
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Karolína Prýmková 
 
 
 
 
 
 
 

Hudební průmysl  
a autonomie pole vážné hudby  

 

Sociologická interpretace komercializace vážné hudby 
 

 Bakalářská práce  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2008 



 - 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Karolína Prýmková 

Vedoucí práce: PhDr. Jan Balon, Ph.D. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2008 
 
Hodnocení:  
 

 
 



 - 3 - 

Bibliografický záznam 

PRÝMKOVÁ, Karolína. Hudební průmysl a autonomie pole vážné hudby. Sociologická 

interpretace komercializace vážné hudby. Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních 

věd, Institut sociologických studií, 2008. 33s. Vedoucí bakalářské práce Phdr. Jan 

Balon, Ph.D.  

 

Anotace 

Bakalářská práce „Hudební průmysl a autonomie pole vážné hudby“ popisuje vztah 

hudebního průmyslu a artificiální hudby v soudobé společnosti. Základním konceptem 

práce je struktura uměleckého pole, jak ji vymezil Pierre Bourdieu. Každý umělecký 

žánr je podle této teorie organizován kolem dvou antagonistických pólů. Pólu čistého 

umění, který je vyjádřením vysokých estetických hodnot a pólu komerčního fungujícího 

na základě ekonomické logiky. Jednotlivé umělecké žánry a díla se pak umisťují na 

kontinuum mezi tyto v realitě nedosažitelné principiální opozice. Hlavní tezí této práce 

je, že praktiky hudebního průmyslu, který na zmíněném kontinuu leží hodně blízko pólu 

komerčnímu, začínají stále více pronikat také do artificiální hudby. Tím se však 

artificiální hudba vzdává své autentické, anti-ekonomické logiky, která odpovídá pólu 

čistého umění, a jako žánr se posouvá blíže k pólu komerčnímu. Tento posun způsobují 

zejména tři procesy. Regrese sluchu, kterou popisuje Theodor Adorno ve svých 

kritických konceptech kulturního průmyslu; snaha hudebního průmyslu podmanit si 

další hudební oblasti a finanční závislost médií a jiných kulturních institucí na 

zadavatelích reklamy respektive sponzorech. 

 

Annotation 

The thesis „Music Industry and Autonomy of the Field of Artificial Music“ describes 

the relationship of music industry and classical music in contemporary society. The 

fundamental theory of this study is  Pierre Bourdieu’s account of the structure of the 

artistic field. According to his theory, each artistic genre is allocated between two 

antagonistic poles. The pole of the pure art, which represents high aesthetic values, is 

the first one and the pole of large scale production that is based on economical logic is 

the second one. The basic claim in the study says that the principles of music industry, 

which occupies a nearby position to the pole of large scale production, are gradually 

diffusing into the classical music. Thus, the classical music is loosing autonomy due to 
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leaving its original anti-economical logic and as a genre it is approximating to the pole 

of large scale production. This movement is especially caused by three processes: the 

regression of listening, described by Theodor Adorno in his critical concepts of culture 

industry; the expansionism of the music industry and the financial dependence of media 

and other institutions on advertisement producers or on sponsores. 
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sociologie hudby, artificiální hudba, kulturní průmysl, hudební průmysl, autonomie 

uměleckého pole, regrese sluchu, masová média 
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Vymezení problému 

 

Hudba je nedílnou součástí lidského života a o jejím sociálním významu nelze 

vést spory. Hudbu jako důležitý aspekt sociálního života chápali již klasici Georg 

Simmel, William I. Thomas či Max Weber, kteří tak položili základy sociologie hudby. 

Pro Simmela byla hudba médiem intersubjektivní komunikace, pro Thomase 

prostředkem kolektivního jednání a Weber pokládal za důležité zkoumat reflexivitu 

mezi hudebními a institucionálními strukturami. 1 

 Sociologie hudby je v současné době vzkvétající obor, který řeší, jak teoreticky 

tak empiricky, otázky týkající se hudebního vkusu, hudby jako média komunikace, 

sociální kontroly hudební produkce, snaží se pochopit roli hudby ve společnosti,  aj. 

Témata, která zkoumá sociologie hudby, je možné shrnout do tří základních okruhů – 

podmínky produkce hudby, konstrukce hudebních hodnot a hudební vkus, spotřeba 

hudby a sociální identita.2 

V neposlední řadě však do zájmu hudebních sociologů patří také způsoby 

výroby a distribuce hudby,  které bychom mohli souhrnně označit pojmem, jenž pro 

sociologii hudby objevil Theodor Adorno. Pojmem kulturní průmysl. Ten je však 

neodmyslitelně spjatý s trhem.  

Kulturní trh se stává všudypřítomným aspektem každodenní reality a zasahuje 

do stále nových a nových oblastí lidského života. Jeho součástí je samozřejmě i hudba. 

Tím přestává být „čistým uměním“, ale stává se i zbožím. Na jedné straně zbožím 

zvláštním, zbožím nesoucím navíc k hodnotě materiální, také hodnotu uměleckou. Na 

                                                 
1 Encyclopedia of Sociology. Edgar F. Borgatta (ed). New York. Macmillan. 1992. str. 1327-1328. 
2 International Encyclopedia of the social and behavioral sciences. Neil J. Smelser, Paul B. Baltes (eds). 
Amsterdam. Elsevier. 2001. str. 10256. 
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druhé straně zbožím zcela běžným, které po celou dobu své cesty, od vzniku až ke 

spotřebiteli, provázejí charakteristiky a metody komerce - hudebními producenty a 

manažery počínaje a konče obchodem s hudebními nosiči nebo sítí Ticketpro. Jaká je 

však skutečná podoba hudby v současné společnosti? Nakolik již byla zasažena 

komerčními praktikami? Je dnes hudba spíše uměním nebo spíše zbožím? 

 

Téma práce 

 

Ve své práci se pokusím najít odpovědi na tyto otázky a tím popsat podobu 

hudby v současné společnosti. Na odpovědích totiž závisí samo to, jaké místo v lidském 

životě hudba zaujímá. Jestli je více součástí materiální stránky společnosti nebo stránky 

duchovní. 

Tématem práce je tedy analýza funkce hudby ve společnosti na základě popisu 

jejích specifických charakteristik. Právě tyto charaktestiky totiž pomohou určit, nakolik 

se hudba přiblížila svou logikou logice komerčního pole a tím se stala zbožím a nakolik 

jí vzdoruje a uchovává si tak status čistého umění. 

 

Cíl práce 

 
Hlavním cílem mé práce je zachytit a popsat, v jaké fázi se nachází proces 

komercializace hudby, tedy proces, kdy logika a symbolika typická pro pole komerční 

produkce přechází také do oblasti hudební tvorby. Stav tohoto procesu totiž vypovídá o 

tom, jaké místo má hudba v naší kultuře a odpovídá tak na hlavní otázku této práce. 

Zároveň bych se chtěla zaměřit na prostředky, jimiž je  komerce vnucována ostatním 

částem společenského prostoru, zejména tedy hudebnímu poli. 

 

Metodologie 

 

Ve své práci budu vycházet především z  Pierra Bourdieu a jeho teorie 

sociálních polí.  Dalším důležitým zdrojem pro mne budou práce Theodora Adorna, 

Waltera Benjamina a také některé koncepty kulturálních studií. 
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Úvod 

 

Sociální působnost je jednou ze základních charakteristik, kterými se hudba 

vyznačovala již od svého zrodu, a právě díky této charakteristice se o hudbu začaly 

zajímat sociální vědy. Vznikl tak dnes již etablovaný podobor sociologie – sociologie 

hudby. Sociální působnost hudby je proměnlivá v závislosti na vývoji společnosti i 

hudby jako takové. Zásadním mezníkem, který velkou měrou ovlivnil podobu působení 

hudby na dnešní společnost, byla možnost mechanické reprodukovatelnosti hudby.3 Ta 

nejen sociální vliv hudby nespočetněkrát zesílila, ale také (a to je pro mou práci 

důležitější) se spolu s ní vynořila zcela nová společenská funkce hudby – hudba jako 

zboží.  

 Na problematiku prodejnosti hudby jako první obrátila svou pozornost 

frankfurtská škola v čele s Theodorem W. Adornem. On i další představitelé 

frankfurtské školy rozpracovávali především pojem kulturního průmyslu, protože podle 

nich je pro kapitalistickou společnost typická průmyslová produkce nejen zboží, ale také 

kultury. Toto propojení kultury a průmyslu přitom považovali za velké nebezpečí pro 

moderní demokratické společnosti, jelikož namísto toho, aby kultura produkovala 

kritickou reflexi stávajícího systému, podmaňuje si konzumenty shora a jejich 

standardizací podporuje stávající společenské uspořádání. 4 

Adorno striktně rozlišoval mezi tzv. vysokým a nízkým uměním.5 Své kritické 

koncepty kulturního průmyslu vztahoval výhradně k umění nízkému (pro Adorna např. 

jazz), zatímco umění vysoké (jako příklad často uváděl hudbu Arnolda Schoenberga) 

stavěl do přímého protikladu s kulturním průmyslem. Přiznával mu schopnost kritiky a 

absenci orientace na trh. 

Ve své práci bych chtěla prokázat, že působnost kulturního průmyslu, o kterém 

Adorno mluví pouze v souvislosti s uměním tzv. nízkým, se v dnešní společnosti 

                                                 
3 Viz. Benjamin Walter. Umělecké dílo ve věku své mechanické reprodukovatelnosti. IN Dílo a jeho 
zdroj. Praha: Odeon, 1979. 
4 Adorno, Theodor: Čtyřikrát ke kulturnímu průmyslu IN Adorno, Theodor, W. Adorno. Praha: P. Kofroň, 
1967. 
5 Tímto striktním rozlišováním vysokého a nízkého umění si Adorno vysloužil nařčení z elitářství a kriti-
ku ze strany kulturálních studií. Ta smazala rozlišení vysoké – nízké a obrátila svou pozornost na kulturu 
populární. Tu definují jako to, co je „rozsáhle oblíbeno a co má skutečně rádo velké množství lidí“ [(Sto-
rey 2001: 6) in Petrusek 2004: 21]. Své odmítání vysoké kultury a nekritické oslavování kultury populární 
(viz Balon 2004: 62-63) pak  zdůvodňují představitelé kulturálních studií jednak odporem k elitářství a 
také tím, že jedině studium populární kultury nám může pomoci „lépe porozumět kulturní každodennosti 
moderního člověka ´z lidu´ .“ (Petrusek 2004: 21) Kulturálním studiím je rovněž připisováno „objevení 
tématu masových médií pro analýzu sociálního a kulturního světa.“ (Balon 2004: 58) 
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rozšiřuje také na hudbu, která byla dříve chápána jako „ryzí vysoké umění“ – hudbu 

artificiální.6 Základním konceptem této práce bude struktura uměleckého pole podle 

Pierra Bourdieu.7 

Bourdieu dichotomii vysokého a nízkého umění v podstatě převedl na 

kontinuum. Hovoří totiž o tom, že v každém uměleckém žánru existují dva krajní 

antagonistické póly – pól čisté produkce, který je vyjádřením vysokých estetických 

hodnot, a pól komerční – ten je podřízen kritériu ziskovosti. Odběrateli produktů pólu 

čistého umění jsou v zásadě jen jejich tvůrci, zatímco odběratelem produktů pólu 

komerčního je široká veřejnost. Pól komerční produkce je v podstatě absolutizací 

Adornova nízkého umění a pól čisté produkce absolutizací umění vysokého.8 

Ve strukturaci uměleckého pole podle Bourdieu leží kulturní průmysl 

(popisovaný Adornem) velmi blízko komerčního pólu. Dle mého názoru je ale dnešní 

hudební scéna zasažena a ovlivněna praktikami kulturního průmyslu daleko více než za 

dob Adornových. Začínají ovládat stále větší část hudebních produktů a působnost 

kulturního průmyslu se tak rozšiřuje stále více k pólu čistého umění. 

Praktiky hudebního průmyslu9 tedy začínají pronikat také do vážné hudby, čímž 

je ale do značné míry ohrožen sám základ artificiální hudby – podřizování se pouze 

uměleckým kritériím. Ve chvíli, kdy vážnou hudbu opanuje hudební průmysl, bude 

hodnocena na základě kritéria zcela odlišného – kritéria ziskovosti. 

