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Anotace
V marketingové komunikaci je běžně využívána hudba nebo navazována
spolupráce mezi aktéry hudebního průmyslu a komerčními subjekty, které
s hudbou přímo nesouvisejí. To je nejobvyklejší u hudby produkované přímo za
komerčními účely a u tzv. mainstreamové hudební scény. Naopak alternativní
hudební scéna se od hlavního proudu v mnohém liší a často se dokonce proti
komerčnímu jednání vymezuje. Česká alternativní hudební scéna má navíc
v důsledku historického vývoje řadu specifik. Navzdory tomu však ke spolupráci
s komerčními subjekty dochází i u zástupců hudební alternativy, ačkoli tyto
případy nejsou tak obvyklé, jako je tomu u mainstreamové hudební scény, nebo
jim dosud nebyla věnována větší pozornost.
Tato práce se věnuje specifikům spolupráce mezi současnou českou alternativní
hudební scénou a komerčními subjekty, jakožto spolupráce dvou zcela odlišných
oblastí. Specifika jsou vyvozena na základě hloubkových rozhovorů s aktéry
současné české alternativní hudební scény, kteří mají se spoluprací s komerčními
subjekty zkušenost. Výsledkem

výzkumu

je přiblížení,

jakým

způsobem

spolupráce mezi těmito dvěma entitami probíhá.

Annotation
It is common in marketing communication to use music or to establish cooperation
between subjects of the music industry and commercial entities that are not
directly related to music. This is most common for music produced directly for
commercial purposes and for the so-called mainstream music scene. On the
contrary, the alternative music scene differs from the mainstream in many ways
and often directly identifies itself against commercial conduct. In addition, the
Czech alternative music scene has many special specifics due to historical
development. Nevertheless, cooperation with commercial entities takes place with
representatives of the musical alternative, although these cases are not as
common as in case of the mainstream music scene, or they have not yet received
much attention.
This work follows up the specifics of cooperation between the current Czech
alternative music scene and commercial entities as a cooperation of two

completely different spheres. The observed specifics are based on in-depth
interviews with representatives of the contemporary Czech alternative music
scene, who have experience in cooperating with commercial entities. The result of
the research is an approximation of how the cooperation between the two entities
works.
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1. Úvod
V marketingové komunikaci jsou běžné různé typy reklamy a komunikačních aktivit.
V nich může být v různé míře využívána hudba nebo samotní hudebníci. Reklamní
a komunikační aktivity přirozeně probíhají i v oblasti hudebního průmyslu, ať už se jedná
o samotné interprety, nebo další hudební aktéry, jako jsou kluby či hudební festivaly.
Kromě reklamy a komunikace vytvářené těmito aktéry za účelem vlastní propagace je
možné i zapojení aktérů do cizí propagace, nebo mohou aktéři využívat jiné subjekty
k vlastní propagaci nebo jiným aktivitám. Takové formy spolupráce, ať už se jedná
o účinkování hudebníka v reklamě, product placement, nebo o sponzorství hudební akce,
jsou v rámci hudby obvyklejší spíše u tzv. mainstreamové hudební scény. Naproti ní stojí
hudební scéna alternativní, která se vyznačuje mnoha různými rysy a odlišnostmi. Česká
alternativní hudební scéna není se svým historickým vývojem ani dnešní podobou
výjimkou. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem probíhá kooperace mezi firmami
a aktéry současné české alternativní hudební scény, která je do určité míry specifická
a odlišná od světové alternativní scény a scény mainstreamové. Práce se soustředí na
úhel pohledu aktérů alternativní hudební scény. Druhé straně spolupráce, tedy komerčním
subjektům, se věnuje v podstatně menší míře. Důvodem je odvoditelnost specifik
spolupráce na základě znalosti ekonomických a marketingových zákonitostí, a naopak
malé nebo dokonce nulové množství dat a poznatků o specifičnostech ze strany
alternativní hudební scény. Právě a přínos v podobě těchto poznatků tento text usiluje.
V teoretické části práce je vysvětlen význam hudby jako takové, rozdíl mezi
mainstreamovou a alternativní hudební scénou a různé marketingové a reklamní aktivity,
které jsou nejčastěji využívány v souvislosti s hudbou. Toto využití je rovněž nastíněno na
příkladech komerční hudby. Zároveň jsou v této části definovány komerční subjekty a jsou
uvedeny příklady marketingové spolupráce s jinými než hudebními obory. Nechybí ani
stručná historie vývoje alternativní scény u nás pro vysvětlení čtenáři, co vlastně
alternativní scénu spojuje a jak vznikla. Výzkum v praktické části práce je proveden
rozhovory s aktéry současné české alternativní hudební scény a jeho následnou
analýzou. Účelem je odvodit a zmapovat specifika, za kterých spolupráce mezi komerční
sférou a alternativní hudební dimenzí probíhá. Při zpracování této práce autorka vychází
kromě níže uvedené literatury a výzkumu i z vlastního pozorování. Jelikož se dlouhodobě
podílí na festivalu Žižkovská Noc a pohybuje se mezi aktéry české alternativní hudební
scény v rámci vlastní kapely, jsou v této práci využity i kontakty a vlastní zkušenosti, které
v rámci vlastního působení autorka získala.

3

Autorka bakalářské práce oproti základní literatuře plánované v tezích práce využila větší
množství literatury udávající teoretický rámec vzhledem k šíři různých jevů souvisejících
se zkoumanou problematikou. Jedná se zejména o teoretické ukotvení hudby, seznámení
čtenáře s vlastnostmi a historií alternativní hudební scény a vysvětlení objevujících se
jevů z oblasti marketingové komunikace. V průběhu zpracování textu byla také upravena
volba základní literatury. Ta byla obohacena o další tituly autora Radima Bačuvčíka, který
se ve svém díle jako jeden z mála autorů do hloubky věnuje hudbě v České republice,
vnímání hudby českými posluchači a spojení hudby s marketingem, resp. reklamou.
Z tohoto důvodu je autor a jeho tvorba klíčovým zdrojem pro teoretický rámec práce.
Některé knihy byly naopak vypuštěny pro příliš podrobný popis jednotlivých alternativních
hudebníků či zaměření na marketingovou komunikaci kulturních institucí, kterým se tato
práce nevěnuje. Multidisciplinarita a množství získaných dat k tématu, které nebylo
v akademickém prostředí dosud hlouběji zkoumáno, vedly autorku k potřebě přesáhnout
doporučený rozsah bakalářské práce.
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2. Teoretická část
2.1 Hudba a její funkce

S hudbou se setkáváme v mnoha oblastech našeho života – při volnočasovém poslechu,
jako s kulisou při práci či studiu, ve filmech a reklamách nebo přímo na hudebních
koncertech. Hudbu slýcháme ve veřejných prostorách, čteme o ní v médiích a setkáváme
se s lidmi, kteří hudbu amatérsky i profesionálně tvoří. V současné době známe i díky
internetu nepřeberné množství hudebních žánrů, subžánrů, umělců a uměleckých skupin,
které se však stále rozrůstá, stejně jako přibývá jeho posluchačů. Přední světová služba
pro streamování hudby Spotify zaznamenala mezi třetím čtvrtletím roku 2019 a stejnou
dobou o rok později nárůst uživatelů o téměř 100 milionů (z 248 na 320 milionů
uživatelů)1, což dokládá popularitu poslechu hudby nejen na tomto typu platformy, ale
i všeobecně. Při poslechu hudba vyvolává příjemné i nepříjemné psychické reakce a má
moc posluchače uklidňovat i vzrušovat,2 což je jistě častým důvodem nejen konzumace,
ale i samotné tvorby hudby. Tato skutečnost ale zároveň poskytuje prostor pro využití
hudby v nejrůznějších oblastech. Hudba má v důsledku vliv i na lidské emoce, což dále
vede k debatám ohledně míry vlivu hudby na lidské chování, například chování násilné při
poslechu určité hudby,3 anebo naopak tlumícího efektu při poslechu relaxační či jiné
oddechové hudby. Jsou dokonce popsány i případy, kdy byla hudba použita jako nástroj
týrání a mučení. Nacisté údajně využívali opakované pouštění hudebního celku jako
nástroj mučení k vynucení přiznání.4 Nechvalně proslula také praktika starých Číňanů,
která přímo nesouvisí s vlivem hudby na lidskou psychiku, ale s jejími fyzikálními
vlastnostmi. Číňané popravovali své odsouzené silnými vibracemi vyvolanými úderem do
zvonu, pod kterým trestanci stáli.5
Při ohlédnutí do minulosti hudba lidstvo jistě provázela od nepaměti, zároveň ale vždy
plnila určité funkce, což platí dodnes. Mezi společenské funkce hudby se typicky řadí

Statista Research Department. Number of Spotify monthly active users (MAUs) worldwide from
1st quarter 2015 to 3rd quarter 2020. In: Statista.com. [online]. Statista, 8.1.2021. [cit. 13.1.2021].
Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/367739/spotify-global-mau/.
2 POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-1215-1.
s. 287.
3 BAČUVČÍK, Radim. Jak posloucháme hudbu? Zlín: VeRBuM, 2010. ISBN 978-80904273-8-9.
s. 14–15.
4 BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. Zlín: VeRBuM, 2014. ISBN 978-80-87500-51-4. s. 81
5 Ibidem, s. 81.
1
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funkce umělecká, zábavní, ekonomická a komunikační.6 Radim Bačuvčík jako vývojově
nejstarší funkci uvádí právě funkci komunikační, čímž v historickém kontextu rozumíme
využití hudby například při konání obřadů, při výchově nebo mobilizaci.7 Praktickým
příkladem může být známý husitský chorál „Ktož jsú boží bojovníci“ či rozšířená představa
starých afrických kmenů hrajících na primitivní bubny a zpívajících určitou melodii při
obřadních událostech. Historicky i v současnosti jsou ale známy především případy využití
hudby církví jako součásti bohoslužeb a symbolické zvyklosti při přehrávání národní
hymny.8 Komunikační funkce v mnohém vychází z přesvědčovacího potenciálu hudby,
a to při předávání určitého sdělení hudbou (například melodickými figurami nebo přímo
textem písně), ale i při využití hudby jako pouhého média.9 Tento potenciál nemusí být
svázán pouze s přímo hudebními atributy hudby, ale i s těmi nehudebními. Vliv tak může
mít osobnost a reputace interpreta, která dokáže posluchače přimět k vyšší náklonosti
k umělcovu dílu, nebo ho naopak odradit od samotného poslechu. Podstatnou roli může
hrát posluchačem zaznamenané využití hudby k určitému účelu nebo jinou osobou, které
může rovněž vyvolávat pozitivní i negativní konotace. Neméně důležité jsou i okolnosti
poslechu. Běžně pozorovaným fenoménem je vyvolaná libost nebo naopak odpor k písni
u člověka, který ji již dříve slyšel v určité příjemné, nepříjemné nebo dokonce traumatické
situaci.
Hudba jako taková je všeobecně považována za formu umění, stejně tak se ale běžně
stává i předmětem obchodu, a tedy finančního profitu.10 Proto zde mluvíme o funkci
ekonomické. Obchodovatelnými hudebními komoditami mohou být nejen vstupenky na
koncerty a festivaly a prodané hudební nosiče (případně moderní placené platformy pro
streamování hudby, jako je Spotify nebo Apple Music), ale i reklamní předměty hudebních
interpretů, filmová a reklamní hudba, služby producentů a zvukařů, nahrávací studia,
obchody s hudebními nástroji a mnoho dalších. Bačuvčík ve své knize Jak posloucháme
hudbu dále jmenuje jako obchodovatelné hudební produkty celou oblast produkce hudby,
hudební management, hudební recepci a reflexi (tedy hudební média a kritiky),
distributory hudby a hudebnin, řídící instituce v této oblasti (organizace, asociace apod.)
a hudebně vzdělávací instituce.11 Je tedy zřejmé, že jsou světy hudby a obchodu
neoddělitelně spjaty i navzdory umělecké hodnotě a všeobecné dostupnosti muziky.

