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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá historií hiphopové subkultury a zaměřuje se na postavu rappera a 

rapperky. Cílem práce je zanalyzovat vybraná tuzemská média zaměřující se na hiphop a určit, jaká je 

jejich vizuální, obsahová i jazyková stránka a jak je v nich prezentovaná postava rappera a rapperky. 

Práce je členěna na teoretickou a metodologickou část. Teoretická část se nejdříve zaměřuje na historii 

hiphopové subkultury v celosvětovém měřítku a jejím rozvoji v Čechách. V první části historie je 

pozornost věnována hlavním milníkům vývoje hiphopové subkultury s převážnou orientací na její 

hudební složku, hiphopová média a další možné prostředky jejího šíření. V popisu vývoje hip hopu v 

českém prostředí se práce zaměřuje na rozvoj hudebního žánru, představení zásadních interpretů a 

propojení kontextu s dalšími prvky šíření hiphopové subkultury do mainstreamu. Součástí teoretické 

části práce se rovněž zabývá vývojem akademického studia subkultur, kulturálních studií a 

postsubkulturního směru. Další kapitola se zaměřuje na postavu rappera a rapperky a jejich různé typy 

a charakteristiky. Metodologická část obsahuje popis kritické diskurzivní analýzy a obsahové analýzy, 

následně uvádí výzkumné otázky a vysvětluje výběr zkoumaného vzorku. Analýza proběhla na třech 

žánrově zaměřených médiích pohybujících se v českém prostředí, přičemž je sledován jejich vývoj 

ve dvou časových osách, a sice rok 2017 a rok 2020. Závěr práce je věnován zhodnocení a shrnutí 

nejpodstatnějších poznatků výzkumu. 

Abstract 

This Master’s thesis focuses on the history of the hip hop subculture and the character of rappers and 

female rappers. The aim of this thesis is to analyze chosen hip hop media in the Czech Republic and to 

determine what is visual, content and also linguistic characteristic of the chosen Czech hip hop media 

and further to determine the role of rappers and female rappers therein. The thesis is divided into two 

sections, this being theoretical and methodical section. The theoretical section firstly examines the 

history of the hip hop subculture from the global perspective and its evolution in the Czech Republic. 

The first part of the history section focuses on the main milestones of the hip hop subculture history 

with the prevailing orientation on music, hip hop media, and other channels of its distribution. In the 

chapter describing the evolution of hip hop in the Czech Republic the thesis focuses on the 

development of the music genre, the introduction of the significant interprets and connection of the 

context with the other aspects of distribution of the hip hop subculture into the mainstream. The 

following chapter in the theoretical section which explores the evolution of academic subculture 

studies, cultural studies, and post-subcultural approaches. The next chapter describes different types 

and characteristics of rappers and female rappers. The methodological section of the thesis consists of 

the description of critical discourse analysis and content analysis, subsequently presents the primary 



 
 

and secondary research questions, and explains the choice of variables of interest. The analysis was 

executed on three Czech media outlets, where the evolution was studied in two different timelines for 

year 2017 and 2020. The thesis’s conclusion is devoted to the evaluation and summary of the most 

critical research findings. 
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Úvod 
Hip hop se jako subkultura formoval již od sedmdesátých let minulého století (CHANG, 2005) a jedná 

se o jednu z nejvíce rozpoznávaných subkultur dnešní doby. Od jeho počátků z nelehkého života 

v ulicích Jižního Bronxu se dostal na hlavní pódia festivalů, první příčky mezinárodních hitparád a stal 

se z něj globálně uznávaný fenomén. Osobně jsem tímto úspěchem fascinována, a proto jsem se 

rozhodla prohloubit si své znalosti tohoto tématu a zvolit si ho jako ústřední téma své diplomové práce.  

Úvodní část své práce věnuji zasazení tématu do kontextu skrze historický vývoj hip hopu 

v celosvětovém měřítku, dále se zabývám vývojem hiphopu na českém území. Zaměřuji se na vývoj 

v oblasti hip hopu jako hudebního žánru, na jeho důležité mezníky ve vývoji jeho žánrových médií a 

propojuji to s dalšími zásadními prvky hiphopové subkultury jako je například móda. V popisu vývoje v 

českém prostředí jsem se soustředila na rozvoj hudebního žánru, představení zásadních interpretů a 

propojení kontextu s dalšími prvky šíření hiphopové subkultury do mainstreamu. Věnovala jsem se 

také vývoji hiphopových médií na české scéně. Důležitou součástí mé práce je pohled na osobnost 

rappera a rapperky, které se věnuji v kapitole Postava rappera. Rozlišuji jednotlivé charakteristiky 

různých typologii rapperů a rozebírám vnímání postavy rapperky. Metodologickým základem práce je 

akademické studium subkultur, kulturálních studií a postsubkulturního směru. Praktická část se věnuje 

kvalitativnímu výzkumu vybraných žánrových médií. Pomoci nástrojů kritické diskurzivní analýzy a 

obsahové analýzy zkoumám, jaká je obsahová, vizuální a jazyková stránka zkoumaných médií, jakým 

způsobem daná média prezentují postavu rappera a rapperky a jaká je genderová vyváženost 

zkoumaných médií.  

Hiphopová subkultura je populárním tématem i napříč akademickou sférou. Díky globálnímu zásahu 

hiphopu se pro hiphopová studia vytvořilo i akademické zázemí. Studiem hip hopu se zabývá řada 

institucí a akademiků. Například na Harvardově univerzitě se nachází nejrozsáhlejší archiv (Hiphop 

Archive & Research Institute) zaměřený na hiphopová studia, jsou vydávány akademické časopisy jako 

například „The Journal of Hip Hop Studies“ nebo „Global Hip Hop Studies“.  

Od stanovených tezí jsem se odklonila zvolením výběrového vzorku. Do kterého jsem zařadila tři média 

pohybující se na české scéně v horizontu druhé dekády 21. století. Můj původně zamýšlený vzorek byl 

z hlediska časového rozložení širší – prvotním plánem bylo zařazení časopisu BBaRáK, který je prvním 

vydávaným časopisem zaměřeným na hiphopovou subkulturu v Čechách. Přestože by bylo toto 

médium pravděpodobně lepším příkladem rozvoje hip hopu z mladé subkultury do dnešní podoby 

mainstreamového žánru, rozhodla jsem se od svého záměru ustoupit. Hlavním důvodem byla aktuální 

situace spojená s pandemií Covid-19 a tím i nemožnost získání původně zamýšleného výzkumného 

materiálu, který by lépe časově zapadal do období počátku hiphopové subkultury na české scéně.  
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1 Historie hip hopu v celosvětovém měřítku 

1.1 Vznik hip hopu 

Kořeny hiphopové subkultury jsou zasazeny v prostoru postindustriálního New Yorku na počátku 

sedmdesátých let 20. století, konkrétně jedné z jeho čtvrtí zvané Bronx. Tam se pořádaly pouliční 

večírky, jejichž králem byl průkopník hip hopu DJ Kool Herc. Rozšířen byl převážně mezi mladými 

Afroameričany a Latinoameričany pro něž znamenal možnost určitého sociálního statusu a fungoval 

jako zdroj formování identity. Na počátku to, čemu se říkalo hip hop, byla sbírka největších a 

nejtvrdších zvuků neboli beatů z různých hudebních žánrů, jako například funk, soul, jazz, rock nebo 

disco. (CHANG, 2005)(ROSE, 1994) Jeden z hlavních směrů, které ovlivnily podobu hip hopu, byl blues. 

Hudební žánr vycházející stejně jako hip hop z afroamerické komunity se zabývá její sociální a kulturní 

historií, stejně tak jako dává silný důraz na potíže při potýkání se s rasovým útlakem. (Hip-Hop 

Evolution, 2016) Hip hop se zaměřoval na předměty, které byly v mainstreamovém diskurzu 

upozaděny. Stal se pro Afroameričany prostředkem, skrze který se mohli zviditelnit a upozornit na 

sociální problémy afroamerické menšiny.  (BROOKS & CONROY, 2011) 

1.1.1 Základní pilíře hip hopu 
Hip hop je postaven na čtyřech základních pilířích, přičemž každý reprezentuje odlišnou manifestaci 

této subkultury: DJing (turntablism), MCing (rap), breakdance a graffiti. (CHANG, 2005) Základním 

prvkem hiphopové hudby je DJing. Označení DJ vzniklo jako zkratka ke slovnímu spojení „disc jockey“, 

kterým se označoval člověk, reprodukující publiku již dříve nahranou hudbu. Počátek tohoto způsobu 

reprodukce hudby sahá do čtyřicátých let dvacátého století, kdy diskžokejové přehrávali hudbu 

prostřednictvím rozhlasového vysílání. Později se DJing přesunul na úroveň živých vystoupení, čímž 

umožnil vznik řady nových žánrů jako disco, nebo právě hip hop. (FISHER, 2007) (BREWSTER & 

BROUGHTON, 2006) 

Samotný rap začal na hiphopových večírcích, jež byly zpravidla v režii dvou aktérů – DJs a MCs, 

předchůdců dnešních rapperů. Označení MC má s největší pravděpodobností původ ve zkratce spojení 

„Master of Ceremonies“ (mistr ceremonie) nebo „Mic Controller“ (kontrolor mikrofonu). (SMOLÍK, 

2010) Úkolem MC je pracovat s publikem, motivovat ho, rozproudit a udržet atmosféru. Nejprve 

uváděli DJe a jejich songy formou několika rýmů mezi koncem jednoho songu a začátkem druhého. 

Postupně se jejich prostor rozšiřoval a začali vytvářet vlastní písně. Jejich rýmy už nebyly pouze 

vyplnění prostoru mezi sety DJ, ale pojednávaly o jejich vlastních zkušenostech a příbězích. Oblíbenost 

MCs se stále zvyšovala a postupně začali být považováni za samostatné umělce. (CHANG, 2005) 

Další pilíř – breakdance je taneční element hiphopové kultury. Vznikl na stejných pouličních večírcích 

konajících se po celém Bronxu. Tanečníci se nazývali breakboys, neboli zkráceně b-boys. Breakdanceři 
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se porovnávali v tzv. battlech, při kterých předváděli různé taneční kroky a akrobatické pohyby, jako 

salta, otočky a přemety. (DEVOS, 2007) 

Vizuální podobu hip hopu má na starosti graffiti. Stojí na myšlence psaní zpráv, vzkazů a obrazů ve 

veřejných prostorech. Tato manifestace nabídla lidem další možnost, jak vyjádřit svůj nesouhlas vůči 

společenským a politickým problémům a zároveň sloužila jako označení svého teritoria.   

1.2 Sedmdesátá léta 
Bronx byl v této době považován za jednu z nejnebezpečnějších čtvrtí New Yorku. Byl domovem 

obyvatel dělnické a nižší střední třídy, pocházející z nejrůznějších etnických menšin. Pouliční gangy, 

jako např. Black Spades, Ghetto Brothers nebo Savage Skulls, měly celou čtvrť pod kontrolou a nebály 

se si své konflikty často vyřizovat přímo na ulicích. Do toho všeho byl Bronx v 70. letech zasažen častými 

požáry, což mělo velký dopad na vzhled čtvrti, která se vizuálně blížila obrazu válečné zóny. (Hip-Hop 

Evolution, 2016) 

Jedním z prvních velkých průkopníků hip hopu byl Afrika Bambaataa, který sám měl zkušenost s 

působením v gangu a později založil komunitu, s názvem Zulu Nation. Chtěl, aby tato komunita 

dokázala sbližovat všechny, jež měli zájem o hip hopovou kultury a zároveň je tím tak odvrátit od temné 

reality pouličních gangů a kriminality tehdejšího Bronxu. Zulu Nation se tak podílela na snížení počtu 

ozbrojených a násilných vyřizování sporů. Rozpory některých jednotlivců se začaly řešit hudebními 

nebo tanečními souboji. 