Tato práce je koncipovaná jako teoretická stať opírající se zejména o koncepty 

Theodora Adorna a Pierra Bourdieu. V první kapitole práce nejprve obecněji představím 

sociologii hudby, pokusím se popsat proces jejího etablování jakožto vědeckého oboru a 

nastíním historii hudební sociologie u nás. Historicko-teoretický exkurs do hudební 

sociologie sice nemá se samotnou analýzou komercializace hudby mnoho 

bezprostředních souvislostí, ale vzhledem k tomu, že hudební sociologie nepatří k běžně 

známým sociologickým disciplínám, považuji za správné uvést čtenáře do základů 

                                                 
6 Artificiální hudbou se obvykle rozumí totéž co vážnou hudbou, ale někdy jsou do ní zahrnovány „umě-
lečtější“ formy jazzu apod. 
7 viz . Bourdieu, Pierre. The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. California: Stanford 
University Press, 1996. pro souhrn celé jeho teorie habitu, kapitálů a polí viz. Pierre. Distinction. A Social 
Critic of a Judgement of Taste. London: Routledge and Kenan Paul, 1999.; Bourdieu, Pierre.  The logic of 
Practice.  Stanford: Stanford University Press, 1990. V češtině viz. Bourdieu, Pierre.Teorie jednání. Pra-
ha: Karolinum, 1998. 
8 Termín absolutizace používám proto, že Bourdieu hovoří o tom, že krajní póly uměleckého pole 
v realitě neexistují a jednotlivé žánry se umisťují na kontinuum mezi oba extrémy. 
9 Pojem hudební průmysl nespojuji a priori s jakýmkoli žánrem, označuji tak pouze způsoby produkce.  
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hudební sociologie a seznámit jej se stěžejními výzkumy hudebnosti, které proběhly 

v České republice. 

V další kapitole představím teoretické koncepty Pierra Bourdieu a v poslední 

části práce se pokusím popsat tři základní procesy, které, jak jsem přesvědčena, 

způsobují přesun těžiště artificiální hudby z pólu čistého umění blíže k pólu 

komerčnímu. Za tyto procesy považuji: regresi sluchu popisovanou Theodorem W. 

Adornem, rozpínavost hudebního průmyslu (jeho neustálé opanovávání dalších a 

dalších hudebních subpolí) a finanční závislost médií na zadavatelích reklamy, a tím 

pádem na sledovanosti, kterou musí vykazovat; respektive obdobnou závislost 

pořadatelů koncertů na návštěvnosti. 

Cílem této práce je teoretické nahlédnutí do problematiky a otevření diskuse, 

která by měla mít za následek rozvoj dalšího teoretického i empirického zkoumání. 

Samotný empirický výzkum by daleko přesáhl hranice a možnosti této práce. Diskusi 

považuji v tomto případě za velice podstatnou, jelikož jsem si vědoma toho, že názory 

předkládané v této práci mohou, vzhledem ke složitosti zkoumané problematiky, 

vyjadřovat jen jeden z mnoha možných úhlů pohledu.  
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1. Sociologie hudby 

1.1 Vznik a prameny sociologie hudby 

Sociologie přijala hudbu za specifický předmět svého zájmu na počátku 

dvacátého století. Do té doby se hudba v dílech velkých mistrů sociálně-vědního 

zkoumání objevovala jen sporadicky. Zmínky o hudbě nalezneme zejména u tří 

z velkých klasiků sociologie: Herberta Spencera, Georga Simmela a Maxe Webera. 

Spencer ve svém článku „On the Origin and Function of Music“10 dochází k závěru, že 

hudba má společný počátek s tancem a poezií a zrodila se postupně v procesu 

diferenciace tohoto uměleckého bloku. Simmel vedl spor s Darwinem o původu hudby a 

řeči. Zatímco Darwin byl přesvědčen, že řeč hudbě předcházela, Simmel se snažil 

dokázat opak. Z velkých klasiků sociologie se však o hudbu nejvíce zajímal Max 

Weber. Jeho nedokončený fragment „Racionální a sociologické základy hudby“ je 

považován za první hudebně-sociologickou práci vůbec a jako taková je samozřejmě 

předmětem četných sporů. Jedni tvrdí, že jde o „nejsložitější a nejnáročnější nárys 

hudební sociologie vůbec“11 (např. Adorno), zatímco druzí ho neuznávají a pochybují o 

něm, protože jde jen o náznak a „text končí tam, kde teprve vlastní problém hudební 

sociologie začíná“.12 

  

Hudební sociologie je specifickým podoborem sociologie, od které přejímá zejména 

metody zkoumání a způsob nazírání na problematiku. Kromě tohoto „samozřejmého“ 

zdroje má hudební sociologie ještě tři základní prameny: 

 

• Muzikologie (hudební věda): 

                                                 
10 Viz. Encyclopedia of Sociology. Edgar F. Borgatta (ed). New York. Macmillan. 1992. str. 1327-1328. 
11 Adorno 1959: 16; IN Bek, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. Olomouc: Vydavatelství 
Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. str. 35. 
12 Bek, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 
v Olomouci, 1993. str. 35. 
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 Předmětem muzikologie je (stejně jako hudební sociologie) hudba, jenže 

zatímco muzikologie zkoumá hudbu jako „soubor hudebních děl“13 a zajímá ji 

především jejich obsah, hudební sociologie zkoumá univerzum hudby, jenž představuje 

„... širší komplex reality, která vzniká interakcí sféry hudby se sférou předpokladů a 

realizace hudby. Centrálním jevem je zde hudba, osou, kolem níž se univerzum formuje 

je působnost a společenská komunikace hudby“.14 Hudební sociologie se tedy od 

muzikologie neliší předmětem svého poznání, tím je stále hudba. Liší se spíše způsobem 

nazírání a kontextem, ve kterém svá zkoumání provádí. Muzikologii jde o hudební díla 

představující statický předmět, hudební sociologii zajímá zejména proces tvorby, 

reprodukce a přijímání hudby. Otázka, zda má být hudební dílo samo o sobě také 

předmětem hudební sociologie či nikoliv, odstartovala jeden ze zásadních sporů 

v hudební sociologii. Za jeho hlavní představitele jsou považováni Theodor 

Wiesengrund  Adorno a Alphons Silbermann. Adorno chtěl, aby sociologie hudby 

analyzovala také obsah hudebního díla, a to zejména proto, že mezi hudebním zážitkem 

a hudebním dílem existuje vzájemná vazba. Hudební zážitek také, podle Adorna, může 

být společensky manipulován, a tudíž by pro něj „ideálem sociologie umění bylo sladit 

objektivní analýzy – tedy analýzy děl – s analýzami strukturních a specifických 

mechanismů působení a analýzami registrovatelných subjektivních stavů“.15 Jeho 

oponent naopak striktně rozlišoval mezi hudebním zážitkem a hudebním dílem a pouze 

zážitek byl pro něj relevantním předmětem sociologie hudby.  

 

• Etnologie respektive etnomuzikologie: 

 Jedním z častých kritérií, na základě kterých etnologie prováděla srovnávání 

různých kultur, byla hudba. Postupně se tak vyvinula etnomuzikologie, která si tyto 

odlišnosti vzala přímo za předmět svého poznání. Tento pramen v sociologii hudby 

ostatně žije i nadále, a to v podobě zkoumání sociální diferenciace hudby a výzkumu 

různých sociálních skupin a subkultur. Z etnomuzikologie se vyvinula také tzv. 

sociologie tónových systémů, která dnes tvoří jeden ze základních pilířů hudební 

sociologie. 16 

                                                 
13 Bek, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 
v Olomouci, 1993. str. 9. 
14 Fukač, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. str. 28. 
15 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003. 
str. 26. 
16 Bek, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 
v Olomouci, 1993. str. 32. 
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• Estetika 

 Z této disciplíny hudební sociologie převzala ústřední pojem vkusu, na kterém je 

založena v podstatě celá empirická hudební sociologie, byť ho později přetvořila na 

pojem „hudební preference“. Hudební sociologie používá tento pojem ve vztahu 

k publiku a jeho funkci při utváření hudebních děl.  

1.2 Hudební sociologie v Čechách 

 

Již na počátku dvacátého století můžeme nalézt teoretické studie, které měly 

přínos pro tehdy ještě neexistující sociologii hudby. Jedná se o studie, které bychom 

mohli považovat za jakési „první vlaštovky“ hudebně sociologického uvažování, ovšem 

zdaleka je ještě nemůžeme za hudebně sociologické označit. Jejich zaměření je totiž 

spíše psychologické či estetické.17 

Ve třicátých letech se pak začínají objevovat práce, které jsou za hudebně 

sociologické označovány svými autory. V dnešním slova smyslu bychom je však za 

takové nepovažovali, protože se jednalo zejména o marxisticky orientovanou sociologii, 

kterou zajímaly hlavně otázky kulturní politiky. Tento proud hudební sociologie byl 

dogmatický a ne příliš vědecky hodnotný.  

Ostrůvkem, na němž byla již v předválečném období pěstována nemarxistická, 

západně orientovaná sociologie hudby, byla Masarykova universita v Brně. Působili zde 

například Inocenc Arnošt Bláha nebo Vladimír Helfert. Později zde také vznikla první 

hudebně sociologická studie empirického zaměření - „K sociologii hudebního rozhlasu“ 

(1938). Jejím autorem byl Karel Vetterl (žák V. Helferta). Vetterl zde popsal fenomén 

atomizace publika v důsledku rozšíření masových médií (rozhlasu) a také zdůrazňoval 

nebezpečí, jaké rozhlas přináší hudbě tím, že může existovat jen jako zvuková kulisa, 

kterou není nutné soustředěně vnímat.18 

Po roce 1948 se musela hudební sociologie, ostatně stejně jako celá sociologie, 

stáhnout do ústraní. Přestala existovat jako universitní obor a žila pouze ve formě 

příležitostných, většinou nezpracovaných, empirických šetření. 

                                                 
17 Jedná se zejména o práce Otokara Hostinského „O socialisaci umění“ či „Umění a  společnost“, kde 
otevřel témata, která sociologie hudby dodnes řeší a jsou považována  za ryze sociologická. Za předchůd-
ce hudební sociologie jej lze považovat také z toho důvodu, že jako základ své argumentace používal sta-
tistická data (Bek 2003: str. 16).  
18 Cígler, Radovan. Úvod do hudební sociologie. České Budějovice: PedF JU v Českých Budějovicích, 
1980. str. 62. 
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Po rozvolnění v šedesátých letech začíná vznikat sociologie hudby tak, jak ji 

známe dnes. Velké úsilí však tehdy vědci věnovali dohadům, zda je sociologie hudby 

samostatnou vědní disciplínou s vlastním předmětem a metodami, či zdali se jedná spíše 

o pomocnou disciplínu hudební vědy. Mezi badateli probíhaly velké spory, a ani 

v jednotlivých táborech nepanovala čistá shoda. Zejména v táboře, který se zasazoval o 

uznání sociologie hudby jako samostatné disciplíny, probíhaly diskuse, jaký má tato 

disciplína vlastně mít předmět. V zásadě se však všichni již tehdy shodovali na základní 

charakteristice tohoto dále různě chápaného předmětu, tedy na tom, že je jím sociální 

působnost hudby (tedy komunikace mezi hudbou a společností) či hudba jako 

komunikace probíhající mezi autorem a posluchačem. Hudba je tedy brána jako 

komunikace několikavrstevná a vždy oboustranná.  

S problémy o vymezení předmětu souvisí také již výše zmiňovaný spor Adorna 

a Silbermanna, zda-li předmětem sociologie hudby musí, může nebo nesmí být hudební 

dílo. U nás se touto otázkou zabýval zejména Mikuláš Bek, který se nepřiklonil ani 

k jednomu z krajních pólů. Vydal se cestou, kterou se dává většina úvah o hudební 

sociologii, cestou vymezení jejího předmětu skrze chápání hudby jako procesu. Dílo 

Bek tedy nepojímá jako hotovou věc, nýbrž jako vývoj, pohyb, dění, které probíhá 

v komunikaci s publikem. Hudební dílo lze podle něj „…sociologicky interpretovat, 

protože je produkováno a reprodukováno na základě intersubjektivních a sociálně 

normovaných produkčních a recepčních praktik“.19 Tím zdůrazňuje sociální 

podmíněnost hudby a nepřiklání se ani k adornovské objektivizaci smyslu hudby do 

hudebního materiálu, ani k silbermannovské dichotomii: umělecké dílo – umělecký 

zážitek.20 

Podle Jiřího Fukače se sociologie hudby v šedesátých letech ustavovala jako 

vědecký obor ve třech základních fázích. První byly již zmíněné spory o povaze a 

předmětu sociologie hudby. Druhou počátek empirických výzkumů, což je fáze, ve 

které došlo k uznání sociologie hudby jako vědního oboru. První vědecké výsledky 

empirických šetření totiž společensky i vědecky legitimizovaly její smysl a hodnotu. 