BAČUVČÍK, Radim. Jak posloucháme hudbu? s. 7.
BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. s. 56.
8 Ibidem, s. 80.
9 Ibidem, s. 77.
10 BAČUVČÍK, Radim. Jak posloucháme hudbu? s. 7–8.
11 Ibidem, s. 13.
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2.1.1 Hudba v marketingové komunikaci

Jak je uvedeno výše, vzhledem ke svým funkcím a emocionálním apelům může mít
hudba vliv na chování lidí v různých situacích při její přítomnosti. Tyto vlastnosti jsou
běžně využívány i v marketingové komunikaci (samotné efektivitě využití hudby
v marketingové komunikaci se ale tato práce nevěnuje). Například autor Milliman ve své
studii z roku 1982 dokázal, že lidé stráví více času a utratí více peněz v restauraci, ve
které hraje pomalá hudba než v restauraci, ve které hudba vůbec nehraje.12 Vliv hudby na
utváření atmosféry a prostředí je nicméně všeobecně známý, což lze snadno pozorovat
na společenských událostech, kde hudba hrající na pozadí téměř nikdy nechybí. Stejně
tak je specifická hudba používána kromě restaurací i v obchodních centrech, obchodech
a dalších místech, kde lze očekávat její použití za účelem zpříjemnění pobytu, uvolnění
návštěvníků nebo dokonce přímého ovlivnění chování osoby například v nákupním
rozhodování. Zde už se setkáváme s přímým využitím hudby za účelem marketingové
komunikace a persvaze. Tímto způsobem můžeme hudbu využít například v retail
marketingu, event marketingu a marketingu v místě prodeje (též POP, tedy point of
purchase13). Může sloužit jako prvek upoutávající pozornost, dotvářet atmosféru14 nebo
nabídnout přidanou hodnotu. Takovou přidanou hodnotou může být koncert populárního
umělce v souvislosti s určitou značkou a/nebo produktem. Zároveň je ale hudba
v nákupním prostředí i nástrojem, který má moc vyvolat kromě emocí i náladu vhodnou
k nákupu.15 Výběr a použití hudby samozřejmě závisí i na prostředí. Jistý rozdíl je
například mezi všeobecným obchodem, například supermarketem, kde bývá hudba
použita spíše ke zpříjemnění pobytu, a specializovaným obchodem s jistou image,
například skate shopem, ve kterém hraje hudba zásadní roli pro dokreslení atmosféry
a výjimečnosti místa.16 V souvislosti s marketingovým využitím hudby lze pozorovat jev
podmínění produktu hudbou, v rámci kterého si příjemce marketingového sdělení vytvoří
mentální vazbu mezi propagovaným produktem a hudbou, která jej doprovází.17

MILLIMAN, Ronald, E. Using Background Music to Affect the Behavior of Supermarket
Shoppers. In: Journal of Marketing [online]. 1982. [cit. 12.12.2020]. Dostupné z:
https://www.jstor.org/stable/1251706?origin=JSTOR-pdf.
13 KOTLER, Philip a KELLER, Kevin L. Marketing management. 14. vydání. Přel. Tomáš Juppa
a Martin Machek. Praha: Grada Publishing a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. s. 561.
14 BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. s. 185.
15 GRAAKJÆR, Nicolai a JANTZEN, Christian. Music for shopping. Supplementary sounds of
consumption. In. Music in Advertising: Commercial Sounds in Media Communication and Other
Settings. Aalborg: Aalborg University Press, 2009. ISBN 978-87-7307-965-2. s. 250.
16 BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. s. 192.
17 Ibidem, s. 92–93.
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2.1.2

Reklama,

product

placement,

influencer

marketing

a sponzoring v souvislosti s hudbou

Za podobným účelem, tedy dokreslit prostředí, dodat nádech zvláštnosti či ovlivnit
chování spotřebitele, vzniká a je používána reklamní hudba, tedy hudba utvářená přímo
za účelem jejího použití v reklamě,18 a to zejména rozhlasové a televizní. Vzhledem
k povaze těchto dvou typů reklam je použití hudby nasnadě. U televizní reklamy může
hudba zatraktivnit nebo přímo předat sdělení, přitáhnout pozornost a vyvolat emoce.19
Rozhlasová reklama je pak vnímána pouze sluchem, čímž role hudby nabývá na
důležitosti. V takové reklamě může hudba propagovat sama sebe (reklama na nové
hudební album), tvořit pozadí pro mluvené sdělení, vykreslit dramatičnost scény nebo být
reklamou sama o sobě (reklamní píseň).20 U televizní i rozhlasové reklamy se navíc může
vyskytnout i hudební znělka. S použitím hudby v reklamě se váže pojem „musical fit“, tedy
problematika výběru hudby, která se hodí k produktu, samotné reklamě a cílové skupině,
kterou plánujeme zasáhnout.21 V reklamě tedy může být hudba užitečným nástrojem,
zároveň se ale nevyplatí její nahodilý výběr stejně jako u ostatních složek reklamy.
Specifickými a méně tradičními způsoby využití hudby v marketingové komunikaci jsou
product placement a influencer marketing. Product placementem (volně přeloženo jako
„umístění produktu“) se rozumí „umístění konkrétního produktu do filmu nebo seriálu za
účelem jeho zviditelnění“22. S takovou technikou se však nesetkáváme pouze ve filmech
a seriálech, ale třeba i v hudebních videoklipech. Jako příklad této praktiky v souvislosti
s hudbou lze uvést videoklip americké zpěvačky Avril Lavigne z roku 2013 k písni „Rock
N Roll“ v níž je product placement zřejmý. Videoklip propaguje mobilní telefon značky
Sony, který je ve videoklipu očividně umístěn. Kromě toho, že jej zpěvačka během děje
videoklipu použije, upozorňuje na něj také úvodní větou v reakci na vyzvánění
telefonu: „My new Sony phone is ringing!“, v češtině tedy „Můj nový telefon Sony zvoní!“23.
Také je telefon ve videoklipu umístěn do nádoby s vodou, což zdůrazňuje voděodolnost

BAČUVČÍK, Radim. Jak posloucháme hudbu? s. 9.
NORTH, Adrian C. a HARGREAVES, David J. The Social and Applied Psychology of Music.
New York: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-856742-4. s. 256.
20 BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. s. 173–174.
21 Ibidem, s. 95.
22 MediaGuru: Product placement. In: Mediální slovník MediaGuru.cz. [online]. MediaGuru.cz.,
nedatováno.
[cit.
20.12.2020].
Dostupné
z:
https://www.mediaguru.cz/slovnik-amediatypy/slovnik/klicova-slova/product-placement/.
23Avril Lavigne. Avril Lavigne - Rock N Roll. In: YouTube.com [online]. 20.8.2013. [cit. 20.12.2020].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=uuNTO31FlY8.
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telefonu jako přednosti produktu24. Jak uvádí Philip Kotler, takové umístění výrobku může
být součástí rozsáhlejší reklamní spolupráce, jindy je prací specializovaných agentur
a jindy se výrobky či přímo značky stávají součástí hlavního příběhu filmu, videoklipu
nebo jiného díla.25
Influencer marketing je novodobou marketingovou technikou, která v posledních letech
nabývá na popularitě. Lze jej definovat jako „(…) formu propagace, při které využíváme
vlivných osob na sociálních sítích, tzv. influencerů“26. Slovo influencer vychází
z anglického slova influence, tedy vliv. Při propagaci je využíváno vlivu influencera, kterým
se může stát vhodná vlivná osobnost, na cílovou skupinu propagovaného produktu či
značky. Tento způsob propagace vychází z konceptu názorových vůdců, tedy „lidí, kteří
působí jako styčné osoby a propojují dvě a více skupin, (…) a lidí fungujících jako
překlenovací mosty (…)“27. Jinými slovy jsou názoroví vůdci lidé, kteří se nacházejí
v různých skupinách a svým jednáním, popř. prezentovanými preferencemi ovlivňují
jednání, názory a postoje svého publika. Přirozeně nemusí takový názorový vůdce či
influencer působit pouze na sociálních sítích, ačkoli je toto prostředí v současné době
nejoblíbenější. Influencery mohou být blogeři, populární internetové osobnosti, experti
v různých oblastech, politici a samozřejmě také hudebníci a celebrity. Ti nemusí výrobek
či značku pouze doporučovat, ale mohou zasahovat i do positioningu či prodeje.28
Další formou marketingové komunikace, do které lze zahrnout hudební sféru, je
sponzoring a dárcovství. Sponzoring je definován např. jako „cílená komerční
komunikace, která v myslích zákazníků spojuje značku či produkt s třetí stranou“29. Pro
příjemce sponzorského daru se jedná o zdroj příjmů, například při pořádání hudebních
koncertů,30 zatímco sponzorovi taková spolupráce přináší reklamní prostor, budování
značky či PR nástroje, jako je zlepšení vnímání značky nebo produktu. Na návratnost

MICHL, Petr. Avril Lavigne a Sony aneb Product Placement v hudebním průmyslu. In: Focus
Age [online]. FocusAge, 10.12 2013. [cit. 20.12.2020]. Dostupné z: https://www.focus-age.cz/mjournal/marketing/avril-lavigne-a-sony-aneb-product-placement-v-hudebnimprumyslu__s277x10055.html.
25 KOTLER, Philip a KELLER, Kevin L. Marketing management. s. 554.
26 MEKYSKA, Martin. Vše co jste chtěli vědět o influencer marketingu a báli jste se zeptat. In:
Comerto.com.
[online].
Comerto,
16.9.2019.
[cit.
12.1.2021].
Dostupné
z:
https://www.comerto.com/poradenstvi-skoleni/odborne-clanky/influencer-marketing-vse-co-jstechteli-vedet-o-influencer-marketingu-a-bali-jste-se-zeptat.
27 KOTLER, Philip a KELLER, Kevin L. Marketing management. s. 591.
28 Ibidem, s. 526.
29 MediaGuru: Sponzoring. In: Mediální slovník MediaGuru.cz. [online]. MediaGuru.cz, nedatováno.
[cit. 25.1.2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicovaslova/sponzoring/.
30 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-17-0. s. 184.
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sponzorské investice má samozřejmě vliv i velikost zasaženého publika,31 která je
v hudebním průmyslu většinou dána popularitou sponzorovaného umělce, organizace či
události. Vedle sponzoringu rozlišujeme ještě dárcovství, které je považováno za
altruistický tah a jeho motivace není poháněna zisky.32

2.2 Mainstreamová a alternativní hudební scéna

Hudba může mít mnoho forem, žánrů a účelů, je tedy pochopitelné a praktické, že je
rozdělována podle různých aspektů. Hudba může být dělena na popovou a vážnou a jindy
třeba podle doby vzniku. Někteří autoři rozdělují hudbu podle okolností vzniku na
přirozenou, tedy lidovou a etnickou, a umělou, tedy vytvořenou konkrétním autorem,33
zatímco jiní ji dělí podle využití na poslechovou, taneční, doprovodnou a podobně.34
Běžný posluchač nicméně rozděluje hudbu spíše podle jednotlivých žánrů, jako je rock,
pop, blues či hip hop, přičemž se tyto žánry v současnosti prolínají a spojují, dělení tedy
nemusí být nutně přesné nebo vědecky podložené. I laikům, kteří se hudbou nezabývají
do větší hloubky, je většinou známo dělení hudby na tzv. mainstream a alternativu
(původně zavedené hudebními vydavatelstvími a rozhlasy35), nebo alespoň ví, kterou
z nich nejčastěji poslouchají.
Mainstream lze doslova přeložit do češtiny jako „hlavní proud“, podle čehož můžeme
snadno odvodit, že se jedná o nejrozšířenější hudbu mezi širokou veřejností (toto
označení se ale nepoužívá pouze pro hudbu, ale pro celou řadu dalších oblastí). Podle
Bačuvčíka bývá „zpravidla vytvořen tak, aby vyhovoval co největší cílové skupině
konzumentů a tudíž je jeho poslech velmi nenáročný (…)“36. Zároveň se jedná
o většinovou produkci, která je distribuována do nejsledovanějších televizních a rádiových
stanic, obsazuje přední příčky hudebních žebříčků a je o ní dobré povědomí nejen
v myslích posluchačů, ale dokonce v celé sociální skupině (např. mladí lidé, obyvatelé
měst, posluchači rádia, uživatelé sociálních sítí apod.). S nástupem masové komunikace
je samozřejmě jednodušší mainstreamovou muziku distribuovat k širokému publiku, čímž