Významnou událostí, jež zásadně ovlivnila rozšíření hiphopové kultury byl masivní výpadek elektřiny 

v New Yorku roku 1977. Samotný New York byl odrazem situace tohoto roku v Americe, kde obdobně 

jako téměř celém západním světě probíhal ekonomický pokles, způsobený ropnou krizí v roce 1973. Po 

vlně vysokých veder uhodil blesk 13.července, kolem deváté hodiny večerní, do jednoho z hlavních 

transformátorů. Díky tomu, že právě začala energetická večerní špička, byl tento výpadek fatální. 

Ostatní linky se postupně přetížily, což způsobilo řetězovou reakci výpadků a následně se město 

ponořilo do tmy. V ulicích nastal rychle chaos a někteří obyvatelé zneužili energetické nehody 

k rabování a žhářství. Hlavně chudší čtvrti, jako např. Brooklyn, Harlem a Bronx, byly zasaženy nejvíce. 

Kradlo se opravdu vše: od nových aut, elektroniky, nábytku a jídla až po kolíčky na prádlo. Mezi nimi 

také sound-systémy, kazetové přehrávače a další DJské vybavení. Pro obyvatele chudých newyorských 

čtvrtí se díky blackoutu naskytla příležitost, jak se dostat k profesionální hudební aparatuře.  Po oné 

noci se v ulicích New Yorku objevilo velké množství DJů a hiphopová komunita se rozrostla napříč New 

Yorkem a zanedlouho zaplavila i celý svět. (SMEJKAL, 2020) (ZUNA, 2017) 

V druhé polovině sedmdesátých let hrály rozhodující roli magnetofonové kazety s rapovými shows, 

neboli takzvané party tapes. Tyto nahrávky měly na starost rozšíření hiphopové kultury i mimo její 
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rodný Bronx. Prodávaly se v malých obchodech, poslouchaly se v autech, na přenosných kazeťácích 

nebo doma. Dekádu party tapes vyměnily oficiální nahrávky s příchodem osmdesátých let. (VESELÝ, 

2010) 

Nejen Kool Herc a Afrika Bambaataa měli zásluhu na hiphopové evoluci v průběhu sedmdesátých let. 

Neopomenutelnou postavou této doby je Grandmaster Flash a jeho skupina The Furious Five. Flash 

ukázal, že gramofon se dá využít nejen k přehrávání desek, ale že si lze hrát i s jeho schopnostmi a 

přetvářet je do nové formy zvuku. (LYNSKEY, 2016) 

1.2.1 Vstup hip hopu na scénu mainstreamových médií 
V tomto období začal hip hop získávat prostor také na televizních obrazovkách, a to primárně skrze 

televizní pořad Soul Train. Vysílání pořadu bylo spuštěno již v roce 1970, nejprve jako lokální televizní 

show pro mladé diváky, a již o rok později byla show dostupná v několika státech napříč USA. Soul Train 

představoval zásadní moment ve vývoji afroamerické kultury v USA. Oslavoval černou hudbu, tanec      

a módu. Hlavně tanec byl důležitou součástí programu. Tanečníci a tanečnice měli možnost v přímém 

přenosu předvést nové taneční kreace. Pořad byl proto prvním médiem, kde se objevily některé 

prototypy nových tanečních stylů, jako je například street dance. (REEVES, 2009) 

Zpočátku jen málo lidí věřilo v potenciál hip hopu a ani sami hlavní průkopníci si nebyly jisti, zda má 

tento nový styl potenciál úspěchu i za hranicemi černošských komunit New Yorku. Příchod prvního 

komerčně úspěšného rap songu s názvem „Rapper’s Delight” od The Sugar Hill Gang, vydaném v roce 

1979, však přesvědčil všechny o opaku. (SMITHERMAN, 1997) 

1.3  Osmdesátá léta  
Osmdesátá léta byla průlomová z hlediska komerčního úspěchu hip hopového žánru. Hiphop se stále 

více rozšiřoval a pomalu se začínal stávat součástí mainstreamové scény. Objevily se první velké 

hiphopové superstar, hiphopová móda byla stále populárnější a hiphopová kultura se stala námětem  

i pro filmové produkce. Během osmdesátých let se také vyvinula technika beatboxu, jež je někdy 

označována za „pátý element hip hopu“. Beatbox je založen na používání lidského hlasu k perkusním 

efektům. Pomocí úst, jazyka, rtů, hlasu a občas dalších částí těla, jako rukou, se dají dokonce vytvářet 

simulace dechových nástrojů, smyčců či gramofonových scratchů. (JOSEPHY, 2013) 

Pod taktovkou prvního hiphopového labelu Def Jam Records se v osmdesátých letech prosadila 

brooklynská skupina Beastie Boys. Její členové měli předchozí zkušenosti z punkových a hardrockových 

kapel. Největší úspěch Beastie Boys ovšem přišel, jakmile vydali album Licenced To Ill (1986). Album 

bylo zkřížením rapu, metalu a bylo plné vtipů, satiry a arogance. Jako první v historii dosáhlo na první 

příčku amerického albového žebříčku a časopis Rolling Stone jeho úspěch výstižně vystihl s nadpisem 
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„Three Idiots Create a Masterpiece” neboli „Tři Idioti, Tvoří Mistrovské Dílo“. (LEDONNE, 2019) (LOVE, 

2015)(VESELÝ, 2010) (BOBB, 2017) 

Další známou kapelou té doby bylo Run-D.M.C., trio ze čtvrti Hollis v newyorském Queensu. Jejich první 

vydaný singl „It's Like That“ (1983) se vypracoval na patnáctou příčku v Billboard hitparádě R'n'B. 

(REEVES, 2009) Jejich druhé album „King of Rock“, vydané v roce 1985, započalo jejich nadšení pro 

propojování rockové hudby s hip hopem. Videoklip ke stejnojmenné písni, ve kterém frontmani vejdou 

do muzea rock and rollu a narazí na hlídače, který se je pokusí vyhodit se slovy „Takoví jako vy sem 

nepatří“ se stal legendárním. Zároveň píseň „King of Rock“ začínala slovy „Jsem Král Rocku“, což se 

skupině splnilo, když byli její členové v roce 2009 uvedeni do Síně slávy rock and rollu. Tam se k nim o 

tři roky později připojili i Beastie Boys.  (BISLEY, 2016) (REEVES, 2009)  

V roce 1986 zabodovali s jejich rapovou předělávkou rockového hitu od Aerosmith „Walk This Way“, 

která se umístila v Top 5 hlavní singlové hitparády Billboardu, což se předtím žádné rapové skladbě 

nepovedlo. Album „Raising Hell“ bylo pravděpodobně nejúspěšnějším albem skupiny a kromě hitu 

„Walk This Way“ obsahovalo i další známé písně jako např. „It's Tricky" nebo „My Adidas”.  

Osmdesátá léta proslavil i LL Cool J, vlastním jménem James Todd Smith, který již v mladém věku 

podepsal smlouvu s Def Jam Records a ve spolupráci se známým producentem Rickem Rubinem. Rubin 

zároveň spolupracoval např. s Beastie Boys či Run-D.M.C. Spolu s LL Cool J vytvořili první úspěšnou 

desku „Radio“ (1985) s hlavním hit songem "I Can't Live Without My Radio", jehož se prodalo milion 

kopií ještě předtím, než LL Cool J oslavil osmnácté narozeniny. LL Cool J se také v té době objevil v malé 

roli v již jmenované hudební komedii Krush Groove. Spojení jeho vypracované fyzičky a roztomilého 

úsměvu, bylo velkým magnetem na ženské publikum. Nakonec i jeho jméno je akronym pro Ladies 

Love Cool James. (VESELÝ, 2010) (LIGHT, 1991) Cool James byl produktem dobře promyšleného 

marketingu. Svým charizmatem a propracovanou image dokázal strhávat davy. Jeho styl byl 

romantický rap, mixovaný s nádechem R'n'B a popu. Jeho romantická balada „I Need Love“ dobyla 

v roce 1987 Top 20 amerického žebříčku. Na jeho čtvrtém albu s názvem „Mama Said Knock You Out“ 

(1990) objevil své drsnější já, což se mu vyplatilo, protože se alba prodalo přes dva miliony kopií a LL 

Cool J za něj získal cenu Grammy, udělovanou Národní akademií hudebního umění v USA, a to 

v kategorii Nejlepší sólové rapové vystoupení. Později se od hudby částečně odchýlil a začal se věnovat 

své herecké kariéře. (VESELÝ, 2010)    

1.3.1 Spojení hip hopu s módním průmyslem 
Výše zmínění Run-D.M.C. s sebou přinesli i nový styl oblékání, vyznačující se černými koženými 

bundami, teniskami Adidas s odvázanými tkaničkami, černými džínsy a klobouky. Jejich píseň „My 

Adidas”, vydaná v roce 1986, jim pomohla získat sponzorskou smlouvu se značkou sportovního 

https://en.wikipedia.org/wiki/It's_Tricky
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oblečení Adidas. To byl velký průlom, jelikož se jednalo o vůbec první kontrakt mezi velkou firmou a 

hudebními interprety. Run-D.M.C. proslavili dnes již všem známý model Superstar tenisek od Adidasu, 

a právě tyto tenisky jsou jednou z ukázek toho, jak se z produktu může stát něco víc. Díky tomu, že tyto 

tenisky nebyly výrazně drahé a mnoho lidí a fanoušků si je mohlo koupit. Prolomilo to určitou 

společenskou bariéru, postavenou v tehdejší společnosti a sblížilo to fanoušky s interprety. Dávalo jim 

to pocit inkluzivity, což je jeden ze zásadních aspektů při tvoření komunity.  

Firma Adidas byla tzv. ve správný čas na správném místě. Díky shodě několika náhod měla možnost 

proměnit vztah mezi velkými značkami a zákazníkem, a to co začalo s písní o teniskách, se vyvinulo 

v něco víc. Po uzavření dohody o sponzoringu, byla vydána celá limitovaná kolekce oblečení Run-

D.M.C. pod značkou Adidas. Tato nekonvenční spolupráce měla skvělé ekonomické výsledky. Příjmy 

z prodejů produktů Adidas se exponenciálně zvyšovaly, stejně tak jako popularita Run-D.M.C. i 

Adidasu.  (MELLERY-PRATT, 2014) (BISLEY, 2016) (BOBB, 2017) 

Spolupráce Run-D.M.C. a Adidasu byla počátkem úzkého vztahu mezi módním a hudebním průmyslem. 

Ukázala následujícím generacím, jak lze tyto dvě odvětví propojit, a jak je možné z toho spojení 

profitovat. Zároveň se zasloužila o dlouholeté propojení Adidasu s hip hopem. (MELLERY-PRATT, 2014) 

Módní odkaz Run-D.M.C. a Adidasu je výraznou součástí dnešního stylu oblékání. Sportovní šusťákové 

soupravy a Superstar tenisky pronikly do mainstreamové společnosti, ale zároveň jsou produktem 

navždy přisuzovaným hiphopové subkultuře.  

1.3.2 Zvýšení mediálního zájmu a hip hop ve filmové produkci 
Dalším neopomenutelným prostředkem šíření hiphopové kultury napříč společenskými a 

geografickými sférami byla filmová produkce. Několik filmů, spojených s hiphopovou subkulturou, bylo 

natočeno již během osmdesátých let. Filmy jako „Wild Style“, „Beat Street“, „Krush Groove“, „Breakin“ 

anebo dokument o hiphopové subkultuře zvaný „Style Wars“, měly zásadní vliv na rozšiřování hip hopu 

mimo jádro subkultury. Snímky představily základní elementy hip hopu širší skupině diváků a nabídly 

řadě mladých lidí alternativní způsob k vyjádření jejich uměleckých ambicí, ať už skrze hip hop, jakožto 

hudební styl, nebo další elementy, jako například graffiti. (REEVES, 2009) 

Se zvýšeným zájmem o hiphopovou subkulturu se zvýšila i poptávka po zastoupení v mediální sféře. 

