dnešní době, kdy se experimentuje bez 

výjimky s každým elementem působícím v elektronické hudbě, vyvstává otázka, jestli 

hledat co nejvíce názvů pro označování každého typu produkované skladby. V mnoha 

případech – a zvláště v poslední době – je rozhodující to, jak se označení zažije a uchytí v 

širší společnosti; tedy zda je přijato, nebo odmítnuto.  

Teorie žánrů je stejně jako u filmu či literatury součástí hudební kultury. Z tohoto 

důvodu je nutné přesně rozlišovat hudební žánry od žánrů filmových a literárních. Hlavní 

charakteristikou hudebních žánrů je jejich komplikovanost, která je spojená s celkovou 

dynamičností hudební scény. V hudbě nejde pouze o hudební, ale také o nehudební složku, 

to znamená, že záleží na vizuální stránce (v rámci performance), fanouškovství atd. Tyto 

součásti pomáhají přesněji definovat jednotlivé hudební žánry. Pro současný hudební 

průmysl je typické tzv. škatulkování, tedy zjednodušování a hromadění subžánrů v rámci 

jedné široké skupiny. Tento přístup je však kritizován především autory a umělci snažícími 

se zachovat originalitu vlastních děl.  17

Žánr lze obecně chápat jako kategorii vzniklou ustálením okruhů děl na základě jejich 

významu, stavby, funkce nebo výskytu konzumentů.  Vznik jednotlivých žánrů lze 18

připisovat hudební komunitě, která určuje soubor hudebních pravidel pro danou 

společnost.  19

 VESELÝ, Karel. Škatule neboli hudební žánry. HIS Voice : časopis o jiné hudbě [online]. 2005, č. 6, [cit. 17

10.7.2020], dostupné z: http://hisvoice-archiv.node9.org/content/view/full/277.

 FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Hudba a její pojmoslovný systém: otázky stratifikace a taxonomie 18

hudby. Praha: Academia, 1981. 

 FABBRI, Franco. A Theory of Musical Genres. Popular Music Perspectives. 1981. vol. issue. 2. s. 52-81, 19

dostupné online na: http://www.tagg.org/xpdfs/ffabbri81a.pdf. 
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V této práci není mým cílem vyjmenování a popsání žánrů elektronické taneční hudby, 

ale spíše zjištění a demonstrování opakujících se popisů této hudby. Proto si vyberu pouze 

ty žánry, jež se nejčastěji objevují ve sledovaných médiích a které jsou nejvíce aktuální. 

Jedná se o žánry techno, house, big room house a trance.  

V následující části této kapitoly popíši stručně jejich vznik, zmíním nejčastější definice 

a zaměřím se převážně na charakteristiky, které jsou důležité pro posluchače těchto žánrů. 

Pro základní popis jednotlivých vybraných žánrů budu používat odborné zdroje (Slačálek, 

Grove, Sicko, Reynolds nebo Snoman), ale budu také využívat internetových zdrojů, 

například webu Kennetha Taylora nazvaného Electronic Dance Music Guide, který byl 

britským hudebním magazínem CMJ New Music Mounthly označen jako jeden z nejlepších 

neakademických zdrojů pro orientaci v poli EDM stylů. Zvláště důležité je si uvědomit, že 

žánry house a techno zahrnují asi nejvíce subžánrů v elektronické taneční hudbě. Důležité 

je také zařazení žánru big room house, který lze snadno rozlišit od žánrů ostatních a jemuž 

je především věnováno mnoho publikací v mnou vybraných zdrojích. V českém prostředí 

má velkou tradici i drumandbass. Tento žánr jsem se ale rozhodl vynechat, protože se 

v publikacích objevuje nejméně. Kromě žánru drumandbass se na EDM scéně objevuje 

také hardcore. Od 90. let, kdy vznikl v Nizozemsku, se svou rychlostí a intenzitou snaží 

neustále posouvat hranice. V našich žánrových médiích však nemá příliš velkou tradici, a 

proto jsem se rozhodl jej také vynechat.  

1.1.1. Techno 

„Techno se rozšířilo do více zemí a kultur než jakýkoli jiný hudební žánr v moderní 

historii.“  20

Přestože pojem „techno“ pochází z amerického Detroitu, počátky tohoto stylu můžeme 

vysledovat až do německého Düsseldorfu. V 70. letech zde započali svou hudební kariéru 

tehdejší studenti konzervatoře Ralf Hutter a Florian Schneider. Tato dvojice vytvořila 

skupinu Kraftwerk a je považována za zakladatele techna, ne-li elektronické taneční hudby 

 SICKO, Dan. Techno rebels: the renegades of electronic funk. Vyd. 2. New York: Billboard Books, 1999. s.20

16.
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celkově.  V Evropě se od 80. let stala kolébkou techna Velká Británie, kde se vedle tohoto 21

žánru rozšiřoval také acid house. Tento boom je ale často spojován s proražením jedné 

specifické drogy na evropský trh, extáze. Z tohoto důvodu se postupem času dostávala 

taneční scéna ve Velké Británii pod tlak médií i vlády a byly zaváděny četné omezující 

zákony. Již v roce 1994 byly vládou zakázány velké techno hudební akce a žánr tak byl 

nucen se přesunout do zbytku Evropy. Nic to však nezměnilo na tom, že taneční hudba ve 

Velké Británii vzkvétala a rozšiřovala se o mnoho subžánrů.  22

Techno vždy bylo a stále je mnohými považováno za hlavního představitele 

elektronické taneční hudby, což značně omezuje povědomí širší veřejnosti o její 

rozmanitosti. Tento žánr se často zaměňuje s ostatními žánry (dokonce i se žánrem jazz) 

nebo je nesprávně interpretován.  V současné době je za techno často považována jakákoli 23

„taneční hudba“, tedy skladba s repetitivním rytmickým charakterem. Tyto problémy byly 

postupem času vytvořeny komerčními médii, která do tohoto žánru buď zařazují zcela 

odlišné interprety, nebo spojují techno s negativními prvky hudební kultury. Příkladem 

můžou být freetekno akce na našem území nesoucí název CzechTek, které byly od 90. let 

zakládány na nekomerčnosti, nezávislosti a otevřenosti. Média však tyto akce 

komercionalizovala a vytvořila z nich synonymum pro žánr techno.  Dalším výtvorem 24

médií je v podstatě chápání jakéhokoli tanečního večírku jako akce plné drog a drogově 

závislých jedinců. Právě proto bývá žánr techno obecně chápán jako svým způsobem pro 

společnost nebezpečný.  25

Původním základem tohoto termínu je označení souznění mezi člověkem a strojem 

(technikou).  Podobné myšlenky lze v hudbě sledovat již v avantgardním umění na 26

 Tamtéž.21

 KOLÁŘOVÁ, Marta. Hudební subkultury mládeže v současné ČR- postsubkulturní či postsocialistické?. 22

[V] DANIEL, Ondřej. KAVKA, Tomáš. MACHEK, Jakub a kol. Populární kultura v českém prostoru. 
Praha, Karolinum. 2013. s.247.

 Tamtéž, s. 139.  23

 SLAČÁLEK, Ondřej. „České freetekno- pohyblivé prostory autonomie?“. In Kolářová, Marta (ed.). 24

Revolta stylem: Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Slon. 2011, s. 93-122. 

 SICKO, Dan. Techno rebels: the renegades of electronic funk. Vyd. 2. New York: Billboard Books, 1999. s. 25

17.  

 REYNOLDS, Simon. Generation Extasy: Into the World of Techno and Rave Culture. 1999. New York: 26

Routledge. s. 51. 
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počátku 20. století. Syntetické zvuky jsou spojené s rytmickým patternem  vyplněným 27

především striktně ostinátním (opakujícím se) beatem  basového bubnu, který udeří na 28

každou dobu ve čtyřčtvrťovém metru. Tyto údery jsou nejčastěji doplněny zvukem činelu 

hi-hat , jenž vyplňuje rytmickými figuracemi prostor mezi hlavními dobami. Na lehkou 29

osminovou dobu může zaznívat i zvuk malého bubnu. Každý další výrazný úder však 

mírně narušuje strukturu pravidelné a čitelné rytmické pulsace a ta začíná mírně 

pokulhávat. Charakteristické je i tempo, které se u klasického techna pohybuje mezi 120–

160 BPM a jedná se tak o hudbu stimulující posluchače k neustálému tanci.  Stavba 30

techno tracku je při bližším prozkoumání velmi detailně propracovaná. Nezkušenému 

posluchači může skladba připadat stále stejná, někdy až nudná, ale styl techno hojně 

využívá opakování smyček s minimálními změnami, dokud se jednotlivé zvuky a nápady 

zcela nevyčerpají. Tato zdánlivá „nuda“ je pro tento styl hudby cílem a vede ke 

specifickému estetickému účinku.  31

1.1.2. House 

House jakožto hudební žánr byl vytvořen hudebníky v Chicagu v 70. letech. Vznikal 

mimo jiné v klubech s gay klientelou. V počátcích se tento styl charakterizoval převážně 

tzv. blend-mixingem, což je technika, kterou využívá DJ  pro překrývání skladeb (k 32

navazování jedné skladby na druhou).  33

V moderní době je house silně pohlcován populární hudbou a komercializací. Obzvláště 

v USA se z housu stal spíše mainstreamový žánr. Oproti ostatním zkoumaným žánrům má 

v sobě nejvíce soulových prvků. Svou strukturou je z nich také tím nejjednodušším. Zní 

 Z angličtiny: vzorec.27

 Z angličtiny: tlukot.28

 Z angličitny: jedna ze základních částí bicí soustavy.29

 JERRENTRUP, Ansgar. Techno Music: Its Special Characteristics and Didactic Perspectives. The World of 30

Music, vol. 42, no. 1, 2000, s. 65–82. JSTOR [online]. [cit. 7.5.2020], dostupné online na: www.jstor.org/
stable/41699314.  

 VESELÝ, Karel. Hudba ohně: Radikální černá hudba od jazzu po hip hop a dál. Praha: BIGGBOSS. 2010, 31

s. 432. 

 Také diskžokej nebo dýdžej – osoba, která vybírá a hraje hudbu pro publikum.32

 BENNETT, Andy. Cultures of popular music. Philadelphia: Open University Press. 2001, s.33
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velmi vřele, ve srovnání s ostatními není tak „strojový“. Díky tomu je jedním z nejvíce 

populárních. Věnuje se mu mnoho producentů, umělců, vydavatelství, dýdžejů, a navíc si 

získal řady fanoušků. Vychází z něj spousta dalších subžánrů. To všechno jsou důvody, 

proč přetrvává jako synonymum „světové party hudby“. Typickým je pro něj repetitivní 

rytmus, částečně převzatý ze stylu disco , s úderem na každou čtvrtou dobu ve 34

čtyřčtvrťovém taktu.  35

Tento žánr si zachoval velké množství subžánrů. V 80. letech se díky rozvoji techniky 

vytvořil ze základní větve acid house. Tento styl si své jméno vysloužil díky 

charakteristickému bublavému zvuku syntezátoru TB-303. Hlavním městem acid housu 

bylo Chicago, a příběh housu je v mnoha ohledech příběhem samotného Chicaga – štědrá 

směsice hudebních stylů a kultur. Collin považuje za zakladatele tohoto hudebního žánru 

Francise Nichollse, chicagského DJ.  Z amerického města se později tento žánr přesunul 36

přesunul do Velké Británie, kde se transformoval a začal se spojovat převážně s drogou 

extáze.   37

Během 90. let přestal být house špičkovou hudbou, přesto však zůstal populárním v 

klubech po celé Evropě a Americe. Na konci desetiletí přinesla nová vlna progresivních 

house umělců, včetně Daft Punk, Basement Jaxx a House of 909, tuto hudbu zpět do 

povědomí veřejnosti.   38

V počátcích byla housová hudba charakteristická minimálním doprovodem (většinou 

pomocí syntezátoru) a 4/4 rytmem s přidanými basovými linkami. Dnes se do této hudby 

přidávají vokály, elektrické kytary či smyčce. Jedná se o rychlou hudbu určenou pro tanec, 

mající poměrně úzké rozmezí ve svém tempu, obvykle se pohybující v rozmezí 118 BPM a 

135 BPM, přičemž od roku 1996 je za ideální tempo této hudby považováno 127 BPM.  39

 BRACKETT, David. Disco. The new Grove dictionary of music and musicians. New York: Grove, 2002.34

 REYNOLDS, Simon. Generation Extasy: Into the World of Techno and Rave Culture. 1999. New York: 35

Routledge. s. 71. 

 COLLIN, Matthew. Rave On: Global Adventures in Electronic Dance Music. Serpent's Tail, 2018. s.11.36

 KENNETH,. 2015. House. Electronic Dance Music guide. Digitally Imported [online]. [cit. 28.6.2020], 37

dostupné z: http://techno.org/electronic-music-guide/music.swf. 

 Electronic-House, allmusic.com [online]. [cit.12.6.2019], dostupné z: https://www.allmusic.com/subgenre/38

house-ma0000002651. 

 SFECTU, Nicolae. Dance Music. [Google Books], 2014, dostupné online na: www.books.google.cz.39

�18

http://www.books.google.cz
http://allmusic.com
https://www.allmusic.com/subgenre/house-ma0000002651
https://www.allmusic.com/subgenre/house-ma0000002651


Jedním z mnoha dalších subžánrů je deep house, který se liší zejména v rychlosti BPM 

a dominuje mu basová linka. Představitelem tohoto typu housové hudby je například Robin 

Schultz. Deep house byl odsunut na druhou kolej progressive housem v 90. letech. 

Pomalejší, jednodušší hudba byla nahrazena rychlejším a více emocionálním stylem, 

stylem podobným trancu (který představují například Swedish House Mafia). Dalšími 

subžánry jsou například tech house, electroswing nebo electro house. 