                                                 
19 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003. 
str. 29-30. 
20 Blíže viz: Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin 
Press, 2003.  str. 29-30  
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Třetí fází bylo pořádání diskusí a seminářů a také navázání kontaktu se zahraniční 

literaturou, což dodalo nově ustavené disciplíně tu pravou odbornost.21 

 V současné době se odborníci shodují na těchto hlavních oblastech dále různě 

chápaného předmětu zkoumání: 

• sociální úloha skladatele a hudebníka 

- jejich příslušnost k sociálním třídám, váženost a vliv ve společ-

nosti, … 

• úloha prostředníků  v komunikaci mezi posluchači a autorem hudby 

- zkoumá zejména roli médií a různých zprostředkujících institucí 

(divadla, koncertní síně …) v současné společnosti, jejich vliv na 

konečnou realizaci hudby apod. 

• úloha publika při tvorbě a změně vkusových norem 

• sociální funkce hudby v různých společnostech a různých sociálních 

skupinách 

• třídní specifika hudby 

- zkoumá především otázku zda a proč rozličné třídy a sociální 

skupiny produkují a přijímají své vlastní typy hudby.22  

 

1.3 Empirická hudební sociologie 

 

Základ všech výše zmíněných zkoumání tvoří empirická hudební sociologie. Ta 

má tradici již (nebo možná spíše teprve) od obnovení sociologie jako vědního oboru 

v šedesátých letech dvacátého století. Hudebně sociologické výzkumy přitom sledují 

několik základních témat. 

 Prvním z nich je vnímání a hodnocení hudby ve společnosti jako celku a 

v různých sociálních skupinách (a jejich následné porovnávání). Na základě takových 

empirických výzkumů jsou často vytvářeny typologie posluchačů. Nejslavnější z nich je 

typologie Theodora W. Adorna (dobrý posluchač, konzument vzdělání spíše než 

vzdělaný posluchač, emocionální posluchač, resentimentální posluchač, jazzový expert 

                                                 
21 Fukač, Jiří. K předmětu hudební sociologie jako musikologické disciplíny. In Otázky hudební sociolo-
gie. Sborník příspěvků z hudebně sociologického semináře Svazu československých skladatelů 6-8. dub-
na 1966. Praha: Osvětový ústav v Praze. 1967. str. 1. 
22

Cígler, Radovan. Úvod do hudební sociologie. České Budějovice: PedF JU v Českých Budějovicích, 
1980. str.20.  
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a fanoušek, bavený posluchač spíše než posluchač zábavné hudby a lhostejný, 

amuzikální, antimuzikální posluchač23). Tato typologie je založena na „striktní ideji 

adekvátního slyšení“24, což dnes již není podle Mikuláše Beka zcela relevantní 

kritérium, a to zejména vzhledem k pluralitě žánrů, která je charakteristickým znakem 

současné hudební scény.25 Soudobé typologie hudebních posluchačů ke kritériu „způsob 

poslechu“ přidávají také kritérium „obliby jednotlivých žánrů“ nebo vznikají typologie 

založené čistě na tomto kritériu.  

Výzkum obliby různých žánrů, další velká oblast působnosti empirické hudební 

sociologie, je však bytostně spjat s otázkou segmentace hudebního publika, nebo jinými 

slovy, s otázkou jeho homogenity či heterogenity. Ta se často vynořuje v souvislosti s  

masovou kulturou. Modely masové kultury ze 30. – 50. let přisuzují masovým médiím 

všemocnou unifikační sílu a tvrdí, že na základě principu nejnižšího společného 

jmenovatele (o němž budeme více hovořit dále) za sebou zanechává homogenní 

publikum s homogenním vkusem. Následné empirické výzkumy však prokázaly, že tato 

unifikační tendence zdaleka není všemocná a že proti ní působí distinktivní síly, které 

homogenizaci vkusu ničí nebo ji alespoň zmírňují. Nejznámější teorií tohoto druhu je 

teorie kulturních kapitálů Pierra Bourdieu. Tvrdí, že prostřednictvím vkusových rozdílů, 

které mají lidé díky svému habitu a internalizaci zejména kulturního kapitálu, lidé 

dávají najevo své sociální postavení. Zájmem rodiny je vymezit se vůči nižším 

sociálním třídám (což dělá na základě vkusu) a toto postavení si udržet nebo případně 

zlepšit. Předává tedy svým potomkům kulturní kapitál, a to natolik intenzivně, že ani 

unifikující síla médií tento kapitál nepřekoná a tím pádem nehomogenizuje vkus 

jednotlivých tříd.26 

Podobnou, v současnosti hodně diskutovanou, teorií je teorie  „culture classes“27 

(Lewis, Baumann), která při vytváření různých vkusových skupin snižuje význam 

sociálního postavení a do popředí staví spíše kategorie lidských typů, které se nacházejí 

                                                 
23 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003. 
str. 205 
24 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003. 
str. 205 
25 Zajímavým zjištěním Bekových výzkumů je fakt, že jeden z typů Adornovy typologie vždycky chybí. 
Je to jeho typ experta. Znamená to tedy, že buď už tento typ posluchače zcela vymřel nebo jde o tak mar-
ginální kategorii, že ho ve výzkumech nelze zachytit. (Bek 2003: 233) 
26 Více viz Bourdieu, Pierre. Distinction. A Social Critic of a Judgement of Taste. London: Routledge and 
Kenan Paul, 1999. 
27 Teorie Pierra Bourdieu je také někdy nazývána jako teorie “tastes cultures”. 
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napříč sociálním rozvrstvením společnosti (např. rodinný typ, militantní typ, 

náboženský typ apod.).28 

Bek je přesvědčen, že v současné české společnosti působí všechny tyto tři 

modely zároveň a že společně „…popisují síly, jež simultánně formují kulturní profil 

české populace“.29  

Další velkou oblastí zájmu empirické hudební sociologie jsou výzkumy 

mediálního publika (posluchačů). Podle Veroniky Hankusové existují čtyři typy 

poslechu hudby z médií – informační, dimenzionální, asociativní a kulisový.30 Právě 

tento čtvrtý typ je v současnosti převažující formou vnímání hudby, což jen potvrzuje 

výše zmíněnou domněnku Karla Vetterla, který počátek tohoto fenoménu rozpoznal již 

ve třicátých letech dvacátého století.  

Ústředním pojmem celé empirické sociologie hudby je pojem vkusu. Souhrnným 

termínem „výzkumy hudebního vkusu“ bývají označovány všechny výše zmíněné 

oblasti, na které se empirická hudební sociologie zaměřuje, a to již od 30. let 20. století 

(v USA). Tento pojem přejala (jak již bylo uvedeno výše) hudební sociologie z estetiky, 

v níž je vkus chápán jako  „…více či méně uvědomělý soubor kritérií, který se uplatňuje 

při výběru a hodnocení estetických podnětů“.31 V případě výzkumů hudebního vkusu je 

tedy těmito estetickými podněty hudba. Podle Poledňáka má vkus v hudbě tři základní 

zdroje: hudební zkušenosti jedince, kde jsou nejdůležitější emocionálně akcentované 

hudební zážitky, individuální psychologie a kulturní determinace v nejširším slova 

smyslu.32 Už jen zběžné prozkoumání těchto kategorií nám ukazuje nevyhraněnost a 

individuální rozrůzněnost chápání pojmu vkus. Jeho operacionalizace pro empirický 

výzkum je tedy značně problematická, a proto se hudební sociologie postupně začala 

přiklánět k výzkumu založeném na pojmu „hudební preference“. To však neznamená, 

že by se vzdala zkoumání vkusu populace. Hudební preference je totiž poněkud 

jednodušším vyjádřením vkusu jedince.  

Ovšem ani tento pojem není zcela bez problémů. Především jde o koncept 

značně redukující celou šíři pojmu vkus. Hudební preference je totiž většinou spojována 

                                                 
28 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003. 
str. 226 – 227. 
29 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003. 
str. 227. 
30 Hankusová, Veronika. Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice. 
Praha: Karolinum, 2006. str. 14. 
31 Poledňak, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. str. 111. 
32 Poledňak, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. str. 116. 
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s volbou „buď - a nebo“. Ve výzkumu hudebních žánrů je pak respondent přiřazen 

k jednomu žánru, aniž by byly postihnuty souvislosti s dalšími. Tento redukující pohled 

nestačí k popsání složitých procesů fungování hudby ve společnosti, zcela však splňuje 

požadavky průzkumu trhu. Možná také z tohoto důvodu čelí současná empirická 

hudební sociologie značné kritice, že se vzdává své vědeckosti a dává se do služeb 

komerčního výzkumu pro masová média, jejichž cílem je jediné – zvednout sledovanost 

a mít o ní prokazatelné podklady pro zadavatele reklamy.     

 

2. Umělecké pole podle Pierra Bourdieu 

 

Celá společnost je podle Pierra Bourdieu rozčleněna na sociální pole, která 

odpovídají různým sférám života společnosti. Každé pole funguje na základě vlastních 

pravidel a logiky a má také vlastní řád, formy autority a symboliku. Jednotlivá pole však 

na sobě nejsou navzájem nezávislá, ba právě naopak. V historickém procesu vzniku a 

modifikace se tato pole profilují v závislosti na ostatních polích sociálního prostoru. To, 

do jaké míry je pole resistentní vůči vlivům ostatních polí, charakterizuje stupeň 

autonomie tohoto pole, což je zároveň jeden z definičních znaků každého pole. 

Autonomií se tedy rozumí schopnost pole bránit se vnějším vlivům a uhájit si svou 

vlastní logiku a způsob fungování. „Pojem pole (le champ) zavedl Bourdieu v polovině 

šedesátých let pro účely empirického výzkumu historické geneze a transformace světů 

umění a literatury.“33 

Analýze uměleckého pole věnoval Pierre Bourdieu velkou část své vědecké 

kariéry, a to jak teoreticky, tak empiricky. Středem jeho zájmu bylo zejména pole 

literární, na němž většinou konkrétně dokládal závěry, které zobecňoval na rovinu 

uměleckého pole jako celku. Umělecké pole, jak je známe dnes, chápe Bourdieu jako 

relativně autonomní celek, který je ale do jisté míry závislý na poli politickém a 

ekonomickém. Toto pole (stejně jako všechna ostatní) vznikalo postupným dobýváním 

autonomie vůči ostatním existujícím polím. Jeho vznik probíhal ve třech fázích.  

První fází bylo „dobývání autonomie“. Hlavní událostí, ke které v této fázi 

došlo, byla proměna vztahu mezi tvůrci kultury a dominantní třídou. Přestal to totiž být 

vztah přímé finanční závislosti (mecenáši, patroni) a došlo ke vzniku „autentické 
                                                 
33 Wacquant, Loic: Pierre Bourdieu. Biograf 27. Přeložila J. Šanderová 
<http>//www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v2707> 
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strukturální podřízenosti, která působí velmi nestejně na různé tvůrce podle toho, jakou 

pozici v poli zaujímají“.34 Tento nový vztah byl institucionalizován dvěma hlavními 

prostředky: trhem a dlouhodobým vztahem založeném na spřízněnosti životních stylů a 

hodnotového systému.  

Druhá fáze začíná někdy na počátku dvacátého století, kdy dochází ke štěpení 

jednotlivých žánrů na dva sektory: „komerční“ a „objevitelský“. Hranice mezi 

jednotlivými sektory je přitom velice proměnlivá a nejasná. „Jsou to sice dva póly 

definované skrze svůj antagonistický vztah, ale jsou to zároveň dva póly toho samého 

prostoru.“35 Tento proces diferenciace jednotlivých žánrů je také doprovázen procesem 

sjednocování celého pole, které má stále větší tendenci organizovat se kolem vzniklých 

opozic. Tyto principiální opozice tedy v procesu strukturace uměleckého pole začínají 

hrát větší roli než jednotlivé žánry. Jinými slovy každý z těchto dvou pólů (komerční a 

objevitelský) v jednotlivých žánrech se začíná přibližovat odpovídajícímu pólu v jiných 

žánrech a je k němu blíže než k opačnému pólu toho samého žánru. Například komerční 

novela má blíže ke komerčnímu divadlu než k vysokým literárním žánrům. Umělecké 

pole jako celek má tedy dva antagonistické extrémy: pól „čisté produkce, čistého 

umění“, který má jen malou základnu odběratelů (jsou jimi většinou jen další umělci a 

případně velice úzký okruh odborné veřejnosti), a pól „velko-měřítkové produkce“36 

nebo také pól „komerční“, který je podřízen očekávání širokého publika.37 

Ve třetí fázi vývoje již oba póly koexistují vedle sebe a jsou si navzájem 

antagonistické. Řídí se zcela odlišnou logikou. Pól čisté produkce je podřízen anti-

ekonomické logice čistého umění, která je založena na povinném uznávání hodnot 

nezainteresovanosti a na odmítnutí ekonomických zisků. Pól velko-měřítkové produkce 

funguje na základě tzv. komerční logiky uměleckého průmyslu upřednostňujícího 

okamžité ekonomické zisky, protože obchod s uměleckým zbožím je pro něj obchod 

jako každý jiný. Naopak pro čisté umění je hodnotou pouze umění samo a komerční 

úspěch spíše vzbuzuje podezření. 