HODKINSON, Paul. Media, Culture and Society. 2nd edition. Londýn: SAGE Publications Ltd,
2017. ISBN 978-1-4739-0235-0. s. 46.
32 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury. s. 184–185.
33 BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. s. 13.
34 POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Olomouc: Vydavatelství
Univerzity Palackého, 2000. ISBN 80-244-180-0. s. 231.
35 BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. s. 15.
36 BAČUVČÍK, Radim. Jak posloucháme hudbu? s. 10.
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dosah „středního proudu“ stoupá. S mainstreamovou hudební scénou též souvisí
takzvaný „kult hvězd“, tedy jev, při kterém hudební celebrita (typicky z mainstreamové
scény) dokáže získat a udržet si své fanoušky nejen díky hudební hodnotě a sympatii, ale
i svou rolí hvězdy. Poslouchat takového interpreta či navštívit jeho koncert potom získává
určitou přidanou hodnotu ve formě společenského uznání.37
Na druhé straně stojí menšinová skupina hudby, která může být označena jako
alternativa, underground, avantgarda, hudba sítí a dalšími termíny. Definice těchto pojmů
se různí. Underground můžeme například chápat jako příslušnost ke skupině, která se
vymezuje a považuje se za nekompromisní.38 Jednou z definic avantgardních skupin jsou
„(…) hnutí, které se staví do opozice vůči většinové produkci a pokouší se o komunikaci
nových myšlenek a pohledů na svět“39. Hudba sítí se dle literatury zaměřuje na menší
zájmové skupiny, které vyhledávají určitý typ hudby, která nepatří k mainstreamu.40 Ačkoli
jsou tyto pojmy definovány různě, mají společný znak – jedná se o skupiny, které se
vymezují proti mainstreamu, stojí vůči němu jako protipól a tvoří tak alternativu
k většinově konzumované hudbě. Navzdory tomu, že tyto hudební subjekty většinou
nejsou atraktivní pro velká hudební vydavatelství a distributory kvůli své omezené cílové
skupině41 a často nekonformním rysům, díky internetu poměrně snadno nachází nové
posluchače a příznivce a zůstávají v kontaktu s těmi stávajícími. Zároveň většinou nejsou
na rozdíl od mainstreamové hudby poháněny peněžní motivací, ale kreativitou
a estetikou.42 Rozdíly a hranice mezi těmito skupinami jsou často nejasné a mnohými
autory považovány za prolínající se, což zejména v České republice vzhledem
k historickému vývoji, který je popsán níže, jistě platí. Tato práce vychází z paradigmatu
od autorů Veselého, Jurkové a Maderové, že „striktní binární rozlišení v něčem tak
organickém jako je hudební alternativa stejně ani není možné konstruovat“43. Pro
nemainstreamové hudební subjekty vymezující se proti určitým myšlenkám, postupům
nebo zkrátka většině je tedy v této práci použito souhrnné označení „alternativa“
(v souladu s jednotlivými definicemi uvedenými výše).

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. s. 83.
CHADIMA, Mikoláš. Alternativa. Brno: Host, 1992. ISBN 80-85233-11-8. s. 246.
39 BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. s. 58.
40 Ibidem, s. 14.
41 BAČUVČÍK, Radim. Jak posloucháme hudbu? s. 10.
42 GUERRA, Paula. Just can’t go to sleep: DIY cultures and alternative economies from the
perspective of social theory. Portuguese Journal of Social Science. Lisbon: ISCTE – Lisbon
University Institute, 2017, Volume 16, Issue 3, s. 283-303. ISSN 1476-413X, s. 11.
43 VESELÝ, Karel, JURKOVÁ, Zuzana a MADEROVÁ, Blanka. Dotknout se světa / To touch the
World. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013. ISBN 978-80-87398-38-8.
s. 6–8.
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2.2.1 Alternativní hudební scéna v České republice – historie
a současnost

Alternativní hudební scéna na území České republiky byla do velké míry utvářena
totalitním režimem Sovětského svazu v druhé polovině 20. století, kdy socialistická
propaganda do velké míry potlačovala svobodnou a západní tvorbu a po nástupu
normalizace i veškerou hudební alternativu, která typicky nesouhlasila s tehdejší cenzurou
a potlačováním kultury.44 Oficiální prezentace a distribuce hudby pro mnohé hudebníky
nebyla možná kvůli tvrdé cenzuře a omezování umělecké činnosti, přičemž mezi
nejomezovanější oblasti hudby patřil například rock.45 Alternativa v této době potlačování
osobních i národních svobod fungovala jako nástroj protestu a uvolnění a plnila důležitou
funkci propojování subkultur, tedy společenství lidí spojovaných zvláštní aktivitou nebo
vyznáním,46 kterou v určité formě plní dodnes. Právě subkultury byly v době normalizace
často jedním z mála způsobů, jak sdílet myšlenky, touhy a hodnoty nekompatibilní
s režimem. Pro toto období byly typické tzv. rekvalifikace, tedy povinnost hudebníků
přehrát svou tvorbu před komisí, která přísně sledovala dodržování pravidel vizáže,
ideologie, jazyka i vhodnosti celého výstupu.47 Vzhledem k těmto a podobným praktikám
se množství umělců uchylovalo k působení mimo zákon a k samizdatu, protože se chtěli
proti režimu přímo vymezit, nebo pro ně oficiální tvorba jednoduše nebyla možná. Právě
tito umělci a jejich tvorba byly označovány za underground, kdy se jeho představitelé
často skrývali skutečně „pod zemí“ a zcela mimo oficiální scénu. Typickým představitelem
alternativní hudební scény tohoto období je skupina The Plastic People Of The Universe
působící od roku 1968 dodnes (ačkoli dnes ve dvou oddělených segmentech), která byla
poměrně brzy donucena k působení v undergroundu kvůli silné inspiraci v západní tvorbě,
bizarnímu vizuálnímu projevu a protirežimní ideologii, která byla při tehdejší politické
situaci neslučitelná s veřejnou a politickou podporou, nebo alespoň tolerancí.48

VESELÝ, Karel, JURKOVÁ, Zuzana a MADEROVÁ, Blanka. Dotknout se světa / To touch the
World. s. 22.
45 JEŘÁBKOVÁ, K.: Normalizace a česká rocková scéna. Praha, 2014. Bakalářská práce.
Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta. Ústav dějin křesťanského umění. Vedoucí práce
Jaroslav ČECHURA. s. 217.
46 VESELÝ, Karel, JURKOVÁ, Zuzana a MADEROVÁ, Blanka. Dotknout se světa / To touch the
World. s. 8.
47 Bigbít. 18. díl, Doba temna - rekvalifikace [dokumentární pořad]. Praha: Česká televize, 1998.
[cit. 21.2.2021] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/29635818825/.
48 SLABÝ, Zdeněk K. a SLABÝ, Petr. Svět jiné hudby. Praha: Volvox Globator, 2002. ISBN 807207-494-6. s. 685–689.
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Po pádu totalitního režimu již není pro alternativní hudebníky nutné se skrývat a utíkat
před zákonem, čímž se její původní podstata změnila. Původně undergroundoví muzikanti
začali

po

roce

1989

spolupracovat

s menšími

a

nemainstreamovými

studii

a vydavatelstvími, dostali se do televizí a časopisů a mnohdy po pádu totality prožívali
zmatené časy, kdy se již neměli vůči čemu vymezit, jak činili původně.49 I po změně
poměrů si však představitelé alternativy uchovali snahu o hudební vyjadřování pocitů
z existence, důraz na autenticitu a určitý kontrast.50 Dnes vznikající alternativní hudební
uskupení již mají podstatně větší výběr při nahrávání a distribuci hudby, díky čemuž
produkují kvalitnější výstupy, a stále si zakládají na nezávislosti (zejm. na velkých
produkčních společnostech), improvizaci, originalitě a vymezování se proti aktuálním
globálním i lokálním tématům,51 například kapitalismu, konzumu a ideologickým hnutím
typu neonacismus. I v dnešní demokratické době si své místo udržují subkultury, které
alternativní hudba stále typicky spojuje. Dnes se subkultury vyznačují určitou formou
sebevyjádření, identity nebo aktivity, přičemž jsou s některým hudebním odvětvím přímo
spjaté, jako je tomu například v případě punkové kultury,52 a zároveň často působí
v online prostoru, například na diskusních fórech a sociálních sítích.53 Alternativní hudební
scéna má tedy dnes snazší působení, než tomu bývalo v minulém století, nicméně
vzhledem k otevřeným možnostem a komercializaci dochází běžněji než dříve ke
sklouznutí alternativních subjektů k mainstreamu. Důvodem může být finanční motivace
i náhlá popularita a navázání spolupráce s velkými produkcemi, značkami či médii.

2.3 Komerční subjekty a značky

V ekonomii rozlišujeme komerční a neziskové organizace, s čímž přímo souvisí i samotný
marketing. Zatímco nekomerční (neziskové) organizace nebyly založeny za účelem
dosažení a rozdělení zisku,54 za komerční organizaci (nebo obchodní firmu) považujeme
takovou organizaci, která za účelem zisku založena byla. Komerční organizace jedná
primárně za účelem prodeje svého produktu či služby cílovým trhům55 a zároveň používá

VESELÝ, Karel, JURKOVÁ, Zuzana a MADEROVÁ, Blanka. Dotknout se světa / To touch the
World. s. 24.
50 Ibidem, s. 32.
51 Ibidem, s. 36.
52 HODKINSON, Paul. Media, Culture and Society. s. 3.
53 Ibidem, s. 215.
54 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení.
Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-41-6. s. 177.
55 KOTLER, Philip a KELLER, Kevin L. Marketing management. s. 40.
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marketingovou komunikaci k informování, přesvědčování a upomínání spotřebitelů
o svých výrobcích či značce.56 V této práci jsou organizace, které konají za účelem
prodeje produktu či služby jednotně označovány jako komerční subjekty. Tato práce se
věnuje zejména těm komerčním subjektům, které s hudebním průmyslem přímo
nesouvisejí, jako jsou například pivovary a sázkové kanceláře.
S jakoukoli organizací včetně politických stran, neziskových organizací, umělců či
komerčních subjektů a jejími marketingovými aktivitami souvisí také značka a budování
značky (též brand a branding). Pod pojmem značka rozumíme soubor elementů vázaných
na organizaci, produkt nebo produkty, které jsou specifické a odlišují je od konkurence.
Tyto elementy se většinou pojí se specifickými vlastnostmi produktu nebo organizace
a pomáhají cílovému zákazníkovi (popř. klientovi, voličovi, podporovateli, divákovi apod.)
v rozhodovacím procesu. Budování značky mohou využívat různé organizace a subjekty
ke zvýšení povědomí o sobě a svém produktu, získání popularity i zvýšení prodejů. Lze jej
samozřejmě použít v dalších oblastech mimo komerční subjekty a hudební průmysl, těm
se však tato práce nevěnuje.
V souvislosti s budováním značky a komunikací obecně lze využít řadu nástrojů.
Vzhledem k tématu tohoto textu stojí za zmínku práce se subkulturami a komunitami,
přičemž právě subkultury tvoří důležitou součást alternativní hudební scény (viz oddíl 2.2).
V dnešní době je poměrně běžná snaha marketérů o vytvoření asociací mezi produkty
a různými komunitami či životními styly.57 Posluchači hudby, zejména tedy alternativní,
mívají vzhledem k jejímu vymezení oproti masové většině řadu společných rysů životního
stylu či filozofie, čímž tvoří nový prostor pro vytváření produktů a komunikace přímo na
míru publiku. Tento fakt může být užitečný i pro účely brandingu a marketingové
komunikace58 tím, že umožňuje komunikační zásah určitého publika skrz společný zájem,
tedy hudbu, která může rovněž přispět k budování značky nebo umístění značky na trhu.
Pro komerční subjekty je případná spolupráce s alternativní hudební scénou zajímavá
také v tom, že představuje cestu k publiku, které se do určité míry proti konzumu
a mnohdy i marketingu vymezuje.