V roce 1988 se na trhu objevil časopis The Source, založený dvojící studentů Harvardovy univerzity 

Johnem Schecterem and Davidem Maysem. Původně se časopis vydával pouze jako jednostránkový 

newsletter. Postupně se vypracoval a stal se důležitou publikací pro sdílení hiphopové kultury a 

platformou pro novou generaci afroamerických novinářů, fotografů a umělců. (REEVES, 2009) 

Postupem času se magazín zařadil mezi nejprodávanější hudební časopisy v USA. Na jeho titulní stránce 

se mimo jiné dvakrát objevil i tehdejší americký prezident Barack Obama. Poprvé v listopadu roku 
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2008, tedy v době vrcholících prezidenských voleb v USA (volby proběhly 4. listopadu 2008). V té době 

se Obama, jako první afroamerický kandidát v historii, utkal o prezidentské křeslo s republikánem 

Johnem McCainem. Podruhé v rámci končícího funkčního období, jakožto pocta a poděkování za jeho 

politické kroky, včetně podpory hiphopových umělců. (SMITH, 2017) Časopis mezi lety 1994–2004 

organizoval také každoroční předávání cen, známé jako The Source Awards, kde byli oceňováni pouze 

hiphopoví a R'n'B interpreti. (FORMAN, 2002) 

Od osmdesátých let vysílala také televize MTV, soustředící se převážně na vysílání hudebního obsahu. 

Vysílání MTV se spustilo se slovy "Ladies and gentlemen, rock 'n' roll.", což souviselo i s tím, že díky 

většímu zaměření na rockovou muziku, bylo mnoho interpretů tmavé pleti přehlíženo. Až do chvíle, 

kdy MTV v roce 1983 na obrazovku vpustila videoklip k písničce „Billie Jean“ od Michaela Jacksona. 

Prvním vysílaným videoklipem této stanice byl „Video Killed the Radio Star“ britské skupiny The 

Buggles. MTV byla průkopnická právě díky představení hudebního videoklipového formátu. Videoklipy 

vizuálně doplňovaly tvorbu autora, díky čemuž sloužily jako výborný nastroj k propagaci. (TSCHMUCK, 

2012)  

Pro rozvoj hip hopu byl zásadní pořad Yo! MTV Raps, který v roce 1988 MTV představilo. Pořad se 

zaměřoval výhradně na hiphopový obsah a jeho účelem bylo dále šířit hip hopovou kulturu a s ní 

spojený životní styl. Ovlivnil široké publikum a díky velké popularitě MTV v té době byl jedním z důvodů, 

proč se hip hop v průběhu osmdesátých let zařadil do mainstreamové kultury. Velký podíl na úspěchu 

pořadu měli jeho moderátoři Fab 5 Freddy, Doctor Dré a Ed Lover, a především formát pořadu, 

obsahující rozhovory, živá studiová vystoupení a videoklipy. Fab 5 Freddy se nebál s kamerami vyrazit 

i mimo natáčecí studio. Již jeho první epizoda se odehrávala ve zkušebně skupiny Salt-N-Pepa, v ulicích 

New Yorku a na konci pořadu se objevil v obývacím pokoji při poklidném rozhovoru s matkou LL Cool 

J. Yo! MTV Raps dokázal přilákat mladé publikum skrz všechny sféry společnosti, a to v době, kdy byl 

hip hop stále převážně regionální záležitostí. Tato show hip hop přenášela do domácností po celé 

Americe a dokázala si vydobýt velkou oblibu mezi mladými lidmi z předměstí obydlených převážně 

bělochy. (VESELÝ, 2009) (BEGGS, 2018) (COCHRANE, 2018) 

1.3.3 Vznik nových subžánrů hip hopu 
Hip hop se během této dekády dále rozvíjel, přičemž nechal vznikat novým stylům a subžánrům. Za 

jeden z nejviditelnějších bychom mohli označit gangsta rap, jehož průkopníky byla např. skupina 

N.W.A. (Niggaz Wit Attitude) reprezentující západní pobřeží. Tento nový subžánr, pocházející z 

Kalifornie, se zabýval tématy, jako život v ghettu, kriminální prostředí gangů, násilí nebo obchod s 

drogami. Zaměření interpretů se obracelo nejenom k drsné stránce reality gangsta rapu, ale interpreti 

jako např.: Public Enemy vyzdvihovali politické otázky, bojovaly za afroamerický nacionalismus a 
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vymezovali se vůči rasismu. Seskupení Native Tongues zase prosazovalo náměty sociálních otázek a 

jejich styl se označoval za tzv. sociálně uvědomělý rap. (CHANG, 2005) 

1.4 Devadesátá léta 
Hip hop nastoupil do devadesátých let v plné síle – již v roce 1990 se mezi nejprodávanější alba řadily 

desky hiphopových interpretů. (FORMAN, 2002) Hip hop se dostával do hledáčku komerčních médii a 

pod taktovku velkých korporátních firem. Ukázalo se, že pomocí dobrých marketingových strategií a 

reklamních kampaní se může stát vyhledávanou komoditou. Což se velmi vzdalovalo od původní 

myšlenky hip hopu, spojené hlavně s prostředím města a hovořící k mladé generaci Afroameričanů. 

Tyto vlivy měly za následek rozkol uvnitř komunity, a začala vyvstávat otázka, zda je tato komerční 

oblíbenost vítězstvím anebo signálem kulturní zaprodanosti. (ROSE, 2008) 

Úspěch MC Hammera a Vanilla Ice na počátku dekády se dá z velké části přisuzovat právě správně 

zvoleným a strategiím a odevzdání se komerčním preferencím. Rozhodně to fungovalo, protože se jim 

povedlo převálcovat svými prodeji všechny interprety z jiných žánrů. Alba „Please Hammer Don't Hurt 

'Em„od MC Hammera se prodalo v roce 1990 přes sedm milionů kopií a Vanilla Iceovo „To The 

Extreme“ zbouralo všechny rekordy, když se jeho prodej přehoupl přes pět milionů kopií během 

dvanácti týdnů. (FORMAN, 2002) Fresh Princ alias Will Smith získal hlavní roli v populárním 

komediálním sitcomu poté co zpečetil svůj komerční úspěch singly "Parents Just Don't Understand" a 

''A Nightmare on My Street“. Právě interpreti jako MC Hammer nebo Fresh Princ získávali velkou 

pozornost mainstreamových médií a komerčních společností. Někteří příslušníci komunity to 

odsuzovali, což mělo za následek postupný vznik undergroundové neboli alternativní scény rapperů. 

(FORMAN, 2002)  

Na druhé straně byla tato éra poznamenaná kontroverzí, násilím, kriminalitou a rivalstvím. Sami 

interpreti byli často zapleteni do problémů se zákonem. Jedním z hlavních témat tohoto období bylo 

rivalství mezi pobřežími. Rap měl v tuto dobu již několik proudů rozlišujících se polohou. Byl zde jih 

s hlavní stanicí v Miami, Los Angeles bylo základnou pro interprety ze západního pobřeží a New York 

zase pro východní pobřeží. Jednotliví zástupci obou pobřeží si vyřizovali své spory skrz média či 

vydáváním nenávistných a urážlivých písní, tzv. „diss tracky“. Celá situace vygradovala v roce 1996, kdy 

byl známý rapper a zástupce labelu Death Row Records z východního pobřeží Tupac Shakur zastřelen.  

Tupacova vražda nebyla nikdy vyřešena. Vina byla nejčastěji přisuzována konkurenčnímu labelu Bad 

Boy Records, vedenému producentem Seanen Combsem neboli Puff Daddym. Konkrétně jednomu 

z jeho interpretů zvaným Notorious B.I.G. a to právě proto, že s ním měl Tupac hlavní konflikt. Sám 

Notorious B.I.G. se stal o šest měsíců později obětí přestřelky v ulicích Los Angeles. Přestože 
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vyvrcholení tohoto konfliktu skončilo smrtí obou talentovaných interpretů, výsledkem byl zásadní 

posun a utlumení sporů mezi jednotlivými proudy hiphopového žánru. (CHANG, 2005) 

Sám Tupac je dodnes považován za jednu z největších legend hip hopu – ještě třináct let po své smrti 

držel první příčku v počtu prodaných hudebních nosičů. Tento talentovaný rapper a herec se vymezil 

tím, že se nebál odkrývat některá sociální a politická témata, jež byla považována za tabu. Jedním z jeho 

prvních hitů byla píseň "Brenda's Got a Baby", ve které upozorňoval na problémy mladých 

afroamerických žen nižších vrstev americké společnosti. (REEVES, 2009) 

V návaznosti na vygradování konfliktu mezi pobřežími vydal Puff Daddy píseň „I´ll Be Missing You“, 

kterou spolu s ním nazpívala vdova po Notorious B.I.G. Faith Evans. Singl s převzaným samplem 

z písničky „Every Breath You Take“ od britské rockové kapely The Police se stal první hiphopovou písní, 

která debutovala na vrcholu žebříčku hudební hitparády Billboard. Puff Daddy za ní v roce 1998 obdržel 

cenu Grammy. 

1.4.1 Návrat k undergroundu 
Zásadním milníkem pro vývoj hiphopového hudebního žánru bylo zavedení Telekomunikačního zákona 

(1996). Tento akt byl proveden v rámci snah o reformu telekomunikací tehdejšího amerického 

prezidenta Billa Clintona. Uvedení tohoto zákona v platnost mělo za následek dramatickou konsolidaci 

vlastnictví v odvětví rozhlasového průmyslu. Rušil všechna omezení, která se týkala vlastnictví 

rozhlasových stanic a umožnil tak velkým mediálním konglomerátům skoupit stovky rádiových stanic 

a přizpůsobit je jedinému formátu. Do konce roku 1996 došlo ke změně vlastníka u 2 157 stanic. 

Hlavními dopady byla stagnace lokální hudební scény a znevýhodnění pro umělce bez smlouvy s velkou 

nahrávací společností, unifikace playlistů, častější opakování skladeb propagovaných velkými 

nahrávacími společnostmi. Především to však způsobilo nepřirozenou výhybku ve vývoji hiphopového 

žánru. Nastalo potlačení společensky uvědomělého rapu odkazujícího na sociopolitická témata a novou 

tváří hiphopové kultury se staly představitelé tzv. gangsta rapu. (ROSE, 2008)  

V souvislosti se zveřejněním Telekomunikačního zákona se rozvinula alternativní tzv. 

„undergroundová“ scéna rádiových stanic. Tyto stanice, a především některé známé pořady měly podíl 

na rozvoji hiphopové kultury v období této dekády a zasloužily se o zviditelnění mnoha nezávislých 

interpretů, z nichž někteří se stali novými hvězdami rapové scény. 