1.1.3. Big room house 

Big room house je subžánrem house hudby, který se začal popularizovat v posledních 

dvou desetiletích. Své označení si vysloužil tím, že se jedná o typ hudby šitý na míru 

velkým tanečním akcím. Spíše než v klubech můžeme na tento styl narazit na festivalech. 

Zpopularizován byl hlavně díky nizozemským producentům jako Nicky Romero, 

Blasterjaxx, W&W, Hardwell nebo Martin Garrix.   40

Technicky se tento žánr charakterizuje BPM v rozmezí 126–132 úderů za minutu. 

Typické jsou dlouhé rozjezdy po vzoru techna a tvrdé dropy  jako v elektru. Za 41

nejvýznamnější skladbu tohoto žánru v posledních letech lze považovat skladbu Animals 

od nizozemské hvězdy Martina Garrixe. Struktura skladeb se podobá americkému 

progresivnímu housu z počátku druhého tisíciletí. Nejčastěji se jedná o dva build-upy  42

doprovázené breakem  a dvěma dropy. Tento žánr je přizpůsobivý rádiím, protože jeden z 43

build-upů je obvykle daleko delší než ten druhý. Základem žánru je minimalismus, patrný 

hlavně v jednotných basových linkách.   44

 Nejvýše postavení umělci v žebříčku britského magazínu DJ Mag Top 100 DJ’s spadající do kategorie Big 40

room house.

 Z angličtiny: pád. Označuje moment v taneční hudbě, kdy začíná refrén.41

 Z angličtiny: gradace. Označuje část skladby, kdy jsou představovány hudební prvky dané skladby a 42

postupně vrstveny na sebe.

 Z angličtiny: přestávka. Označuje část skladby po refrénu.43

  KENNETH,. 2015. Progressive House. Electronic Dance Music guide. Digitally Imported [online]. [cit. 44

28.6.2020], dostupné z: http://techno.org/electronic-music-guide/music.swf. 
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Tento žánr je mnoha umělci a dokonce také hudebními novináři kritizován jako 

nedostatečně kreativní, přespříliš popularizovaný, homogenní, stereotypní a neoriginální. 

Může to být způsobeno právě tím, že cílem je zabavit obrovská publika. Například britský 

hudební časopis Mixmag popsal tento žánr jako „lžíci krmící obrovské taneční kluby  s  

poruchami hodnými Titaniku a s mdlou, monotónní produkční estetikou“.  Zároveň je žánr 45

často považován za jakoukoli hudbu spadající do oblasti moderního housu nebo nepřesně 

označován jako progressive house.  I přes tuto kritiku a také nedostatek odborné literatury 46

o tomto žánru jsem se jej rozhodl vyhledávat v českých médiích, protože je mu věnováno 

mnoho pubikací a představuje možný budoucí vývoj elektronické taneční hudby.  

1.1.4. Trance 

Tento hudební žánr je podle hudebního slovníku Grove subžánrem house hudby 

rozvinutým v Evropě.  Trance se jako hudební žánr elektronické taneční hudby začal 47

vyvíjet v první polovině 90. let především v Nizozemsku. Přeložit slovo „trance“ jako 

takové je poměrně složité, nejlépe ho však můžeme chápat ve významu extáze, bezvědomí, 

ve smyslu být v transu.  Tento typ taneční hudby odkazuje ke stavu hypnózy a zvýšenému 48

vědomí, což se v tomto žánru projevuje charakteristickým hromaděním stavů vyvrcholení a 

následného poklesu v hudební struktuře tracků. Perkuse  se vyznačují dlouhou řadou v 49

úrovni snare , neustále rostou a klesají. Trance se vyznačuje tempem 125–140 BPM a 50

skladby jsou založené na opakujícím se základním motivu, jenž se v průběhu skladby 

rozvíjí v melodii. Ta je tak důležitější než bicí. Tento žánr je některými dokonce považován 

 SEB, Wheeler. EDM will eat itself: Big room stars are getting bored. In: Mixmag [online]. 28.12.2013 [cit. 45

25.5.2020], dostupné z: https://mixmag.net/read/edm-will-eat-itself-big-room-stars-are-getting-bored-blog.

 Explore: Progresive House. In: Allmusic [online]. 2012 [cit. 25.6.2020], dostupné z: www.allmusic.com. 46

 PEEL, Ian. Trance. The new Grove dictionary of music and musicians. New York: Grove, 2002. 47

 SNOMAN, Rick. The Dance Music Manual: Tools, Toys, and Techniques – Second Edition. Oxford: 48

Elsevier Press. 2009. s.251.

 Také bicí nástroje.49

 Z angličtiny: vířivý buben bicí soustavy zpestřený o součást nazývanou „strunění“.50
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za jediný žánr EDM, který je na melodii vystavěný. Ve srovnání s ostatními bohatě využívá 

vokály, které se zde nejčastěji objevují v mollové stupnici s použitím tzv. arpeggia .    51 52

Mezi hlavní představitele tohoto stylu patří nizozemský Armin van Buuren, dále pak 

Tiësto (který se však od roku 2008 přesunul k produkci house music), Paul van Dyk, 

Markus Schulz nebo ATB.   53

2. Technické aspekty elektronické taneční hudby ve 

vybraných publikacích 

Z technických aspektů, které budu zkoumat v empirické části této práce, jsem se 

rozhodl zaměřit nejprve na tři nejdůležitější – na melodii, rytmus a vokál. Důvodem pro 

tento výběr bylo, že minimálně jeden z těchto aspektů je probírán snad v každém 

hudebním článku týkajícím se EDM, na nějž jsem při procházení internetových hudebních 

magazínů narazil. Dalším důvodem bylo to, že právě u těchto aspektů elektronické taneční 

hudby jsem si při čtení publikací poprvé všiml problému, který se v této práci snažím 

objasnit. U výše zmíněných aspektů tedy nejprve zmíním ucelené definice a následně je 

budu porovnávat s funkcemi v daných publikacích. Na vybraných publikacích lze také 

dobře sledovat, v jakém žánru elektronické taneční hudby se nejvíce píše např. o melodii. 

Zároveň u každého z těchto tří aspektů uvedu, v jakých slovních spojeních se nejčastěji 

objevuje, a budu se snažit nastínit, co to pro žurnalistiku elektronické taneční hudby 

znamená.  

Po popisu tří hlavních technických aspektů přistoupím k dalším třem často se 

opakujícím výrazům v české hudební publicistice. Těmi jsou riff, groove a hutnost. Riff je 

část melodie objevující se na počátku skladby, a proto jej přiřadím k části o melodii. 

Groove je přesné technické označení pro hudební základ, který hraje rytmická složka 

 Z italštiny: hra na harfu. V hudbě arpeggio znamená, že noty jsou hrány nebo zpívány v sekvenci, jedna po 51

druhé.

 REYNOLDS, Simon. Feed your Head: Intelligent techno, ambient, and trance, 1990-94. Generation 52

ecstasy : into the world of techno and rave culture [online]. Boston : Little, Brown and Company, 1998 [cit. 
28.6.2020], dostupné z: http://books.google.com. s. 202.  

 Nejvýše postavení umělci v žebříčku britského magazínu DJ Mag Top 100 DJ’s spadající do kategorie 53

Trance.
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hudební skupiny. Proto budu při popisu tohoto aspektu postupovat podobně jako při popisu 

rytmu. Hustota je sice označením, jež má ve své základní definici s elektronickou taneční 

hudbou pramálo společného, objevuje se však až překvapivě často v mnou zkoumaných 

českých publikacích, a proto jí věnuji stručnou podkapitolu. Tyto tři doplňující pojmy 

vysvětlím, a uvedu četnost, v jaké se vyskytují napříč zdroji, a spojím je s žánry, ve kterých 

se nejčastěji objevují. 

2.1. Melodie 

Ve všech vybraných periodikách je melodie jednoznačně nepoužívanějším aspektem v 

popisu elektronické taneční hudby. „Melodie je nejdůležitějším rysem mnoha typů 

hudby.“  Melodie se tak díky své důležitosti stává jedním z technických aspektů skladby, 54

na nějž můžou umělci uplatňovat autorské právo.  

Melodie je řada tónů objevujících se v čase. Pokud by měl být definován hlavní rozdíl 

mezi melodií a řadou tónů, které už melodií nejsou, pak spočívá v tom, že v melodii je 

hudební smysl a ona samotná působí jako celek. Její důležitou vlastností tedy je, že musí 

tvořit takovou část, kterou je možné vnímat. „Řada tónů, jež tvoří melodii, musí být 

koherentní, což znamená, že tóny musí patřit k sobě, formovat jedno pásmo a jednotlivé 

prvky musí splývat v jeden celek.“  Tento hudební aspekt nemá přesně danou strukturu ani 55

pravidla, třebaže se o to často muzikologové snažili (někteří muzikologové například 

kritizují nenavazující paralelní akordy). Lze však vyjmenovat určité charakteristiky, jimiž 

se melodie západní hudby řídí: většina melodií je v durové tónině; většina melodií začíná 

základním tónem stupnice; většina melodií stoupá a poté se vrací zpět k základnímu tónu 

atd. Nelze ovšem vytvořit smysluplnou melodii, která by se řídila všemi těmito pravidly.  56

 POWELL, Powel. Emoční síla krásných zvuků, aneb, Proč máme rádi hudbu. Olomouc: ANAG. 2018, s. 54

132.

 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha: Karolinum. 2005, s. 74-76.55

 POWELL, Powel. Emoční síla krásných zvuků aneb Proč máme rádi hudbu. Olomouc: ANAG. 2018, s. 56

119-121.
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„Lidský mozek je v identifikaci melodie lepší než počítač, protože disponuje schopností 

zvanou seskupování.“  Lidé jsou schopni ji vnímat za pomoci kognitivního systému, jenž 57

zajišťuje strukturování a řazení podnětů do celků. Gestalt psychologie formulovala řadu 

percepčních zákonů. Z nich jsou pro popis koherence v hudbě významné tyto tři: zákon 

podobnosti, zákon proximity a zákon pokračování/kontinuity. Similarita zajišťuje, že 

prvky, které jsou si ve svých fyzikálních vlastnostech podobné, jsou seskupovány. 

Proximita neboli sousedství znamená, že seskupovány jsou prvky navzájem si podobné v 

čase nebo prostoru. A nakonec podle principu pokračování je řada složená z prvků, jež ve 

svém průběhu přirozeně a logicky pokračují a navazují na sebe, díky čemuž jsou vnímány 

jako koherentní.  

„Melodie, definována jako poskládané zvuky uspořádané v hudebním čase v souladu s 

danými kulturními konvencemi a omezeními, představuje univerzální lidský fenomén 

sledovatelný už od pravěku; přesto však některé kulty dávaly přednost uvažování o rytmu 

před melodií.“  58

Etymologicky  je tento název spojením dvou antických slov pocházejících z řečtiny, 59

první z nich znamená básnickou strukturu a druhé píseň. Melodie má v dnešní společnosti 

již pevně dané definice. Společně s rytmem a harmonií je základním prvkem v jakémkoli 

hudebním projevu. Již Hegel v 19. století popisoval melodii a harmonii jako dva úzce 

spojené aspekty, kde změna jednoho musí vždy nutně vyústit ve změnu druhého. Ve své 

podstatě je melodie chápána jako hudební myšlenka. Jedná se tedy nějakým způsobem o 

uspořádané tóny, které je možno zahrát nebo zazpívat. Z tohoto důvodu je také melodie 

obvykle tou částí, kterou hudebníci začínají při procesu vytváření skladby. Technicky se 

můžeme bavit o melodii pouze v případě, že splňuje určité parametry – musí pokrývat 

alespoň dva takty, nemůže to tedy být jeden samostatný zvuk; a tento minimálně 

dvoutaktový zvuk musí být rozdělen minimálně ve dvou výškových notách, nemůžou to 

tedy být dvě stejné, po sobě jdoucí noty.  60

 Tamtéž.57

 SADIE, Stanley. The Grove dictionary of musical instruments. Second edition. New York, NY: Oxford 58

University Press. 2004, s. 363. 

 Obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov. 59

 SADIE, Stanley, ed. The Grove dictionary of musical instruments. Second edition. New York, NY: Oxford 60

University Press. 2004, s. 364.
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2.2. Riff 

„Kytarový riff je taková výrazná figurka, která má silný moment zapamatování. Je to 

jako refrén v písničce. Mohou to být třeba jen dva takty.“  61

Zajímavým příkladem ve sledovaných periodikách je popis riffu, což je buď typ krátké 

melodie většinou v úvodu skladby, která se poté v průběhu nárazově opakuje nebo 

doprovodná figura pod melodií. Riff je příkladem ostinata . Tento hudební prvek pochází 62

zejména z rockové hudby, kde se objevovaly známé úvodní riffy jako například ve 

skladbách Smoke on the Water od skupiny Deep Purple nebo Highway to Hell od AC/DC. 

Odtud se přeneslo toto označení do moderní scény EDM, kde tak popisuje úvodní melodii 

skladby.  

2.3. Rytmus 

„Rytmus je raison d'être elektronické taneční hudby – jedna z jejích nejdůležitějších 

a nejzajímavějších vlastností a také síla, která inspiruje publikum k pohybování se s 

takovým zápalem.“  63

Rytmus je společně s melodií hlavním aspektem taneční hudby. Je často prvotní otázkou 

produkce při jejím utváření za pomoci počítačových programů. DAW softwary umožňují 

nastavení BPM pro celou skladbu, a tak producenti většinou začínají právě tímto 

nastavením. Hned v prvopočátku se tedy rozhodují, jaký bude mít jejich skladba charakter 

a do jakého žánru bude pravděpodobně zařazena. Teprve poté se v produkci přistupuje ke 

tvorbě melodie a dalších aspektů.  