KOTLER, Philip a KELLER, Kevin L. Marketing management. s. 516.
HODKINSON, Paul. Media, Culture and Society. s. 165.
58 BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě. s. 58.
56
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2.3.1 Příklady spolupráce jiných odvětví s komerčními subjekty

Při marketingové komunikaci a budování značky komerční subjekty často využívají
spolupráce s nesouvisejícími odvětvími například ve formě výše uvedené reklamy,
sponzoringu, product placementu nebo influencer marketingu. Taková spolupráce může
být výhodná z několika směrů podobně, jako je uvedeno výše v souvislosti s potenciální
spoluprací s alternativní hudební scénou. Může upevnit pozici komerčního subjektu na
trhu, podpořit jeho image a značku, upoutat pozornost nebo i šokovat. Se sponzoringem
a s ním souvisejícím umístěním propagačních poutačů a předmětů sponzora se
setkáváme typicky u sportovních utkání, a to na dresech hráčů, po stranách hřiště,
v těsně navázaných reklamních spotech při vysílání sportovního utkání v televizi
a podobně. Jako příklad účinkování nesouvisející známé osobnosti v reklamě lze uvést
tah pivovaru Gambrinus v roce 2019, který do své televizní reklamy ku příležitosti 150 let
značky obsadil slavného amerického iluzionistu Davida Copperfielda. Ten v reklamě
demonstroval, že ačkoli dokáže při svých vystoupeních nechat zmizet téměř cokoli, u piva
Gambrinus se mu to nepodaří, jelikož Gambrinus je zde již 150 let.59 Známý český
sexuolog Radim Uzel dosud (pozn. duben 2021) účinkuje v reklamě přípravku ArginMax
sloužícího ke zlepšení sexuální výkonnosti, kde je využívána Uzlova image odborníka pro
zvýšení důvěryhodnosti výrobku. V českém prostoru se objevuje i product placement,
který využila například firma Nábytek Jamall, jejíž katalog a produkty byly zobrazeny
a chváleny v seriálu televizní stanice Nova Ordinace v růžové zahradě v roce 2011 (tento
případ však odporoval platné legislativě, kvůli čemuž musela televizní stanice zaplatit
pokutu).60

MediaGuru: Gambrinus Copperfielda nakonec obsadil do kampaně. In: Aktuality, Reklama.
MediaGuru.cz [online]. MediaGuru.cz, 31.5.2019. [cit.
17.2.2021] Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/05/gambrinus-copperfielda-nakonec-obsadil-do-kampane/.
60 Lidovky.cz, ČTK: Nova to se skrytou reklamou v Ordinaci přehnala, zaplatí pokutu. In:
Lidovky.cz.
[online].
Lidovky.cz,
21.9.2012.
[cit.
17.2.2021].
Dostupné
z:
https://www.lidovky.cz/byznys/media/nova-to-se-skrytou-reklanou-v-ordinaci-prehnala-zaplatitucnou-pokutu.A120921_104222_ln-media_mev.
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3. Metodologie
3.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky

Tato bakalářská práce si klade za cíl zodpovědět otázku „Jakým způsobem funguje
spolupráce mezi současnou českou alternativní hudební scénou a komerčními subjekty?“,
tedy odvodit a zmapovat specifika této spolupráce, u kterých stojí na jedné straně
komerční a finančně motivované entity a na straně druhé hudební subkultury, které by ze
své podstaty měly fungovat v nekonzumní a finančně nemotivované, tedy alternativní,
dimenzi. Výzkum se opírá o výchozí paradigmata definovaná v teoretické části. Jedná se
zejména o definici hudby a jejích funkcí, použití hudby v marketingových aktivitách,
definici alternativní hudební scény v porovnání s mainstreamem, historii a současnost
alternativní hudební scény v České republice a definice pojmů „komerční subjekt“
a „značka“.

3.2 Respondenti

Respondenti byli vybráni metodou intenzivního účelového vzorkování, která podle autora
Jana Hendla umožňuje získání hlubších informací a intenzivní manifestaci zvoleného
fenoménu,61

tedy

v tomto

případě

zkušenosti

respondenta

se

spoluprací

s komerčním/komerčními subjektem/subjekty. Samotný výběr byl podložen rešerší
a dlouhodobým pozorováním autorky.62 Jednotlivé případy spolupráce respondentů jsou
v této práci chápány jako výzkumné subjekty a jsou stručně popsány společně se
zasazením do teoretického rámce definovaného v kapitole 2 spolu s představením v nich
figurujících komerčních subjektů.
Kritéria pro výběr byla stanovena jako:
K1: Příslušnost respondenta k současné české alternativní hudební scéně podle
oddílu 2.2.
K2: Příslušnost protějšku spolupráce ke komerčním subjektům podle oddílu 2.3.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 4. vydání. Praha: Portál,
2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 156.
62 Pozn.: Autorka této práce se dlouhodobě věnuje české alternativní hudební scéně v osobním
i profesním životě, což umožnilo vlastní autentické pozorování. Se všemi aktéry byla autorka
seznámena již před zpracováním práce, při jejich popisu tedy využívá i vlastních znalostí.
61
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K3: Rysy spolupráce odpovídající marketingovým jevům podle oddílů 2.1.1 a 2.1.2.
Uvedené marketingové jevy, tedy primárně reklama, product placement, influencer
marketing a sponzoring, jsou upřednostňovány, jelikož je právě jim věnováno nejvíce
prostoru v literatuře, z níž tato práce vychází, a zároveň se s nimi autorka nejčastěji
setkávala v rámci vlastního pozorování.
Respondenti z řad současné české alternativní hudební scény byli celkem čtyři a byli
vybráni autorkou z širšího vzorku podle dostupnosti, udělení souhlasu s rozhovorem a
zastoupení typů spolupráce zpracovaných v teoretické části této práce. Respondenti jsou
uvedeni v následujícím seznamu včetně jejich představení a odůvodnění jejich zařazení
k alternativní hudební scéně.
1) Milan Smrčka, uměleckým pseudonymem Záviš, je písničkářem a představitelem
žánru „pornofolk“.63 Závišovy písně většinou sestávají z jeho vlastního zpěvu a hry
na kytaru, přičemž jsou texty typické ostrým až vulgárním slovníkem a tematikou
hospod, sexu a podobně. Písničkář své texty vysvětluje záměrem pobavit
publikum a zpívat o životě takovém, jaký skutečně je, protože se dle vlastních slov
„nechce přetvařovat“.64 Vzhledem ke kontroverzi Závišových textů a vymezení
oproti většině či přetvářce jej můžeme zařadit k alternativní hudební scéně.
2) Žižkovská Noc je multižánrový klubový festival, který probíhá každoročně65
v různých podnicích pražské čtvrti Žižkov.66 Program festivalu tvoří mimo dalších
sekcí zejména hudební vystoupení interpretů, kteří se v drtivé většině hlásí
k alternativním proudům.67 Pro festival jsou stěžejními hodnotami otevřenost,
solidarita, dobročinnost, udržitelnost, propojování komunit a vymezení se

Záviš - kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy Intolerance a Tatiho Prázdnin pana Hulota aneb
Vznik a zánik Československa (1918–1992). In: Československá filmová databáze. [online].
ČSFD.cz, [2006]. [cit. 20.3.2021]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/223771-zavis-knizepornofolku-pod-vlivem-griffithovy-intolerance-a-tatiho-prazdnin-pana-hulota-aneb-vznik-a-zanikceskoslovenska-1918-1992/prehled/.
64 Kytary.cz. Záviš ON AIR: „Karel Gott si objednal celou moji diskografii.“. In: YouTube.com.
[online].
Kytary.cz,
8.7.2020.
[cit.
20.3.2020].
6:05–6:55.
Dostupné
z:
https://www.youtube.com/watch?v=CFY_Ws0XVww.
65 Pozn.: V roce 2020 festival vzhledem k opatřením proti pandemii onemocnění covid-19
neproběhl.
66 Žižkovská Noc. In: Facebook.com. [online facebooková stránka]. Žižkovská Noc, cca 2011-2021.
[cit. 20.3.2021]. Dostupné z: https://www.facebook.com/zizkovskanoc.
67 Zdroj: Vlastní pozorování autorky.
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proti konkurenčnímu boji a nevraživosti.68 Tyto rysy jej odlišují od mainstreamové
hudební scény a řadí jej ke scéně alternativní.
V době zpracování práce, tedy v prosinci 2020 až dubnu 2021, byl naposledy
festival uskutečněn v roce 2019. Festival byl plánován i na rok 2020, kvůli
pandemii onemocnění covid-19 však neproběhl. Výzkum se zaměřuje na komerční
spolupráce během posledního uskutečněného ročníku a zároveň na plánované
spolupráce pro zrušený ročník v roce 2020.
3) Festival Bez Šance Fest je benefiční hudební festival pořádaný punk-rockovou
kapelou Bez Šance, který se zaměřuje na tvrdší a alternativnější hudební styly.
Jeho hlavními záměry jsou pomoc potřebným a zlepšení vnímání punkové
subkultury širokou veřejností.69 Jelikož je festival orientován na alternativní
interprety i žánry a k alternativě se hlásí také kapela Bez Šance, je nejen v této
práci rovněž považován za součást alternativní hudební scény.
Festival Bez Šance Fest díky dočasnému uvolnění vládních opatření proti
pandemii onemocnění covid-19 proběhl i v roce 2020, výzkum je tedy zaměřen na
tento ročník.

4) Martin Pohl kromě svých dalších aktivit vystupuje pod pseudonymy Řezník
a Marty. Ve veřejném prostoru je nejvíce známý jako Řezník, rapper žánru
horrorcore. Žánr se vyvinul z hip hopu a je pro něj typická kontroverze a inspirace
v hororech.70 Řezník je vnímán jako kontroverzní umělec pro svou tvrdou
horrorcorovou hudbu a texty, ve kterých je častým motivem například násilí. Pod
pseudonymem Marty vystupuje Martin Pohl jako autor kreslených vtipů, které
vychází online i knižně pod názvem Martyho Frky. Tyto kresby se zaměřují na
černý humor a jsou rovněž kontroverzní,71 a to nejen kvůli jejich tematice, ale i díky

Žižkovská noc 2020 - multižánrový festival – zrušeno. In: Kudy z nudy. [online]. CzechTourism,
© 2021. Dostupné z: https://www.kudyznudy.cz/akce/zizkovska-noc-2016-zimni-multizanrovyfestival.
69 Bez Šance Fest. In: Bez Šance.cz [online]. Bez Šance, ©2019. [cit. 25.3.2021]. Dostupné z:
https://bezsance.com/bez-sance-fest/.
70 Recording Arts Canada. College of Sound & Music Production. Evolution of Horrorcore. In:
Recording Arts Canada [online]. Recording Arts Canada College, nedatováno. [cit. 20.3.2021].
Dostupné z: https://recordingarts.com/record/evolution-of-hip-hop/horrorcore.
71 Martyho Frky Official. In: Instagram.com. [online instagramový účet]. Martyho Frky, cca
2019–2021. [cit. 20.3.2021]. Dostupné z: https://www.instagram.com/martyhofrkyofficial/?hl=cs.
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5) postavě Řezníka, která je z aktivit Martina Pohla nejznámější. Ten se otevřeně
vymezuje proti mainstreamu,72 což z něj společně s kontroverzí činí představitele
alternativy.

Tato práce zahrnuje pouze respondenty představující jednu stranu

spolupráce

a nevěnuje se straně druhé, kterou tvoří komerční subjekty. Pro tento postup se autorka
rozhodla, protože lze motivaci a profit z takové spolupráce z pohledu komerčních subjektů
snadno zdůvodnit ekonomickým chováním firem dostupným v literatuře. Toto chování je
nastíněno v oddíle 2.2.1.

3.3 Forma výzkumu

Pro zodpovězení výzkumné otázky zvolila autorka textu kvalitativní dotazování formou
rozhovoru vzhledem k variabilitě tématu. Výzkum byl proveden polostrukturovanými
hloubkovými rozhovory s otevřenými otázkami vedenými s jednotlivými respondenty. Tato
metoda byla vybrána za účelem udržení základní struktury interview zároveň
s poskytnutím co největšího prostoru pro respondenty.73 Rozhovory byly realizovány
formou položení tří základních otevřených otázek s prostorem pro doplňující dotazy
a rozvedení odpovědí. Cílem těchto otázek bylo zjištění faktických informací i osobních
postojů v souvislosti se zkoumanými fenomény. Protože výzkum probíhal v době
pandemie onemocnění covid-19, veškeré rozhovory proběhly telefonicky a skrze
videohovory při souběžném zaznamenávání poznámek tazatelkou. Rozhovory nebyly
nahrávány kvůli omezeným technologickým možnostem autorky. Otázky měly následující
znění:
1) Jaká byla aktérova motivace ke komerční spolupráci?
2) Jaká byla specifika spolupráce a za jakých podmínek proběhla?
3) Jaké byly přínosy a další výsledky spolupráce?