Jednotlivé podniky kulturní produkce jsou umístěny mezi dvěma v realitě 

nedosažitelnými extrémy – totálním a cynickým podřízením se trhu (sledování 
                                                 
34 Bourdieu, Pierre. The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. California: Stanford 
University Press, 1996. str. 120. 
35 Bourdieu, Pierre. The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. California: Stanford 
University Press, 1996. str. 120. 
36 Anglicky: “large-scale production”. 
37Bourdieu, Pierre. The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. California: Stanford 
University Press, 1996. str. 120 – 121. 
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okamžitých ekonomických zisků – hodnotou je komerční úspěch, který je měřen 

zejména počtem konzumentů) a absolutní nezávislostí na trhu a jeho požadavcích 

(hodnotu umění tvoří pouze umění samo). Podle Bourdieu se podniky přibližují tím více 

ke komerčnímu pólu, čím více jejich produkty odpovídají již existující poptávce a 

uspokojují tuto poptávku již existujícími formami. Na základě tohoto kritéria tedy 

rozlišuje dva typy firem – podniky s krátkým produkčním cyklem, navrženým tak, aby 

zajišťoval rychlou cirkulaci produktů určených k rychlému spotřebování a rychlé 

obměně a podniky s dlouhým produkčním cyklem, které do značné míry riskují 

komerční neúspěch. 

Bourdieu tvrdí, že vývoj uměleckého pole již dnes došel tak daleko, že 

antagonistická opozice komerční – umělecké „…začíná fungovat jako myšlenková 

struktura organizující výrobu a přijímání uměleckých produktů“38, na základě které si 

lidé vytvářejí mínění o umění. Stejně jako jsou autoři uměleckých děl rozmístěni mezi 

dva extrémní póly pole produkce, jsou tedy i jejich recipienti rozloženi mezi dva 

extrémní póly přijímání umění. Tyto póly však existují pouze imanentně jako názory 

jednotlivých lidí, které se projevují v tom, o jaké umění mají zájem. „Strukturální a 

funkcionální homologie mezi prostorem autorů a prostorem konzumentů je v základu 

toho, že jsou nabízeny různé kategorie děl různým kategoriím veřejnosti.“39 

 

3. Komercializace vážné hudby  

 

V následující části práce se budu zabývat komercializací vážné hudby. Hudební 

pole jako dílčí pole pole uměleckého podléhá zákonitostem, které Bourdieu popsal 

v práci  „Rules of Art“. Celé je tedy organizováno kolem dvou antagonistických pólů. 

Pólu čistého umění a pólu komerčního. Tato opozice je přítomna ve všech žánrech, ale 

také v hudebním poli jako celku. Různé hudební produkce se pak umisťují mezi dva 

extrémní a v realitě nedosažitelné póly, a to i přesto (nebo právě proto), že ve všech 

z nich je v různé míře obsaženo obojí. Vážná hudba (někdy označovaná také jako hudba 

artificiální, klasická, umělecká apod.) může být, podle mého názoru, považována za 

nejčistší reprezentaci pólu čistého umění. Vychází z tradice hudebních škol i 

                                                 
38 Bourdieu, Pierre. The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. California: Stanford 
University Press, 1996. str. 162. 
39 Bourdieu, Pierre. The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. California: Stanford 
University Press, 1996. str. 162. 
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ojedinělých géniů, jež sahá od renesance až po soudobou artificiální hudbu, která bývá 

často označována termínem „nová hudba“. V této tradici byla vždy hudba chápána 

téměř výhradně jako umění a všechny její ostatní funkce byly podružné funkci 

umělecké. 40  

Na opačném pólu hudebního pole pak stojí hudební průmysl. Ten vznikl 

s masovou kulturou a radikálně proměnil chápání hudby a její funkce ve společnosti, 

jelikož z ní učinil zboží. Hudební průmysl vyrábí hudbu primárně určenou pro trh, 

k okamžitému prodeji. Její hodnota není odvozována z umělecké kvality (jak je tomu na 

opačném pólu), nýbrž z počtu prodaných desek či z rozhlasové sledovanosti. Propojení 

hudebního průmyslu s masovou kulturou zřejmě není nutné nikterak dokazovat. V 

následující kapitole bych se však chtěla pokusit ukázat, jak kulturní průmysl a masová 

kultura působí na hudební pole jako celek a podmaňují si co možná nejvíce také 

antagonistický pól hudebního průmyslu – hudbu artificiální. 

  

3.1 Umění nebo zboží? 

 

Hudba, kterou vytváří hudební průmysl, je produkována primárně za účelem 

zisku a veškerý její hudební obsah je podřízen kritériu prodejnosti. Pojmy jako 

objevitelství, novátorství či zvyšování kulturní vyspělosti veřejnosti jsou jí cizí. Logika 

kulturního průmyslu je totiž čistě komerční. Kulturní trh je trh jako každý jiný a 

probíhají zde zápasy o co největší ekonomické zisky a o co největší moc. Čím větší tedy 

bude pole kulturního průmyslu, tím větší budou mít jeho aktéři prostor pro prosazování 

svých osobních zájmů. Hudební průmysl je zcela bezpochyby možné považovat za 

součást pole kulturního průmyslu. Aby si ale kulturní průmysl podmanil celé hudební 

pole, musí se pomalu propracovat až k vážné hudbě (jako nejčistší reprezentaci pólu 

čistého umění), a podmanit si ji tím, že zcela převrátí logiku jejího fungování.41 Podle 

Bourdieu jsou logiky antagonistických pólů do jisté míry inverzní.42 Pro jednu je 

konečným cílem umění samo o sobě, zatímco pro druhou je to ekonomický zisk, který 

                                                 
40 Což dokládá také tvrzení Jiřího Fukače: „…literaturu, hudbu,výtvarné projevy, divadlo, film a další 
podobné sféry jako celek do pojmu umění zahrnout nemůžeme, poněvadž tyto typy konstituují umění jen 
svou částí … hudba zvláště oním ze svých okruhů, o němž se hovoří jako o hudebním umění, respektive 
jako o artificiální hudbě.“ (Fukač 1991: str. 31) 
41 Podobný výklad podává Bourdieu i pro případ televize, kde je pole pravého žurnalismu zcela proměně-
no vlivem logiky televizního zpravodajství. Viz. Bourdieu, Pierre. O televizi. Brno: Doplněk, 2002. 
42Bourdieu, Pierre. The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. California: Stanford 
University Press, 1996. str. 142. 
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ta první vesměs ignoruje. V případě, že by se kulturnímu průmyslu podařilo podmanit si 

artificiální hudbu a ta by začala fungovat na základě jeho logiky, znamenalo by to, že se 

artificiální hudba komercializovala, protože základním referenčním kritériem by se pro 

ni stalo kritérium ziskovosti. Otázka, do jaké míry se již podařilo kulturnímu průmyslu 

ovládnout artificiální hudbu, je tedy zároveň otázkou, do jaké míry ještě zůstává vážná 

hudba uměním a do jaké míry se stává zbožím (ve smyslu hudby hudebního průmyslu). 

Stav procesu komercializace vážné hudby tedy zároveň vypovídá o její funkci ve 

společnosti. Je více uměním nebo více zbožím? 

 Každá hudba se stane obojím – jak uměním tak zbožím, připojíme-li k otázce, 

zda je tím či oním, ještě otázku „pro koho?“.  Existuje určitá skupina lidí, pro které je 

hudba zbožím. Hudební manažeři, producenti, organizátoři koncertů, majitelé 

autorských práv – ti všichni na hudbě vydělávají a je tedy pro ně zbožím, ale pro 

publikum by měla stále být uměním, i když si za toto umění náležitě zaplatí. Svým 

obsahem, kvůli kterému ji lidé poslouchají (navštěvují koncerty, kupují si CD atd.) je 

tedy hudba uměním. Způsob, jakým se k nim hudba dostává, z ní však činí zboží. 

Zajišťuje zisk svým majitelům, prezentuje se jako zboží (reklamy) a do značné míry se 

přizpůsobuje zákonům nabídky a poptávky.43  

Proces komercializace hudby tedy spatřuji v převládání její zbožní formy nad 

uměleckými významy. Jinými slovy hudba se komercializuje ve chvíli, kdy svůj obsah 

přizpůsobuje požadavkům trhu. Hudba hudebního průmyslu již vzniká za účelem 

prodeje. Její obsah je tedy požadavkům trhu přizpůsoben. Otázka, zda se komercializuje 

také hudba vážná, je tedy, dle mého názoru, převoditelná na otázku, zda také ona dělá 

své obsahy atraktivnější pro trh. Zda chce být prodávána. Právě v tu chvíli totiž pole 

vážné hudby začínají ovládat mechanismy kulturního průmyslu. Tím, že vážná hudba  

přizpůsobí své obsahy kritériím prodejnosti, podvoluje se poli kulturního průmyslu.  

 

                                                 
43 Distribucí hudby jakožto zboží se zabývá tzv. Arts marketing – ten se vyvíjel již od 80. let dvacátého 
století a za čtvrt století své existence prodělal značný rozmach. Především šlo v jeho případě o „intenzivní 
proces institucionalizace a profesionalizace“ (Cikánek 2006: 44). V roce 1997 byl vydán jeden ze základ-
ních textů arts marketingu – publikace Philipa Kotlera a Joanne Scheff: Standing Room Only: Strategies 
for Marketing the Performing Arts. Kotler a Scheff zde vytyčili základní princip arts marketingu, podle 
kterého by manažeři měli vycházet zákazníkům vstříc v podstatě ve všem kromě samotného umění. 
„…umělecký produkt má zůstat nedotčen a arts marketing má pracovat s tím, jak je umělecký produkt 
prezentován a komu je prezentován (Cikánek 2006: 44) Tento postulát o nedotknutelnosti umění marke-
tingem je však dnes v praxi  téměř nepřítomný. Cikánek spojuje odklon od postulátu nedotknutelnosti 
umění se změnou zaměření arts marketingu během posledních deseti let z orientace na zákazníka na ori-
entaci na službu. (více viz Cikánek 2006: 44-45) 
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3.2 Komercializované ostrůvky v poli artificiální hudby 

  

Podle P. Bourdieu, jsou v každém žánru obsaženy oba antagonistické póly – jak 

pól čistého umění, tak pól čisté komerce. Dříve než začneme hovořit o komercializaci 

vážné hudby jako celku, podívejme se na ty oblasti vážné hudby, které stojí blíže pólu 

komerčnímu, tedy takové oblasti, které své obsahy podřizují jen kritériím prodejnosti a 

na vysoké umělecké hodnotě jim příliš nesejde. 

První takovou oblastí jsou pro mne některé typy koncertů vážné hudby,44 kde 

organizátorům nejde o uměleckou kvalitu uváděných děl, ale jde jim o to, kolik lidí na 

koncert přijde a zaplatí vstupné. Sázejí tedy na jednu jedinou kartu – popularitu skladeb, 

ze kterých je sestaven program. Právě známost uváděných děl je totiž zárukou toho, že 

lidé na koncert přijdou, tedy zárukou dostatečného ekonomického zisku. Ve výsledku 

tak dochází k tomu, že tyto koncerty si vystačí zhruba s padesátkou nejznámějších děl 

vážné  hudby, které se v různých kombinacích neustále opakují.45 Zářným příkladem 

takových typů koncertů jsou koncerty v centru Prahy pořádané především pro 

zahraniční turisty. 