V hudební teorii se tedy rytmus řadí do časové organizace zvuku a dělí se podle funkce, 

kterou působí na psychické napětí. Pokud ho stimuluje, je vzestupný, diferenciovaný nebo 

 PILÁT, Tomáš. BBC vybírala nejlepší kytarový riff, vyhráli Led Zeppelin se skladbou Whole Lotta Love. 61

irozhlas.cz. [online] 2014 [cit.28.7.2020], dostupné z: https://www.irozhlas.cz/node/5945831.

 Označení v hudební terminologii pro opakující se melodický prvek.62

 BUTLER, Mark J. Unlocking the Groove: Rhythm, Meter, and Musical Design in Electronic Dance music. 63

Bloomington: Indiana University Press. 2006, s. 3. 
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polyrytmický. Pokud má psychické napětí zklidňovat, tak je sestupný, nediferenciovaný 

(rovný) nebo monorytmický.   64

V hudební sémantice  je rytmus chápán jako antropologická konstanta. Každému 65

člověku se totiž pod tímto pojmem vybaví nějaký pocit v těle. Rytmus můžeme ale 

sledovat i v poezii, tedy v takové literární formě, v níž jsou důležité tvarové a formové 

složky. Je na něj kladen důraz při překladu, neboť je jednou z hlavních složek významu. 

Stejně tak může být hlavním nositelem významu i v hudbě, což se silně projevuje v žánru 

elektronické taneční hudby. Její rytmické vlastnosti stojí dle mnohých autorů právě na 

hlavní pozici hudební zkušenosti. Rytmus je fenoménem psychofyzických vlastností 

zvuku. Podle všech těchto definic lze říci, že rytmus utváří význam.   66

Rytmus působí na posluchače prostřednictvím tělesnosti a je pro člověka intimní 

záležitostí, přestože je tato emoce těžko uchopitelná. Skrze něj lidé navazují spojení s 

ostatními.  67

Rytmická stránka je samozřejmě pro taneční hudbu základem a bez rytmu se o taneční 

hudbě nedá ani přemýšlet. Na rozdíl od melodie, která je v některých žánrech značně 

omezená, rytmus nalezneme v každé skladbě taneční hudby. Jaký má skladba rytmus, nám 

ale většinou napoví průběh melodie. Melodie a rytmus jsou tak úzce spojené technické 

aspekty hudby.  

2.4. Groove 

Pojmem groove se vyznačuje hudební základ, který hraje rytmická složka hudební 

skupiny. Ve svých počátcích se tento pojem spojoval s žánry jako jazz nebo swing. Tomuto 

 JIRÁNEK, Jaroslav. Hudební sémantika a sémiotika. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 1996, 64

s.52-53. 

 Nauka o významu výrazů.65

 BUTLER, Mark J. Unlocking the Groove: Rhythm, Meter, and Musical Design in Electronic Dance music. 66

Bloomington: Indiana University Press. 2006, s. 3. 

 SOKOL, Jan. Čas a rytmus. Praha: Oikoymenh. 2004, s. 278. 67
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pojmu se tedy v taneční hudbě přikládá funkce tělesnosti.  Jedná se o opakující se vzorec 68

udávaný buď basou, nebo bicí soupravou.  Groove má podobnou funkci jako rytmus a je 69

možné ho v tomto vztahu popsat jako jakousi „pocitovou nadstavbu“ vůči rytmu.  

Slovo groove je odvozeno od gramofonové desky a znamená „drážka“. Na gramofonové 

desce je drážka, groove tedy odkazuje na to, že člověk má také svou „drážku“. To 

znamená, že ho nic nevyvede z míry, má cit, cítí hudbu; groove je zkrátka 

přirozený kontakt člověka s ní, nic ho neruší a je do hudby zcela ponořen.  70

2.5. Vokál 

„Zpěv je nejspíše nejpřirozenějším a nejrozšířenějším hudebním uměním. Je ho schopen 

prakticky každý jedinec, třeba i s nepatrným, nebo žádným nadáním.“  71

Podle hudebního slovníku Grove je zpěv pro člověka nejpřirozenějším hudebním 

nástrojem. Vokální složka je v elektronické taneční hudbě méně důležitý aspekt než 

melodie nebo rytmus, přesto se popisu zpěvu sledovaná periodika věnují. Pokud není 

producent sám zároveň zpěvákem, znamená to, že když chce svou skladbu sestavit s 

vokální složkou, bude se muset domluvit na spolupráci s externím zpěvákem. Tato 

spolupráce znamená mimo jiné rozdělení potenciálního zisku ze skladby a je samozřejmě 

zatížena určitými financemi a časovou náročností. V dnešním světě ale již existují způsoby, 

jak získat vokály bez nutnosti přímé (osobní) spolupráce.  

V taneční hudbě má vokálová složka velice rozmanitou funkci. Jsou zde žánry, které 

zpěv jako takový vůbec, někdy dokonce až striktně, nepoužívají (např. subžánry techna 

jako minimal techno nebo acid techno). Oproti těmto hudebním stylům pak existují i žánry 

okolo vokálové složky přímo vystavěné (trance). Takový charakter má převážně moderní 

 KUBÍČEK, Matěj. KÝBLOVA bubenická školka - Groove, muzikus [online] 6.2.2015 [cit.25.6.2020], 68

dostupné na: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-serialy/KYBLOVA-bubenicka-skolka-
Groove~06~unor~2015/.

 MOORE, Allan. Rock, the Primary Text: Developing a Musicology of Rock. Ashgate, 2001, s.34.69

 BALOGOVÁ, Martina. Rozhovor s hip hopovým tanečníkem VAHE „Wahe“ AKOPJANEM, 70

tanecnimagazin [online] 2014 [cit.25.7.2020], dostupné na: www.tanecnimagazin.cz.

 MONAHAN, Brent Jeffrey, The art of singing, A Compendium of Thoughts on Singing. Scarecrow ,1978, 71

str. 1.
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mainstreamová elektronická taneční hudba, která je mnohými spíše považována za 

popovou hudbu.  

Není však pochyb o tom, že stejně jako melodie či basové linky má vokál v elektronické 

taneční hudbě svou důležitou funkci. S rozvojem techniky a nástupem samplování se 

začaly vokály využívat pro doslova jakoukoli hudební složku. Z vokálu se může stát 

melodická linka, může se propojit s basou, lze jej využít pro navození atmosféry, gradace 

atd. Vokály se v EDM začaly využívat jako melodie pomocí tzv. choped vocals , což je 72

technika, při níž se v softwarovém programu upraví vokálový vzorek tak, aby se následně 

mohl všemožně upravovat a skládat v melodii. Takové vokály se často používají například 

v žánru zvaném tropical house, což je subžánr založený na pomalejším rytmu a pozitivních 

melodiích navozujících letní atmosféru.  

2.6. Hutnost 

Posledním vybraným hudebním pojmem pro mou práci je hutnost. Věřím, že pro 

čtenáře publikací a posluchače hudby poněkud překvapující označení hudby. Mimo oblast 

hudby se  jako hutnost popisuje „celkový objem materiálu vyplněn vlastní pevnou fází, a 

lze ji tedy definovat pouze u pevných látek“.  V matematice je hutnost užívána pro 73

znázornění poměru objemu pevné fáze k objemu celkovému nebo objemové hmotnosti k 

hustotě a v praxi se pro její znázornění užívá desetinných čísel nebo procent.  Tyto 74

definice lze však jen stěží aplikovat do oblasti hudby, kde je hutnost spíše specifickým 

aspektem zvukové barvy s důrazem na frekvenční složení, v němž převažují hluboké 

frekvence. Tyto frekvence zajišťuje basová linka, která je jednoduše nejhlubší linkou v 

dané skladbě. Zní proto hlouběji než ostatní nástroje. Je součástí rytmické sekce. V hudbě 

má mezi ostatními hlasy velmi důležitou úlohu, říká se: „basa tvrdí muziku“. Hlavním 

úkolem je podpořit a definovat harmonický pohyb hudby. Pro zvuk basové linky se 

používá řada různých hudebních nástrojů, např. ve smyčcovém kvartetu je to cello, 

v rockových skupinách baskytara, v dechových orchestrech tuba. Basovou linku lze hrát i 

 Z angličtiny: střihané vokály. 72

 Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 11. 73

12. 2006, last modified on 30.1.2019 [cit.12.6.2019], dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hutnost. 

 Fyzikální vlastnosti, kikinacek [online]. [cit.10.6.2019], dostupné na: http://kikinacek.xf.cz/74

mat_fyz_vlastnosti.htm.
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na klavíru. Varhany mají hlasový rozsah větší než všechny obvyklé hudební nástroje a pro 

hraní basového partu se používají nožní pedály. Bez ohledu na hudební styl je úkol basové 

linky stále stejný – držet tempo a zvýraznit harmonický pohyb skladby.  

Jde o velmi subjektivní, zároveň však v těchto žánrech sledovanou kategorii. V 

empirické části této práce se pokusím přesněji vysvětlit, jaký hudební aspekt je pomocí 

tohoto označení popisován.  

3. Hudební žurnalistika 

Protože ve své práci budu zkoumat publikace zaměřené na elektronickou taneční hudbu, 

spadá tato práce do oblasti žurnalistiky, přesněji do hudební žurnalistiky. „Žurnalistikou 

běžně označujeme činnosti a výstupy těch, kteří se profesionálně věnují sběru, analýze a 

publikování zpráv.  Žurnalistika je součástí všech významných kulturních událostí, je 75

využívána politickými aktéry, a dokonce i soudní systém závisí na mediální publicitě.  76

Žurnalistika zaměřená na hudbu, tedy hudební žurnalistika, je zejména díky technickému 

pokroku, umožňujícímu rozvoj internetových magazínů, výraznou součástí dnešní kultury. 

Ve svém základě je hudební žurnalistika formou zpravodajství, které má za cíl přinášet 

recipientům  aktuální informace ze sledované oblasti, které autor již dále nehodnotí. 77

Publicistika objasňuje události, situace nebo myšlenky či díla a kromě racionálních prvků 

obsahuje i prvky emotivní.  78

Hudební žurnalistika má v České republice silnou tradici a jsou to právě hudební 

časopisy, které se převážně zasloužily o rozvoj tohoto odvětví. Tyto časopisy jsou 

zaměřeny pouze a jen na oblast hudby, ať už mají jejich publikace charakter aktuálního 

zpravodajství, nebo hudební publicistiky jako takové. Před rokem 1989 byly 

nejznámějšími hudebními časopisy v České republice Gramorevue a Melodie a opravdový 

rozkvět pro hudební časopisy nastal po pádu režimu, kdy již hudba (zejména ta západní) 

 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 75

2016. s.22.

 Tamtéž.76

 Příjemcům.77

 HALADA J., OSVALDOVÁ B. [a kol.]: Encyklopedie praktické žurnalistiky, Praha, Libri 1999, s.84.78
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nebyla nadále cenzurována. Po přelomu tisíciletí však pro hudební časopisy  nastalo 79

vlivem konkurence dalších mnoha médií  období úpadku a mnoho časopisů postupně 80

ukončovalo svou činnost. Zejména rozšíření televize zapříčinilo pokles zájmu o hudební 

žurnalistiku, protože má tendenci hudbu přesouvat z oblasti umění do oblasti spotřebního 

zboží.  81

Současnou podobu hudební žurnalistiky vystihuje ve své práci Jana Kačurová, když ji 

popisuje jako „na křivce kvality oscilující“. Hudební časopisy velmi často podléhají náporu 

kvantity a trpí tzv. syndromem selekce, tedy neschopností hodnotit hudební scénu 

celkově.  Nutno dodat, že práce Kučarové byla napsána v roce 2006, avšak věřím, že 82

hodnocení hudební žurnalistiky je stále aktuální, i přestože oblast hudebních časopisů není 

předmětem soustavného vědeckého výzkumu.  

Jsou to právě internetové hudební časopisy, které v posledních letech nabývají stále více 

na důležitosti a pro které jsem se tak rozhodl při psaní této práce. Obecně lze mnou 

vybrané časopisy zařadit do oblasti tzv. fanzinů, což je označení pro spíše amatérsky 

provozované časopisy většinou s minimální redakcí a zaměřené na úzký okruh hudebních 

žánrů. Stručnému hodnocení jednotlivých vybraných časopisů se budu věnovat v kapitole 

Pozadí zkoumaných médií.  

4. Publicistické žánry elektronické taneční hudby 

Ve svém výzkumu jsem jako zkoumané vzorky použil internetové hudební časopisy, 

které se řadí do oblasti žurnalistiky. V této kapitole definuji hlavní publicistické žánry, 

které se ve sledovaných médiích objevují. Zaměřím se na čtyři nejdůležitější publicistické 

žánry v oblasti české hudební žurnalistiky, kterými jsou novinky, rozhovor, reportáž a 

recenze. Tyto žánry jsem vybral proto, že se objevují ve všech mnou zkoumaných českých 

 V této době myšleny tištěné hudební časopisy.79

 Zmínit lze například vznik hudební televizní stanice MTV.80

 DĚD, Michal. Současný stav české žurnalistiky zaměřené na moderní populární hudbu, diplomová práce, 81

Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií, Praha. 2006. s.7.

 KAČUROVÁ, Jana. Současná podoba české tištěné a on-line hudební žurnalistiky, diplomová práce, Brno, 82

Masarykova univerzita, 2006, s.5.

�29



médiích a také v médiích mnou nezkoumaných. Přestože vybraná žánrová média, tedy 

vzorek mé práce, představím až v páté kapitole, již v této kapitole se při popisu 

publicistických žánrů zaměřím na to, jak jsou ve vybraných médiích využívané.  