HOUDA, Přemysl. Rapper Řezník: Má postava je fiktivní padouch. Vážně to nemyslím. In: Česká
pozice.
[online].
26.12.2013.
[cit.
20.3.2021].
Dostupné
z:
https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/rapper-reznik-ma-postava-je-fiktivni-padouch-vazne-tonemyslim.A131213_231719_pozice_138162.
73 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 4. vydání. Praha: Portál,
2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 178.
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3.4 Prezentace a analýza dat

V praktické části této práce jsou získaná data prezentována technikou selektivního
protokolu, tedy shrnutí pouze relevantních informací z výpovědí respondentů při
vypouštění irelevantních informací včetně kontextu rozhovoru,74 které nejsou i vzhledem
k formě rozhovorů potřebné pro výzkumné účely této práce. Tato technika byla zvolena
s ohledem na metodu sběru dat a kvůli úspoře prostoru v práci společně se zachováním
relevantních a tematicky důležitých poznatků.
Pro analýzu získaných a prezentovaných dat zvolila autorka práce techniku otevřeného
kódování. Odpovědi respondentů jsou tematicky rozebírány a jsou v nich vyhledávána
témata, společné rysy a odlišnosti vedoucí k zodpovězení výzkumné otázky.75 Vzhledem
k povaze výzkumu, který poskytuje prostor pro vlastní výpověď respondentů bez pevně
stanovené struktury vyjma předem připravených otázek, umožňuje zvolený postup
pečlivou analýzu jednotlivých odpovědí bez ohledu na odlišnosti ve vyjadřování a pojetí
odpovědi jednotlivými respondenty. Účelem této analýzy je odvození a zmapování specifik
na základě sebraných dat, a tedy zodpovězení výzkumné otázky. Výsledky výzkumu jsou
nakonec diskutovány.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 4. vydání. Praha: Portál,
2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 214.
75 Ibidem. s. 251–252.
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4. Praktická část
4.1 Popisy výzkumných subjektů

4.1.1 Spolupráce písničkáře Záviše a pivovaru Gambrinus

Český pivovar Gambrinus vaří stejnojmenné pivo a ve své marketingové komunikaci
klade důraz nejen na kvalitu piva, ale i na dostupnost, tradici a podporu běžných zájmů,
jako je například fotbal.76 Všeobecně je Gambrinus považován za lidovou a dostupnou
značku. Gambrinus vydal v roce 2019 na svém YouTube kanálu video s názvem „Nový
song o Gábině“,77 v němž účinkuje písničkář Záviš a ku příležitosti 150. narozenin značky
hraje na kytaru a zpívá o svém vřelém vztahu k tomuto pivu, které stojí v půllitru na stole
před ním (viz obr. 1). Celou dobu trvání videa je v pravém horním rohu zřetelný vodoznak
s logem Gambrinus a dodatkem „150 let“ poukazující na sdělení videa. Jedná se
o reklamní spot, jehož ústředními motivy jsou postava Záviše a reklamní píseň. Další
prvky, jako je digitální vodoznak, půllitr, pivní tácky, dekorativní předměty s logem
pivovaru na pozadí a podobně, jsou spíše atmosférickými doplňky videa dokreslujícími
jeho marketingovou podstatu.

Obr. č. 1: Nový song o Gábině (0:22). Gambrinus, 2020.
Gambrinus. [online]. Gambrinus, 2020. [cit. 25.3.2021]. Dostupné z: https://www.gambrinus.cz/.
GambrinusChannel. Záviš – nový song o Gábině. In: YouTube.com. [online]. Gambrinus,
11.3.2019. [cit. 25.3.2021]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ptdDscbjXDM.
76
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Písničkář Záviš je známý svým nevybíravým slovníkem (viz oddíl 3.2), což je využito
v ústřední písni spotu. Text písně často evokuje zakončení sloky či verše vulgárním
slovem, k čemuž vyzývá i znalost písničkářovy tvorby. Verš je však vždy na poslední chvíli
nahrazen nezávadným slovem. Zde je uveden přepis textu písně včetně naznačení
odmlk:78

„Když sud piva zasyčí
všechno rázem mám v… pytli
chutě na mok zlatý mě chytly.
V neděli či pondělí
ostatní je v… prachu hned
je tady už sto padesát let.
Nesmíš hledět brachu na kačku
A nevidět všude… zatáčku
A ten kdo životem pohrdá
Ať si radši někde… pívo dá.
Pan Gambáč je jistota
To je moje hodnota
Jako že mám v gatích… košili.
Nač bychom je potom nosili“.79

Na samém konci videa zazní reklamní voiceover ve znění: „I kdyby Záviš jednou změnil
slovník, my budeme pořád vařit pivo jedná báseň. Gambrinus. Na dalších 150 let“.80
V reklamním spotu je hudba využita jako prostředek sdělení. Ačkoli disponuje i obrazem,
zvuková složka je funkční sama o sobě, protože text písně komunikuje zpěvákův pozitivní
vztah k pivu Gambrinus a zdůrazňuje tradici a pevnou pozici značky. Optikou využití
Pozn.: Transkripci provedla autorka této práce dne 25.3.2021 na základě videa a titulků v něm.
GambrinusChannel. Záviš - nový song o Gábině. 0:06–0:58.
80 Ibidem. 1:01–1:10.
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marketingových technik v souvislosti s hudbou můžeme v reklamě pozorovat kromě
reklamní písně i formu influencer marketingu. Účinkování veřejně známého umělce
v reklamě lze považovat za využití konceptu názorových vůdců. V tomto případě navíc
reklama odpovídá písničkářovu stylu, je odlehčená, humorná a vzhledem k reakcím
fanoušků v komentářích pod YouTube videem81 byla publikem velmi dobře přijata.

4.1.2 Spolupráce festivalu Žižkovská Noc se společnostmi
Burrito Loco a Pivovar Albrecht

Burrito Loco je český řetězec rychlého občerstvení, který nabízí mexickou kuchyni
z kvalitních surovin a pobočky fungující nonstop sedm dní v týdnu.82 Řetězec zároveň
poskytuje možnost sestavení pokrmu dle vlastních preferencí,83 stravování zde je tedy
vhodné i pro alergiky, vegetariány či vegany. Pivovar Albrecht je zaměřen na poctivost
a kvalitu svých nepasterizovaných piv, originalitu a experimentování. Spolu s dalšími
organizacemi jsou firmy Burrito Loco a Pivovar Albrecht uvedeny jako partneři festivalu
Žižkovská Noc například na webu.84 Během posledního uskutečněného ročníku Žižkovské
Noci měli návštěvníci na základě festivalové pásky nárok na jídlo v řetězci Burrito Loco
zdarma a značka byla zahrnuta i v dalších oblastech festivalu, jako je například
festivalová mapa, kde byla jako stanoviště vyznačena žižkovská pobočka řetězce.85
Partnerství s Pivovarem Albrecht na rozdíl od partnerství se sítí rychlého občerstvení
nebylo realizováno, jelikož bylo plánováno na zrušený festival v roce 2020.
Oba případy spolupráce splňují aspekty sponzoringu, tedy komerčního propojení firmy
a dalšího subjektu v očích diváků, který je však při vnějším pozorování založen na směně
nefinančních výhod a propagačního prostoru na obou stranách.

GambrinusChannel. Záviš – nový song o Gábině. Komentářová sekce. [cit. 25.3.2021].
RICHTER, Jan. Pražský Američan prorazil s mexickou kuchyní. Podíl v jeho Burrito Loco koupil
majitel Leo Expressu. In: Ekonom.cz. [online]. Ekonom.cz, 12.10.2017. [cit. 25.3.2021]. Dostupné
z: https://ekonom.cz/c1-65911760-prazsky-american-ktery-prorazil-s-mexickou-kuchyni.
83 Burrito Loco. [online]. Burrito Loco, 2018. [cit. 25.3.2021]. Dostupné z: https://burritoloco.cz/.
84 Žižkovská Noc. Partneři. In: Žižkovská Noc.cz [online]. Žižkovská Noc, 2021. [cit. 25.3.2021].
Dostupné z: https://zizkovskanoc.net/partneri.php.
85 Zdroj: Vlastní pozorování autorky.
81
82
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4.1.3 Spolupráce festivalu Bez Šance Fest se společnostmi
Radegast, CDS Náchod, MycoMedica a Bazény Machov

Festival Bez Šance Fest vzhledem ke svému benefičnímu charakteru spolupracuje
s řadou dárců a sponzorů, mezi které v roce 2020 patřily mimo jiné společnosti Radegast,
CDS Náchod, Bazény Machov a MycoMedica.86 Tyto firmy jsou uveřejněny na online
kanálech festivalu a byly viditelné na některých dalších místech v offline prostoru přímo
v průběhu festivalu.87 Nejvýrazněji probíhala spolupráce mezi festivalem a značkou piva
Radegast, která byla zřejmá z pivního stanu označeného značkou pivovaru, nabídky piva
Radegast jakožto jediného alkoholického piva a umístění loga pivovaru na festivalové
materiály, jako jsou plakáty a letáky. Loga a další prvky ostatních vybraných partnerů,
tedy silničního dopravce CDS Náchod, společnosti prodávající medicinální houby
MycoMedica a výrobce plastových nádrží Bazény Machov, byly v průběhu festivalu
viditelné na inzertních plochách, jako jsou bannery, plakáty a letáky, a zároveň na
webových stránkách a sociálních médiích festivalu. Společnost Bazény Machov navíc
byla navíc zobrazena na plastové kasičce na výtěžek z festivalu, která byla ke spatření
u vchodu do festivalového areálu.88
Tyto jevy lze vzhledem k přítomnosti marketingových prvků přímo nesouvisejících
s festivalem označit za sponzoring, popřípadě dárcovství. Je zde také patrný product
placement v místě konání festivalu v případě darované kasičky, která byla viditelně
výrobkem jednoho z partnerů.

4.1.4 Spolupráce Martyho Frků a společnosti Fortuna

Martin Pohl alias Marty v rámci svých kreslířských aktivit nakreslil několik vtipů, tzv.
Martyho Frků, pro sázkovou kancelář Fortuna. Fortuna je vedoucí značkou v oblasti
kurzových sázek, která zákazníkům nabízí sázení na sport a další oblasti.89 Komunikace
značky zejména na sociálních sítích, konkrétně na facebookové stránce, je viditelně

Bez Šance Fest VI. In: Facebook.com. [online facebooková událost]. 2020. [cit. 25.3.2021].
Dostupné z: https://www.facebook.com/events/461788774401090.
87 Zdroj: Vlastní pozorování autorky.
88 Zdroj: Vlastní pozorování autorky.
89 Fortuna Entertainment Group. O Fortuně. In: Fortunagroup.eu [online]. Nedatováno. [cit.
28.3.2021]. Dostupné z: https://www.fortunagroup.eu/cz/o_fortuna_group/index.html.
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odlehčená a neformální.90 Právě pro svou facebookovou komunikaci s fanoušky Fortuna
využila několik tematických Martyho Frků, které publikovala v letech 2014 až 2019.91 První
z těchto příspěvků, který se na stránce objevil v dubnu 2014 jako podpora sázení na
hokejové zápasy, obsahoval kresbu s účelovým zkomolením jména hokejisty Tomáše
Plekance a uvedení Fortunou ve znění: „Máme pro vás novinku, občas sem budeme
dávat pro odlehčení speciální Martyho frky se sportovní tématikou, které Marty kreslí
přímo pro nás. Budeme rádi, když nám dáte zpětnou vazbu, jestli se vám líbí :-)“92 (viz
obr. 2) Poslední příspěvek tohoto typu se na stránce objevil v květnu 2019 s ilustrací
přesmyčky sportovního termínu „hrát pět na tři“ a komentářem Fortuny: „No tak hlavně,
aby to naši dnes večer "natřeli" Kanadě! :-) Nějaká ta přesilovka 5 na 3 by se ale určitě
hodila!“93 (viz obr. 3). S ohledem na popularitu Martyho Frků, kterou lze doložit více než
134 000 sledujícími na Facebooku94, neformální komunikaci značky a komentář Fortuny
u prvního příspěvku se jedná o osvěžující komunikační prvek sázkové kanceláře
využívající postavu Martina Pohla ve formě nepřímého influencer marketingu a zároveň
přispívající k budování značky společnosti Fortuna.

iFortuna.cz. In: Facebook.com. [online facebooková stránka]. iFortuna, cca 2009–2021. [cit.
26.3.2021]. Dostupné z: https://www.facebook.com/iFortuna.cz.
91 Ibidem.
92 Příspěvek uživatele iFortuna.cz. In: Facebook.com. [online facebookový příspěvek]. iFortuna,
17.4.2014.
[cit.
26.3.2021].
Dostupné
z:
https://www.facebook.com/iFortuna.cz/photos/10152296046270837/.
93 Příspěvek uživatele iFortuna.cz. In: Facebook.com. [online facebookový příspěvek]. iFortuna,
25.5.2019.
[cit.
26.3.2021].
Dostupné
z:
https://www.facebook.com/iFortuna.cz/photos/10156981080650837.
94 Martyho Frky. In: Facebook.com. [online facebooková stránka]. Martyho Frky, cca 2012-2021.
[cit. 26.3.2021]. Dostupné z: https://www.facebook.com/martyhofrky3.
90
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Obr. č. 2: Martyho Frky. Martin Pohl, publikováno 7. 4. 2014.

Obr. č. 3: Martyho Frky. Martin Pohl, publikováno 25. 5. 2019.