Rádiové show jako např. The Stretch Armstrong and Bobbito Show nebo The Wake Up Show byly 

ideální promo strategií pro nezávislé umělce a zároveň i výborným nástrojem pro budování hiphopové 

komunity. The Stretch Armstrong and Bobbito Show začala vysílat roku 1990 ze sklepa rádiové stanice 

WKCR americké Kolumbijské univerzity. Jejími moderátory byly Adrian Bartos a Robert Garcia. Dvojice 

si postupně vytvořila síť kontaktů napříč hip hopovou komunitou a dokázala se osamostatnit od vlivu 
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velkých nahrávacích společností. Stretch a Bobbito hráli spoustu nové hudby, pořádali živá 

freeestylová, rapová a djská vystoupení. Řada producentů a interpretů posílala do pořadu své demo 

nahrávky a doufali, že se zrovna jejich práce dostane do éteru. Tato show pomohla objevit hvězdy jako 

Nas, Notorious B.I.G. anebo Jay-Z.  V roce 1996 se dvojice přesunula na komerčně známou hip hopovou 

stanici Hot 97 sídlící v New Yorku a o dva roky později byl její pořad označen časopisem The Source za 

„Nejlepší rádiovou show všech dob“. (BROMWICH, 2015) (Stretch and Bobbito: Radio That Changed 

Lives, 2015)   

Zatímco The Stretch Armstrong and Bobbito Show se odehrávala na východním pobřeží, The Wake Up 

Show zastupovala západní pobřeží. Byla uvedena v roce 1991 dvojicí moderátorů Sway a King Tech. 

Nejdříve se vysílala ze stanice KMEL 106.1 FM v San Franciscu a následně si ji mohly posluchači naladit 

i na stanici KKBT 92.3 FM v Los Angeles. Předtím než duo započalo svou společnou rádiovou kariéru 

vydali album s názvem „Concrete Jungle“ (1990) na kterém Sway rapoval a Tech ho produkoval. V roce 

1996 se k této dvojici připojil třetí moderátor DJ Revolution. Pořad byl plný nové hudby, rozhovorů 

s rappery a jednou ze sekcí byly i telefonáty lidí, jež kritizovaly show v přímém přenosu. (BAKER, 1999) 

1.4.2 Hip hop na poli masmédií 
Na území audiovizuálních médií, jako film a televize, se stále zvyšovala přítomnost afroamerických 

umělců a zároveň i představitelů hiphopové komunity. Příkladem může být Will Smith 

v známém sitcomu Fresh Prince of Bel-Air nebo Tupac, který odstartoval svou hereckou kariéru hlavní 

postavou ve filmu Juice (1992). Průlom nastal i v oblasti Talk show, na obrazovky se dostaly talk show 

uváděné afroamerickými moderátory. V letech 1997-1998 se takto objevily např. pořady Vibe nebo 

Magic Hour, jehož moderátorem byl basketbalista Earvin „Magic“ Johnson. Ani jedna z těchto show se 

nedočkala dlouhého pokračování, ale dala prostor afroamerickým umělcům a moderátorům zviditelnit 

přítomnost představitelů rapu a R'n'B na půdě velkých mainstreamových médií. (FORMAN, 2002) 

(RABIN, 2017)  

V devadesátých letech zároveň vrcholila popularita hudebních časopisů. Výše zmíněnému magazínu 

The Source se v roce 1993 objevila nová konkurence v podobě časopisu Vibe, založeným známým 

hudebním producentem Quincy Jonesem. Do poloviny devadesátých let se oba časopisy, díky neustále 

stoupající popularitě hip hopu, vyrovnaly svými výnosy mainstreamovým médiím. Markus Reeves ve 

své knize Somebody Scream! popsal jako jeden z důkazů hiphopové dominance v průběhu 

devadesátých let vysoký nárust vydaných kopií právě těchto dvou časopisů. Prodeje The Source v roce 

1998 dosáhly celkem 475 000 kopií za měsíc, čímž se stal nejprodávanějším časopisem na tehdejším 

trhu. Časopis Vibe posunul laťku ještě o něco výše v roce 1999, kdy jeho prodej stoupl na 

odhadovaných 600 000 kopií měsíčně.  (FORMAN, 2002) (REEVES, 2009)  
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Ve světě módy byl hip hop v devadesátých letech důležitým zdrojem mnoha inovativních trendů. Byl 

zde vidět na povrch se prodírající vliv afrických kořenů, zastoupený pestrými barvami a vzory, na druhé 

straně stála více „gangsterská stránka“ zosobňující se maskáčovými vzory, tričky, kalhotami 

nadměrných „oversize“ rozměrů a džínovými lacláči, také nadměrných velikostí. Nezbytností byly také 

péřové bundy a vesty spolu s flanelovými košilemi. Neodmyslitelně se rozvíjel i sektor sportovního 

oblečení, luxusní teplákové a šusťákové sportovní soupravy, basebalové čepice nebo tílka napodobující 

baseballový dres. Mezi doplňky se udržely Kangool klobouky, výrazné řetězy a prsteny, bandana šátky 

anebo boty značky Timberland. (FOLEY, 2019)   

1.5 Nové tisíciletí  
Na počátku tisíciletí dominoval hip hop hudebnímu průmyslu. Často se příchod nového tisíciletí 

popisuje jako období lesku a honosnosti. Hip hop se nebál ukazovat okázalosti dosaženého luxusu. 

Drahá auta, šperky, soukromá letadla, jachty a krásné dívky byly normou mezi hiphopovými umělci. 

Přesto lze nalézt i některé výjimky, které se svým přístupem výrazně odlišovali. Jednou z nich je např. 

Eminem, který začínal na undergroundové scéně detroitského Hip-hop Shopu. Se svým agresivním 

stylem rapu, blonďatým sestřihem na ježka a s pomocí známého producenta a zakladatele Aftermath 

Records Dr. Dre. nahrál album „The Slim Shady LP“ (1999). Jednalo se o Eminemovo již druhé album, 

ale teprve tato deska pomohla naplno odstartovat jeho hudební kariéru (jeho první album „Infinite“ 

(1996) se prodalo přibližně tisíc kopií).  (REEVES & VOZICK-LEVINSON, 2019) Jeho třetí studiové album 

„The Marshall Mathers LP“ z roku 2000 trhalo rekordy, když se jeho prodeje přehouply přes 1,7 milionu 

prodaných kopií během prvního týdne od vydání. Album také dosáhlo na dvě nominace cen Grammy, 

z nichž jednu proměnilo ve vítězství, a to v kategorii Nejlepší rapové album. Zároveň se Eminem 

zasloužil o další prvenství v rámci hiphopové komunity. 

Eminem nebyl prvním známým rapperem bílé pleti, jemuž se povedlo komerčně prorazit. Před ním zde 

byli další interpreti jako například Vanilla Ice. Byl však prvním, jež byl všeobecně přijat a respektován 

napříč komunitou, a to bez rozdílu barvy pleti. (REEVES, 2009) Věnoval velkou pozornosti i ostatním 

složkám své tvorby. Pokaždé, když vydával nový videoklip, bylo to pro jeho fanouškovskou základnu a 

média velkou událostí. Jeho vášeň pro kinematografickou tvorbu se posunula o krok dál, když 

představil film 8 Míle (2002). Snímek byl inspirován jeho vlastním životem a sám Eminem v něm ztvárnil 

hlavní roli. Nakonec byl film oceněn Oskarem v kategorii Nejlepší originální píseň. (Hip-Hop Evolution, 

2016)  (STAPLETON, 1998) 

Na počátku tisíciletí se kreativní centrum hiphopového vývoje přesunulo na jih USA. Umělci pocházející 

ze států jako Virginie, nebo Georgie se brzy začali prosazovat na předních příčkách amerického 

hudebního žebříčku. Jih je pro hnutí za práva Afroameričanů zásadní lokalitou, mimo jiné se jedná o 
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rodiště Martina Luther Kinga. Je znám pro svou dlouholetou tradici hudebního a kulturního vývoje. 

Ostatně v těchto končinách vznikl nejeden hudební žánr, spojovaný s afroamerickou komunitou, 

počínaje jazzem a konče právě hip hopem. Jedním z hlavních představitelů jihu je duo Outkast, které 

sklidilo obrovský úspěch nejprve se svým albem „Strankonia“ (2000) a následně s dvojitým albem 

„Speakerboxxx/The Love Below“ (2003), za které si odneslo i cenu Grammy v hlavní kategorii Album 

roku. (Opie, 2019) (Veselý, 2010) Z jihu pocházely také jedny z největších producentských hvězd – The 

Neptunes. Dvojice spolužáků ze střední školy, Pharrell Williams a Chad Hugo, stála v roce 2003 téměř 

za polovinou hraného obsahu amerických rádií. (VESELÝ, 2010) (HALL, 2020)  

V této době se celá řada rapperů přehoupla také do světa businessu. Jedním z takových interpretů je 

například Jay-Z, který se stal prototypem nového formátu umělce dvacátého prvního století. Mezi jeho 

podnikatelské počiny patřilo např. založení vlastního nahrávacího labelu Roc-A-Fella (Rockefeller) 

Records, dále přišel na trh se svou značkou oblečení (Rocawear), provozoval filmovou produkční 

společnost nebo noční klub na Manhattanu. Úspěch v hudebním průmyslu významně akceleroval 

pokrok v jeho dalších podnikatelských oblastech a naopak. (REEVES, 2009) (CHANG, 2005) Jay-Z byl 

ovšem stále zástupcem i té stereotypní „tvrdé“ postavy rappera. To potvrzuje i fakt, že před začátkem 

své hudební kariéry se živil jako drogový dealer.  

Obdobnou cestou se vydal také další rapper Kanye West. Kanye byl nejprve uznávaným producentem, 

než se prosadil jako samostatný umělec. Jeho prvním hitem byla skladba „Izzo (H.O.V.A)“ ve spolupráci 

s Jay-Z. Po autonehodě, kdy si zlomil čelist na třech místech, nahrál své první sólové album nazvané 

„The College Dropout“ (2004) s vedoucí, trefně nazvanou písní „Through The Wire“, odkazující na jeho 

zadrátovanou čelist. Vedle úspěšné hudební kariéry založil si i velmi populární značku bot a oblečení 

Yeezy. V jednom ohledu se však značně lišil, a to v pojetí a vnímání své osobnosti. Kanye West byl 

jedním z prvních, který odmítl machismus gangsta rapu – nosil růžová polo trička, svetry s medvídkem 

na hrudi a prezentoval image tzv. „rapového intelektuála“, a to nejen svým vzhledem, ale především 

svou hudbou.  (VESELÝ & HROCH, 2020)  

Se svým debutovým albem „The College Dropout“ nastolil nový směr. Toto album změnilo diskurz o 

hiphopovém žánru, symbolizovalo změnu vývoje hip hopu a uvádělo na scénu novou generaci. 

Dokazovalo, že rapper nemusí být gangster a vyvrhel společnosti, ale může svou tvorbou dávat najevo 

svou individualitu a originalitu. Vzkazovalo, že každý musí být v první řadě sám sebou a nepropadat 

trendům společnosti. (Hip-Hop Evolution, 2016)  

Westovo třetí album „Graduation“ (2007) vyšlo ve stejné době jako album „Curtis“ známého 

newyorského rappera 50 Centa, jehož předchozí album „Get Rich or Die Tryin‘“ (2003) dodnes patří 

mezi nejprodávanější hiphopové desky v historii (do konce roku 2003 se celosvětově prodalo 12 mil. 
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kopií). 50 Cent představoval protipól Kanye Westa – tvrdá, nebojácná image a gangsterská minulost, 

v rámci, které byl během pouliční přestřelky celkem devětkrát postřelen. S novým albem však 50 Cent 

nenavázal na předchozí rekordní prodeje – rok po vydání desky se dle Billboard Magazine prodalo 

celkem 1,4 milionu kopií. (UNTERBERGER, 2017) Naproti tomu Westovo album „Graduation“ dosáhlo 

celkem na 2 116 000 prodaných kopií, což samo o sobě naznačovalo změnu narativu stereotypní role 

rappera jako drsného Afroameričana. Tento trend se naplno projevil o rok později s Westovým čtvrtým 

albem „808s & Heartbreak“ (2008), které bylo poznamenané událostmi z jeho osobního života. 