4.1. Novinka 

Publicistický žánr „novinka“ má zpravidla zpravodajský charakter. Jeho úkolem je 

představit informaci ze sledované oblasti a dále ji nehodnotit. Zpravodajské články ve 

sledovaných publikacích mají většinou jednu ze dvou podob. Buď se jedná o krátký formát 

– článek o několika (cca pěti) větách, nebo o článek ve formátu delší zprávy.   83

Novinku coby publicistický žánr v hudební žurnalistice by bylo možné chybně 

označovat jako komentář, ale zatímco komentářem prezentuje autor publikace svůj názor, 

novinka pouze informuje čtenáře o tématu. Jejím prvotní a nejdůležitější podmínkou je 

tedy správný výběr námětu. Ten by měl co nejvíce zaujmout čtenáře. V mnoha případech 

však lze také objevit i nepřesné titulky, které jsou lživé a čtenáře pouze nalákají, protože 

vypovídají pramálo o obsahu publikace. Sebezábavnější titulek ani forma si nemohou 

získat čtenáře, je-li námět nezajímavý.  84

Kategorie podobné tomuto publicistickému žánru ve sledovaných médiích, jako 

„Novinky“ (Muzikus), „Bleskovky“ (Full Moon Zine) nebo „News“ (HouseMagazine), 

zastupují v poslední době většinu vydaných publikací v mnou sledovaných médiích. 

V magazínu HouseMagazine se roční počet „News“ mezi lety 2013 a 2018 ztrojnásobil. V 

magazínu Full Moon Zine sice četnost článků v této kategorii od roku 2013 klesá, ale 

celkově tvoří bezpochyby v každém roce hlavní základnu vydávaných publikací.  

Největší zastoupení tohoto typu žurnalistiky má ze sledovaných médií magazín Muzikus 

(13 300), dále Full Moon Zine (7 600), Techno.cz (2 000) a nakonec HouseMagazine (1 

000). Časopis Muzikus věnoval takovýmto publikacím velkou pozornost ve svých 

počátcích, kdy se formoval jako internetový magazín, dnes však aktivita publikování 

 ŠTORKÁN, Karel. Publicistické žánry, Brno, Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1980. s. 18-48.83

 Tamtéž.84
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článků v sekci „Novinky“ slábne.  Opačně se k těmto článkům staví HouseMagazine, který 

se těmito krátkými a údernými publikacemi charakterizuje stále zřetelněji a následuje tak 

konzumní charakter dnešní doby.  

4.2. Rozhovor 

Rozhovor neboli interview je publicistický žánr, který je ve svém základě postaven na 

kladení otázek a odpovídání na ně a probíhá mezi tazatelem a odpovídajícím. Rozhovory 

se slavnými lidmi, vědci, sportovci atd. si čtenáři vždy rádi přečtou, protože jsou tito lidé 

aktuálně z nějakého důvodu středem pozornosti, a rozhovor má tak společenské poslání. 

Pod pojmem interview však rozumíme dvě rozdílné věci – je to novinářská metoda i žánr. 

Rozhovor iniciuje ve většině případů novinář, který volí jeho téma, klade otázky, 

zachycuje atmosféru setkání a osobitost zpovídaného. Zpracovává odpovědi, čímž může 

ovlivnit jejich řazení, a tedy i konečnou formu. Musí ale zachovat co nejvěrnější 

reprodukci rozhovoru a typický projev zpovídané osoby. Také nesmí měnit smysl 

sděleného.    85

Všechny rozhovory v mnou sledovaných žánrových médiích však nejsou pořizovány 

přímo redaktory daných magazínů. Některé jsou přejímány od jiných, často zahraničních 

zdrojů anebo přímo od vydavatelství. Tyto přejaté rozhovory jsou většinou médii 

prezentovány odlišně než rozhovory pořízené samotnými redaktory média. Z převzatých 

rozhovorů je většinou vybráno pouze to nejdůležitější, pro čtenáře nejzajímavější, a to je 

poté publikováno, obvykle ve formě krátkého příspěvku, tedy novinky.  

Úspěch každého rozhovoru je založen především na osobnosti, se kterou je veden. Čím 

exkluzivnější  rozhovor je, tím lépe pro hudební časopis. Například sledovaný zdroj 86

HouseMagazine vydává každý rok rekapitulaci nejčtenějších příspěvků a za rok 2019 se 

mezi deseti nejčtenějšími publikacemi umístil článek typu rozhovoru hned dvakrát.  

 Tamtéž. 85

 V tomto případě je exkluzivitou myšleno to, že interpret poskytne daný rozhovor pouze a jenom danému 86

magazínu. 
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V mnou sledovaných magazínech mají rozhovory za posledních sedm let největší 

zastoupení v publikacích Full Moon Zine (680), kde se však ve většině případů netýkají 

přímo elektronické taneční hudby. Méně se rozhovorům ve svých publikacích věnuje 

HouseMagazine (146), který je charakteristický spíše aktualitami v sekci „Novinky“. 

Přesto se tomuto magazínu za dobu své existence podařilo publikovat rozhovory se 

světovými umělci. Redaktoři tohoto média totiž často navštěvují hudební akce po celém 

světě a vedle recenzí na takovéto akce se zaměřují také na získání zajímavých rozhovorů s 

osobnostmi elektronické taneční hudby. V poměrně velkém měřítku se rozhovorům věnuje 

zdroj Techno.cz (513), který například pouze za rok 2019 publikoval více než tři desítky 

rozsáhlých a propracovaných rozhovorů. Poslední z českých médií, časopis Muzikus, také 

publikuje články typu rozhovoru, je jich však znatelně méně než u zbývajících zdrojů. 

Muzikus rozhovorům nevěnuje ani vlastní kategorii, jako je tomu u ostatních magazínů.  

4.3. Reportáž 

Reportáž původně plnila funkci pouze informativní, zpravodajskou. Slovo „report“ 

poprvé začali používat Angličané pro popis událostí především z politického dění (hlavně 

z parlamentu), původ tedy lze vyhledat v prosté lidské zvídavosti. Žádný jiný žánr není tak 

závislý na faktech jako právě reportáž. Tu lze dělit na informativní a literární, přičemž 

informativní představuje zajímavé detaily a literární je založena na hlubším popisu, v němž 

nejde pouze o strohou událost a postavy. Moderní reportáž nemá být jen záznamem, ale 

také odpovědí na řadu složitých otázek.   87

Reportáž jako novinářský žánr je současně zprávou, sdělením faktu i analýzou. V 

hudební oblasti popisuje události, přičemž využívá jak informativní složku, tak osobní 

názor autora. Většinou jsou reportáže zaměřeny na jednotlivé koncerty nebo taneční 

party.   88

 ŠTORKÁN, Karel. Publicistické žánry, Brno, Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1980. s. 280-318.87

 OSVALDOVÁ, Barbora – Halada, Jan a kol: Praktická encyklopedie žurnalistiky, Libri, Praha, 2002. s. 84.88
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Nejčastěji se reportáže týkají akcí z domácí scény, protože redaktoři nenavštěvují akce 

po celém světě. Z tohoto důvodu jsou některé takové články přejímány ze zahraničních 

zdrojů (stejně jako zmíněné rozhovory).  

Rozsáhlé, i když ne tak četné reportáže z českých akcí přináší především zdroj 

HouseMagazine (189 reportáží od roku 2013). Zejména každoročně se opakujícím 

koncertům či festivalům věnují redaktoři v tomto internetovém magazínu mnoho prostoru. 

Například známý český festival elektronické taneční hudby Magnetic Festival, který se 

koná dvakrát do roka (v květnu a prosinci) v pražských Letňanech, se posledních několik 

let těší pravidelným a velmi podrobným reportážím.   89

Zbylá česká média přistupují k tomuto publicistickému žánru jinak. Zdroj Full Moon 

Zine sice reportáží publikuje z vybraných českých médií nejvíce (celkově na webu 1 900 

reportáží), ale jde většinou o články svou délkou podobné žánru „Novinky“. Techno.cz k 

reportážím přistupuje naprosto ojedinělým stylem a nabízí ve své online verzi pouze 

„videoreporty“ nebo „fotoreporty“, tedy publikace neobsahující text. Podobně přistupuje k 

recenzím zdroj Muzikus, který nevěnuje tomuto publicistickému žánru vlastní podkategorii 

a nahrazuje jej fotografiemi z proběhlých akcí.   

4.4. Recenze 

Protože hudební žurnalistika v první řadě popisuje hudbu, recenze se zaměřují přímo na 

popis jednotlivých skladeb a shrnutí hudebního díla. Objevují se ve všech mnou 

zkoumaných magazínech a pokaždé je jim věnována vlastní sekce. Můžeme zde sledovat 

tradici přejatou z tištěných hudebních časopisů. Recenze jsou většinou kratšího rozsahu ve 

srovnání s reportážemi nebo rozhovory a vyznačují se spíše stručností a popisem hlavních 

rysů sledovaného díla. Zaměřují se především na kladné a záporné hodnoty sledovaného 

tématu. Často představují i autora skladby a zařazují ji do kontextu jeho tvorby, popřípadě 

do kontextu celého žánru.   90

 Patrik. Magnetic Festival – Red Stage Report [online]. 16.12.2019 [cit. 17.5.2020], dostupné z: https://89

housemagazine.cz/magnetic-festival-red-stage-report/. 

 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: Libri, 90

2002. s.150.
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Hudební časopisy často přináší recenze na produkty z jiných oblastí, než je hudba 

(recenze filmů, knih, technologií atd.). Takové recenze se z českých magazínů objevují 

nejvíce ve zdroji Full Moon Zine (dohromady 1 000 recenzí od roku 2013). Publikace 

tohoto typu se sice vždy nějak pojí s oblastí hudby, ale do své práce je dále nezahrnuji, 

protože na nich nelze přesně sledovat, jak se píše o žánrech elektronické taneční hudby.  

Tento publicistický žánr je v mnou sledovaných magazínech nejvíce zastoupen v 

časopise Muzikus (přes 4 000 recenzí) a naopak chybí ve výše zmiňovaném 

HouseMagazine, kde je však nahrazen kategorií „Tracky“, ve které jsou články zaměřené 

na nově vydané hudební skladby (celkem 1 300). Zdroj Techno.cz tento žánr realizuje v 

sekci „Nová alba & singly“, kde je však aktivita článků poněkud nižší (pouze 600 článků 

za dobu dlouhých 10 let). 

5. Metodologie práce 

V této kapitole se zaměřím na popis metodologického postupu své práce. Pomocí 

odborné literatury vysvětlím, jakým způsobem zde zkoumám oblast elektronické taneční 

hudby, jaké sociálněvědní techniky při svých postupech používám a nakonec jakým 

způsobem jsem vybíral vzorek pro svůj výzkum.  

5.1. Metoda 

Svůj výzkum jsem se rozhodl provádět metodou kvalitativní obsahové analýzy na 

celkem šedesáti publikacích vybraných ze čtyř českých žánrových médií, přesněji 

internetových hudebních magazínů. Periodicky bude výzkum zaměřen pouze na publikace 

vydané v posledních sedmi letech, abych tak zajistil určitou aktuálnost všech zjištění, ale 

zároveň zkoumal média již zakotvená v oblasti hudební žurnalistiky.  

Analýza v rámci kvalitativního výzkumu je aktivita prostupující celý výzkumný projekt. 

Oproti kvantitativní obsahové analýze jde ta kvalitativní více do hloubky a není nutné 
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zpracovávat velké množství textů.  Zároveň zde narozdíl od kvantitativního výzkumu 91

nejsou důležité četnosti, ale významy, proto se budu snažit vyhýbat se kvantifikaci 

kvalitativních dat. Nicméně se při prvotním třídění jednotlivých aspektů nevyhnu 

kvantitativnímu přístupu, protože budu napříč vybranými publikacemi sledovat, do jaké 

míry je popis určitých hudebních aspektů charakteristický pro hudební žánr. Za tímto 

účelem využiji dvou stručných tabulek (viz kapitola Přílohy), které mi pomohou zobrazit 

zastoupení popisu jednotlivého hudebního aspektu napříč vybranými žánrovými médii a 

také žánry elektronické taneční hudby.  

Publikace jsem do svého výzkumu vybíral nejprve podle toho, zda pojednávaly o 

elektronické taneční hudbě a následně o jednom z mnou vybraných čtyř hudebních žánrů, 

které jsem popsal v první kapitole této práce (techno, house, big room house a trance). V 

takto roztříděných publikacích jsem pomocí obsahové analýzy hledal popisy mnou 

vybraných technických aspektů, kterými jsou melodie, riff, rytmus, groove, vokál a 

hutnost. Pro udržení směru výzkumného procesu jsem si tyto popisy v průběhu obsahové 

analýzy publikací zapisoval do vlastního poznámkového aparátu.  92

Protože v mém projektu budou zkoumané veřejně dostupné internetové zdroje, které 

samy o sobě mají dodržovat etické zásady a publikační etiku, nejsem nucen sledované 

zdroje informovat o svém výzkumu nebo po zástupcích žádat informovaný souhlas k 

použití jejich publikací. To ovšem znamená, že budu věnovat o to větší pozornost správné 

citaci. Nejenže tím budu dodržovat autorský zákon (121/2000 Sb.), ale zároveň tím dám 

možnost čtenáři identifikovat citovanou publikaci a podpořím etickou kvalitu výzkumu, 

jelikož citační analýza je důležitou součástí zkoumání historie a rozvoje vědy.   93

Na závěr je nutno znovu upozornit na můj vlastí přístup jakožto autora této práce. 

Protože mám zkušenosti s psaním publikací týkajících se mnou sledované elektronické 

taneční hudby, je pro tuto práci důležité, abych se částečně oprostil od vlastní pozice a 

 SCHERER, H., Analýza obsahu mediálních sdělení: Úvod do metody obsahové analýzy. 2. vyd. Praha : 91

Karolinum 2004, s.29.