Tento případ spolupráce je v této práci uveden jako doplňující. Cílem zařazení tohoto
případu je demonstrace spolupráce aktéra s komerčním subjektem, který tuto spolupráci
navázal v rámci jiných než hudebních aktivit, ale přesto byla ovlivněna aktérovým
působením v alternativní hudební sféře.
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4.2 Rozhovory s aktéry alternativní hudební scény

Tato část se věnuje samotným rozhovorům, které byly s aktéry současné české
alternativní hudební scény provedeny. Všichni zde uvedení respondenti uvedli souhlas
s použitím jejich odpovědí v této bakalářské práci, jejich parafrázováním a spojením
s jejich osobou. Všechny rozhovory probíhaly formou telefonátu nebo videohovoru a byly
autorkou vedeny z Prahy.

4.2.1 Milan Smrčka (Záviš)

1) Jaká byla aktérova motivace ke komerční spolupráci?

Písničkář Záviš byl osloven s nabídkou spolupráce přímo pivovarem Gambrinus. Jako
motivaci uvedl, že má jeden z jeho oblíbených podniků ve stálé nabídce dvanáctistupňové
pivo Gambrinus, které mu chutná a má ho velmi rád. Se spoluprací ihned souhlasil kvůli
osobnímu vztahu ke značce. Spolupráce nebyla z písničkářovy strany poháněna finanční
motivací, ačkoli byla drobná finanční odměna součástí spolupráce, ale ochotou podpořit
svou oblíbenou značku. Jiné marketingové spolupráci by se bránil, pokud by se nejednalo
o značku či produkt, ke kterým by měl podobně dobrý vztah, nebo nebyla nutná kvůli
aktérově osobní finanční situaci.95

2) Jaká byla specifika spolupráce a za jakých podmínek proběhla?

Pivovar respondenta požádal o napsání reklamní písně a předložil mu její rámcové
zadání. Jednou z mála podmínek zadavatele byla nezávadnost, tedy absence vulgárních
výrazů, kvůli distribuci reklamy. Písničkář měl s psaním písně jinak volnou ruku.
Zadavateli následně předložil několik verzí. „Nový song o Gábině“ představený v oddíle
4.1.1 byl poté zvolen finálním. Záviš hrající a zpívající tuto píseň byl natočen v restauraci,
která nabízela inzerované pivo. Podle respondentových slov probíhalo natáčení snadno,
rychle a příjemně.96

95
96

SMRČKA, Milan, písničkář Záviš [telefonický rozhovor]. Praha 18. 3. 2021.
Ibidem.

27

3) Jaké byly přínosy a další výsledky spolupráce?

Písničkář uvedl, že pro něj byla hlavním přínosem samotná podpora oblíbené značky
písní, kterou pro ni rád složil. Mezi fanoušky a přáteli zaznamenal kladné ohlasy na znění
písně i celou spolupráci. Písničkář by se dle rozhovoru další obdobné spolupráci nebránil,
muselo by se však jednat o něco, co je mu osobně blízké, jako tomu bylo u piva
Gambrinus. Spolupráci čistě za účelem zisku by zvažoval jedině při existenční nouzi.97

4.2.2 Festival Žižkovská Noc

Producent festivalu Žižkovská Noc Štefan Cima, s nímž byl rozhovor veden, na úvod
rozhovoru vysvětlil, že se festival namísto běžného sponzoringu a barterové spolupráce
usiluje spíše o budování vzájemných vztahů s partnery, kteří jsou pečlivě vybíráni podle
filozofie festivalu. Zároveň upozornil, že spolupráce s řetězcem Burrito Loco uskutečněná
v roce 2019, měla proběhnout i v roce 2020, kdy byl festival kvůli pandemii zrušen, a je
plánována i na další ročníky. Spolupráce s Pivovarem Albrecht dosud neproběhla, ale
s její realizací festival stále počítá.98

1) Jaká byla aktérova motivace ke komerční spolupráci?

Festival podle respondenta realizuje hodnotový přesah ve všech aktivitách festivalu
včetně partnerů. Festival oslovil Pivovar Albrecht prostřednictvím zaměstnance pivovaru,
který se zároveň podílel na benefičním hudebním projektu spjatém se Žižkovskou Nocí.
Motivací ke spolupráci nebyla ze strany festivalu jen směna peněz za reklamní prostor,
ale zejména budování komunit a vzájemná podpora obou subjektů, které sdílí stejné
hodnoty.99
Motivace a způsob navázání spolupráce s řetězcem Burrito Loco byly dle slov producenta
festivalu obdobné. Partnerství bylo navázáno za účelem zvýraznění image udržitelného
SMRČKA, Milan, písničkář Záviš [telefonický rozhovor]. Praha 18. 3. 2021.
CIMA, Štefan, producent festivalu Žižkovská Noc [videohovor přes konferenční platformu Zoom].
Praha, 16. 3. 2021.
99 Ibidem.
97
98
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festivalu, jelikož firma na udržitelnost klade důraz a umožňuje vegetariánské a veganské
stravování.100

2) Jaká byla specifika spolupráce a za jakých podmínek proběhla?

Respondent uvedl, že Žižkovská Noc přistupovala k oběma partnerům jako ke klientům.
Partnerství s pivovarem mělo přinést festivalu finanční příspěvek a pivní produkty,
zatímco pro mimopražský pivovar mělo znamenat distribuci a rozšíření povědomí
o značce do pražské čtvrti Žižkov. Pivo Albrecht mělo být využito jako kvalitní a neobvyklý
catering pro účinkující interprety. Zároveň byla připravována akce, při níž měly do
festivalu zapojené podniky zařadit do nabídky pivo Albrecht a tím rozšířit distribuční síť
pivovaru. Respondent také zdůraznil vzájemnou podporu obou partnerů, která byla
důležitou součástí procesu.101
Produkty řetězce Burrito Loco byly rovněž použity jako catering pro interprety, byly ale
připraveny i pro návštěvníky, kteří měli díky festivalové vstupence, respektive pásce na
ruce nárok na jídlo zdarma. V nočních hodinách se také jednalo o jedinou možnost
kvalitního vegetariánského stravování, čímž stoupl přínos spolupráce pro návštěvníky.
V rámci kampaně během nerealizovaného ročníku v roce 2020 plánoval řetězec také
představení nového produktu ve spolupráci s festivalem, jehož uvedení mělo doprovázet
i pivo Albrecht.102

3) Jaké byly přínosy a další výsledky spolupráce?

Základním přínosem je dle respondenta budování hodnot festivalu a vztahů s partnery.
V případě Pivovaru Albrecht byly a jsou očekávány výsledky ve formě podpory
a zviditelnění pivovaru v Praze a rozšíření distribuce. Z úhlu pohledu festivalu je tímto
výsledkem kromě finančního přínosu i nabídka kvalitního a neobvyklého piva vystupujícím
a návštěvníkům, u nichž je očekáván pozitivní ohlas. Tento ohlas se dostavil i v případě
cateringu od firmy Burrito Loco, který ocenili nejen návštěvníci, ale i interpreti. Ti dle
výpovědi producenta festivalu mnohdy přímo požadují vegetariánské a udržitelné
CIMA, Štefan, producent festivalu Žižkovská Noc [videohovor přes konferenční platformu
Zoom]. Praha, 16. 3. 2021.
101 Ibidem.
102 Ibidem.
100

29

občerstvení. I u tohoto partnerství bylo výsledkem zviditelnění partnera a přispění k image
a hodnotovému kodexu festivalu.103

4.2.3 Festival Bez Šance Fest

Respondentem za festival Bez Šance Fest byl Ondřej Hornych, člen kapely Bez Šance,
která je pořadatelem festivalu.

1) Jaká byla aktérova motivace ke komerční spolupráci?

Jak respondent vypověděl, prvotní motivací organizátorů festivalu pro spolupráci
s pivovarem Radegast bylo doporučení provozovatele prostoru, ve kterém festival
probíhal. Provozovatel měl již před realizací festivalu uzavřenou vlastní smlouvu
s pivovarem a kladné zkušenosti se spoluprací se značkou piva, po kterém je podle
provozovatelových zkušeností mezi místními návštěvníky zvýšená poptávka, a navíc je na
akcích tohoto typu konzumace piva obvyklá. Festival samotný měl také zájem o zapůjčení
pivního stanu a dalšího vybavení, jako jsou pivní sety a výčepní zařízení, což podle
respondenta organizátorům usnadnilo zajištění části nezbytného vybavení pro festival.
U společnosti CDS Náchod uvedl aktér jako motivaci ke spolupráci zájem o reklamní
prostor na LED obrazovkách instalovaných v dopravních prostředcích společnosti, které
mají dle respondenta v regionu velký dosah. Pro spolupráci s firmami MycoMedica
a Bazény Machov se festival rozhodl kvůli finančnímu příspěvku na uskutečnění festivalu
a za účelem podpory lokálních firem.104

2) Jaká byla specifika spolupráce a za jakých podmínek proběhla?

Formy spolupráce ze strany komerčních subjektů se u festivalu Bez Šance Fest různily,
jak vyplynulo z rozhovoru. Pivovar Radegast festivalu zapůjčil výše uvedené vybavení
výměnou za monopolní nabídku piva Radegast a společnost CDS Náchod poskytla pouze
CIMA, Štefan, producent festivalu Žižkovská Noc [videohovor přes konferenční platformu
Zoom]. Praha, 16. 3. 2021.
104HORNYCH, Ondřej, člen kapely Bez Šance [videohovor přes konferenční platformu Zoom].
Praha, 28.2.2021.
103
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LED obrazovky jakožto reklamní prostor. Firma MycoMedica darovala festivalu finanční
příspěvek a Bazény Machov poskytly kromě finančního příspěvku i speciálně vyrobenou
kasičku popsanou v oddíle 4.1.3. Podle slov člena kapely měly vzhledem k benefičnímu
charakteru festivalu všechny uvedené spolupráce s partnery formu dárcovství bez
smluvního nároku na protislužbu ze strany festivalu. Protislužby však festival přesto učinil
z vlastní vůle za účelem budování značky pro potenciální dárce a sponzory. Tyto
protislužby měly formu vstupenek na festival zdarma a reklamního prostoru, zejména
umístění log komerčních subjektů na online kanály, bannery, letáky, plakáty či festivalové
pásky na ruku. Všechny spolupráce s výjimkou Bazénů Machov byly navázány
komunikací skrze známé organizátorů festivalu, díky čemuž aktér vyhodnotil spolupráci
jako snazší. Jako hladký popsal i průběh spolupráce i v případě Bazénů Machov, které
organizátoři oslovili z vlastní iniciativy na základě znalosti firmy a jejího působení.105

3) Jaké byly přínosy a další výsledky spolupráce?

Jako přínos spolupráce se společností Radegast uvedl respondent ocenění pohodlí
pivního stanu a nabídku piva návštěvníky festivalu. V případě ostatních forem partnerství
měly přínosy podobu finančních darů, které umožňují zvyšování kvality festivalu, efektivní
reklamní prostor na LED obrazovkách CDS Náchod a získání kvalitní kasičky od lokálního
výrobce, kterou respondent ohodnotil jako velice kvalitní a praktickou. Zapojené komerční
subjekty podle výpovědi aktéra profitovaly zejména z reklamního prostoru a možnosti
odečíst dar ze svého daňového základu, jelikož je benefiční festival pořádán zapsaným
spolkem.106

4.2.4 Martin Pohl (Martyho Frky)

1) Jaká byla aktérova motivace ke komerční spolupráci?

Respondent uvedl, že byl ke spolupráci peněžně motivován, a to nejen z hlediska finanční
výplaty, ale také sponzorského daru na vydání knihy kreseb Martyho Frky 3. Aktér také

HORNYCH, Ondřej, člen kapely Bez Šance [videohovor přes konferenční platformu Zoom].
Praha, 28.2.2021.
106 Ibidem.
105
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zmínil, že v rámci svých hudebních aktivit nikdy nerealizoval spolupráci s komerčním
subjektem, která by byla motivována finančně.107

2) Jaká byla specifika spolupráce a za jakých podmínek proběhla?

Podle aktéra neměla spolupráce příliš specifik. Kreslíř byl osloven přímo komerčním
subjektem a kreslil na základě zakázek ke konkrétním událostem, jako byly například
Zimní olympijské hry 2018.108

3) Jaké byly přínosy a další výsledky spolupráce?