Přestože album bylo kritikou přijato poměrně rozpačitě, umožnilo příchod nové vlně rapperů, kteří se 

ve svých textech nebáli projevit svou emocionální stránku. (VESELÝ & HROCH, 2020)  

Jedním z takových interpretů je kanadský rapper Drake, který se proslavil již jako teenager v seriálu 

Degrassi: The Next Generation. V seriálu hrál postavu bývalého basketbalového talentu, který skončil 

na vozíku, poté, co byl postřelen svým spolužákem. Jak sám uvedl v rozhovoru pro CNN, jeho kanadský 

původ, herectví, světlejší barva pleti a židovské vyznání byly faktory, které zpočátku nesplňovaly 

žánrová pravidla autenticity rapu. On se ovšem tyto atributy rozhodl využít a obrátit ve svůj prospěch. 

Ve své tvorbě se nevyhýbá emotivním tématům, mluví o svých komplikovaných vztazích se ženami, o 

vzpomínkách na dětství nebo o tom, jaké jsou stinné stránky slávy. V roce 2015 vydal internetovou 

desku „If You're Reading This It's Too Late“ (2015) kterou pojal jako sebevrahův dopis na rozloučenou. 

(COLLINS, 2020) 

Drakeovo čtvrté studiové album „Views“ (2016) trhalo rekordy v prodeji, v hitparádě Billboard 200 se 

jeho singly umisťovaly na prvních příčkách až deset týdnů po sobě. Zároveň se Drake stal 

nejstreamovanějším hudebníkem toho roku. (GIBSONE, 2016) Navzdory obrovskému komerčnímu 

úspěchu alba, se někteří kritici vůči albu vymezovali. V recenzi alba časopis Rolling Stones uvedl:  

„Drakeovo čtvrté album ho odhaluje jako povrchního, a to novými, více frustrujícími způsoby: má stále 

více plytká témata a koneckonců je i malý ve svých uměleckých ambicích. Drake se neustále vymezuje 

vůči svým současníkům, přemítá o svém odkazu a jeho nové album Views je tak nemožné neporovnávat 

s nejnovější tvorbou popových titánů a kulturních hybatelů, jakými jsou Beyonce, Kendrick, Rihanna 

nebo Kanye. V této společnosti je však Drake poražen rozdílem třídy.“  (WEINER, 2016) 

Jedním z nejpopulárnějších subžánrů hip hopu, jenž v posledních letech obsazuje nejvyšší příčky 

hudebních žebříčků je trap. Slovo „trap“ bylo v anglickém slangu používané jako označení místa, kde 

dochází k prodeji drog. Do češtiny lze trap volně přeložit jako „v pasti“. Interpreti ve svých textech často 

odkazují na prodej drog, život drogového umělce a s ním spojená rizika a „pasti“. Jeho charakteristický 

repetitivní virbl je založen na využití automatických bicích, a to konkrétně nástroje Roland TR – 808. 

Další zásadní složkou trapového zvuku je technologie Auto–Tune. Rozšířila se v desátých letech nového 
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tisíciletí a díky možnosti korekce výšky tónu stírá hranici mezi zpěvem a rapem. (Who Invented Trap 

Music?, 2019) 

Trap vznikl již na počátku tisíciletí v ulicích Atlanty, na žánr ve větším měřítku poprvé upozornilo album 

„Trap Muzik“ (2003) od amerického rappera T. I. Největší popularity se trap dočkal teprve po roce 

2010, kdy se postupně stal součástí mainstreamové scény. V roce 2016 se umístilo na první příčce 

hudebního žebříčku Billboard hot 100 hned několik trapových skladeb. Za úspěch trapového žánru lze 

považovat také překročení hranice jedné miliardy shlédnutí na platformě Youtube, kterého dosáhla 

skladba „Bad and Boujee“ (2017) od atlantského tria Migos. Trap se infiltroval i do ostatních 

populárních hudebních žánrů. Příkladem interpretů, kteří využili trapový zvuk ve svých písních jsou 

zpěvačky Katy Perry, Miley Cyrus nebo Billie Eilish. (Who Invented Trap Music?, 2019) (REYNOLDS, 

2019) 

1.5.1 Hip hop jakožto nejpopulárnější žánr a jeho vliv na další odvětví 
Vliv hip hopu pronikl do celého světa, vybudoval si svou popularitu i v neanglicky mluvících zemích, kde 

se přizpůsobil lokálním preferencím a jazykům. Nová generace interpretů má tak možnost čerpat 

inspiraci nejen z lokálních stylů a zdrojů hudby, ale má k dispozici zvuky, žánry a styly z celého světa. 

Hudebníci z odlišných částí světa a kultur mají dnes možnost prorazit v USA a být uznávání celosvětově. 

Objevuje se stále více úspěšných spoluprací mezi interprety z různých kultur a jazykových základů. Mezi 

ty nejčastější patří anglicko-hispánské kolaborace. V posledních letech se spolu s rozmachem K-popu 

stále více objevují anglicko-korejské spolupráce. Interpreti mají v dnešní době větší volnost a nemusí 

se bát experimentovat. (BROOKS & CONROY, 2011) Hip hop se rozšiřuje a mísí s řadou žánrů a stylů. 

Jedním z příkladů fúze hip hopu s jiným hudebním žánrem je muzikál Hamilton. Tento broadwayský 

muzikál vypráví americké dějiny skrz syntézu divadla, muzikálu, historie a hip hopu. Úspěch muzikálu 

stvrdilo jedenáct divadelních cen Tony a Pulitzerova cena v kategorii dramatické tvorby. (GOPNIK, 

2016)  

Díky masivnímu vlivu hiphopové kultury na většinovou společnost se hip hop mohl profilovat do dalších 

odvětví. Móda byla již od počátků s hip hopem úzce spjata, a tak se hip hop dokázal lehce infiltrovat 

do jejího prostředí. V novém tisíciletí se neodvratně rozostřila hranice mezi výhradně street hip 

hopovým stylem a konceptem spojení hip hopu s luxusními módními návrháři a značkami. Řada 

hiphopových interpretů si buďto založila vlastní módní značku, anebo navazovala úzké spolupráce 

s různými módními značkami.  (FORMAN & NEAL, 2004) 

Vliv hiphopové subkultury se dostal až na mola známých oděvních značek. Například v roce 2017 

americký módní návrhář Marc Jacobs vydal kolekci inspirovanou stylem oblékání Run-D.M.C. a 
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hiphopové komunity osmdesátých a devadesátých let. Kolekce byla plná šusťákových souprav, 

výrazných řetězů a upravených Kangol klobouků. Marc Jacobs se o této kolekci vyjádřil následovně:  

„Jako rozený Newyorčan jsem si během svého studia na střední škole umění a designu začal všímat 

vlivu, jež hip hop měl na jiné hudební žánry, stejně tak jako měl na umění a styl. Tato kolekce je mojí 

reprezentací dobře prostudovaného oblékání neformálního sportovního oblečení. Je to uznání a gesto 

mého respektu, vůči lesku generace, jež bude navždy základem pouličního stylu kultury mládeže.“ 

(PHELPS, 2017)  

Vzhledem k širokému spektru hiphopových subžánrů a dalšímu rozvoji hip hopu je stále obtížnější 

identifikovat jednotný módní trend či spojující prvek. Lesklé a blyštivé kombinézy a drahé kožichy 

symbolizovaly na počátku tisíciletí komerčně úspěšnou éru Seana Combse alias „Puff Daddyho“. Tento 

styl silně kontrastoval s bílým nátělníkem a oblibou pro nošení du-rag šátků, které jsou charakteristické 

pro Eminema. Nadále převládala popularita oblečení a doplňků se sportovní tématikou. Trend nošení 

automobilových závodních bund posetých nášivkami a logy různých společností uvedl rapper a 

producent Pharrel Williams. (WELTY, 2013) Průkopníkem v tomto ohledu byl rapper Kanye West, který 

byl na počátku své sólové kariéry známý nošením růžových polo triček. Nenechal si diktovat nároky na 

jeho zevnějšek komunitou, v níž se pohyboval. Odklonil se od verze tvrdého streetwearového rappera 

a dal průchod vlastním nápadům. Tím otevřel dveře dalším umělcům k rozvinutí jejich osobního stylu 

a dokázal, že stejně tak jako ve výběru námětů rapových songů ani v oblékání v rámci této komunity 

nejsou žádné hranice. (KOLBRENER, 2020)  

1.5.2 Hip hop v digitálním světě 
Před tím, než nastala éra sociálních sítí a streamovacích platforem, byl osud interpretů v rukách 

nahrávacích společností, které diktovaly kam a jak by měli hudebníci směřovat. Zároveň existovala 

alternativní scéna tzv. mixtapes, které byly výtvorem Djů. Mixtapes fungovaly jako předchůdce rádií 

v hiphopové komunitě. Přestože na obalu CD bylo hlavní jméno DJe, mixtapes napomáhaly 

talentovaným začínajícím rapperům dostat se do éteru. Problém byla ovšem jejich ilegalita – 

porušovaly autorská práva. Mixtapes dokázaly využít ve svůj prospěch interpreti jako 50 Cent anebo Lil 

Wayne. Lil Wayne byl již známou osobností na poli mainstreamu, ovšem po vydání alba „Carter II.“ 

(2005) se stáhl z oficiální scény a začal navigovat svou tvorbu skrz tzv. šedou zónu mixtapes. Jeho 

frekvence vydávání nových singlů odporovala pravidlům nahrávacích společností, jejichž tempo 

vydávání nových singlů bylo velmi opatrné a pomalé. Jeho mixtape „Dedication 2“ (2006) dosáhla 

obrovského úspěchu, jak na poli kritiků, tak fanoušků. Někteří kritici dokonce tvrdili, že jeho mixtape 

je lepší než jeho oficiální album. (Hip-Hop Evolution, 2016) (SODERBERG, 2011) I díky tomu se jeho 

první desky po návratu na komerční scénu zvané „Tha Carter III.“ (2008) prodalo téměř tři miliony kopií 

a stala se nejvíce prodávaným albem toho roku. (MACINNES, 2011) (PARELES, 2009) (COHEN, 2008) 
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Do určitého momentu fungovala mezi nahrávacími společnostmi a trhem mixtapes určitá forma 

synergie, či alespoň tolerance. To ovšem změnil rok 2005, kdy na základě analýzy Billboard magazínu 

prodeje hiphopových desek klesly oproti roku 2000 o 44 % a celkově klesl podíl prodeje hiphopového 

žánru v rámci hudebního průmyslu ze 13 % na 10 %. (REUTERS, 2007) Velké nahrávací společnosti 

zpanikařily a spolu s oficiálními úřady se rozhodly zaútočit na trh s mixtapes. V roce 2007 proběhl 

policejní zátah na nahrávací studio jednoho z nejúspěšnějších mixtapeových DJů, známého jako DJ 

Drama. Po zatčení čelil DJ Drama a jeho kolega DJ Cannon obvinění z ilegálního prodeje CD a 

porušování autorských práv. Přestože ani jeden nebyl za tuto činnost odsouzen, reputace mixtapes 

byla narušena. Hlavní poslání mixtapes se ovšem uchovalo, transformovalo se pouze do nového 

prostoru a tím prostorem se stal internet. (VESELÝ, 2010)  

S rozvojem internetu a webových či mobilních aplikací se hlavním kanálem distribuce hudby mezi 

většinovou společnost staly výše zmíněné streamovací platformy, které odsunuly ostatní média, 

především ta tradiční, jako jsou televize nebo rádia, na druhou kolej. Naproti tomu jejich nástup 

pomohl ukončit krizi hudebního průmyslu – dle průzkumu YouGov’s Music Report streamovací služby 

napomohly masivnímu úbytku ilegálního stahování hudby, které mělo velký podíl na konstantním 

poklesu tržeb v hiphopovém žánru a celkově hudebním průmyslu od počátku nového tisíciletí. 