 HEATH, A.W. Jak psát projekt kvalitativního výzkumu. Praha. Biograf, 1997. s.11.92

 KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat, Masarykova univerzita. 2014, dostupné online na: https://kuk.muni.cz/93

animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf, s.3.

�35

https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf
https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf


vlastních zkušeností a dosáhl určitého objektivního odstupu. Jak uvádí Chenail: 

„Zaujímání postoje toho, který (jakoby) neví, dává kvalitativnímu výzkumu jeho punc.“  94

5.2. Vzorek 

Vzorkem pro můj výzkum jsou již zmíněné české publikace zabývající se elektronickou 

taneční hudbou. Publikace jsem vyhledával v online internetových verzích médií 

HouseMagazine, Techno.cz, FullMoonZine a Muzikus. Při výběru vzorku je „náš stěžejní 

úkol najít postup, aby výsledky, které získáme na vzorku, byly co nejvíce podobné těm, 

které bychom získali na celé populaci. První věc, která nám přijde na mysl, je snažit se mít 

vzorek co největší“.  Takovýto přístup, který ve své metodologické práci popisuje 95

Disman, by však v mém výzkumu nebyl z důvodu velkého množství publikací o 

elektronické taneční hudbě možný. Proto bude můj výběr vzorku, tedy publikací, účelový. 

Účelový výběr je založen pouze na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být 

pozorováno.  „Není příliš vědecký, ale často jediný, který nám zbývá.“  Účelový výběr 96 97

vzorku mi sice nikdy neumožní získané výsledky a závěry generalizovat, to však 

neznamená, že tyto výsledky nejsou užitečné. Při zvolení tohoto typu výběru vzorku jsem 

jako výzkumník povinen jasně, přesně a otevřeně definovat populaci, kterou můj vzorek 

opravdu reprezentuje. Zároveň budu dbát na to, aby byl vzorek napříč výzkumem 

flexibilní. Předmětem analýzy mi budou takové prameny, které nebyly vytvořeny za 

účelem výzkumu, a zároveň to budou prameny virtuální (celé webové stránky). U takového 

vzorku budu vždy dbát na heuristiku  a kritiku pramene. Důkladně zvážím věrohodnost a 98

výpovědní hodnotu každého pramene a zároveň budu brát v úvahu proměnlivost a 

omezenou životnost sledovaných internetových zdrojů.  Nejjednodušší byl proces výběru 99

publikací v magazínu HouseMagazine, a to především díky jeho obecné povaze (drtivá 

většina publikací je zaměřena na elektronickou taneční hudbu). Proto jsem z tohoto zdroje 

 CHENAIL, Roland J. Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě?, Praha, Bigraf, 1998. s.16.94

 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2002. s.95

93.

 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2002. s.96

112.

 Tamtéž.97

 Řešení často jen přibližné, založené na odhadu, zkušenosti.98

 BRYMAN, Alan. Social research methods. OUP Oxford, 2012. s. 380-397.99

�36

http://techno.cz


použil celkem třicet článků. Naopak nejsložitěji se články pro můj výzkum vybíraly na 

internetových stránkách Muzikus, protože tento magazín je, co se týče hudby a hudebních 

žánrů, ze všech nejrozmanitější a pouze některé články se týkají elektronické taneční 

hudby. Podobnému problému jsem čelil ve zdroji Full Moon Zine, kde se navíc objevují 

články hodnotící i jiné oblasti než hudbu. Články publikované zdrojem Techno.cz jsem pro 

svůj výzkum nebyl nucen složitě třídit, protože se magazín zaměřuje pouze na 

elektronickou taneční hudbu. Musel jsem však vybírat takové publikace, které popisovaly 

mnou vybrané žánry charakterizované „rovnými rytmy“, a spadající tak pod označení 

EDM. Přestože název tohoto zdroje napovídá zaměření na žánr techno, objevují se zde 

četné články o subžánrech, které jsem pro svůj výzkum nevybíral. Z těchto zbylých tří 

českých médií jsem tak vybral vždy deset článků. 

Projekt je založen na zdrojích dat, která nejsou přesnými fakty. Sledované vzorky jsou 

pouze výtvory reflexe autorů a je nutné je jako takové chápat. Všechny uvedené příklady 

jsou ovlivněny také tím, pro jakou cílovou skupinu čtenářů jsou napsané. V tomto případě 

lze spíše než o cílové skupině mluvit o publiku. Věřím, že mnou vybraná média publikují 

své články pro stejný vzorek populace, tedy pro čtenáře, kteří se chtějí v charakteru 

moderní doby rychle a stručně dočíst něco nového o elektronické taneční hudbě, například 

o svém oblíbeném interpretovi.  

5.2.1. Pozadí zkoumaných médií  

Výzkumný problém jsem se rozhodl zkoumat na vybraných českých internetových 

médiích zabývajících se elektronickou taneční hudbou. Přestože tři ze zkoumaných médií 

začínala (nebo stále fungují) jako tištěné publikace, všechna publikují své články online 

minimálně v posledních sedmi zkoumaných letech.  

Můj výzkum je založen převážně na prvním zdroji – HouseMagazine. Důvodem k 

tomuto rozhodnutí bylo to, že právě tento zdroj podle mého názoru nejlépe zachycuje 

moderní vývoj české hudební žurnalistiky v oblasti elektronické taneční hudby. Je ideálním 

příkladem částečného odklonu od kvalitní novinářské praxe na úkor konzumnosti doby. 

Zbylé tři české internetové servery také částečně následují žurnalistické moderní trendy, 

jsou ale zařazeny do výzkumu především kvůli možnosti komparace, jelikož každý z 
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těchto tří zdrojů je vystavěn na dlouhé tradici (nejvíce internetový server Techno.cz, jehož 

tištěná podoba začala vznikat roku 1996).  

Na české scéně se vyskytuje poměrně značné množství internetových médií 

informujících o elektronické taneční hudbě. Máme tu několik serverů, jako je Rave.cz, 

Poslouchej.net a Schranz.cz. Ty patří mezi stálé zdroje, ale spíše než o mainstreamové 

scéně informují o undergroundové taneční hudbě. Jejich cílovou skupinu tak tvoří menší 

počet čtenářů určitého věku a sociálního pole.   100

Ve srovnání s tím pak zde máme i mladá a aktivnější média, jako je právě 

HouseMagazine, OneZoo Music anebo Sampler.cz. Ta naopak informují o komerčnější 

části elektronické hudby, a zároveň tak cílí na mladší a rozmanitější publikum čtenářů.  

České hudební servery jsou tvořeny především nadšenci a tomu také částečně odpovídá 

úroveň příspěvků.  Hudební servery se tištěným hudebním časopisům v mnohém 101

podobají, existují zde však i některé odlišnosti. Mezi ty nejpodstatnější patří aktivita 

serverů a možnost přístupu pro čtenáře. Protože internetové servery nejsou vázané měsíční 

nebo i delší periodicitou, mohou být aktualizované libovolně, někdy až několikrát denně. 

Zároveň se velmi liší přístup redaktorů. Jelikož internetové servery většinou nenabízí 

publicistům finanční příjmy, lidé, kteří pro tyto servery píší, jsou většinou spíše nadšenci 

než profesionální žurnalisté. Z tohoto důvodu se internetové servery často kvalitou článků 

nerovnají hudebním časopisům. Česká internetová média se také naučila kopírovat 

zahraniční články, stejně jako to dělají noviny nebo televize. Zároveň zde lze sledovat 

nepoměr mezi krátkými články typu novinek a vlastním obsahem – například rozhovory 

nebo recenze různých skladeb.  

V následujících podkapitolách se soustředím na popis vybraných českých médií. Při 

něm se ve stručnosti zaměřím na historii a hlavní charakteristické rysy jednoho každého 

zdroje. Tématu redaktorů ve vybraných médiích se dotknu pouze okrajově, protože mým 

hlavním cílem v této práci není popsat žánrová média, ale zjistit, jak je elektronická taneční 

 Sociální pole je termín, který zavedl francouzský sociolog a antropolog Pierre Bourdeieu. Označuje 100

kulturní prostředí, které svým vlivem utváří společenské chápání každého jednotlivce.

 VIZINA, Petr. Konec éry dokonalých průvodců. In: Lidovky.cz [online]. 5.1.2006 [cit. 19.5.2020], 101

dostupné z: https://www.lidovky.cz/kultura/konec-ery-dokonalych-pruvodcu. 
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hudba v těchto médiích popisována. V případě zájmu o celkový stav české hudební 

žurnalistiky bych čtenáře odkázal na diplomovou práci Michala Děda Současný stav české 

žurnalistiky zaměřené na moderní populární hudbu.  102

5.2.1.1. HouseMagazine 

Prvním médiem, jímž se chci zabývat, je internetový magazín HouseMagazine, který je 

v oblasti hudební žurnalistiky aktivní od roku 2013. Založil jej jeden z předních DJ české 

scény, Jiří Tregner. V rámci své práce jsem ho požádal o vyjádření ohledně založení tohoto 

internetového magazínu: „HouseMagazine.cz existuje skoro šest let a vznikl proto, že mi na 

místní scéně chybělo nějaké médium, které by mohlo informovat právě o dění na 

mainstreamové scéně. Zapálených fanoušků tu mělo mnoho underground médií, ale nikdo 

nepsal o mainstreamu. Jsem rád, že ani po těch letech nás to nepustilo. Nicméně ten 

základní kámen, se kterým jsem to spouštěl, byl ten, abychom mohli rozšířit taneční hudbu 

dál. I k lidem, kteří to neposlouchají, a přinášet jim informace z té komerčnější části 

taneční hudby, což je pro mnoho z nich spíše skousnutelné než je rovnou ponořit do světa 

techna. Protože jak známo, většina lidí nejprve poslouchá komerční hudbu a až pak se 

nějakým způsobem hudebně formuje.“   103

Výběr tohoto zdroje byl pro mne jednoduchý, jelikož je to právě HouseMagazine, do 

něhož jsem dlouhou dobu přispíval svými vlastními články a v jehož publikacích jsem si 

poprvé začínal všímat problému, který se snažím v této práci dále rozvést.  

Vznik tohoto magazínu a jeho základ lze poněkud s nadsázkou spojit s nástupem 

elektronické taneční hudby do globálního povědomí. Články v tomto magazínu jsou z 

velké části založeny na sledování DJ po celém světě. Je ale nutné poznamenat, že v tomto 

případě jde spíše o producenty elektronické taneční hudby než o DJ v přesném slova 

smyslu. Dnešní doba globalizovaných médií a sociálních sítí dostala pojem DJ do 

značných nesnází a často se jím rozumí něco úplně jiného, než čím ve skutečnosti je. 

Hlavním rozdílem mezi opravdovými DJ a dnešními producenty je to, že producenti těží 

 DĚD, Michal. Současný stav české žurnalistiky zaměřené na moderní populární hudbu. Praha, bakalářská 102

diplomová práce, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. 2006. 

 TREGNER, Jiří. O Housemagazinu [e-mailová komunikace] 3.5.2019 [cit.25.5.2020]. 103
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zásadně z vlastní produkce a umění „DJingu“, ač jim není vždy cizí, jde značně stranou. 

Tito vystupující umělci si pak z velké části utváří jméno prostřednictvím sociálních sítí, a 

je pro ně tedy důležitější spíše popularita než diskžokejské umění. Právě o těchto 

producentech se většinou píše ve zkoumaném zdroji. Výhodu spatřuji především ve 

sledování této mainstreamové EDM scény, pro kterou jsem se v této práci rozhodl.  

Věřím tedy, že pro vývoj hudby je určující onen střední, nejvíce sledovaný proud a že 

působení magazínů, jakým je např. studovaný HouseMagazine, může být stejně tak 

důležité pro následující vývoj žurnalistiky o elektronické taneční hudbě.  

Povahu tohoto média podtrhuje fungování redaktorské činnosti. Svými publikacemi zde 

přispívá několik autorů, přičemž za drtivou většinou článků stojí zmíněný zakladatel Jiří 

Tregner. Na základě vlastních zkušeností s přispíváním do tohoto magazínu mohu uvést, že 

většina dalších autorů zde patří do řad nadšenců nebo hudebníků, kteří sdílejí Tregnerovo 

nadšení ohledně potřeby informovanosti českých fanoušků v oblasti komerční taneční 

hudby.  

5.2.1.2. Techno.cz 

Tento projekt vznikl již v roce 1996 a řadí se mezi nejčtenější a nejstarší česká hudební 

média. Kromě primárního žánru techna, jak napovídá název, se zaměřuje i na ostatní žánry 

elektronické taneční hudby.  

  

 Internetové stránky tohoto zdroje zaostávají co se týče jejich přehlednosti, a tak 

největším problémem mé práce bylo definování publicistických žánrů, kterým se autoři 

věnují. Objevují se zde sekce jako „MP3 sety“ nebo „DJ’s and Gogo“, které se v žádných 

jiných sledovaných zdrojích neobjevují, a dokazují tak dlouhou historii sahající až do 90. 

let. Na druhou stranu jsem nebyl nucen pro svůj výzkum pečlivě vybírat články, protože 

všechny publikace v tomto zdroji se věnují elektronické taneční hudbě. Snažil jsem se 

pouze vybírat taková témata, která se týkala mnou sledované a již vysvětlené oblasti EDM.   
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Tento zdroj na svých stránkách neuvádí informace o zaměstnancích magazínu ani 

o autorech. Přesto můžeme sledovat podobnou situaci jako v předchozím zdroji 

HouseMagazine. Z publikovaných článků lze vyčíst, že počet autorů zde není nijak vysoký 

a velkou část článků sem přidávají dva až tři opakující se autoři.  