Tyto typy koncertů však přinášejí zcela nový fenomén. Zatímco hudba, na které 

vydělává hudební průmysl, již byla vytvořena za účelem zisku, organizátoři podobných 

koncertů vydělávají na dílech, která  byla kdysi vytvořena svými autory za účelem 

rozjímání, vyjadřování a sdělování emocí.46 Tím však dochází k radikálnímu přetvoření 

společenské funkce takových děl. Skrze svou zpopularizovanost, která umožňuje jejich 

prodejnost (nebo lépe řečeno je její nutnou podmínkou), se totiž posunula od pólu 

čistého umění k pólu komerčnímu. Stala se tedy zbožím, ale stále se před svými 

konzumenty tváří jako vysoké, čisté umění.  

Tento přechod nutně vyvolává otázku, jak je možné zkomercializovat původně 

nekomerční dílo. Eco popisuje jakékoli dílo jako „…systém systémů, z nichž některé se 

netýkají formálních vztahů uvnitř díla, ale naopak vztahů díla s jeho uživateli a vztahů 

                                                 
44 Znaky koncertu jako instituce podle Beka : 1) Jde o hudební produkce veřejně přístupné   
2) podnikatelsky organizované 3) při kterých dochází k prodeji hudby jako zboží 4) anonymnímu platící-
mu publiku 5) jehož vznik předpokládá oddělení rolí interpretů a posluchačů 6) přičemž má tato produkce 
pevně stanovený program (Bek 1993: str. 62) 
45 Některé příklady: W. A. Mozart – Malá noční hudba, Carl Orff: Carmina Burana, J. S. Bach: Toccata a 
fuga D moll, A. Dvořák: Stabat Mater, G. Gershwin: Američan v Paříži, G. Bizet: Carmen apod. 
46 Jejich autoři za ně totiž sice byli odměňováni, ale nešlo o prodej jednotlivých skladeb jako takových. 
Skladatelé většinou dostávali fixní plat či byli vydržováni na královském dvoře. 
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díla s kulturním a historickým kontextem, z něhož pocházejí“.47 Formální vztahy uvnitř 

díla se měnit nemohou. Komercializace se ale týká společenské působnosti díla, tedy 

jeho vztahů směrem ven. Ty se změnit mohou, jelikož se změnili uživatelé díla i 

kulturně historický kontext. 

Popularita uváděných děl však s sebou přináší ještě jeden veskrze negativní jev.  

Původně tato díla totiž získávala svůj smysl až v interakci s aktivním publikem, které se 

snažilo dekódovat jejich obsah a v reakci na ně si aktivně vytvářelo své vlastní nové 

emoce. Jejich popularizace však vedla ke znemožnění nebo minimálně k utlumení 

možnosti emoční aktivity v reakci na dílo. Ve všeobecném povědomí totiž nejsou jen 

díla, ale také jejich emociální náboj. Z kdysi umělecky hodnotných děl se tudíž stal 

konzumní kýč. Komerčními se tato díla totiž stávají z toho důvodu, že zatímco dříve 

nutila své posluchače, aby spoluvytvářeli jejich smysl, dnes už to není možné, protože 

popularizace způsobila spojení díla a emoce, kterou by mělo vyvolávat, do jednoho 

uceleného balíčku. Posluchač nemůže tuto přiřazenou emoci prostě zapomenout a 

spontánně si vytvořit emoci vlastní. Tím ale tato díla bohužel přestávají být uměním, 

jelikož, jak píše Umberto Eco: umění je to, co mě neustále nutí znovu a znovu 

dekodifikovat dané sdělení a ptát se sám sebe, zda je tato dekodifikace správná, zda je 

má interpretace správná.48 Takové pochybnosti nemohou v konzumentovi v reakci na 

zpopularizované dílo nikdy vyvstat. Naopak díla uváděná na těchto koncertech do 

značné míry odpovídají Ecově definici kýče, který dává s uměním do přímého 

protikladu: „Kýč je to, co je konzumováním opotřebováno a co se dostává k masám 

nebo ke ‘střednímu‘ publiku právě proto, že to je konzumováním opotřebované, a co se 

konzumuje (a tudíž ochuzuje) právě proto, že užívání značným počtem konzumentů 

uspíšilo a prohloubilo jeho opotřebování.“49 Cílem kýče není strhnout čtenáře 

k aktivnímu poznání, ale donutit ho, aby se podrobil efektu díla.50 Neznamená to však, 

že tato díla ztratila status umění definitivně. Uměním stále mohou být pro ty, kteří se 

k nim dostanou jakoby náhodou, ne proto, že vědí, že jsou populární. Těm se totiž 

vyhnul ucelený balíček dílo + emoce a mohou tak zcela spontánně v reakci na dílo 

aktivně vytvářet emoce vlastní.  

                                                 
47 Eco, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006. str. 85. 
48 Eco, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006. str. 89. 
49 Eco, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006. str. 91. 
50 Eco, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006. str. 68. 
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Další oblastí, jejíž komerční zaměření dokládají téměř stejné principy jako oblast 

předchozí, je prodej luxusních CD kompletů s výběrem „těch nejlepších děl vážné 

hudby“. Ve skutečnosti jsou to však „ta nejznámější díla vážné hudby“. Tyto komplety 

jsou prodávány zejména prostřednictvím teleshoppingů, ale nevyhnou se jim ani 

standardní obchody s CD nosiči či internet. Komerční zaměření takových kompletů 

dokládá také jejich prodej v sítích obchodních domů a hypermarketů. 

Další komerční oblastí ve vážné hudbě jsou takové typy „kulturních“ akcí, kde je 

vážná hudba pouze doplňkem, podkresem pro produkci jiného typu. Například pro 

laserovou, světelnou nebo vodní show. Nejznámější takovou produkcí jsou zřejmě show 

provozované na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti. Akce tohoto typu jsou ryzím 

produktem kulturního průmyslu, ale díky zapojení vážné hudby se mohou před 

konzumenty prezentovat jako čisté umění.51 Ve chvíli, kdy se vážná hudba dá do služeb 

světelné či jiné podobné show, vzdává se své základní logiky – podřizování se 

uměleckým obsahům díla, které jako jediné tvoří hodnotu umění. Hodnota hudby je zde 

totiž odvozována z úspěšnosti celé show. Jinými slovy od počtu těch, kteří sledují 

blikající vodotrysky a kteří za tuto podívanou náležitě zaplatili. Jediné relevantní 

kritérium k hodnocení takové produkce je tedy kritérium ziskovosti. 

Typickým počinem kulturního průmyslu v oblasti vážné hudby je také vytváření 

kultu hvězd.52  V artificiální hudbě je hvězdný interpret spíše něčím navíc. V jakékoli 

definici, která odlišuje artificiální hudbu od nonartificiální, totiž najdeme 

charakteristiku, že zatímco v nonartificiální hudbě je důraz kladen na interpreta 

(většinou zpěváka), v artificiální hudbě by měla být věnována pozornost hlavně autorovi 

díla. Na koncertu Pavla Šporcla však těžko budeme hledat diváky, kteří své ovace 

věnují autorům děl, která zazněla.53 

 

 S těmito komercializovanými ostrůvky v poli vážné hudby také souvisí často 

kritizovaný přesun některých oblastí vážné hudby z kultury vysoké úrovně do midcultu. 

                                                 
51 Příznačné také je, že v internetových vyhledavačích kulturních akcí nenajdeme produkci Křižíkovy 
fontány pod názvem „vodní show“ nebo něco podobného, ale zobrazí se nám pod názvem skladby, která 
je použita do podkresu. 
52 Což jsou většinou opět ta samá díla uváděná na koncertech pro turisty či na luxusních CD kompletech. 
53 Vytváření kultu hvězd ve vážné hudbě zmiňuje ve svém textu také Derek B. Scott – hovoří o něm 
v souvislosti s marketingovými technikami nahrávacích společností. Tvrdí, že tyto společnosti používají 
velice podobné marketingové techniky pro prodej populární i klasické hudby. I při prodeji klasické hudby 
sázejí na hvězdná díla, osobnosti a tělesa - jako příklad uvádí styl reklamního textu při propagaci Beetho-
venových symfonií nahraných berlínskými filharmoniky pod taktovkou Herberta von Karajana, které vy-
dávalo vydavatelství Deutsche Gramophon – v reklamě používali výrazy jako „masterpieces“, „the 
world´s greatest conductor“, „surely the nearest to musical perfection“ apod. (Scott 1990: 407) 
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Tyto komercializované oblasti pole vážné hudby se totiž před svými konzumenty stále 

tváří jako umění. Hudební manažeři a producenti manipulují lidi do konzumace svých 

komerčních produkcí zejména skrze reklamu, která je však založena na představení 

dané produkce coby produkce umělecké. Pozitivním jevem na tomto fenoménu je 

bezpochyby to, že zpřístupní vážnou hudbu širším vrstvám veřejnosti.54 Domnívám se 

ale, že tato cesta většinou nemůže vést k poznání nekomerčních oblastí vážné hudby, 

protože nevede cestou kritické reflexe umění. Nevede tedy k přetvoření konzumenta 

kýče, který vstřebává předem vytvořené emoce, na recipienta umění, který si v reakci na 

umělecké dílo vytváří emoce vlastní.  

 

3.3 Hudební průmysl a masová média 

  

Jak již bylo řečeno, jedním ze základních pojmů, na kterých je postavena 

sociologie hudby, je pojem vkusu. Chceme-li řešit tento pojem v kontextu masové 

kultury, nutně si musíme vybavit četné nářky na úpadek kulturního vkusu veřejnosti 

oproti dobám minulým. Tento údajný úpadek však není, dle mého názoru, nic jiného, 

než rozšíření počtu lidí, kteří konstruují „vkus veřejnosti“. To samozřejmě souvisí 

s procesem demokratizace kultury, kdy celkové zvyšování úrovně obyvatelstva vedlo 

k růstu počtu zájemců o kulturu v důsledku rozšíření fenoménu volného času. Gilles 

Lipovetsky mluví o tom, že ve „společnosti masové spotřeby“, která vzniká zhruba 

v polovině dvacátého století jako zcela nová fáze tzv. konzumní společnosti, se poprvé 

v historii „…stávají masy pramenem psychologizované a individualizované materiální 

poptávky“.55 Masy tedy najednou mají dostatek financí a volného času, aby se zaobíraly 

věcmi, které byly dříve vyhrazeny pouze elitám. Ať již hovoříme o luxusním zboží či o 

kultuře. Zcela se tak změnil obsah pojmu „průměrný vkus“. Zatímco dříve byl průměrný 

vkus v podstatě pouhým průměrem vkusu členů elity společnosti, protože nikdo jiný se 

o kulturu nezajímal, dnes je průměrný vkus skutečným průměrem v populaci, jelikož se 

o kulturu zajímají téměř všichni.  

                                                 
54 Recepce vážné hudby vždy byla do jisté míry třídně podmíněna. Koncerty vážné hudby či opery byly 
brány jako společenské události, jejichž návštěvou lidé dávali najevo své vyšší společenské postavení. I 
když třídní podmíněnost poslechu vážné hudby částečně přetrvává i v současnosti, tato práce s tímto kri-
tériem nepracuje.  
55 Lipovetsky, Gilles. Paradoxní štěstí. Praha: Prostor, 2007. str. 37. 
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Masová kultura chce vyhovět co největšímu počtu odběratelů, a právě proto 

„…bývá často ztotožňována s vulgární kulturou, s kulturou nejnižší úrovně“.56 

V případě, že chce uspokojit většinu, musí totiž hledat ono minimum, které budou 

schopni přijmout téměř všichni. Z této logiky vychází tzv. „princip nejnižšího 

společného jmenovatele“, který je považován za jeden z definičních znaků pole masové 

kultury.57 Tento princip je založen na hledání takových kulturních obsahů, které by byly 

přijatelné pro maximum konzumentů – logicky tedy nejde o umělecky „vysoké“ obsahy, 

které je schopna přijmout jen menšina lidí.  

Hudba, kterou produkuje hudební průmysl, tedy musí být jednoduchá, 

srozumitelná, líbivá a i v rozdílnosti jednotlivých skladeb stále stejná. Antagonistický 

pól hudebního pole (alespoň ve své původní, čisté podobě) se tedy neodlišuje od pólu 

komerčního pouze svou funkcí a důvody svého vzniku, ale také samotnou hudební řečí. 