(FELDMAN, 2018) Podle výroční zprávy Asociace amerického nahrávacího průmyslu tvořilo 75 % příjmů 

z nahrané hudby za rok 2018 streamování, přitom ještě v roce 2010 byl tento podíl pouze 7 % z roku 

2010. (RINDNER, 2019) Na růstu popularity streamovacích platforem, především mezi mladší 

„digitální“ generací posluchačů, benefitoval také hip hop, který se dle dat společnosti Nielsen v roce 

2018 stal oficiálně nejvíce konzumovaným hudebním žánrem v USA.  (LYNCH, 2018) 

Streaming pochází z anglického slova stream (proud, proudění) a představuje kontinuální proudění 

médií ke spotřebiteli. Streamovací platformy zastávají funkci koordinátora a fungují jako mezičlánek 

mezi interpretem a posluchačem. Zároveň se mění role diváka, dříve prostého konzumenta obsahu. 

Nově se z diváka stává zároveň spolutvůrce obsahu tzv. produživatel (spojení anglických slov 

production a user, tedy produser) nebo jinak také prosumer (spojení slov production a consumer). 

(TOFFLER, 1980) (JENKINS, 2006) Streamování proměnilo v podstatě celý proces tvoření hudby. Od 

bussinesové stránky až po tu kreativní. Interpreti nepotřebují velké nahrávací společnosti k tomu, aby 

se prosadili. Písně se mohou stát hitem i přesto, že nepochází z dílny známých jmen. Jedním z prvních 

interpretů, jež si skrz streamovací platformy zajistili svůj úspěch je Chance the Rapper. Ten vydal v roce 

2017 své album „The Coloring Book“ pouze v digitální verzi a vysloužil si za něj cenu Grammy v kategorii 

Nejlepší rapové album. (RINDNER, 2019)  
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V prvotních fázích streamování hudby byly hlavním prostředníkem mezi umělci a posluchači výhradně 

webové stránky. Za první streamovací platformu je považována Internet Underground Music Archive 

(IUMA), která byla založena v roce 1993 a fungovala jako základna amatérských umělců, kteří zde mohli 

sdílet svůj obsah a komunikovat s fanoušky. (SCOTT, 2012) Postupem času se objevovaly nové stránky 

s rozdílným zaměřením – např. internetové rádio Pandora (2005), nebo Soundcloud (2007), fungující 

jako hudební sociální síť. S rozvojem mobilních zařízení se hlavní těžiště streamovacích platforem 

přesunulo do hudebních aplikací – mezi nejznámější patří Spotify nebo Apple Music. Nejpopulárnějšími 

hudebními streamovacími platformami dle počtu uživatelů k listopadu 2019 byly: 

Obrázek 1. Srovnání počtu uživatelů streamovacích platforem k roku 2019 (Statista Research Department, 2021) 

 

Hlavní výhodou streamovacích platforem je jednoduchost uživatelského rozhraní (okamžitý přístup 

k milionům skladeb, přičemž hudbu je možné snadno vyhledávat a přehrávat) při současném zachování 

relativně nízkých cen. Hudba je zpřístupněna buďto zdarma (zdrojem příjmů streamovacích společností 

jsou v tomto případě reklamy), nebo za paušální poplatek, který je v porovnání s běžnými cenami 

hudebních nosičů nesrovnatelně nižší. Další výhodou digitálního vydávání hudby je, že si umělci mohou 

dovolit pracovat na svém materiálu do poslední chvíle a těsně před vydáním si prosadit poslední změny 

či úpravy. Vydání skladby nemusí nutně znamenat ukončení procesu její tvorby, může se nadále vyvíjet 

a upravovat. Jako příklad lze uvést sedmé studiové album Kanye Westa „The Life of Pablo“ (2016), 

které bylo nejprve zveřejněno skrze streamovací platformu Tidal a po svém vydání bylo aktualizováno 

hned několikrát. 

Naopak nebezpečí streamovací éry je její pomíjivost. Někteří interpreti se stanou hitem téměř přes 

noc, ale stejně tak rychle jak prorazili, následně zmizí. Momentum je těžké si udržet a pokud na to není 

interpret připraven a nemá kolem sebe stabilní podpůrný systém, není příliš pravděpodobné, že se na 

scéně udrží. (Rindner, 2019) Streamovací platformy bývají rovněž kritizovány za nedostatečnou výši 

kompenzace pro umělce. CEO streamovací společnosti Spotify Daniel Ek reagoval prohlášením, že 

k tomu, aby byli umělci komerčně úspěšní, musí vést neustálý dialog se svými fanoušky: „Nemůžete 
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vydávat hudbu jen jednou za tři až čtyři roky a myslet si, že to bude stačit.“, za což ze strany umělců 

sklidil vlnu nevole. (DALY, 2020)  

Ve spojení s hudebními platformami je, obdobně jako v případě sociálních sítí, nutné zmínit kritiku 

týkající se tzv. „streaming intelligence“, neboli přizpůsobování nabízeného obsahu na míru. To funguje 

na základě algoritmů sledujících vzorce chování jednotlivých uživatelů či zpracovávajících osobní údaje, 

které mohou být vedle přizpůsobení obsahu využity pro lepší cílení reklamy. 

 „V daty řízeném poslechu hudby již není komoditou hudba samotná. Komoditou jsou uživatelé a jejich 

nálady. Komoditou jsou jejich zvyky ve výběru hudby a další behaviorální data. To, co Spotify nazývá 

„streaming intelligence“ by mělo být chápáno jako neustálé sledování svých uživatelů, podporující jeho 

vlastní růst a schopnost prodat získaná uživatelská data korporacím.“ (PELLY, 2019) 

Další významnou proměnu fungování a nastavení dosavadních norem a mechanismů zaznamenal 

hiphopový hudební průmysl s rozvojem sociálních sítí. S dostupnou visibilitou pro každého a velkou 

momentální relevancí sociálních médií se pro aspirující hiphopové umělce zásadně situace proměnila. 

Prosadit se dnes může kdokoli, ovšem konkurence je mnohonásobně větší a pravidla hry se změnila. 

Jednotlivé platformy sociálních médií nabízejí umělcům vymanit se ze zajetých kolejí a umožňují větší 

svobodu v jejich umělecké tvorbě. Sociální sítě jako Instagram nebo Twitter dovolí fanouškům získat 

úplně nový a mnohem intimnější náhled do každodenního života jednotlivých interpretů. Ztrácí se 

pomyslná bariéra mezi interprety a jejich fanoušky. Upřímnost a otevřenost se staly důležitými aspekty 

pro získání a udržení věrné fanouškovské základny. (SIMMONS, 2010) (RINDNER, 2019)  

Ve druhé polovině desátých let nového tisíciletí se tento trend projevil i na přímém rozvoji hiphopových 

subžánrů. Vliv streamovacích platforem a sociálních sítí dal vzniknout novému subžánru zvanému 

soundcloud rap, pojmenovanému podle stejnojmenné hudební internetové platformy. Soundcloud rap 

vychází z trapu, využívá elektronické počítačové zvuky a zvuky z videoher. Mezi nejznámější zástupce 

tohoto subžánrů patří Lil Pump, Future nebo Juice WRLD. 

Hip hop se i díky internetu, digitalizaci a sociálním sítím globalizoval a pronikl do všech koutů světa. 

Plně se zařadil do komerční a mainstreamové společnosti. Vyvíjel se nejen v USA, ale i v dalších zemích. 

Roztřepil se na jednotlivé styly a subžánry, ovšem stále objevoval prostor pro inovace. Jako mladá 

subkultura se dokázal skvěle adaptovat na vyvíjející se dění. Pokaždé, když se objevila nová výzva, 

dokázal ji obrátit ve svůj prospěch. Osvědčil se a získal respekt napříč společenskými, uměleckými, a 

dokonce i akademickými kruhy. Pro příklad můžeme uvést udělení Pulitzerovy ceny za hudbu 

americkému rapperovi Kendricku Lamarovi. Kendrick je první hiphopový interpret, jenž dosáhl tohoto 

ocenění. Pulitzerova cena je ve světě známá hlavně coby prestižní ocenění pro novináře a spisovatele, 

v hudební kategorii se poprvé udělovala v roce 1943. Od té doby jejími držiteli byli výhradně 
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interpreti vážné hudby nebo jazzu. Pulitzerova komise označila Lamarovo oceněné album „Damn“ 

(2017) za „Virtuózní kolekci písní spojenou pouliční autenticitou a rytmickým dynamismem, zachycující 

komplexitu moderního života Afroameričanů“.  (THE PULITZER PRIZES, 2017) 
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2 Historie hip hopu v Čechách 

2.1 Počátky tuzemského hip hopu 
Hip hopová subkultura do českého prostředí naplno pronikla spolu se sametovou revolucí v roce 1989. 

Jedním z jejích prvních projevů na české půdě bylo graffiti. Jako hlavní zdroj hiphopové kultury pro 

české prostředí sloužil západní Berlín, který byl v té době jedním z nejvíce „pomalovaných“ měst světa.  

Přesto se první pokusy o napodobení rapu objevily již v průběhu osmdesátých let. Prvopočátkem české 

hiphopové tvorby je skladba „Jižák“. Poté, co na německé stanici Bayern 3 uslyšel poprvé Alexandr 

Lesík) Hajdovský skladbu „New York New York“ od amerického uskupení Grandmaster Flash and the 

Furious Five, rozhodl se skladbu alternovat do českého prostředí. V roce 1984 nahrál společně s jeho 

kapelou zvanou Manželé album „Kamufláž“, přičemž právě „Jižák“ byla jeho titulní písní. Zároveň se ze 

sídliště (v tomto případě pražského Jižního města) stala česká alternativa amerických černošských 

ghett. (JANEČEK, 2011) Novou podobu dodala skladbě „Jižák“ pražská kapela PSH, která ji vydala v roce 

1994 na demokazetě, sedm let před zveřejněním jejich prvního alba.  

Na počátku 90. let začaly vznikat první čistě rapové skupiny, jako například Piráti, WWW, J.A.R., Peneři 

strýčka Homeboye (dnes PSH) nebo Coltcha. J.A.R. neboli Jednotka akademického rapu vydala v roce 

1994 úspěšné album „Frtka“ na kterém se nacházel i známý hit – „Jakýpak vokolky, jdeme balit holky“.  

Vyznačovali se spojením rapu s živou hudbou a nádechem funku, ke kterému se uchylovali 

v následujících letech stále více. Zakládajícími členy byl autor hudby Roman Holý a duo „akademických“ 

rapperů Oto Klempíř a Michael Viktořík. Další významnou skupinou byli Piráti, kteří po vzoru již 

zmiňovaných Beastie Boys kombinovali rap s metalem či jazzem. (VESELÝ, 2016) 

V této době se čeští hiphopový nadšenci scházeli na malých klubových koncertech anebo u graffiti zón, 

ovšem komunita byla stále poměrně uzavřená a většina jejích spřízněnců se znala navzájem.  