Největším přínosem byl dle rozhovoru nárůst reakcí fanoušků na facebookové stránce
sázkové kanceláře Fortuna, publicita a nalákání fanoušků na facebookovou stránku
Martyho Frky. Zároveň mu sponzorský dar pomohl k vydání knihy, v níž byla Fortuna
označena jakožto sponzor.109

4.3 Analýza dat

4.3.1 Spolupráce písničkáře Záviše a pivovaru Gambrinus

V případě této spolupráce stál na jedné straně hudební aktér typický vulgárním slovníkem
a lidovostí a na straně druhé firma, která ve své komunikaci i produktovém portfoliu, tedy
portfoliu piva, vystupuje rovněž lidově. Oba účastníci spojuje hospodská tematika.
Analyzovaný reklamní spot „Nový song o Gábině“ názvem, obsahem a lidovostí odpovídá
image značky i hudebního aktéra. Text písně je hlavním motivem celého spotu a ačkoli
působí prvoplánově, dokáže posluchače pobavit a působí uvolněně a lidsky jako celá
písničkářova tvorba. Celé video obsahuje zřejmý soulad mezi hodnotami obou partnerů,
kterými jsou humor, vymezení proti přetvářce a skutečný jazyk. Reklamní spot tak
odpovídá image i filozofii obou aktérů.
POHL, Martin, rapper Řezník a ilustrátor Marty [telefonický rozhovor]. Praha, 11.2.2021.
Ibidem.
109 Ibidem.
107
108
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Podle sebraných dat byl respondent osloven přímo značkou Gambrinus bez dřívější
interakce vyjma zákaznického statusu písničkáře Záviše směrem ke společnosti. Hudební
aktér byl ke spolupráci motivován osobním vztahem k pivu a značce Gambrinus. Finanční
motivace ze strany respondenta nehrála významnou roli a z rozhovoru vyplynulo, že se
spolupráce zúčastnil s potěšením. Ze strany komerčního subjektu lze očekávat motiv
využití

písničkáře jakožto

názorového

vůdce

se

specifickou tvorbou

a širokou

fanouškovskou základnou pro odlehčení vlastní marketingové komunikace, což ale aktéra
neodradilo od spolupráce.
Komerční subjekt při tvorbě reklamního spotu využil písničkářových dovedností v oblasti
skládání hudby a tvorbu písně přenechal na něm. V samotném spotu následně využil
nejen hotovou píseň a písničkářovu znalost zpěvu a hry na kytaru, ale i jeho osobu
a originální slovník. Z obou stran je tedy patrný důraz na autenticitu. Spolupráci
respondent hodnotil jako „snadnou, rychlou a příjemnou“110. Zároveň sklidil pozitivní
hodnocení od svého okolí a fanoušků. Celou spolupráci vnímal respondent spíše jako
zábavu, pomoc a umělecký projev, než podílení se na reklamě a profitabilní činnost.

4.3.2 Spolupráce festivalu Žižkovská Noc se společnostmi
Burrito Loco a Pivovar Albrecht

Partnerství festivalu Žižkovská Noc s oběma komerčními subjekty, tedy Burrito Loco
a Pivovar Albrecht, mělo formu sponzorství se zvýšeným důrazem na vzájemnost
a využití neotřelých benefitů spolupráce. Na základě dat oslovil oba partnery s nabídkou
spolupráce sám festival za využití vlastních kontaktů. Podle dat přistupuje aktér ke
komerčním spolupracím jako k příležitostem k vybudování dlouhotrvajících a udržitelných
vztahů. Zároveň své partnery vybírá tak, aby odpovídali hodnotovému kodexu festivalu.
Pro festival je kromě dalších hodnot důležitá udržitelnost, solidarita, rozmanitost
a propojování komunit, což se projevuje i u samotné podoby spolupráce a budování
vztahů. Kromě důrazu na provázanost je patrná i snaha o využití nefinančních aspektů
spolupráce na maximum. Spolupráce s firmou Burrito Loco, která s festivalem sdílí
myšlenku udržitelnosti, vegetariánského stravování a žižkovské komunity přinesla kromě
reklamního prostoru a finančního příspěvku také ozvláštnění festivalového stravování
a naplnění poptávky po tomto typu cateringu ze strany účinkujících. Kooperace
s Pivovarem Albrecht je postavena na solidaritě, propojování komunit a snaze o nabídku
110

SMRČKA, Milan, písničkář Záviš [telefonický rozhovor]. Praha 18.3.2021.
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kvalitního piva, což je běžný festivalový nápoj. V tomto případě byly partnerovy produkty
rovněž využity jako catering. Partneři plánovali i distribuční akci, která měla podpořit
pivovar a přinést festivalu výhodu v podobě kvalitního piva. V případě plánované
kampaně, která měla za doprovodu piva Albrecht představit nový produkt firmy Burrito
Loco, si můžeme všimnout záměru festivalu o propojování komunit a dalších prvků, což
odpovídá hodnotovému kodexu aktéra.
Z výpovědí respondenta a podstaty partnerství je patrná reciprocita a budování
symetrického vztahu výhodného pro obě strany. Festivalové hodnoty jsou promítány do
udržitelného vztahu partnerů, propojování výhod z partnerství a maximálního využití
spoluprací. Stěžejním prvkem a motivací ke spolupráci tak není finanční profit, ale
budování značky, posilování image a všestranně prospěšný vztah založený na
vzájemnosti a posilování společných hodnot.

4.3.3 Spolupráce festivalu Bez Šance Fest se společnostmi
Radegast, CDS Náchod, MycoMedica a Bazény Machov

Festival Bez Šance Fest navazuje a využívá své spolupráce různorodým způsobem.
Všechny partnery však podle získaných dat oslovují sami organizátoři festivalu na základě
společného kontaktu a v případě firmy Bazény Machov kvůli osobní znalosti subjektu.
Motivací k navázání spoluprací s pivovarem Radegast bylo několik. Podle výpovědi
respondenta ke spolupráci došlo na základě doporučení a kladné zkušenosti
provozovatele festivalového areálu. Navíc po této konkrétní značce piva v oblasti konání
festivalu zvýšená poptávka, přičemž právě pivo je na akcích tohoto typu hojně
konzumováno. Spolupráce byla pro hudebního aktéra rovněž praktická z hlediska
zajištění nezbytného vybavení. Motivací a profitem ze spolupráce se společností CDS
Náchod byl unikátní reklamní prostor pro festival v podobě LED obrazovek instalovaných
v dopravních prostředcích, které mají dle rozhovoru v lokálním měřítku velký dosah.
Kooperace aktéra s Bazény Machov a MycoMedica měly primárně finanční charakter.
Finanční příspěvek ale vzhledem k povaze akce nebyl využit k osobním účelům
organizátorů, ale k samotné realizaci festivalu. Motivací tedy nebyl zisk, ale sběr
prostředků na uspořádání festivalu neziskového charakteru. Data ukazují také na
důležitost darované kasičky, která je autentickým výrobkem partnera Bazény Machov
a znamenala pro aktéra praktickou výhodu.
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Základní filozofií festivalu je dobročinnost a snaha ke zlepšení vnímání alternativních
subkultur širokou veřejností. Komerční subjekty však většinou nemají žádnou zjevnou
spojitost s festivalem s výjimkou piva Radegast. Data však ukazují, že spolupráce nebyly
navázány náhodně. Kromě pivovaru působí všechny uvedené komerční subjekty ve
stejném regionu jako festival Bez Šance Fest, tedy v okrese Náchod, čímž je vyloučena
nahodilost aktérova výběru partnerů. Ve spolupracích lze pozorovat snahu o hodnotový
přesah ve formě podpory lokálních organizací, v tomto případě firem.
Partnerství festivalu Bez Šance Fest s komerčními subjekty má různé podoby, ale
společným znakem je přispění k samotné realizaci festivalu. Je zřejmý i určitý altruismus
ze strany komerčních subjektů vzhledem k darům věnovaným benefičnímu festivalu.
Výjimku tvoří pouze spolupráce s pivovarem, která byla zprostředkována provozovatelem
areálu. Festival se v případě při kooperacích snaží o reciprocitu, v rámci níž poskytuje
partnerům výměnou za dary a podporu reklamní prostor na všech vlastních kanálech, aniž
by k tomu byl smluvně nebo jinak zavázán. Z úhlu pohledu zapojených firem lze očekávat
jako motivaci a profit daňové zvýhodnění plynoucí z podpory benefičního festivalu
a budování značky vzhledem ke společenské odpovědnosti firem, o níž lze při podpoře
dobročinnosti hovořit.

4.3.4 Spolupráce Martyho Frků a společnosti Fortuna

Ilustrátor Marty byl s nabídkou spolupráce osloven přímo komerčním subjektem, tedy
sázkovou kanceláří Fortuna. Respondent v této spolupráci sice vystupoval v rámci svých
ilustrátorských aktivit, i tato jeho činnost je však ovlivněna jeho působením na alternativní
hudební scéně pod pseudonymem Řezník, jelikož jsou v myslích fanoušků obě alter ega
Martina Pohla pevně spjata. Postavu Martyho tedy lze považovat za ovlivněnou výraznou
a kontroverzní postavou Řezníka. Černý humor Martyho ilustrací byl podle dat
a samotného vyjádření Fortuny, jež lze najít v oddíle 4.1.4, využit k odlehčení komunikace
komerčního subjektu. Kontroverzní je kromě respondenta i komerční subjekt vzhledem
k povaze celého sázkářského odvětví.
Kooperace obou subjektů proběhla ve formě běžné ilustrátorské zakázky. Byla také
jedinou čistě finančně motivovanou kooperací, která se v tomto výzkumu vyskytuje.
Sebraná data ukazují na peněžní záměr pro souhlas aktéra se spoluprací, který byl však
doplněn i sponzorským darem umožňujícím aktérovi vydat svou knihu. Respondent také
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uvedl, že v rámci hudebních aktivit finančně motivovanou spolupráci nenavázal, což
dokládá záměr nenavazovat peněžně motivované spolupráce jako rapper Řezník. V této
spolupráci můžeme pozorovat přínosy ve formě posílení publicity obou stran, jejichž
pojícím prvkem je kontroverze. Zatímco komerčnímu subjektu zvedla publicitu pověst
kreslíře známého spíše pro kontroverzní hudební tvorbu, i sám aktér pozoroval nárůst
fanoušků v důsledku zviditelnění se na atypickém kanálu.

4.4 Výsledky výzkumu a vyvození specifik spolupráce

4.4.1 Výsledky výzkumu

Na základě sesbíraných dat a jejich analýzy lze pozorovat řadu objevujících se
a opakujících se jevů. Jedním z nich je četnost navazování partnerství mezi hudebními
subjekty a pivovary. Toto zjištění je však všeobecně známo vzhledem k popularitě
konzumace alkoholických nápojů a zejména piva v souvislosti s hudební sférou. Tento
závěr tedy není autorkou práce hodnocen jako zjištěné specifikum.
U všech výzkumných subjektů je přítomná hlubší provázanost hudebních aktérů
s komerčními subjekty, ať už se jedná o soulad hodnot, tematik nebo jiných atributů. Při
spolupráci písničkáře Záviše a značky Gambrinus je zřejmý průsečík v hodnotách, tedy
v lidové image, upřímné komunikaci a snaze pobavit. V reklamním spotu je využita
autenticita a hospodská tematika, která pojí oba subjekty. Festival Žižkovská Noc při
navazování a udržování partnerství klade důraz na shodnou filozofii a hodnotový přesah
nejen u partnerů, ale i u samotného vztahu s nimi, v němž usiluje o udržitelnost,
vzájemnou podporu a propojování. Festival Bez Šance Fest s partnery spojuje lokálnost
a společná snaha o pomoc potřebným. Festival s pivovarem Radegast spojuje pivo, které
je součástí kultur obou subjektů. Pro ilustrátora Martyho a komerční subjekt je společná
kontroverze. Lze také říct, že byla ve všech případech dodržována zásada vhodného
výběru podle pojmu „musical fit“, definovaného v oddíle 2.1.2.
Z hlediska motivace hudebních aktérů se u všech výzkumných subjektů vyskytovala
finanční složka spolupráce. Ta však nebyla primární motivací hudebních aktérů,
respektive jejich jednání nebylo účelově ziskové. Respondent Záviš byl motivován
osobním vztahem ke značce a snahou ji podpořit. Festival Žižkovská Noc byl poháněn
hodnotovým přesahem, budováním vztahů a benefity plynoucími ze spolupráce i pro
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účinkující interprety. Festival Bez Šance Fest byl sice motivován získáním příspěvků od
komerčních subjektů, ty ale měly formy darů či jiné pomoci ke zrealizování benefičního
festivalu, jehož výdělek není ziskem organizátorů, ale výtěžkem na benefiční účely. Další
motivací byla reklamní podpora lokálních firem. Ilustrátor Marty byl finančním výdělkem
jako jediný z respondentů skutečně motivován, zároveň ale profitoval ze sponzorského
daru, který mu umožnil vydání knihy. Důležitým poznatkem je, že finančně motivovanou
spolupráci nenavázal jménem postavy působící na alternativní hudební scéně.
Shodných rysů si můžeme všimnout i u způsobu navázání spolupráce a jejího záměru
z pohledu komerčního subjektu. Zatímco hudební interpreti byli osloveni komerčním
subjektem, festivaly oslovovaly komerční subjekty samy. Z těchto dat lze odvodit
souvislost s motivací komerčních subjektů. V případech oslovení interpreta značkou, tedy
Záviše značkou Gambrinus a Martyho kanceláří Fortuna, bylo zřejmým záměrem
zpestření komunikace a využití názorového vůdcovství či publicity osloveného. Při
oslovení značek festivaly byla záměrem komerčních subjektů společenská odpovědnost
firem u benefičního Bez Šance Festu, rozšíření distribuce či obratu v případě Žižkovské
Noci a reklamní prostor u obou případů. U všech subjektů je také zřejmý soulad mezi
oběma stranami spolupráce a následné budování značky či image komerčního subjektu.
U všech subjektů si také můžeme všimnout kreativního provedení spolupráce
a následných pozitivních ohlasů fanoušků hudebních aktérů. Netradiční reklama
nazpívaná Závišem pro značku Gambrinus podle dat sklidila úspěch u písničkářových
fanoušků i známých. Partnerství Žižkovské Noci se společnostmi Pivovar Albrecht
a Burrito Loco byla nápaditě využita, vzájemně propojena a oceněna účinkujícími
interprety i návštěvníky festivalu. Využití LED obrazovek společnosti CDS Náchod
a speciální kasičky Bez Šance Festem můžeme označit za neotřelé. Spolupráce
s pivovarem Radegast pak byla kladně hodnocena návštěvníky festivalu. Využití
netradičních Martyho Frků na kanálu Fortuny bylo rovněž kreativním tahem, který byl
úspěšný a sledovaný fanoušky Fortuny i Martyho Frků.
Spolupráce ilustrátora Řezníka byla nejspecifičtější ze všech výzkumných subjektů.
V motivaci, podobě i výsledcích se lišila od zbylých výzkumných subjektů. Hraje zde ale
významnou roli fakt, že byl aktér během spolupráce ovlivněn svou hudební tvorbou, a jí
získanou kontroverzní pověstí a publicitou. V rámci partnerství vystupoval jako ilustrátor
s odstupem od své hudební činnosti. I vzhledem k tomu, že sám respondent vyloučil
podobnou dřívější spolupráci z pozice hudebníka, můžeme na tomto subjektu pozorovat
kontrast ve vystupování mezi alternativním hudebníkem a aktérem jiného odvětví i přesto,
že se jedná o stejnou osobu.
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4.4.2 Specifika spolupráce