Podle Adorna je řeč hudebního průmyslu záměrně jednoduchá a neohrabaná (a to i v 

odborných hudebních kruzích) aby se co nejvíce lidem přiblížila. Adorno tuto řeč 

přirovnává k řeči reklamní, která bývá záměrně nespisovná a hovorová.58 

Tuto, podle Adorna regresivní, řeč bychom na základě jejích charakteristik 

mohli nazvat hudebním kýčem. Podle Ivana Poledňáka totiž existuje těchto šest 

konstitutivních prvků hudebního kýče: 

• bezostyšné využívání osvědčených námětů, rekvizit, prostředků  

• působení prostřednictvím líbivosti, příjemnosti, libosti samotného 

námětu, atak na city 

• prvoplánové rozložení a rozlišení pozitivních a negativních momentů a 

naivní „fandění“ těm prvním 

• nekomplikovanost, ale nikoli primitivnost výtvoru 

• produkce bez vnitřního puzení tvůrce k vyjádření 

• absence jiných motivů než uplatnění na trhu.59 

 

                                                 
56 Kłoskowska, Antonina. Masová kultura. Kritika a obhajoba. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. str. 
68. 
57 Kłoskowska, Antonina. Masová kultura. Kritika a obhajoba. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. str. 
192. Za další charakteristiky masové kultury Kłoskowska označuje: standardizaci obsahů, prostředky ma-
sové kultury (TV, rozhlas...), velké masy atomizovaného publika, snaha po maximálním zisku a časová 
pomíjivost produkovaných děl. (Kłoskowska, 1967, str. 68 - 71). 
 
58 Adorno, Theodor, W.: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi slyšení IN Adorno, Theodor, W. Ador-
no. Praha: P. Kofroň, 1967. str. 140 
59 Poledňak, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. str.134. 
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Řeč hudebního průmyslu splňuje všech šest charakteristik téměř dokonale. Na 

základě těchto konstitutivních prvků tedy, dle mého názoru, mohu směle pro potřeby 

této práce ztotožnit hudbu, kterou produkuje hudební průmysl, s kýčem. Činím tak ale 

samozřejmě s plným vědomím, že toto přirovnání není zcela korektní. Nejenže kýč 

může vzniknout i v jiných hudebních žánrech, ale ani nelze pole hudebního průmyslu 

jako celek označit za kýč. Samozřejmě i zde existují výjimky. Kýč však „neapeluje na 

individualitu, je živen univerzálními obrazy, jejichž emocionální náboj nalézá odezvu 

v nás všech. Protože se chce zalíbit co nejpočetnějším masám, musí najít společného 

jmenovatele jejich citu.“60 Kýč je tedy ideálním základem hudebního průmyslu (jakož i 

celé masové kultury), protože ten v něm může nalézt onoho nejnižšího společného 

jmenovatele. Kýč tedy stojí v hudebním poli na samém konci kontinua, tak blízko 

komerčnímu pólu, jak jen to je v realitě možné. Jakákoli kýčovitá tendence v artificiální 

hudbě tedy znamená přiblížení se antagonistickému pólu čisté produkce a její 

komercializaci. 

Podle Tomáše Kulky „zvláštnost kýče spočívá v tom, že je přitažlivý a 

podbízivý. Lidem se líbí. Jistě ne všem; statisticky je však jeho úspěch nesporný.“61 

Kulka také konstatuje dvě základní fakta o kýči: 1) kýč má nespornou masovou 

přitažlivost, 2) přes tuto přitažlivost je (umělecky vzdělanou elitou společnosti) 

považován za defektní.62 Soudobá masová média však svým posluchačům prezentují 

v drtivé většině hudební kýč. Tato absolutní obklopenost hudebním kýčem však vede 

k tomu, že i ti, kteří dříve považovali kýč za defektní, mohou znejistět ve svých 

postojích a dříve nebo později možná také kýči podlehnou. Je totiž jen málo těch, kteří 

jsou si svým vlastním hodnocením natolik jisti, že se nezkonformují s většinou 

společnosti a nepřevezmou převažující názory. Tak se postupně rozšiřuje základna 

konzumentů kýče a tím pádem i jejich vliv. 

 

 

3.4 Adornova regrese sluchu a její vliv na komercializaci vážné 

hudby 

 

                                                 
60 Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Praha: Torst, 2000. str. 44. 
61 Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Praha: Torst, 2000. str. 34. 
62 Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Praha: Torst, 2000. str. 34. 
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Jak již bylo řečeno, produkce hudebního průmyslu je charakteristická svými 

kýčovitými a zjednodušujícími tendencemi a uměleckou nekomplikovaností.  Theodor 

W. Adorno nazývá toto zjednodušování fetišizací a je přesvědčen, že se v hudbě začalo 

objevovat ve chvíli, kdy její zábavná funkce převážila všechny ostatní. Viníkem tohoto 

obratu je přitom opět kulturní průmysl, protože právě zábavnost je jedním z prodejních 

artiklů kulturního trhu. Zábavná funkce hudby existovala odjakživa, kulturní průmysl se 

však provinil tím, že tuto funkci „posadil na trůn“.63 Zábavnost a radost z okamžiku se 

totiž podle Adorna stane záminkou, aby byl posluchač odpoután od soustředění, které si 

od pravého poslechu nelze odmyslet. Právě v tuto chvíli je však reflektující posluchač 

proměněn v akceptujícího kupce.64 Posluchač již nemá dostatek soustředění a síly, aby o 

hudbě aktivně přemýšlel a nějak se vůči ní vymezoval, ale nechává ji na sebe pouze 

působit. Nedostatek reflexe je přitom základní podmínkou toho, aby hudební průmysl 

posluchače ovládl. 

Hudební průmysl tedy nepotřebuje díla, o kterých by posluchač přemýšlel v 

jejich celistvosti a osobitém kontextu. Potřebuje „šlágry“, nápěvky, izolované momenty, 

které se stanou fetišem. Základem fetiše pak je určitá hodnota, kterou posluchač 

konzumuje spolu s ním. Posluchač se pak skrze hodnoty identifikuje s fetišem hudby, 

což dává hudebnímu průmyslu nad ním moc.65 Vlivem poslechu zfetišizované hudby, 

která nenutí ke kritické reflexi, pak podle Adorna dochází k regresi sluchu konzumentů, 

jelikož zájem o izolované momenty nemůže nikdy probouzet zájem o nové prvky 

v hudbě. Naopak tento partikulární zájem bude první, kdo tyto nové prvky zavrhne.66 

 

 „Nemůže být ani řeči o tom, že by zájem o izolovanou barvu nebo o izolovaný 

zvuk probouzel smysl pro nové barvy a nové zvuky. Ti, kdož poslouchají atomisticky, 

jsou mnohem spíše prví, kteří budou takové prvky denuncovat jako ´intelektuálské´ nebo 

pohříchu nelibozvučné .“67 

 

                                                 
63 Adorno, Theodor, W.: Čtyřikrát ke kulturnímu průmyslu  IN Adorno, Theodor, W. Adorno. Praha: P. 
Kofroň, 1967. str. 190 
64 Adorno, Theodor, W.: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi slyšení IN Adorno, Theodor, W. Ador-
no. Praha: P. Kofroň, 1967. str. 129. 
65 Adorno, Theodor, W.: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi slyšení IN Adorno, Theodor, W. Ador-
no. Praha: P. Kofroň, 1967. str.141.  
66 Adorno, Theodor, W.: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi slyšení IN Adorno, Theodor, W. Ador-
no. Praha: P. Kofroň, 1967. str.142. 
67 Adorno, Theodor, W.: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi slyšení IN Adorno, Theodor, W. Ador-
no. Praha: P. Kofroň, 1967. str. 142. 
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 Regrese sluchu spočívá ve zlenivění lidského vnímání v důsledku toho, že  

člověk není nucen pojímat celistvé, osobité a náročné hudební dílo v jeho specifickém 

posluchačském kontextu. Konzument přijímá a analyzuje jen nápěvky, melodie, šlágry a 

postupně se jeho vnímání otupuje natolik, že celistvé hudební dílo už není schopen 

přijmout. Pomalu si zvyká na nízkou hudební úroveň a již nechce nic složitějšího, 

nového, celistvého. V konečném důsledku jde tedy o začarovaný kruh, kdy „hudební 

průmysl produkuje nekvalitní hudbu, kterou si ale konzument žádá, ten si ji ale žádá 

proto, že už je na to tak navyklý“.68 Výsledkem je tedy proces, ve kterém se 

„…producenti a konzumenti vzájemně přizpůsobují v ďábelské harmonii“.69  

Regrese sluchu však nemá své důsledky jen na poli hudebního průmyslu. 

Zásadně se totiž podepisuje také na podobě opačného pólu – artificiální hudby. Hudební 

průmysl totiž vytváří zfetišizovanou hudbu, kterou obklopuje lidi na každém kroku a 

které nelze za žádných okolností uniknout. Je to přirozená součást běžného života – 

hudba hudebního průmyslu hraje jako background ve všech obchodech, kavárnách, 

sportovních střediscích apod., posloucháme ji ve většině filmů, v reklamách, zkrátka 

všude. Kamkoli se tedy člověk pohne, je nucen vnímat šlágrovitou a obsahově ne příliš 

kvalitní hudbu. Jestliže tedy platí Adornův předpoklad o regresi sluchu, dochází vlivem 

hudebního průmyslu k tomu, že lidé nejsou schopni přijímat složité hudební obsahy ani 

v hudbě artificiální.70  

To považuji za jeden z hlavních důvodů, proč se pól artificiální hudby přibližuje 

pólu hudebního průmyslu, tudíž se komercializuje. Vážná hudba je nucena se 

komercializovat, aby neztrácela své posluchače. Ti totiž pod vlivem komerční hudby 

začínají také na poli artificiální hudby odmítat náročná hudební díla, která by museli 

složitě dekomponovat a analyzovat a vyžadují už jen jednoduchá, nápěvkovitá díla, 

která nejsou náročná na poslech. Ve vážné hudbě to jsou často již zmíněná vysoce 

populární díla, ke kterým již posluchač má návody, jak je vstřebávat a jak o nich 

přemýšlet. Tyto návody jsou součástí jeho kulturního kapitálu. Regrese sluchu totiž 

zároveň vede ke ztrátě schopnosti kritické reflexe nad uměleckým dílem. Tu hudební 

průmysl nevyžaduje ani v nejmenším. Jeho hudební řeč je jasná, srozumitelná, s jasným 

                                                 
68 Adorno, Theodor, W.: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi slyšení IN Adorno, Theodor, W. Ador-
no. Praha: P. Kofroň, 1967. str.138 
69 Adorno, Theodor, W.: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi slyšení IN Adorno, Theodor, W. Ador-
no. Praha: P. Kofroň, 1967. str.138 
70 Toto tvrzení ostatně podporuje i tvrzení Rastislava Podpery, že „…velké množství třeba i latentně po-
slouchané hudby může vytvářet hudebně-vkusové návyky.“ (Podpera 2005: str. 18) 
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emocionálním nábojem. Komerční hudba většinou útočí na předem vytvořená schémata, 

která každý nosíme v sobě (ať už je to atmosféra bujarého večírku či touha po velké 

lásce). Z logiky věci si tedy v reakci na takovou hudbu nevytváříme nové emoce, ale 

necháváme ji, aby na nás působila a vyvolávala je v nás sama. 

Tím však náš sluch a další recepční prostředky leniví, což má přímé důsledky 

pro pole artificiální hudby. Vlivem (ať již dobrovolné či nedobrovolné) konzumace 

hudby hudebního průmyslu i lidé, kteří by dříve byli schopni přijímat umělecky 

hodnotnou artificiální hudbu, vyžadují vážnou hudbu podobnou hudbě komerční. Tedy 

takovou, která by v nich předem očekávané a definované emoce potvrzovala, místo aby 

je nutila novým a tvůrčím způsobem emoce prožít a v reakci na dílo tak probudila tolik 

žádoucí reflexi. Jinými slovy posluchači vyžadují zfetišizovanou vážnou hudbu. 

V praxi to vede například k tomu, že jsou z celistvých děl vybírány jen určité 

fragmenty, které již zfetišizované jsou. Namísto celé Beethovenovy Deváté symfonie se 

tak zahraje jen čtvrtá věta, jejímž hlavním motivem je známá Óda na radost, která je 

fetišem par excellence. Tímto zjednodušováním a vytrháváním z kontextu však díla 

předkládaná posluchačům na poli vážné hudby ztrácejí status umění. V kontextu 

artificiální hudby obecně převládá názor, že „…dílo má smysl především jako celek, že 

je čímsi organickým, že by se z něj nemělo nic vynechávat … nebo do něj vkládat. Dílo 

má maximální možnou uměleckou hodnotu právě jakožto originální, kompaktní, 

neporušený celek.“71 Na základě tohoto tvrzení bychom tedy mohli obvinit pole vážné 

hudby, že jeho primárním zájmem není umělecká hodnota, když předkládá svým 

posluchačům jen slavné pasáže vytržené z kompaktního díla (slavné árie z oper, jen 

některé věty symfonií,…). Kdyby však pole vážné hudby svým posluchačům 

předkládalo stále celistvá, náročná hudební díla, posluchači by toto pole začali opouštět. 