V druhé polovině 90. let začal hip hop získávat stále větší mediální prostor. Velkou komerční pozornost 

získalo pražské uskupení Chaozz. Poté co Chaozz podepsali smlouvu s nadnárodní nahrávací 

společností PolyGram a vydali svou debutovou desku „…a nastal chaos“ (1996). S hity jako „Svišti na 

golfovým hřišti“, „Vodopády“ nebo „Policijééé“ prorazili až na přední příčky českých hitparád. Prodej 

jejich desek vystoupal až na 50 tisíc kopií, což byl pro tehdejší dobu obrovský úspěch. Mediální publicitě 

napomohlo i nasazení jejich singlů do nově vzniklého hudebního pořadu Eso na TV Nova. (Kombo, 

2018)  

Lokální hiphopová komunita nevnímala Chaozz tak vlídně jako většinové publikum. Svou reakci na 

desku shrnuli dva její přední zástupci českého hip hopu Abdul 52 (Richard Mokráš, zakladatel skupiny 

Coltcha) a Orion (Michal Opletal, zakladatel skupiny PSH) v rozhovoru v knize Kmeny. 
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„Orion: Pro nás to byl ale tehdy major label, komerce, nenáviděli jsme to.  Abdul52: Když vyšla ta deska, 

tak jsme napůl žárlili a napůl jsme tím opovrhovali. Tehdy jsme měli dojem, že hip hop nepatří do 

televize, ale na ulici, a věděli jsme, že to celý ještě potřebuje dozrát.“ (VESELÝ, 2016) Obdobně se vyjádřil 

také Vladimir 518: „Firmy vzaly první, na co šáhly a vyšly úplně scestný desky. Underground se tvořil 

trošku dýl.“  (REFLEX, 2018) 

2.2 Český hip hop v novém tisíciletí 
S příchodem nového tisíciletí se hip hop začal organicky rozšiřovat za hranice skalní komunity. Čistě 

hiphopové labely začaly růst a vydávat nová alba. Hip hop začal také dostávat více prostoru při 

vyhlašování hudebních cen či hudebních anket. V roce 2003 se rap oficiálně zařadil mezi oceňované 

kategorie hudebních cen Anděl. Singly hiphopových skupin začaly pronikat do masových médií jako 

televize nebo rádio. Jedním z takových uskupení jsou Peneři strýčka Homeboye neboli PSH. 

V roce 2001 vydala skupina PSH své první album „Repertoár“ (2001), které bývá často označováno jako 

zásadní a přelomové dílo v historii českého rapu. (BENEŠ, 2006) PSH založil Michal Opletal neboli Orion, 

který se pohyboval na české hiphopové scéně od počátku devadesátých let. Psal texty, experimentoval 

s formou a nahrával je do instrumentálu jeho kamaráda Ondřeje Čiháka, známého jako DJ Shitness. 

Skrz graffiti se potkal s Vladimírem Brožem alias Vladimirem 518 a ve složení Orion, Vladimir 518 & DJ 

Richard vydávají již zmiňované album „Repertoár“. V roce 2003 nahradil v kapele DJ Richarda DJ Mike 

Trafik, který přinesl skupině nový směr. Ten se projevil na jejich další desce s názvem „Rap’N’Roll“ 

(2006). 

Všichni členové kapely se vedle PSH během let věnovali i svým sólovým projektům. Vladimir 518 vydal 

sólové desky „Gorila vs. Architekt“ (2008) a „Idiot“ (2013), za obě obdržel ceny Anděl v kategorii Hip 

Hop a R’n’B. Orion začal svůj projekt „Teritorium“ (I., II., Remixy), přičemž za album Teritorium II. 

obdržel v roce 2006 rovněž cenu Anděl. Mimo to vytvořil spolu s Jamesem Colem projekt „Orikoule“ a 

v roce 2008 vydali stejnojmennou desku. (BIGGBOSS, 2019) 

Spolupráce skupiny pokračovala na albu „Epilog“ (2010), která i když tomu název napovídá, nebyla 

koncem PSH. Mezi lety 2010 až 2018 vychází několik singlů „Fuck Off“, „Vice“ nebo „Já to říkal“. Singl 

„Fuck Off“ (2016) doprovázený prohlášením postoje kapely, je jedním z mála příkladů politicky 

angažovaného rapu u nás. Byl vytvořen v návaznosti na probíhající Evropskou migrační krizi a vymezuje 

se proti strachu, rasismu a xenofobii. (VESELÝ, 2016) Jako další příklad politického rapu lze uvést 

„Hlasuju proti“, který PSH vydali již v roce 2001 a jehož tématem byly ekologické nebo sociální otázky 

jako právě rasismus. 

Na podzim roku 2019 PSH vydalo svoje zatím poslední album „Debut“, u kterého všichni členové 

seskupení tvrdí, že se jedná o opravdu poslední výsledek jejich společného konání. Tvorbu desky 
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popisují jako proces plný nadšení a návratu určité, již však vědomé naivity, s kterou tvořili např. album 

„Repertoár“ na počátku jejich kariéry. (VESELOVSKÝ, 2019) 

Na úspěch PSH navázaly také další hiphopové skupiny. Po rozpadu skupiny Chaozz navázali v roce 2002 

dva její členové – rapper Kato (dříve vystupující pod přezdívkou Deph) a DJ Skupla na prvotní úspěch 

této skupiny založením nového projektu – Prago Union. Skupina byla založena v roce 2002 a do 

povědomí se dostala nejen vystupováním s živou kapelou, ale především použitím originálních textů, 

jejichž autorem je již zmíněný Kato (vlastním jménem Adam Svatoš). Jeho texty obsahují řadu slovních 

hříček, kterým dává skryté významy, přičemž zároveň obsahují o poznání méně vulgarit. I proto je Kato 

označován za největšího básníka českého rapu. (ORAVCOVÁ, 2019) Za své druhé album s názvem 

„Dezorient Express“ získali Prago Union cenu Anděl, kterou se jim jako prvnímu hiphopovému 

interpretovi podařilo o rok později obhájit (s albem „V barvách“). 

V roce 2004 i do české hiphopové komunity vstoupila vlna kontroverze ztělesněná skupinou Supercroo 

složenou z dua Hack a Phat. Hack bylo původním uměleckým jménem známého pražského rappera 

Hugo Toxxxe a pod jménem Phat vystupoval James Cole. Supercroo se utvořilo z uskupení K.O. Kru, 

které debutovalo kolem roku 1998. V roce 2004 duo vydalo svou první desku „Toxic Funk“, kterou 

vstoupilo na pole domácí rapové ligy. Album bylo zpočátku odmítáno hudebními vydavatelstvími pro 

údajnou obscénnost a mnoho vulgarismů, nakonec bylo vydáno u menšího vydavatelství a okamžitě 

způsobilo velký povyk. Bylo plné drsného humoru, sarkasmu a ironie. V písních se často vyskytovaly 

vulgarismy a přímé narážky na přední představitele českého showbyznysu, což vyvolalo velkou vlnu 

nepochopení či rozhořčení. I přesto si album vysloužilo nominaci na cenu Anděl.  (MALÁ, 2009) 

Ve stejném roce se datuje vznik kapely Gipsy.cz, která spojuje hip hop s tradičními prvky romské hudby. 

Za svou tvorbu získala roku 2006 cenu Anděl v kategorii Objev roku. Frontman kapely Radoslav „Gipsy“ 

Banga se na hiphopové scéně pohyboval již v devadesátých letech, kdy působil v rámci formace 

Syndrom Snopp. 

Nárůst popularity hip hopu a jeho vstup mezi mainstreamové hudební žánry potvrzuje také úspěch na 

poli multižánrových anket. Příkladem může být ocenění české hudební kritiky Apollo, které si za rok 

2019 odnesl Hugo Toxxx. Porazil tak silnou konkurenci interpretů napříč žánry. (CENY APOLLO, 2020) 

Huggo Toxxx je zároveň jedním z prvních českých interpretů spojených s jedním z hiphopových 

subžánrů – trapem, a to díky své v pořadí čtvrté sólové desce s názvem „Bauch Money“ z roku 2012. 

Mezi další přední představitele trapu v České republice patří rapper Logic (dnes Yzomandias), který je 

také spoluzakladatelem hudebního labelu Milion+.   
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2.3 Hiphopová média a prostředky šíření hiphopové kultury v tuzemském kontextu  

2.3.1 Hudební vydavatelství  
Jako primární mediální prostředky distribuce hip hopu je nutné uvést nezávislá hudební vydavatelství 

neboli labely. (ORAVCOVÁ, 2019) Jedním z nejvýznamnějších českých labelů je BigBoss, který v roce 

2006 založil Vladimir 518 a který se vyvinul z hudební platformy Terrorist Label, vzniklého již během 

devadesátých let. BiggBoss se zabývá nejen hudbou ale i vydáváním knih, uměleckými projekty a 

dalšími aktivitami. Nakladatelská složka labelu BiggBoss má na starosti například úspěšnou obrazovou 

publikaci „Kmeny“, která mapuje jednotlivé subkultury včetně hip hopu a rapu. (BÁRTOVÁ, 2017)  

Dalším labelem, spojeným převážně s trapovou hudbou je Milion+. Label vznikl v roce 2015 

z původního uskupení Yzo Empire a zastupuje skupinu interpretů včele s Yzomandiasem. Všichni 

kolegové si navzájem pomáhají a hostují při tvorbě nových singlů a alb. (VESELÝ, 2020) Počty zhlédnutí 

jejich videoklipů se pohybují řádově v milionech. Na lokální verzi Spotify získal jejich track „Rolls“ 

během 24 hodin přes 50 tisíc streamů, což je podle IFPI (Mezinárodní federace hudebního průmyslu) 

dosavadní maximum, kterého některý z českých interpretů dosáhl. Zároveň tento singl obsadil první 

příčku v rámci RapPrezent playlistu, který shrnuje nejstreamovanější rapové skladby hudební 

platformy Spotify za rok 2020. (VANDA, 2020) Mezi další populární hudební vydavatelství patří 

například TyNikdy, Blakkwood, či TroubleGang. 

2.3.2 Živá vystoupení a hudební festivaly 
Mezi nejzásadnější prostředky šíření hudby, a hip hop není výjimkou, patří živá vystoupení. V Praze se 

okolo roku 2001 začala pravidelně pořádat akce Hip Hop Foundation. Konala se jednou měsíčně 

formou tzv. „battlu“. Jako disciplíny se uváděly základní elementy hip hopu (MCing 

(rap), DJing (turntablism), breakdance, a graffit a beatbox). (ČTK, 2002) 

V roce 2002 proběhl první ročník hiphopového festivalu Hip Hop Kemp. Ten se konal každoročně 

v areálu Festival parku Hradec Králové a byl jednou z prvních akcí, jež spojovala všechny pilíře hip hopu. 

Hip Hop Kemp byl opakovaně zařazen americkou televizí CNN na seznam padesáti nejlepších 

hudebních festivalů světa. Nárůst popularity hip hopu vedle úspěchu Hip Hop Kempu ilustruje také růst 

návštěvnosti živých vystoupení jednotlivých hiphopových umělců. (ŠENKEŘÍKOVÁ, 2015) Prvním 

českým rapperem, kterému se podařilo vyprodat největší halu v ČR – pražskou O2 arenu, se stal v roce 

2018 Marpo se svou kapelou The TroubleGang. 

2.3.3 Tištěná média 
Za první hiphopový časopis v ČR je považován časopis BBaRák (Barevná Breaková a Rapová Kultura). 

Jeho počátky sahají do roku 1998, kdy hiphopový nadšenec s přezdívkou Affro začal s několika 

kamarády pracovat na projektu nového žánrového časopisu na české scéně. Zpočátku byl obsah 

zveřejňován na doméně www. hip-hop.cz a od roku 2000 se přesunul na vlastní doménu. S navyšující 
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se popularitou si v roce 2001 mohl časopis dovolit vydat svou první tištěnou verzi. Distribuce probíhala 

prostřednictvím různých skateshopů, hudebních obchodů či hiphopových prodejen. (Malá, 2009) 

Postupně se jeho náklady znásobňovaly a BBaRák se dostal do oficiální distribuce. Po nárůstu počtu 

čtenářů vycházel časopis formou měsíčníku až do roku 2009, kdy BBaRák začal z finančních důvodů 

vycházet nepravidelně. Poslední číslo tištěné verze vyšlo v lednu 2010. (KLÉZL, 2019) Dnes je k dispozici 

pouze ve formě internetového magazínu. 