Na základě výsledků výzkumu v oddíle 4.5.1 můžeme jako specifika spolupráce mezi
současnou českou alternativní hudební scénou a komerčními subjekty stanovit několik
jevů. Prvním z nich je provázanost obou stran kooperace v určitém rysu. V tomto výzkumu
se objevily společné rysy jako hodnotový kodex, filozofie, tematika, lokálnost nebo
kontroverze. Specifická je také zjištěná jiná než finanční motivace ke spolupráci ze strany
alternativních hudebních aktérů. Jejich motivace mohou mít různé podoby, ať už je to
dobročinnost, osobní pouto, hodnotový přesah nebo snaha o realizaci vlastního projektu,
nikdy ale kooperace nemá za primární účel zisk.
Výzkum odhalil také souvislost ve způsobu a záměru navázání spolupráce ze strany
komerčních subjektů. Jedná-li se o využití alternativního hudebního aktéra ve vlastních
marketingových aktivitách, je aktér osloven se záměrem využití mechanismů influencer
marketingu, rozšíření komunikačních kanálů či budování značky. Pokud však usiluje
alternativní hudební aktér o využití komerčního subjektu pro své aktivity, jedná se o typy
spolupráce, v nichž komerční subjekt profituje ze společenské odpovědnosti firem,
budování značky a image a reklamního prostoru.
Posledními společnými rysy jsou kreativní provedení spolupráce následné kladné přijetí
publikem hudebního aktéra, jenž se do spolupráce zapojil.
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5. Diskuze
Provedením rozhovorů s aktéry současné české alternativní hudební scény a analýzou
jejich výpovědí bylo vyvozeno pět specifik jejich spoluprací s komerčními subjekty, která
jsou odpovědí na výzkumnou otázku. Prvním specifikem je provázanost obou stran
kooperace v souladu s pojmem „musical fit“. Pojem „musical fit“ tedy hraje roli nejen
v případě tradičního využití hudby v reklamě, ale i ve spojení komerčních marketingových
aktivit s alternativou.
Jako druhé specifikum se ukázala motivace alternativních hudebních aktérů ke
spolupráci, která není primárně finanční. Ačkoli se finanční složka ve spolupracích
vyskytovala v podobě finanční odměny či sponzorského daru, nebyla aktéry vnímána jako
primární benefit ze spolupráce, a pokud byla, jednalo se o finanční složku určenou
k realizaci festivalu, vydání knihy nebo využití na dobročinné účely. Primárním účelem
spoluprací hudebních aktérů tedy není zisk, jako tomu bývá u většiny aktivit podobného
charakteru. Toto zjištění odpovídá definici alternativní hudební scény, o kterou se tato
práce opírá, a která zahrnuje i tvrzení, že alternativní hudební scéna není ve své tvorbě
poháněna penězi.
Třetím specifikem byla na základě výzkumu stanovena souvislost mezi způsobem
navázání spolupráce a záměrem ze strany komerčního subjektu. Při využití hudebního
aktéra komerčním subjektem ve svých marketingových aktivitách je osloven hudební aktér
s nabídkou participace na mechanismech influencer marketingu, využití publicity
a komunikačních kanálů alternativního aktéra a budování značky komerčního subjektu.
V případě zájmu hudebního aktéra o zahrnutí komerčního subjektu do vlastních aktivit se
subjekt zapojuje se záměrem budování značky, zlepšení vlastních oblastí společenské
odpovědnosti firem a využití reklamního prostoru.
Čtvrté specifikum je kreativita provedení spolupráce, jelikož bylo použití alternativních
hudebních aktérů neotřelé, nečekané nebo nápadité. Vzhledem ke specifičnosti
alternativní hudební scény se takto pojaté využití spolupráce přímo nabízí. Pátým
a posledním specifikem se ukázaly být kladné ohlasy fanoušků hudebních aktérů. Ačkoli
by se dalo očekávat, že vzhledem k povaze těchto hudebníků bude podobná spolupráce
spíše kritizována, výzkumy naznačují opak. Příčinou může být právě provázanost obou
stran spolupráce, kreativní pojetí či nefinanční motivace, které jsou pro alternativní
hudební scénu důležité.
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6. Závěr
Alternativní hudební scéna má velké množství specifik včetně jiné než finanční motivace
k tvorbě a jednání. Tato hudební sféra prošla zejména v České republice mnohými
změnami a vývojem, a výsledkem je taková hudební scéna, jakou známe dnes. Na rozdíl
od dřívějších dob se v současnosti můžeme setkat s navázáním spolupráce mezi
alternativní hudební scénou a komerčními subjekty, což je podstatně obvyklejší u jiných
oborů či u hudební scény mainstreamové. Není tedy divu, že nejsou specifické rysy těchto
spoluprací příliš zdokumentovány a neexistují pevně stanovené zákonitosti, které by
definovaly jejich podobu nebo vzorce. Tato práce zkoumá právě specifika spolupráce
mezi současnou českou alternativní hudební scénou a komerčními subjekty. Specifika
jsou pozorována na vzorku aktérů spadajících do této hudební scény.
V rámci výzkumu byli osloveni čtyři respondenti příslušící k současné české alternativní
hudební scéně, jmenovitě písničkář Záviš, festival Žižkovská Noc, festival Bez Šance Fest
a rapper Řezník, který v rámci spolupráce vystupoval ze své pozice ilustrátora Martyho.
Na základě analýzy výpovědí těchto respondentů bylo vyvozeno několik specifik
spolupráce. Oba účastníci navázané spolupráce jsou vždy provázáni určitým rysem nebo
rysy, jako jsou hodnoty, filozofie, často využívaná tematika nebo určitá vlastnost. Aktéři
alternativní hudební scény nejsou k navázání spolupráce motivováni primárně vidinou
zisku, ale jiným přínosem. Toto specifikum odpovídá podstatě hudební alternativy, která
finančním výdělkem zpravidla motivována není. U spoluprací, jejichž iniciátorem jsou
komerční subjekty, je běžné využití aktérova vlivu, komunikačního dosahu u publika
a image ve prospěch budování značky nebo rozšíření komunikačních kanálů komerčního
subjektu. Pokud však spolupráci nabízí hudební aktér, vyplývá z takové spolupráce pro
komerční subjekt hodnota ve formě reklamního prostoru, principu společenské
odpovědnosti firem a rovněž budování značky. U těchto typů spolupráce je také typickým
rysem kreativita v realizaci spolupráce a kladné přijetí fanouškovskou základnou
hudebního aktéra. Kladné přijetí může být důsledkem ostatních výše uvedených specifik
zjištěných výzkumem.
Jak je patrné, marketingová spolupráce natolik odlišných entit, jakými jsou alternativní
hudební aktéři a komerční subjekty, má různé více či méně překvapivé znaky. Je v ní
zřejmé zachování tváří a podstat obou stran, zároveň ale funguje na základě
oboustranného kompromisu a profitu, který nemusí mít nutně finanční charakter.
Vzhledem k tomu, že je tato oblast poměrně nová a neprobádaná, je jistě na místě další
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výzkum například na širším vzorku alternativních hudebních aktérů, na zahraničních
respondentech nebo z úhlu pohledu komerčních subjektů. Stejně zajímavým tématem je
hlubší poznání jednotlivých aspektů spolupráce, jako je motivace aktérů ke spolupráci
nebo její dlouhodobé výsledky a dopady. Navzdory kontrastu mezi oběma stranami těchto
spoluprací, který je na první pohled zřejmý, zde panuje určitý soulad zájmů. I když stojí
alternativní hudební scéna a komerční subjekty na pomyslných protipólech, dochází
k jejich vzájemné spolupráci, která je neotřelá, zajímavá a nepochybně vhodná k bližšímu
zkoumání.
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7. Summary

The alternative music scene has many specifics including other than financial motivation
for its creation and action. This music sphere has especially in the Czech Republic gone
through many changes and considerable development resulting in the music scene we
know nowadays. Unlike earlier times we encounter establishing cooperation between the
alternative music scene and commercial entities, which is much more common in other
fields or in the case of the mainstream music scene. It is not surprising that specific
attributes of these cooperations are not very documented and that there are no fixed laws
defining their form or patterns. This text examines these very specifics of cooperation
between the current Czech alternative music scene and commercial entities. Specifics are
observed on the sample of subjects falling within this music scene.
Four respondents belonging to the current Czech alternative music scene were addressed
in the research, specifically the songwriter Záviš, Žižkovská Noc festival, Bez Šance Fest
festival and the rapper Řezník, who appeared as an illustrator Marty, his second alter ego
in the collaboration. Several specifics were deduced based on the analysis of their
statements. Both participants in the established cooperation are always linked by a certain
trait or traits, such as values, philosophy, frequently used themes, or a certain feature.
Representatives of the alternative music scene are not motivated to establish cooperation
primarily by the vision of profit, but by another benefit. This specificity corresponds to the
essence of the musical alternative, which is usually not motivated by financial earnings. In
case of collaborations initiated by commercial entities, it is common to use the alternative
representative’s influence, communication reach and image in favour of building a brand
or expanding the communication channels of the commercial entity. However, if the
cooperation is offered by a musical subject, such cooperation implies value for the
commercial entity in the form of advertising space, the principle of corporate social
responsibility and likewise brand building. A typical feature of these types of collaboration
is also the creative realization of the collaboration and the positive acceptance by the fan
base of the musical participant. Positive acceptance may be caused by the other specifics
identified by the research and mentioned above.
As can be seen, the marketing cooperation of such different entities as alternative music
subjects and commercial entities are, has various more or less surprising features. The
preservation of the faces and essences of both parties is clear, but at the same time it
works based on mutual compromise and profit, which does not necessarily have to be of

42

a financial nature. Regarding to the fact that this area is relatively new and unexplored,
further research is certainly appropriate, for example on a wider sample of alternative
music subjects, on foreign respondents or from the point of view of commercial entities.
An equally interesting topic is a deeper cognition of separate specifics of cooperation,
such as the motivation of subjects to cooperate or its long-term results and impacts.
Despite the contrast between both sides of this cooperation, which is obvious at first sight,
there is a certain harmony of interests. Although the alternative music scene and
commercial entities stand on imaginary opposites, a cooperation occurs, which is unique,
interesting, and undoubtedly suitable for closer examination.
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