V souladu s Adornovou regresí sluchu už by tato díla totiž nebyli schopni přijmout, 

protože by pro ně byla těžce analyzovatelná. Proto pole vážné hudby servíruje svým 

členům šlágrovitou, do jisté míry zfetišizovanou hudbu. Tím se však přibližuje logice 

hudebního průmyslu a tedy se komercializuje. Paradoxní je, že pole vážné hudby se 

vlastně komercializací brání vlastnímu zániku (ke kterému by došlo při velkém odlivu 

posluchačů). Postupným přibližováním se v rámci hudebního pole pólu komerčnímu 

však zaniká také, jelikož ztrácí svou autonomii a specifickou logiku a stává se součástí 

pole kulturního průmyslu. 

                                                 
71 Poledňak, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. str. 167. 
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 Obavy o zánik pole vážné hudby jsou oprávněné také v kontextu věkového 

složení jeho posluchačů. Mezi návštěvníky koncertů vážné hudby převládá kategorie 

60+ 72 a stejně tomu je také v deklarované oblibě vážné hudby jako žánru.73 Ani v této 

věkové kategorii však artificiální hudba není nejoblíbenějším hudebním žánrem, větší 

oblibě se zde totiž těší dechovka.74 Podle Beka se hudební preference vytváří mezi 15 a 

20 lety. „Základní hodnotová orientace vytvořená v tomto klíčovém období hudební 

socializace pak často zůstává v pozdějším věku v podstatných rysech stabilní, lidé 

stárnou, aniž zásadně opouštějí hudební preference z doby mládí.“75 

 Nelze tedy předpokládat, že mladí lidé, kteří dnes holdují zejména popu či 

rocku76, což jsou žánry, které se v hudebním poli nacházejí blízko komerčnímu pólu, by 

v dalších desetiletích změnili hudební preference a samovolně posunuli svůj zájem 

k žánrům, které jsou blíže pólu „čistého umění“ neřkuli k hudbě artificiální. Jedinou 

cestou, jak neztratit posluchače, je tedy pro artificiální hudbu přiblížení se k pólu 

komerční produkce, na který jsou současní mladí lidé zvyklí.  

 Problémem také je, že ta nepatrná hrstka mladých, kteří by se chtěli o vážnou 

hudbu zajímat, je vystavena negativnímu tlaku převládající hodnotové orientace 

vrstevníků, kteří vážnou hudbou prostě pohrdají.77 Tato hodnotová orientace je přitom 

utvářena zejména prostřednictvím médií, která jsou ovládána komerční sférou. To, že 

vážná hudba není v módě, že není v masových médiích, tedy může na druhou stranu 

nepřímo dokazovat, že ještě není zkomercializována a že nesplývá s polem komerční 

produkce. Naopak je u většiny lidí (převážně mladší generace) chápána do jisté míry 

jako její opak. 

 

                                                 
72 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003. 
str. 47. 
73 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003. 
str. 102. 
74 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003.  
str. 94. 
75 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003.  
str. 128 
76 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003.  
str.94 
77 Bek, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: Koniash Latin Press, 2003. 
str. 193. 
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3.5 Snaha pole hudebního průmyslu podmanit si menšinové 

hudební žánry s cílem maximalizace zisku 

 

Změna vkusových norem posluchačů však není jediným důvodem, proč je vážná 

hudba nucena se komercializovat. Za druhý významný důvod tohoto procesu považuji 

samotnou povahu kulturního průmyslu. Jeho hlavním cílem je zvyšování zisků. To je 

možné buď neustálým zvyšováním tlaku na stávající konzumenty, nebo získáváním 

konzumentů nových. Obojí je uskutečňováno prostřednictvím reklamy. V kontextu 

hudebního průmyslu tedy dochází k tomu, že jednak je na posluchače vyvíjen stále větší 

a větší nátlak, aby neustále obměňovali své hudební idoly a tím nechali vydělávat jejich 

manažery, a jednak se hudební průmysl snaží ovládat nová a nová hudební subpole. 

Mezi jiným tedy i vážnou hudbu.   

Hudební průmysl se tedy všemožně snaží podmanit si také pole vážné hudby, 

což v praxi znamená buď přetažení posluchačů vážné hudby a jejich zapojení do 

koloběhu hudebního průmyslu, nebo zpřístupnění vážné hudby takovému množství lidí, 

aby se vyplatila její sériová produkce a prodej. V obou případech to však znamená 

ztrátu specifické logiky pole vážné hudby, logiky anti-ekonomické, podle které funguje 

pól čistého umění, na úkor logiky ekonomické, která je základním principem pólu 

komerčního. 

Vraťme se nyní k Pierru Bourdieu a jeho teorii sociálních polí. Každé pole je 

podle této teorie prostorem bojů o udržení nebo zlepšení sociálních pozic v daném poli. 

Jak jsme již naznačili výše, jednou z možností jak zlepšovat svou pozici v poli 

kulturního průmyslu, je zvyšovat počet těch, kterým je „kultura“ prodávána. 

V kulturním průmyslu je toto rozšiřování konzumentské základny navíc spjato se 

zvyšováním moci. Kulturní průmysl totiž funguje v kruhu – čím více lidí si daný 

kulturní podnik (značka, hudba, film…) podmaní, tím se mu naskýtá větší prostor pro 

manipulaci dalších a dalších konzumentů. Na konzumenta je totiž vytvářen dvojí nátlak. 

Jednak skrze reklamu,78 jež na lidi tlačí, že to musí znát, že to musí mít, že takoví musí 

být; jednak skrze nátlak okolí. Pro ten platí, že čím víc lidí již ten který podnik polapil, 

tím je tento nátlak větší.  

                                                 
78 Na kterou je potřeba určitý ekonomický kapitál, který podniky získávají díky již stávajícím konzumen-
tům. 
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Hudební průmysl se tedy snaží podmanit si co možná nejvíce alternativních 

hudebních subpolí, aby mohl co nejvíce zvyšovat své zisky. Svou expanzi na tyto další 

trhy se přitom pokouší provést skrze standardizaci vkusu všech posluchačů. Jak píše 

Adorno - „Základní technikou kulturního průmyslu je snaha sjednotit masy.“79 Hudební 

průmysl tedy napomáhá komercializaci vážné hudby proto, aby si pole vážné hudby 

podmanil, a tím pádem měl větší počet standardizovaných konzumentů, kteří mají 

standardizované potřeby, které může kulturní průmysl standardizovaně uspokojovat 

standardizovanými výrobky. 

Základní technikou, kterou kulturní průmysl útočí na ostatní menšinové žánry 

(tedy i na artificiální hudbu), je homogenizace obsahů a s ní ruku v ruce jdoucí 

standardizace vkusu. „Homogenizaci masové kultury budeme chápat jako výsledek 

skutečnosti, že do oblasti této kultury jsou zařazeny složky vyšší kulturní úrovně a že se 

v této kultuře spojují, mísí či prolínají se složkami úrovní nižších. Homogenizace 

v doslovném smyslu souvisí se stíráním distance mezi prvky kultury různých úrovní; 

formálně tudíž ruší hierarchii hodnot v těch odvětvích symbolické kultury, do kterých 

proniká.“80 Tím, že masová kultura proniká do pole vážné hudby, dochází ke stírání 

hierarchie děl podle umělecké úrovně, a to i pro původní posluchače vážné hudby. 

Nikdo totiž není schopen rozlišit, co se mu líbí, protože je to dobré, a co se mu líbí, 

protože mu to bylo vnuceno. Vliv masové kultury a její tendence homogenizace tedy 

vede v důsledku ke snižování umělecké úrovně produkovaných děl. 

Podle A. Kłoskowske existují tři základní typy homogenizace – zjednodušující, 

imanentní a mechanická. Zjednodušující homogenizace81 spočívá v tom, že „…prvky 

vyšší kulturní úrovně uváděné do masové kultury jsou podrobeny přeměnám, v nichž je 

spatřován prostředek k jejich zpřístupnění a které vedou k simplifikaci“.82 V praxi to 

znamená, že do pole kulturního průmyslu jsou uváděny zjednodušené, v některých 

případech přearanžované (zremixované), skladby artificiální hudby, nebo jsou vybírány 

jen nejlepší části těchto skladeb. Většinou jsou to právě ty části, které do jisté míry 

odpovídají charakteristikám hudby komerční (vyvolávají emoce, útočí na první signální 

soustavu). Tyto fragmenty z vážné hudby, které mají málo společného s její ryzí 

                                                 
79 Adorno, Theodor, W.: Čtyřikrát ke kulturnímu průmyslu. IN Adorno, Theodor, W. Adorno. Praha: P. 
Kofroň, 1967. str. 189. 
80 Kłoskowska, Antonina. Masová kultura. Kritika a obhajoba. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. str. 
223 
81 Zjednodušující homogenizace může mít dvě formy – plagiát a travestie. (Kłoskowska 1967: 226) 
82 Kłoskowska, Antonina. Masová kultura. Kritika a obhajoba. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. str. 
223. 
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podobou, se ke konzumentovi kulturního průmyslu dostávají zejména prostřednictvím 

reklam, filmů apod. Navíc si lidé myslí, že je jim předkládáno autentické umění a 

přitom konzumují zjednodušené fragmenty, které kdysi uměním byly (respektive stále 

mohou být, ale ve zcela jiných kontextech). 

Druhým typem je homogenizace imanentní. Jejím definičním znakem je, že 

„…do díla vyšší kulturní úrovně jsou zabudovány složky, jež mohou upoutat široké a 

populární publikum, přičemž tuto úpravu učinil sám autor.“83 Tento typ homogenizace 

ve vážné hudbě bezpochyby také najdeme (jako příklad bychom mohli uvést operu 

Martina Smolky „Nagano“, která pojednává o vítězství českých hokejistů na olympiádě 

v Naganu v roce 1998), ale vzhledem k tomu, že se může vztahovat jen na soudobou 

tvorbu, která je pouze marginální částí pole vážné hudby, nemá na komercializaci vážné 

hudby jako celku rozhodující vliv. 

Posledním typem homogenizace je homogenizace mechanická, která 

„…neprovádí žádné změny ve vnitřním obsahu děl vyšší úrovně, ale přenáší tato díla 

v nezměněné podobě do masových komunikačních prostředků“.84  Kłoskowska tvrdí, že 

ve všech masově komunikačních prostředcích je vedle převažujícího obsahu (komerční 

kulturní produkty) místo také pro prvky vyšší úrovně. Problémem je spíše jejich poměr. 

„Obava ze ztráty klientů a z jejich přechodu ke konkurenčnímu komunikačnímu 

systému bude vždy nutit komerční manažery masové kultury omezovat množství 

obsahů, které jsou obtížněji dostupné širokému publiku a zmenšují tedy počet 

příjemců.“85 

 

3.6 Vliv masových médií na komercializaci vážné hudby                          

– boj o posluchače 

 

O jedné podobě vlivu masových médií na komercializaci vážné hudbě jsme již 

mluvili v souvislosti s Adornovou regresí sluchu. Právě masová média totiž umožňují 

hudebnímu průmyslu, aby zavaloval posluchače téměř nepřetržitým tokem zfetišizované 

                                                 
83 Kłoskowska, Antonina. Masová kultura. Kritika a obhajoba. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. str. 
226. 
84 Kłoskowska, Antonina. Masová kultura. Kritika a obhajoba. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. str. 
227. 
85 Kłoskowska, Antonina. Masová kultura. Kritika a obhajoba. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. str. 
231. 
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hudby a degeneroval jejich sluch. To ovšem není jediný způsob, kterým se média 

podepisují na komercializaci vážné hudby. 