Ve srovnání s prvním zmíněným zdrojem HouseMagazine je pro Techno.cz 

charakteristická většinou delší forma článků (ačkoli se i zde objevují někdy velmi krátké 

popisy vydané skladby nebo alba), a tomu odpovídá i kvalita psaného projevu na velmi 

vysoké úrovni. 

5.2.1.3. Full Moon Zine 

„Full Moon je původní český multižánrový hudební magazín. Vychází pravidelně od 

roku 2010 a reflektuje hudební scénu u nás i v zahraničí, s přesahy do filmu, komiksu, 

literatury či designu. Každý měsíc odráží aktuální kulturní dění, nabízí kvalitní a originální 

zpracování, obsah a nadčasový design grafického studia Carton Clan.“   104

Internetový server navazuje na tradici tištěného magazínu Full Moon a vedle 

publicistiky zaměřené na hudbu zde často vycházejí i články týkající se filmu, komiksů 

nebo různých uměleckých akcí. Vždy jsou však tyto – na první pohled mimohudební – 

články vztaženy zpět k hudbě (například články s filmovou tematikou jsou zaměřené mimo 

jiné na soundtracky  sledovaných děl).  105

Nejviditelněji se tento zdroj liší od ostatních českých žánrových médií v oblasti autorů. 

Jen od počátku roku 2019 přispělo do tohoto hudebního magazínu jedním nebo více články 

přes padesát různých autorů. Oproti předchozím zdrojům zde nemůžeme sledovat jednoho 

nebo dva hlavní autory, kteří by stáli za publikací většiny článků. Zajímavé je, že články v 

tomto zdroji jsou většinou delší než například ve zdroji HouseMagazine, a přesto zde 

publikuje takové množství autorů. Je to však dáno již zmíněnou charakteristikou magazínu, 

který je velmi multižánrový a publikace zde často přesahují i do jiných oblastí než hudby.  

 O Full Moonu, fullmoonzine [online]. [cit.12.7.2020], dostupné z: https://www.fullmoonzine.cz/stranka/104

ofullmoonu.  

 Zaznamenaný zvuk doprovázející vizuální médium.105
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V takové rozmanitosti jsem pro svou práci musel důkladně vybírat pouze takové články, 

jež se zaměřovaly přímo na elektronickou taneční hudbu a následně na mnou sledované 

žánry spadající pod označení EDM. Proto údaje o celkovém zastoupení článků o mnou 

sledované oblasti v jednotlivých kategoriích nejsou relevantní. Na druhou stranu je tento 

hudební server příkladem aktuálního vývoje v elektronické taneční hudbě a publicistické 

styly přesně odpovídají rozdílům v porovnání s tištěnými hudebními časopisy.  

5.2.1.4. Muzikus 

„Přináší komplexní a ověřené informace z hudebního světa včetně informací 

o připravovaných albových titulech a koncertních vystoupeních, reportáže a fotogalerie z 

akcí, profily hudebních objevů i populárních interpretů, rozšířené festivalové zpravodajství 

v průběhu celého roku, ale i sekce orientované na aktivní muzikanty a příznivce klasické 

hudby.“  106

Muzikus je časopis přinášející hudební články ze světa populární, nezávislé i klasické 

hudby. V internetové verzi tohoto magazínu jsou také pravidelně publikované články 

o kapelách a hudebních projektech. Součástí magazínu je rovněž on-line hudební adresář 

obsahující kontakty na kapely, hudebníky, nahrávací studia a další firmy a jednotlivce 

působící v hudební sféře.  

V tomto magazínu publikuje podobný počet autorů jako ve zdroji Techno.cz a i zde 

můžeme sledovat jednoho až tři hlavní autory, kteří stojí za většinou publikovaných 

článků.  

Tento internetový server poskytuje na svých stránkách jedinečné údaje o návštěvnosti, 

konkrétně potom z roku 2017. Měsíční návštěvnost se v té době pohybovala okolo 80 000 

návštěvníků a denní okolo 2 700. S neustále rostoucí oblibou internetu lze předpokládat, že 

návštěvnost tohoto magazínu v aktuálním roce 2020 bude ještě vyšší.  

 O nás, Muzikus [online]. [cit.25.6.2020], dostupné z: http://www.muzikus.cz/o-nas/. 106
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Kvůli multižánrové povaze tohoto časopisu, které odpovídá množství publikovaných 

článků, jsem byl nucen pečlivě vybírat pouze takové publikace, jež bylo možno zařadit do 

oblasti elektronické taneční hudby. Proto údaje o celkovém zastoupení článků v 

jednotlivých kategoriích jsou stejně jako u zdroje Full Moon Zine nerelevantní k mnou 

sledované oblasti EDM. 

6. Výsledky analýzy 

Empirická část této práce pojednává o výsledcích obsahové analýzy provedené 

vybranou metodou na vybraném výzkumném vzorku. V této části představím zjištěné 

výsledky postupně u všech šesti vybraných technických aspektů elektronické taneční 

hudby. Výsledky lze zároveň sledovat ve dvou tabulkách v závěrečné kapitole Přílohy, 

které zobrazují nejprve zastoupení vybraných technických aspektů napříč vybranými médii 

a následně zastoupení napříč vybranými žánry.  

6.1. Melodie 

Již v představení melodie v kapitole 2.1. jsem poukazoval na důležitost, kterou tento 

pojem zastává napříč všemi žánry hudby. Ve velké části vybraných publikací je melodie 

popisována jako hlavní složka sledované skladby. Není divu, že tento základní hudební 

aspekt je často tím prvním, kterému věnuje autor článku svou pozornost. „‘Beautiful Life‘ 

je popovější track s výbornou melodií.“  107

U prvotního poslechu jakékoli skladby máme vždy nějaká očekávání. Jsme-li 

obeznámeni s daným žánrem nebo stylem, víme, že určité kombinace not jsou 

pravděpodobnější než jiné. „Marcus Schossow ve svém novém tracku oprášil ikonickou 

melodii a vokál.“  Když hraje hudba jen v pozadí, je spíše okolo nás a my ji příliš 108

nevnímáme. Ale hudbu, kterou si záměrně pustíme, nejen slyšíme, hlavně ji posloucháme. 

 Ronny. Hudební recenze: Armin van Buuren - Intense. In: Techno.cz [online]. 16.5.2013 [cit. 19.5.2020], 107

dostupné z: http://techno.cz/recenze/43324/hudebni-recenze-armin-van-buuren-intense. 

 CTIRAD. Markus Schossow ve svém novém tracku oprášil ikonickou melodii a vokál, HouseMagazine.cz 108

[online] 2017 [cit.25.6.2020], dostupné z: www.housemagazine.cz.
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Popis melodie jako „ikonické“ tedy v tomto případě potvrzuje, že poslech není pouze 

pasivní činností přijímání sluchových vjemů.  

Pro zapamatování melodie je důležitý nejen její průběh (klesání a stoupání), ale také 

rytmus. Ani dobře známou melodii nemusí nikdo poznat, pokud není zahrána (nebo 

zazpívána) v odpovídajícím rytmu. U čistě housových skladeb je rytmická melodie často 

tvořena vokálem, ať už vokálem samplovaným (vysvětleno v kapitole 2.5.) nebo 

strukturovaně neupraveným. „Novinka nám přináší lehkou diskotékovou groovy melodii 

doprovázenou kytarovými tóny a příjemnými vokály od Devina.“  Takovéto spojení slova 109

„groove“ s melodií je ve zkoumaných českých publikacích ojedinělé. Přestože „groove“ 

budu popisovat v následující podkapitole, odkazuje na podobný hudební aspekt jako 

rytmus.  

Na zapamatovatelnosti melodie jsou převážně postavené skladby, které se dají zařadit 

do mnou zkoumané mainstreamové EDM. Protože cílem umělců je vytvořit známý hit, 

často se toho snaží dosáhnout pomocí vokálů nebo právě melodie. „Ten nese název Tough 

Love a tak trochu kombinuje indické hudební prvky a zajímavý vokál v melodické 

pasáži.“  110

V následujícím článku můžeme vidět, že u žánru big room house, jímž se publikace 

zabývá, jsou výrazné melodie jaksi předem očekávány jako charakteristický prvek tohoto 

typu taneční hudby. Pokud je tento aspekt skladby nedostatečně výrazný, autor článku na 

to samozřejmě poukáže. „Společně dali dohromady singl s názvem Dominate, který sice 

neobsahuje žádné výrazné melodické prvky nebo snadno zapamatovatelnou melodii, ale 

zato velmi dobře šlape od začátku do konce.“  Na příkladu tohoto článku lze také dobře 111

sledovat základní princip hudební recenze, která má za cíl sledovat především kladné a 

záporné hodnoty sledovaného tématu.  

 VESELÁ, Hana. Oliver Heldens představil nový letní hit s kytarovými tóny, HouseMagazine.cz [online] 109

2019 [cit. 25.6.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/oliver-heldens-predstavil-novy-letni-hit-s-
kytarovymi-tony/.

 TREGNER, Jiří. Aviciiho další posmrtný sing je venku, HouseMagazine.cz [online]. 2019 [cit.12.6.2020], 110

dostupné z: https://housemagazine.cz/aviciiho-dalsi-posmrtny-singl-je-venku-tentokrat-i-s-dokumentem-o-
jeho-vzniku/.

 TREGNER, Jiří. Justin Prime vydal nový singl na Revealed records, HouseMagazine.cz [online]. 2019 111

[cit.12.7.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/justin-prime-vydal-novy-singl-na-revealed-records/.

�44



Melodie zastává významnou roli v žánru house, což dokládá i tvrzení světového 

producenta Calvina Harrise, který se po několika letech produkování mainstreamových 

EDM hitů, jež někdy přesahovaly spíše do populární hudby, vyjádřil, že touží po návratu k 

více taneční a housové hudbě. Svůj návrat demonstroval na vydaném albu, o němž sám 

řekl: „V tuto chvíli jsem nejvíce posedlý ideou stadiónových mejdanů: chci si užívat 

výrazných hudebních melodií a hodně takzvaných ´ruce-na-horu´ momentů“.  112

Funkce melodie je autory publikací zmiňována také u žánru trance. Již ve druhé kapitole 

jsem uvedl, že základní motiv rozvíjející se v melodii je v tomto žánru nejdůležitějším 

aspektem. Ve zkoumaných šedesáti článcích se popis melodie u trancové skladby objevuje 

celkem třináctkrát. Demonstrovat toto tvrzení je možné na příkladu článku popisujícího 

vydání nové skladby trancové legendy Armina van Buurena: „Je v něm slyšet, že každý 

přišel s troškou do mlýna, ať už jde o cit pro melodii, který rozhodně svatá trojice z ostrovů 

má, nebo Arminův funkční drop.“  Autor článku tak popisuje kvalitu skladby v melodii 113

jako určující, co se týče kvality producenta tohoto žánru.  

Melodie je tak výrazný prvek elektronické taneční hudby, že mnohé z vybraných 

publikací dávají popisu melodie prostor již v samotném titulku, který, jak víme, je v 

moderních internetových médiích velmi důležitý. „Matisse & Sadko s novým melodickým 

trackem.“  Nejčastěji je tomu u publicistického žánru novinka.  114

V propracovanějších článcích se popis melodie objevuje i ve spojeních na první pohled 

zvláštních. „Paprsky světla tříštících se o krystaly broušeného skla dopadaly na publikum 

stejně jako první podobně roztříštěné melodie.“  Takové popisy se neobjevují v 115

publicistických žánrech, jako jsou např. novinky nebo recenze (krátké články o několika 

větách), ale spíše v delších a propracovanějších reportážích nebo recenzích. Můžeme zde 

 ZAPLETAL, Jaroslav. Calvin Harris- Ready For The Weekend, techno.cz [online]. 2009 [cit.12.6.2019], 112

dostupné z: www.techno.cz.

 TREGNER, Jiří. Armin van Buuren a Above & Beyond mají společný singl, který zazněl na ASOTu 900., 113

HouseMagazine.cz [online]. 2019 [cit.12.7.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/armin-van-buuren-
a-above-beyond-maji-spolecny-singl-ktery-zaznel-na-asotu-900/.

 TREGNER, Jiří. Matisse & Sadko s novým melodickým trackem, HouseMagazine.cz [online]. 2018 [cit.114

12.7.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/matisse-sadko-s-novym-melodickym-trackem/. 

 JURAŠKOVÁ, Bára. Měj oči dokořán – Jon Hopkins po pěti letech na Spectaculare, Muzikus [online]. 115

2019 [cit.25.7.2020], dostupné z: https://alterecho.muzikus.cz/zive/reporty/mej-oci-dokoran-jon-hopkins-
po-peti-letech-na-spectaculare.html.
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tedy sledovat, že popis melodie je pro autora článku tak důležitá, že jí věnuje popis 

podrobnější a propracovanější než by tomu bylo u jiných technických aspektů.  

Celkově nelze vymezit jeden žánr elektronické taneční hudby, u kterého by se popis 

melodie zobrazoval více než u ostatních. Melodie často tvoří charakter každé skladby 

napříč všemi žánry a proto o ní lze psát u housu, techna, big room housu i trancové hudby. 

Poněkud překvapivý je výsledek v Tabulce 2. v Přílohách, který zobrazuje, že melodie je 

popisována ze šedesáti publikací pouze dvanáctkrát u žánru trance. Nejvíce se popisu 

melodie věnují autoři ve zdroji HouseMagazine.  

6.2. Riff 

Tento aspekt elektronické taneční hudby se ve vybraných českých publikacích nachází 

méně, než je tomu u melodie nebo rytmu (z šedesáti publikací celkem osmkrát) a není 

médium, které by popisu rytmu dávalo více prostoru než ostatní.  