Dalším důvodem komercializace vážné hudby je, dle mého názoru, finanční 

provázanost drtivé většiny médií s obchodníky prostřednictvím reklamy. Důsledkem 

této provázanosti je fenomén, který Moravec nazývá „bojem o posluchače“. 86 

Jedná se o trend, který se na české kulturní scéně začal objevovat v devadesátých 

letech a který je důsledkem toho, že finanční prostředky masových médií jsou 

odvozovány z jejich sledovanosti. Drtivou většinu příjmu masových médií totiž tvoří 

příjmy z reklam. Jejich zadavatelé se však zajímají především o sledovanost, a tak se 

média začínají čím dál více opírat o průzkumy sledovanosti, kterými dokazují 

zadavatelům reklamy, že právě oni jsou efektivními partnery v boji o konzumenty.87 

Jedině tak si totiž mohou finančně zajistit vlastní existenci. 88 

Jenže právě tím dochází k čím dál většímu úbytku menšinových žánrů 

v masových médiích. Na poli vážné hudby je situace taková, že „V celé škále našich 

rozhlasových či televizních stanic najdete jen tři (Vltava, Radio Classic a ČT 2), které 

nabízejí ve svém programovém spektru také žánr klasické hudby. Ti ostatní argumentují 

mezi jiným i tím, že jde o žánr, který vykazuje 1% příznivců z celé populace.“89 

Zařazení menšinových žánrů do vysílání totiž pro komerční stanice znamená riskování 

zániku kvůli nedostatku finančních prostředků.  

Logicky tedy tyto žánry do vysílání nezařazují buď vůbec, nebo pouze ve 

zkomercializované podobě. Jediným protipólem těchto stanic usilujících o co největší 

sledovanost jsou většinou státem podporovaná média. Komercializace vážné hudby jde 

tedy ruku v ruce s nárůstem soukromých médií a úbytkem těch, jejichž zisk není závislý 

na zájmu inzerentů, a tudíž sledovanosti. Vzhledem k tomu, že všeobecný trend jde 

v současné době přesně tímto směrem, je hrozba absolutní komercializace vážné hudby, 

dle mého soudu, aktuální. Jedinou záchranou pro ni může být kulturní politika státu 

(podpora nezávislých médií). Cílem takových médií, stejně jako dalších státních 

                                                 
86

 (Moravec 2003: 474) IN Hankusová, Veronika. Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů 
v Československu a v České republice. Praha: Karolinum, 2006. str. 100. 
87 John Fiske hovoří o tomto fenoménu v souvislosti s televizí a nazývá ho „ekonomickou funkcí televiz-
ního programu“. Ta je podle něj splněna v okamžiku, kdy je program konzumován. Program se konzuma-
cí totiž mění v producenta – „vytváří“ diváky, kteří jsou pak „prodávání“ inzerentům. (Fiske 2001: 88) 
88 Srv. Hankusová, Veronika. Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů 
v Československu a v České republice. Praha: Karolinum, 2006. str. 100. 
89 Hlaváč, Jiří. Klasická hudba v médiích. IN: Kultura v médiích. Prezentace a reflexe umění v médiích. 
Sborník referátů a diskusních příspěvků ze sympozia uspořádaného 11. listopadu 2004. Praha: Obec spi-
sovatelů, 2004. str. 26. 
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institucí (divadla, orchestry…), není primárně vydělávat. Jejich posláním je zvyšovat 

kulturní úroveň obyvatelstva. Za krajně nebezpečnou tedy považuji současnou tendenci 

privatizace těchto institucí, protože tvoří jediný protipól způsobu produkce hudby jako 

zboží za účelem zisku. 

Boj o posluchače se však bohužel stále více týká médií a institucí, které jsou 

zaměřeny (nebo alespoň původně byly) na vážnou hudbu v její čisté, nekomerční 

podobě. I taková média a instituce jsou totiž v současné době tlačeny ke stále větší 

konkurenceschopnosti, která je následně hodnocena vykazovanou sledovaností či 

návštěvností. Proto jsou nuceny orientovat prezentovanou hudbu stále blíže k pólu 

komerční produkce, čímž se jejich sledovanost či návštěvnost zvyšuje. Zároveň tím 

však otupují také původní posluchače autentické vážné hudby, protože přesun ke 

komerčnímu pólu bývá uskutečňován jen pozvolna tak, aby si jej původní posluchači, 

kterým by tato tendence nemusela vyhovovat, ani nevšimli, přizpůsobili se a zůstali své 

rozhlasové stanici či koncertnímu domu věrní. Tím ale může docházet ke komercializaci 

vážné hudby jako celku, protože posluchači, kteří budou vyžadovat něco jiného než onu 

padesátku populárních děl, budou ubývat. Z celé historie vážné hudby tak zbudou jen 

komerční, popularizovaná díla a zbytek upadne v zapomnění. Tím však vážná hudba 

neudělá krok od pólu čistého umění k pólu komerčnímu. Zcela se tam totiž přesune. 

Jakmile totiž dojde k minimalizaci těch, kteří vyžadují náročnou vážnou hudbu, nastává 

čas pro nástup praktik kulturního průmyslu do vážné hudby. Její posluchači už jsou totiž 

vkusově jednotní a lze je standardizovaně uspokojovat a začít na vážné hudbě 

vydělávat. 
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Závěr 

 

Každý umělecký žánr obsahuje jak pól čisté produkce, tak pól komerční. 

V jakémkoli umění – i ve vážné hudbě – můžeme tedy nalézt absolutně 

komercializované oblasti produkce. Ve své práci jsem ale chtěla ukázat, že v současné 

době dochází k přesunu těžiště celého pole vážné hudby od pólu čistého umění k pólu 

komerčnímu, jinými slovy, že se pole vážné hudby komercializuje jako celek. Důvodem 

tohoto posunu je vliv hudebního průmyslu (typického reprezentanta komerčního pólu) 

na pole vážné hudby. Jeho praktiky začínají také do pole vážné hudby pronikat, a tím 

dochází k tomu, že vážná hudba přestává fungovat podle své autentické anti-

ekonomické logiky, která uznávala jako hodnotu pouze umění samo o sobě, a začíná se 

podřizovat logice hudebního průmyslu – logice ekonomické, jejímž nejvyšším kritériem 

je kritérium ziskovosti. Tím však dochází ke ztrátě autonomie pole vážné hudby, což v 

podstatě znamená, že toto pole pomalu zaniká, jelikož se stává součástí pole hudebního 

průmyslu.  

Existují tři základní procesy způsobující tento posun. Prvním je regrese sluchu, 

kterou popisuje Theodor W. Adorno ve své teorii kulturního průmyslu. Tím, že jsou lidé 

nuceni neustále konzumovat šlágrovitou hudbu hudebního průmyslu, která nevyžaduje 

reflexi a zaujímání postoje, ale pouze ve svém konzumentovi vyvolává emoce, dochází 

k otupení lidského hudebního vnímání. To vede k tomu, že i lidé, kteří se zajímají o 

vážnou hudbu a kteří by za normálních okolností90 byli schopni přijímat nebo by 

dokonce vyžadovali hudbu náročnou na dekompozici obsahu a posluchačskou analýzu, 

tuto hudbu odmítají a orientují se na vážnou hudbu, která svou náročností odpovídá 

hudbě hudebního průmyslu. Tím však dochází ke standardizaci vkusu posluchačů vážné 

hudby, čímž se otevírá prostor pro praktiky kulturního průmyslu. I do subpole vážné 

hudby tudíž začíná pronikat logika hudebního průmyslu. Vážná hudba se vzdává své 

původní anti-ekonomické logiky čistého umění a začíná fungovat na základě principů 

logiky hudebního průmyslu. Pole vážné hudby tedy pomalu zaniká, jelikož ztrácí svou 

autonomii a postupně se stává součástí pole hudebního průmyslu. To vede k posunu 

vážné hudby jako žánru od pólu čistého umění k pólu komerčnímu, což je jen jiné 

vyjádření toho, že se vážná hudba komercializuje. 

                                                 
90 Kdyby nebyli nuceni neustále vnímat šlágrovitou hudbu hudebního průmyslu. 
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Druhou příčinou komercializace vážné hudby je rozpínavost pole hudebního 

průmyslu. Stejně jako každé jiné pole je i pole hudebního průmyslu prostorem bojů o 

zachování nebo zlepšení sociálních pozic.91 Hlavní způsob, jak aktéři v poli hudebního 

průmyslu mohou zlepšovat svou pozici, je zvyšování zisků. To lze uskutečnit v zásadě 

dvěma způsoby: zvýšením odběru statků stávajícími konzumenty a získáváním 

konzumentů nových. Hudební průmysl se pak snaží podmanit si co možná nejvíce 

alternativních subpolí, tedy i subpole vážné hudby. Základní technikou jak opanovat 

pole vážné hudby průmyslovými praktikami přitom je standardizace vkusu co možná 

největšího počtu posluchačů. Tu provádí hudební průmysl především homogenizací 

hudebních obsahů. Homogenizace spočívá v tom, že do masové kultury jsou vřazovány 

složky vyšší kulturní úrovně a že se zde tyto složky mísí a prolínají se složkami úrovně 

nižší.92 Vážná hudba je tedy v různých neadekvátních kontextech vřazována do masové 

kultury, čímž je zjednodušována a zpřístupněna širší veřejnosti. To vede nejen k tomu, 

že se otevírá prostor pro obchodování s vážnou hudbou v této simplifikované podobě, 

protože ta má dostatek odběratelů, a také k tomu, že původní posluchači 

nezjednodušené vážné hudby snižují své nároky na hudební kvalitu, protože pod tlakem 

médií, která předkládají hudbu simplifikovanou, již nejsou schopni rozlišit vážnou 

hudbu dobrou a známou. Zároveň si nejsou natolik jisti ve svých původních postojích, 

aby odolali tlaku většiny a zkonformují se s převládajícím názorem, jinými slovy oblíbí 

si vážnou hudbu komercializovanou. 

Masová média tvoří nutnou podmínku předchozích dvou důvodů a zároveň jsou 

hlavním aktérem důvodu třetího. Média jsou dnes běžně rozdělována na závislá a 

nezávislá.93 Drtivou většinu příjmů závislých médií tvoří zisky z reklamy. Tato média 

tudíž musí neustále vykazovat inzerentům svou sledovanost, aby dokázala, že jsou 

efektivním partnerem v boji o zákazníky. Problém však spočívá v tom, že i média a 

kulturní instituce, které nejsou závislé na finančních prostředcích z reklam, jsou nuceny 

svými zřizovateli k výnosnosti a ke zvyšování návštěvnosti či sledovanosti. Jinými 

slovy ke zvyšování soběstačnosti. Ve snaze vyhovět svým zřizovatelům pak média 

přibližují svou produkci většinovému vkusu. Prezentují populární a komercializovanou 

vážnou hudbu, což sice na jedné straně zvyšuje sledovanost (resp. návštěvnost), ale na 

                                                 
91 Wacquant, Loic: Pierre Bourdieu. Biograf 
27.<http>//www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v2707> str.7 
92 Kłoskowska, Antonina. Masová kultura. Kritika a obhajoba. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. 
str.223. 
93 Myslím samozřejmě finanční závislost na příjmech z reklam. 
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druhé dojde k tomu, že také původní posluchači nekomerčních médií a návštěvníci 

nekomerčních kulturních institucí se tomuto vkusu přizpůsobují. Tím však může 

docházet k radikálnímu zmenšování počtu posluchačů autentické vážné hudby, kterou 

by bylo možné nazývat „čistým uměním“ nezasaženým komerčními principy. 

Cílem této práce bylo poukázat na hrozbu možné komercializace vážné hudby a 

potažmo ztrátu její autentické logiky a podvolení se logice hudebního průmyslu. Za 

vhodná navazující zkoumání, která by mohla potvrdit nebo vyvrátit teorie představené 

v této práci, považuji empirický výzkum a to zejména ve formě obsahové analýzy 

programů koncertů vážné hudby a médií, která se na tuto oblast hudby zaměřují. Za 

relevantní empirická data naopak nepovažuji počet koncertů vážné hudby. Kdyby byl 

totiž zachycen pouze počet a ne program daných koncertů, výzkum by neodhalil 

možnou redukci rozmanitosti skladeb a žánrů, a tím pádem uniformizaci a standardizaci 

vkusu, kterou považuji za hlavní nebezpečí komercializace. 

Nutno ještě podotknout, že žádný ze tří procesů, které jsem označila za viníky 

komercializace vážné hudby, neprobíhá s takovou intenzitou, že by pole vážné hudby 

zcela zlikvidoval. Simultánní působení všech tří však může mít poměrně vysoký 

destrukční potenciál. Proto jsou, dle mého názoru, obavy o osud pole vážné hudby 

nanejvýš oprávněné. 
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