Vybraná česká média popisují riff nejčastěji v návaznosti na rockovou hudbu, a zejména 

potom na strunný hudební nástroj kytaru. „Track je v jistém smyslu slova trošku šílený, ale 

na tanečním parketě funguje více než dobře. A to hlavně díky basovým akordům, kytarovým 

riffům, honosným syntezátorům či energickým vokálům.“  V tomto článku publikovaném 116

ve zdroji HouseMagazine je dokonce kytarový riff popisován jako charakteristický pro 

producenta, který tvoří skladby žánru big room house. „Mick Kastenholt (jak zní Kaazeho 

občanské jméno) je totiž známý tím, že velmi výrazně spojuje komerční taneční hudbu s 

kytarovým riffem.“  117

Tento popis můžeme sledovat u takových skladeb elektronické taneční hudby, jež mají 

ve svém úvodu chytlavou a lehce zapamatovatelnou melodii, tedy právě riff. Nejlepší 

příklad najdeme v článku zabývajícím se vydáním skladby „Wow“ od nizozemské legendy 

 DOLANSKÁ, Verča. Merk & Kremont vs. Sunstars a jejich nový track Eyes. In: HouseMagazine [online]. 116

25.4.2016 [cit. 26.5.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/merk-kremont-vs-sunstars-a-jejich-novy-
track-eyes/. 

 TREGNER, Jiří. Kaaze vydal nové album, které vyšlo pod Revealed Recordings. In: HouseMagazine 117

[online]. 4.10.2019 [cit. 26.5.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/kaaze-vydal-nove-album-ktere-
vyslo-pod-revealed-recordings/. 
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trance a house hudby Tiësta. „Track má velmi silný a chytlavý riff, který se stále opakuje a 

graduje až do samotného závěru.“  Skladba začíná riffem, který následně prostupuje 118

celým projektem. Jeho význam lze také doložit tím, že autor touto melodií od doby vydání 

zmíněné skladby začíná skoro každé své představení, a zájem publika tak získá hned v 

prvních vteřinách. Výjimkou nebylo ani jeho nedávné vystoupení na Magnetic Festivalu v 

letňanské PVA EXPO aréně, kde svůj set začal právě takto.   119

Z vybraných publikací lze jasně určit, že riff je redaktory popisován výhradně u žánru 

house nebo subžánru big room house, což je určeno strukturou skladeb. Zatímco skladby v 

žánru techno jsou delší, propracovanější a melodie se často mění nebo vyvstane až v 

pokročilejší fázi skladby, skladby spadající do žánru house nemají tak pevnou strukturu, a 

melodie se tak může využít hned v počátku skladby a vytváří se tím sledovaný riff.  

6.3. Rytmus 

Ve vybraných českých publikacích je popis rytmu hned po melodii nejčastěji 

zmiňovaným aspektem elektronické taneční hudby (napříč zdroji celkem třicetkrát). Oproti 

melodii, která je zmiňována u všech žánrů (techno, house, big room house a trance), se 

autoři článků zaměřují na popis rytmu výhradně u skladeb žánru house. Pro tento žánr je 

typickým rytmem úder na každou čtvrtou dobu ve čtvrtinovém taktu. I přestože jsou 

housové skladby velmi často přehlceny aspekty a zvuky, zaměřují se i na rytmus.  

„Rytmus je raison d'être elektronické taneční hudby – jedna z jejích nejdůležitějších 

a nejzajímavějších vlastností a také síla, která inspiruje publikum k pohybování se s 

takovým zápalem.“  120

Rytmus je společně s melodií hlavním aspektem taneční hudby. Na základě vlastní 

zkušenosti s výukou produkce elektronické taneční hudby mohu uvést, že rytmus je často 

 TREGNER, Jiří. Tiësto představil novinku s názvem WOW, HouseMagazine.cz [online]. 2018 [cit.118

10.6.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/tiesto-predstavil-novinku-s-nazvem-wow/.

 Magnetic 2018 "Tiesto na scéně, In: Youtube [online]. 15.12.2018 [cit.10.6.2020], dostupné z: https://119

www.youtube.com/watch?v=3eSk1wpDVv8.

 BUTLER, Mark J. Unlocking the Groove: Rhythm, Meter, and Musical Design in Electronic Dance music. 120

Bloomington: Indiana University Press. 2006, s. 3. 
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prvotní otázkou produkce při jejím utváření za pomoci počítačových programů. DAW 

softwary umožňují nastavení BPM pro celou skladbu, a tak producenti většinou začínají 

právě tímto nastavením. Hned v prvopočátku se tedy rozhodují, jaký bude mít jejich 

skladba charakter a do jakého žánru bude pravděpodobně zařazena. Teprve poté se v 

produkci přistupuje k tvorbě melodie a dalších aspektů.  

Na moderní scéně EDM lze skrze publikace autorů sledovat určitou nespokojenost s 

fungováním rytmu. Skladby žánru house jsou často měněny v popové nahrávky, což se 

odráží právě na rytmu, a proto redaktoři článků nešetří se záporným hodnocením tohoto 

aspektu. „Skladbu Giant pak neočekávejte v žádném rychlém tempu, jde o klasickou 

rádiovku, tak, jak je u Calvina v posledních letech zvykem.“   121

Rytmus je také popisován jako charakteristický při odlišování některých subžánrů. 

Například subžánr psytrance se oproti žánru trance liší právě v typicky rychlejším rytmu. 

„Psytrancový rytmus s prvky trancových zvuků, které jsou pro Wéčka typické. Novinku si 

poslechněte níže.“  122

Velkou část elektronické taneční hudby tvoří skladby, které jsou předělávkami známých 

popových hitů. Takovéto skladbě se říká „remix“. Po produkční stránce jde u těchto 

skladeb především o úpravu rytmu tak, aby charakter skladby odpovídal charakteru taneční 

hudby.  V takových případech popisují autoři publikací právě tuto změnu v rytmu skladby.

„Skladba ‚Midnight‘ od populární kapely Coldplay, tak překvapivě dostala tech-housovější 

rytmus a velice pohodové tempo.“  123

Rytmus je však popisován i u ostatních žánrů, ne jen žánru house. Důkazem může být 

článek publikovaný ve zdroji Full Moon Zine, kde je rytmus popisován u žánru techno. 

„Mrtvolně bledé plastové objekty souzněly s táhlými plochami podpořenými slabým 

 TREGNER, Jiří. Calvin Harris vstoupil do roku 2019 novým singlem a undergroundovým setem, 121

HouseMagazine.cz [online] 2019 [cit.10.6.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/calvin-harris-
vstoupil-do-roku-2019-novym-singlem-a-undergroundovym-setem/.

 TREGNER, Jiří. W&W a Vini Vici ve společném singlu Chakra, HouseMagazine [online] 2017 [cit.122

10.6.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/ww-a-vini-vici-ve-spolecnem-singlu-chakra/.

 TREGNER, Jiří. Tiesto poskytl zdarma nový remix na Coldplay, HouseMagazine [online] 2014 [cit.123

10.7.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/tiesto-poskytl-zdarma-novy-remix-na-coldplay/.
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čtyřčtvrťovým rytmem.“  Techno tak není pro autory možná charakteristické melodií, 124

nejspíš vůbec ne riffem, ale rytmem určitě ano.  

Rytmus může být v jakékoli taneční hudbě považován za základní prvek skladby. 

Ostatně bez rytmu není možno tančit. Tento prvek elektronické taneční hudby je tedy v 

článcích velmi často popisován a mnohokrát je to jediný popisovaný prvek skladby. V 

několika případech se objevuje nahrazení rytmu slovem „beat“.  125

Popis rytmu se napříč sledovanými publikacemi nejčastěji využívá u žánru house (popř. 

big room house) a také u techna. I u ostatních žánrů elektronické taneční hudby je tomuto 

hudebnímu aspektu věnována pozornost, většinou však ve smyslu nečekané, nové změny 

rytmické části skladby. U žánru house je rytmus v žánrových médiích pod silnou kritikou, 

jelikož je pro tento typ taneční hudby charakteristický.  

6.4. Groove 

Groove je charakteristickým pojmenováním rytmické a především nenarušované 

tělesnosti. Této charakteristice odpovídá nejvíce žánr house a především jeho subžánry 

jako elektro house nebo elektroswing. Stejně jako melodie nebo rytmu i popisu „groove“ 

se v žánrových médiích využívá pro charakterizaci jednotlivých žánrů a nejčastěji se tak 

děje právě u žánru house, popřípadě u jeho subžánru big room house. „Díky tomu jsme 

měli zaručenou pořádnou dávku poctivého groovy a progressive housu.“  126

V několika sledovaných publikacích je tomuto popisu, stejně jako melodii, věnován 

prostor přímo v titulku. Většinou se tak stává při popisu skladeb žánru house. Prvním 

příkladem může být článek zabývající se skladbou známého housového producenta Olivera 

Heldense. V tomto případě funguje vyzdvižení aspektu groove jako poukázání na onu 

taneční, tělesnou kvalitu skladby. „Oliver Heldens vydal skvělou groove novinku na svém 

 FORMÁNEK, František. Krátká i dlouhá půlhodina ve finské sauně (Lunchmeat Festival 2019). In: Full 124

Moon Zine [online]. 8.10.2019 [cit. 19.5.2020], dostupné z: https://www.fullmoonzine.cz/clanky/kratka-i-
dlouha-pulhodina-ve-finske-saune-lunchmeat-festival-2019. 

 Slovo odkazující na hudební nástroj bicí.125

 TREGNER, Jiří. Report z Tomorrowlandu 2015 od TiGiho. In: HouseMagazine [online]. 2.8.2015 [cit. 126

26.5.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/report-z-tomorrowlandu-2015-od-tigiho/. 
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labelu.“  Podobným popisem může být také článek ze zdroje Full Moon Zine 127

„Hypnotický groove Föllakzoid“.  Popis tohoto aspektu však může mít i funkci 128

zdůraznění něčeho nového a neobvyklého, jako je tomu u článku o skladbě trancového 

producenta Armina van Buurena, který se zde prezentuje překvapivě housovou skladbou. 

„Armin van Buuren vydal nový letní groovy track!“  Znovu tak sledujeme popis něčeho, 129

co je ve sledované skladbě nečekané a překvapivé.  

Groove je spojen s rytmem a rytmus je mimo jiné udáván basou. V českých publikacích 

je tak možné se i u elektronické hudby setkat s popisem „groovy“ baskytary. 

„Psychedelické orgie a hutný baskytarový groove, možná některé návštěvníky pod pódiem 

donutí k nekontrolovaným tanečním kreacím.“   130

V českých publikacích je užíváno slova „groove“ především v žánru house (desetkrát 

ze  šedesáti článků), někdy v subžánru big room house. Důvod je stejný jako v předchozí 

podkapitole o rytmu. House je založen na rytmičnosti, tělesnosti a přesně tyto významy 

popisuje groove. Dokazuje to také článek upozorňující na návrat francouzského producenta 

a DJ Boba Sinclara ke hraní skladeb z žánru house. „Právě v tomto článku vám chci 

představit jeho poslední novinku, což je poctivý housový track s pořádným groove 

‚feelingem’.“  Právě na tomto popisovaném „feelingu“ lze rozlišit vztah mezi popisem 131

rytmu a groovu. Rytmus je ve vybraných publikacích popisován ve spojistosti s bicími 

nástroji a groove především s basovou linkou. Zároveň je ale slovem groove více 

popisován celkový pocit a energie dané skladby.  

 VESELÁ, Hana. Oliver Heldens vydal skvělou groove novinku na svém labelu, HouseMagazine.cz 127

[online] 2019 [cit.12.7.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/oliver-heldens-vydal-skvelou-groove-
novinku-na-svem-labelu/.

 Hypnotický groove Föllakzoid. In: Full Moon Zine [online]. 30.7.2019 [cit. 19.5.2020], dostupné z: 128

https://www.fullmoonzine.cz/novinky/hypnoticky-groove-follakzoid. 

 VESELÁ, Hana. Armin van Buuren vydal nový letní groovy track!, HouseMagazine.cz [online] 2018 [cit.129

12.7.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/armin-van-buuren-vydal-novy-letni-groovy-track/.

 FRANTA, Tomáš. Echolokátor: Fúzy Múzy – Techno. In: Muzikus [online]. 9.5.2016 [cit. 26.5.2020], 130

dostupné z: https://alterecho.muzikus.cz/altersfera/echolokator/echolokator-fuzy-muzy-techno.html. 

 Ctirad. Bob Sinclair se vrací ke kořenům. In: HouseMagazine [online]. 15.8.2014 [cit. 26.5.2020], 131

dostupné z: https://housemagazine.cz/bob-sinclair-se-vraci-ke-korenum/. 
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6.5. Vokál 

Vokální složka je v elektronické taneční hudbě méně důležitý aspekt než melodie nebo 

rytmus, přesto se popisu zpěvu sledovaná periodika věnují. Pokud není producent sám 

zároveň zpěvákem, znamená to, že jestliže chce svou skladbu sestavit s vokální složkou, 

bude se muset domluvit na spolupráci s externím zpěvákem. Tato spolupráce znamená 

mimo jiné rozdělení potenciálního zisku ze skladby a je samozřejmě zatížena určitými 

financemi a časovou náročností. V dnešním světě internetu ale již existují webové stránky, 

na nichž je možné získat vokály bez nutnosti přímé (osobní) spolupráce.  

Co se týče zastoupení popisu vokálu v publikacích napříč žánry EDM, nejvíce se 

objevuje u žánru trance, což odpovídá charakteru tohoto typu hudby. Popisu vokálů se 

překvapivě využívá i u žánru techna (celkem pětkrát), kde se však často popisuje spíše 

práce s vokály (například již vysvětlené samplování). Zdůrazňován je vokál také u 

subžánru bigroom house (osmkrát), což lze odvodit od zastoupení tohoto žánru v oblasti 

EDM.  

Jak jsem již zmínil výše, elektronická taneční hudba je založena na opakujících se 

základních motivech. Tuto charakteristiku často splňují i mnou sledované vokálové stopy. 

V takových případech se zpěv stává ve skladbě melodií, a pro redaktory je tak lákavým 

cílem popisu. Tento fakt si můžeme ukázat na příkladu článku publikovaného na 

internetových stránkách HouseMagazine, který v kategorii „Tracky“ (neboli recenze) 

popisuje vydání nové skladby trancové legendy Armina van Buurena. Celá skladba se po 

úvodní sloce tvoří okolo opakujícího se vokálu „blah, blah, blah“. „Armin moc dobře ví, co 

dělá a znovu se tak setkáme s chytlavým vokálem, který si v hlavě budete broukat již po 

prvním poslechu, a slušným tanečním dropem.“   132

Popisu vokálů je v českých žánrových médiích věnováno z mnou sledovaných aspektů 

hudby mnoho kreativity a originálnosti. „Proměnlivé kompozice Paula Wallnera, které se 

pohybují někde mezi IDM, technem a jakýmsi nenápadným elektrem, doplňují snové vokály 

 TREGNER, Jiří. Armin van Buuren vydal pokračování Blah Blah Blah. Jmenuje se Turn It Up, 132

HouseMagazine.cz [online] 2019 [cit.12.7.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/armin-van-buuren-
vydal-pokracovani-blah-blah-blah-jmenuje-se-turn-it-up/. 
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Anny Müller.“ Tento článek publikovaný zdrojem Muzikus popisuje „snové vokály“ 

zpěvačky Anny Müller, které tak podle autora evidentně tvoří charakteristický prvek hudby 

celého uskupení HVOB.   133

Tento aspekt elektronické taneční hudby je oproti předchozím zmíněným velmi 

specifický, co se zastoupení napříč žánry týče. Protože taneční muzika je založena 

převážně na tělesnosti rytmu nebo chytlavé melodii, zpěv v této oblasti není nutně 

podmínkou úspěchu. Takovým žánrem je ze zkoumaných především techno, kde se zpěvu 

využívá velmi ojediněle a často se využívají spíše pouze jednotlivá slova (samplování) než 

celé sloky. Přesto se v rámci vývoje této hudby vytvořily žánry, u kterých je složka vokálu 

velmi důležitá. Příkladem je žánr trance nebo big room house. U těchto žánrů se popis 

vokálů v mnou sledovaných českých publikacích zobrazuje nejčastěji.  

6.6. Hutnost 

V šedesáti sledovaných publikacích napříč čtyřmi českými žánrovými médii se slovo 

„hutný“ objevilo devětkrát. Nejvíce se tento výraz užívá pro popis hudby v magazínu Full 

Moon Zine.  

Vysvětlení, proč se hudba popisuje slovem hutný, není jednoduché. Toto pojmenování 

se ale ve všech případech vždy pojí s nějakým přesným technickým aspektem hudby. Často 

se jedná o hutnou basovou linku nebo hutný beat (nebo také rytmus). „Novinka se jmenuje 

Untz Untz a ve spojení s izraelskou dvojicí Vini Vici asi nemůžete očekávat nic jiného než 

hutný a rychlý beat.“  Stejného popisu se využívá i v dalším článku z tohoto zdroje. „Ten 134

je postaven na příjemně hutném beatu, který doplňuje výrazná melodie, jako šitá na míru 

teplým letním večerům.“  135

 BÁRTOVÁ, Nela. Elektronická nálož na Colours of Ostrava, Hopkins, HVOB, GusGus anebo Molécule. 133

In: Muzikus [online]. 28.4.2018 [cit. 22.5.2020], dostupné z: https://alterecho.muzikus.cz/novinky/
elektronicka-naloz-na-colours-of-ostrava-hopkins-hvob-gusgus-anebo-molecule.html. 

 TREGNER, Jiří. Dimitri Vegas & Like Mike, Vini Vici a Liquid Soul ve společném singlu, 134

HouseMagazine.cz [online]. 2019 [cit.10.7.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/dimitri-vegas-like-
mike-vini-vici-a-liquid-soul-ve-spolecnem-singlu/.

 Ctirad. CamelPhat představili svůj nový track. In: HouseMagazine [online]. 16.7.2015 [cit. 20.5.2020]. 135

Dostupné z: https://housemagazine.cz/camelphat-predstavily-svuj-novy-track/. 
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S popisem hutnosti se setkáváme také například v článku „House (není) pro starý? 

(Ross from Friends)“ publikovaném v magazínu Full Moon Zine. Tato recenze na 

vystoupení britského hudebníka v pražském klubu Roxy z května roku 2019 popisuje 

nejprve jeho tvorbu jako lo-fi  house a následně přechází přímo k hodnocení jeho setu : 136 137

„Zakladatel labelu Neo Violence a známá klubová postava rovných i zlomených beatů 

kalibrovala uši deep housem, microhousem a pohodovými rytmy, které s přibývajícími 

lidmi na parketu houstli a měnili se v hutný UK bass s amen breaky.“  Použití označení 138

„hutný“ zde funguje pro zdůraznění proměny v performovaném setu umělce. Tou byl 

přechod od méně důrazných basových linek k důraznějším, tedy hutnějším basovým 

linkám.  

Popis basových linek jako „hutných“ nalezneme i v dalším článku, tentokrát v publikaci 

HouseMagazine. V listopadu roku 2018 zde byl publikován článek „Maurice West 

představil novinku s názvem The Kick“. Jde o stručnou recenzi nově vydané skladby, která 

se řadí do žánru house, přesněji do subžánru big room house. „Bigroomový track, který na 

začátku trochu připomíná legendární track One od Swedish House Mafia, se následně 

rozjede do hutné basové linky a zajímavého dropu.“  Stejně jako v předchozím případě 139

má tento popis funkci zdůraznění přechodu v basové lince. Další popis hutné basové linky 

můžeme naléz na stránkách zdroje Techno.cz: „… nabízí minimalistický feeling s hutnou 

basovou linkou a postupnou gradací“.  140

Hutností však není popisovaný pouze žánr house. V českých žánrových médiích 

můžeme nalézt i popis hutnosti u žánru techna. „Hutné valivé techno které baví.“  141

 Kvalita hudby nebo produkce, ve které jsou prvky záměrně tvořené s nedokonalostmi a ve které jde o 136

cílenou estetickou volbu.

 Z angličtiny: soubor, sada; v hudbě se setem označuje vystupování DJ, nejde tedy o živý koncert.137

 POLÍVKA, Dominik. House (není) pro starý? (Ross from Friends). In: Full Moon Zine [online]. 138

18.5.2019 [cit. 19.5.2020], dostupné z: https://www.fullmoonzine.cz/clanky/house-neni-pro-stary-ross-
from-friends. 

 TREGNER, Jiří. Maurice West představil novinku s názvem The Kick, HouseMagazine.cz [online]. 2018 139

[cit.10.6.2020], dostupné z: https://housemagazine.cz/maurice-west-predstavil-novinku-s-nazvem-the-kick/.

 Stanjah. Hudební recenze: [a]pendics.shuffle - "Aware Sequence Found Life." In: Techno.cz [online]. 140

24.7.2016 [cit. 26.5.2020], dostupné z: http://techno.cz/recenze/47434/hudebni-recenze-apendics.shuffle-
aware-sequence-found-life. 

 Čéša. Magnetic Festival – Blue Stage Report. In: HouseMagazine [online]. [cit. 20.5.2020], dostupné z: 141

https://housemagazine.cz/magnetic-festival-blue-stage-report/. 
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Techno tak nezaujímá redaktory časopisů pouze svým rytmem, ale ojediněle taky hutností 

basové linky.  
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Závěr 

Hlavním tématem mé práce bylo zjistit, jak se v České republice píše o elektronické 

taneční hudbě a jaká označení se používají pro popis vybraných technických aspektů 

některých žánrů elektronické taneční hudby. Analýzou vybraných publikací jsem poukázal 

na nejčastější typy popisů této hudby, kterými jsou tři hlavní hudební aspekty – melodie, 

rytmus a vokál – a následně vedlejší popisy – riff, groove a hutnost. Na vybraných 

publikacích tato práce demonstrovala nejčastěji popisované aspekty elektronické taneční 

hudby. Každý z nich byl vysvětlen a jeho definice porovnána s významem v daném 

kontextu.  

Snažil sem se tak o popis onoho „hudebního světa“, ve kterém autoři publikací svým 

psaným projevem a svými kritickými názory ovlivňují, možná až utvářejí zážitky čtenářů 

při poslechu popisované skladby. Mým cílem nebylo tuto oblast nijak hodnotit, ale pomocí 

interpretace získaných výsledků pochopit, jak se v českých žánrových médiích píše o 

elektronické taneční hudbě.  

Práce tak odhalila, že melodie je u elektronické taneční hudby v žánrových médiích 

popisována průměrně stejně často u všech zkoumaných žánrů a jejímu popisu se věnuje 

značná část publikací. Melodie je brána jako základní aspekt nejen elektronické taneční 

hudby, ale hudby celkově. Ve vybraných publikacích zastává melodie často funkci 

charakterizující popisovaný žánr nebo samotného umělce. Riff je v publikacích popisován 

zejména u skladeb, kde daný žánr dovoluje jakési rozvolnění pravidel pro strukturu. Proto 

se s tímto popisem setkáváme převážně u žánru house a skoro nikoli u žánru techno. Riff je 

také popisován v návaznosti na svůj historický původ v rockových skladbách a je často 

spojován s kytarou jako hudebním nástrojem. S dalším sledovaným důležitým prvkem 

elektronické taneční hudby, rytmem, se stejně jako s melodií setkáváme u všech žánrů 

elektronické taneční hudby, které se vyznačují „rovným rytmem“. Rytmus je také 

popisován jako určující pro rozlišení jednotlivých žánrů taneční hudby. Autoři publikací 

popisují rytmus v případě nečekané změny ve skladbě či produkci hudebníka. Častým 

rozšířením pro popis rytmu je popis „groove“, který je zmiňován zejména u žánru house a 

stejně jako rytmus popisuje onu tělesnost taneční hudby. Groove se také při popisu spojuje 
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s hudebním nástrojem basou. Poněkud druhořadý a v mnoha žánrech elektronické taneční 

hudby opomíjený vokál je přesto v žánrových médiích často popisován a nejčastěji je tomu 

u žánru trance a big room house. Vokál je v mnoha publikacích popisován kvůli tzv. 

samplování a odkazuje tak na určitou technickou stránku produkce hudby. Posledním 

sledovaným aspektem byla hutnost, která se překvapivě často využívala pro popis 

basových linek napříč žánry techno a house.  

Zjištěné výsledky lze vysvětlit také pomocí odborné literatury, kterou jsem využil při 

teoretickém zakotvení tématu v úvodu své práce. V návaznosti na knihu Merriama by se 

dalo říct, že má práce ukazuje určitý druh verbálního chování, který je typický pro zvolený 

okruh médií a tím i pro danou hudební komunitu či hudební svět, jak jej popsala Jurková. 

Zobrazené příklady vyjadřování ukazují, jaké parametry jsou pro tuto komunitu u 

vybraných žánrů elektronické taneční hudby důležité a jak se o nich přemýšlí.  

Vedlejším výsledkem této práce je vhled do oblasti hudebních internetových magazínů. 

Na základě zjištěných údajů lze říci, že v dnešní době existují různé typy hudebních médií 

i hudební žurnalistiky. Můžeme sledovat střet tradic a moderního vývoje. Na jedné straně u 

nás fungují internetové magazíny jako Techno.cz nebo Muzikus, které navazují na tradice 

táhnoucí se desítky let do historie. Ve srovnání s těmito tradičními médii fungují na české 

scéně i média nová, jako například HouseMagazine, která charakter dnešní doby následují 

a můžeme v nich spatřovat především častěji aktualizované publikace.  

Zkoumání, které bylo v této práci provedeno na vybraných textech, může pomoci otevřít 

další témata a diskuze v oblasti elektronické taneční hudby a napomoci tak této oblasti 

hudby k dalšímu vývoji v České republice. Přestože tato práce mimo jiné potvrdila v 

úvodu zmíněnou citaci „psaní o hudbě je jako tancování o architektuře“, věřím, že může 

mít pro čtenáře přínos, zejména pokud se zajímá o zkoumanou oblast moderní hudby nebo 

je konzumentem nějakého žánrového média.  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Resumé 

Předmětem této práce bylo psaní o elektronické taneční hudbě v žánrových médiích. 

Práce by měla posloužit jako uvedení do problematiky psaní o moderní elektronické 

taneční hudbě v Česku. Práce nejprve v úvodu představuje teoretické ukotvení v oboru 

hudební antropologie. Po představení zkoumané oblasti hudby a vybraných technických 

aspektů následuje popis hudební žurnalistiky. Empirická část začíná popisem využitých 

metod a vzorku a následně přechází k hlavní části této práce, kterou je obsahová analýza 

vybraných publikací.  

Summary 

The subject of this work was writing about electronic dance music in genre media. The 

work should serve as an introduction to the issue of writing about modern electronic dance 

music in the Czech Republic. The work first introduces a theoretical background in the 

field of music anthropology. After the introduction of the researched field of music and 

selected technical aspects follows a description of musical journalism. The empirical part 

begins with a description of the methods and sample used and then moves on to the main 

part of this work, which is the content analysis of selected publications. 
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Tabulka 1

Melodie Riff Rytmus Groove Vokál Hutnost

HouseMagazine 29 4 12 8 10 3

Techno.cz 10 2 3 3 8 2

FullMoonZine 8 3 1 6 3

Muzikus 6 1 2 2 6

Tabulka 2

Melodie Riff Rytmus Groove Vokál Hutnost

Techno 9 8 1 5 1

House 18 2 14 10 4 7

Big room 
house 14 5 6 2 8

Trance 12 1 2 1 13

http://techno.cz
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