Přechod z tisku do digitální podoby v posledních letech zažívají také další tištěná média. Jedním 

z takových příkladů může být například iReport, který do roku 2010 vycházel též v tištěné podobě jako 

časopis Report. V této době přišla vlna nově zakládaných čistě webových magazínů. Novinky 

z hiphopové a rapové komunity přináší například Refresher, nebo HipHopStage, který začal v roce 2007 

jako internetové rádio.  

Novým pojetím tištěného média v digitálním prostoru jsou blogy. Jedním z blogů zaměřený na rap je 

například MIXTAPE SPOJKA. Na blogu je vydáván newsletter soustředěný na novinky ze světa rapu, 

rozhovory, články a videa. K dalším činnostem tohoto projektu patří pořádání poslechových akcí 

z rapové selekce na neobvyklých místech, či vizuální seriál.  (MIXTAPE SPOJKA, 2017) 

2.3.4  Rádia a TV stanice 
S vlnou revolučních povstání v zemích tzv. východního bloku začaly ze západu, a především z USA, 

proudit nové módní, umělecké či hudební styly. Prostředkem jejich šíření byly mimo jiné také nově 

dostupné zahraniční televizní kanály. Příkladem může být stanice MTV, která byla v tehdejším 

Československu dostupná od března 1990. Právě MTV je často spojována s pronikáním americké 

kultury do dalších zemí i s globalizací samotnou. Jak bylo zmiňováno v kapitole 1.3.2.  V druhé polovině 

sedmdesátých let hrály rozhodující roli magnetofonové kazety s rapovými shows neboli takzvané party 

tapes. Tyto nahrávky měly na starost rozšíření hiphopové kultury i mimo její rodný Bronx. Prodávaly se 

v malých obchodech, poslouchaly se v autech, na přenosných kazeťácích nebo doma. Dekádu paty 

tapes vyměnily oficiální nahrávky s příchodem osmdesátých let. (VESELÝ, 2010) ,hip hop získával na 

přelomu 80. a 90. let na této stanici stále větší prostor. (WASKO, 2005)  

S nárůstem počtu posluchačů mezi mladými lidmi získával hip hop pozornost českých 

mainstreamových médií. Jedním z prvních byl hudební pořad ESO, vysílaný mezi lety 1994 až 2009 na 

TV Nova. Přestože se jednalo o multižánrově zaměřený pořad, prostor v něm dostávali také hiphopoví 

interpreti (například výše zmíněný Chaozz). V rámci rádiového vysílání si mohli fanoušci rapu na 

Českém rozhlase mezi lety 2000 až 2004 poslechnout pořady To Da Beat Yo!! nebo Radium. 

Hiphopová kultura se v rámci rozhlasového vysílání rozšířila v roce 2007, kdy se na trhu objevilo rádio 

Spin 96.2, první rádio na českém území zaměřené výhradně na hiphopovou hudbu. Vedle klasicky 
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dostupných radiových stanic vnikla také řada internetových rádií. Jako příklad lze uvést již výše zmíněný 

HipHopStage, který vysílal od roku 2007 do roku 2015. 

Hiphopové tématice se věnovaly pořady i na dalších stanicích jako například na jedné ze stanic Českého 

rozhlasu – Radiu Wave. Pořad The Best Damn Rap Show se vysílal mezi lety 2010–2011, následně byl 

nahrazen pořadem Kruton. Ten se v lednu 2014 přejmenoval na Scénu s Mary C a vysílal se do února 

roku 2020. (MARY C, 2014) Dalším pořadem vysílaným na Radiu Wave je Scéna s Opakem Dissu. Pořad 

je součástí éteru od roku 2018 a stále je aktivní. Zaměřuje se převážně na subžánr rapu – trap. Jeho 

moderátory jsou tři hudebníci vystupující pod přezdívkami – Mainstream Killa ASAP Jarda, Don Chain, 

rider Blueray & DJ Casablanka. (RADIO WAVE, 2018) 

Na televizních obrazovkách hip hop reprezentoval pořad 5. element (2005-2010), který vysílala hudební 

televize Óčko. V roce 2018 obdržela televize Óčko licenci na spuštění již čtvrtého kanálu s názvem Óčko 

Black, který se zaměřuje na hip hop, R'n'B, rock and roll, soul či reggae. Stanice představila v roce 2020 

i pořad REWIND! 5. ELEMENT, který reprízuje staré díly tohoto populárního pořadu a připomíná tak 

divákům, jak vypadala tuzemská rapová scéna před 15 lety. (MEDIAGURU, 2018) 

2.3.5 Film 
Vliv na rozšiřování hiphopového žánru i mimo jádro této subkultury měly filmy, ať už přímo spojené 

s hip hopem nebo zaměřené na s ním spojenou tématiku. Na filmová plátna byl v roce 2008 uveden 

dokument Česká RAPublika na jehož vzniku se podílela řada významných osobností hip hopové scény 

jako Hugo Toxxx, Orion nebo James Cole. Film získal dokonce nominaci na cenu Českého Lva. Mezi další 

snímky vzniklé v českém prostředí a inspirované hip hopovou subkulturou patří filmy Gympl a Vejška. 

Hlavním tématem obou snímků je jeden z pilířů hip hopu – grafitti. Zároveň soundtracky k těmto 

filmům tvoří téměř výhradně hiphopová hudba. Na jejich tvorbě se podíleli interpreti jako Mike Trafik, 

Vladimir 518 nebo Indy & Wich. (ČESKÁ TELEVIZE , 2014) (VESELÁKOVÁ, 2015) 

2.3.6 Digitální média 
Obliba streamovacích platforem se projevila také na českém území. Vedle majoritních streamovacích 

služeb jako jsou Spotify, Apple Music či Soundcloud zaujímají významnou roli v distribuci hudby i menší 

lokální platformy. Příkladem může být portál Bandzone.cz, který funguje jako nezávislá komunita 

českých hudebníků. Tato platforma je zaměřena primárně na začínající umělce. Svou kariéru zde 

započali i dnes již známá jména jako Gipsy nebo Xindl X. (BYSTROV, 2020) 

Novým formátem hudebních médií je tzv. videomagazín. Za první videomagazín československé 

streetové a lifestylové komunity v ČR, publikovaný skrze sociální síť YouTube, se označuje The Mag. 

Obsah spojený s hiphopovou komunitou publikuje na svých webových stránkách také lokální pobočka 
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společnosti Redbull. Vedle psaného obsahu provozuje také platformu zvanou Redbull TV, kde 

zveřejňuje videa zaměřená na akční sporty, cestování nebo hudbu.  

V posledních letech se rozšiřuje i populární druh média – podcast. Hiphopové komunitě se na českém 

prostředí věnují podcasty jako například: Ladislav Sinaj podcast anebo Ideas podcast.  

Ladislav Sinaj začal tvorbou videoobsahu na YouTube a v roce 2019 se rozhodl vydal i svůj podcast. 

Podcast je veden formou rozhovorů. Za své hosty si zve známé interprety, jedince začleněné do české 

hip hopové komunity, ale i osobnosti známé z jiných odvětví. Své podcasty doplňuje videozáznamem, 

který je následně dostupný na platformě YouTube. Autorem Ideas podcastu je český rapper a 

zakladatel labelu TyNikdy Idea. Svou podcastovou tvorbu začal vydávat v roce 2018 s nepravidelnou 

frekvencí. Podcast je také veden formou rozhovorů a za své hosty si většinou vybírá své kamarády a 

spolupracovníky z hudební branže.  
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3 Hiphopová subkultura  
V rámci úvodu kapitoly o kulturálních studiích se zaměřím na vymezení pojmu kultura a subkultura.  

Pokusím se popsat východiska studia subkultur z takzvané Chicagské školy. Dále se budu věnovat studiu 

Centra pro současná kulturní studia na Birminghamské univerzitě (CCCS) a navážu současným studiem 

subkultur a jeho postsubkulturní kritikou, teoriemi a přístupy. Studium subkultur slouží jako teoretické 

východisko práce a napomáhá zasazení hiphopové subkultury do kontextu v případě analyzovaných 

žánrových médií.  

3.1 Kultura a masová média 
Definic kultury je velké množství, kulturní antropolog Robert Lawless například kulturu definuje jako: 

„Specifický způsob života určité vymezené skupiny nebo společnosti lidí. Ten je dán vzorci chování členů 

společnosti, tj. zjevnými postupy chování a jednání, které může vnější pozorovatel sledovat.“ (LAWLESS, 

1996) 

Americký spisovatel a teoretik Dwight MacDonald ve své knize A Theory of Mass Culture (1953) rozdělil 

kulturu na vysokou (highcult), střední (midcult) a nízkou (masscult), neboli masovou. Masová kultura 

se podílela na vývoji nových médií jako rádio, filmy, komiksy, detektivky, science fiction nebo televize, 

do kterých podle Macdonalda vážený umělec jen zřídka vstoupí. Macdonald také upozornil na 

zaměňování pojmů populární a masová kultura. Sám považoval pojem masová kultura za exaktnější, 

protože je stejně jako žvýkačka, určena pro masovou konzumaci. (MACDONALD, 1953)  

Pojem masová kultura vznikl v reakci na průmyslovou revoluci druhé poloviny 18. – 19. století. Získala 

prostor díky rozvíjející se industrializaci, urbanizaci, migraci a růstu gramotnosti obyvatelstva. Souvisí 

také s rozvojem a užíváním masových médií. Problematikou masové kultury se teoreticky zabývali 

zástupci frankfurtská školy. Theodor Adorno spolu s Maxem Horkheimeren představili pojem kulturní 

průmysl, který sloužil jako náhradní pojmenování pro masovou kulturu, kterou považovali autoři za 

podřadný druh zábavy a označovali ji za standardizované kulturní zboží. (BARKER, 2006) (JANSOVÁ, 

2016) Masová kultura je pomocí masových médií distribuována do řad masového publika. Podle 

britského mediálního teoretika Denise McQuaila je masovou kulturu možné popsat pomocí šesti 

základních znaků jako: netradiční, neelitní, masově produkovanou, populární, komercionalizovanou a 

homogenizovanou. (MCQUAIL, 2009) (REIFOVÁ, 2004) Populární kultuře se začínají více věnovat 

zastupitelé tzv. birminghamské školy v Centru pro současná kulturální studia (viz níže).  

3.2 Pojem subkultura 
Subkultura je výraz, jímž se v obecné rovině označuje jakákoliv (dílčí) kultura, která je součástí 

rozsáhlejší instituce kultury, s níž má některé společné atributy. (SMOLÍK, 2015) 
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Rozdíly subkultur mohou být dány mnoha faktory – může to být například věk (tzv. mládežnická 

kultura), povolání, náboženství, původ, národnost, etnikum, rasa, sociální pozice, status nebo zájmy. 

(JANDOUREK, 2008) Ke kultuře mládeže můžeme zařadit i hiphopovou subkulturu. Po druhé světové 

válce vznikla v západním světě řada nových hudebních forem, módních stylů a možností, jak trávit svůj 

volný čas. Kultura mládeže se zaměřila na několik témat – především na problematiku klasifikace 

mládeže jako sociální kategorie, vymezení rasy, třídy a genderu. Dále se zaměřila na roli a funkci medií 

nebo na životní styl. (PYŠŇÁKOVÁ, 2007) V dnešní době se kultura mládeže, díky neustále vyvíjejícím 

se komunikačním technologiím, rozšiřuje. Překračuje hranice ras i států a zasahuje globální spektrum. 

(BARKER, 2006) 

„Subkultury charakterizuje styl (specifický slang, hudba, tanec, oblečení, jídlo, úprava těla apod.), 

kterému členové subkultur přikládají specifický význam a který zároveň definuje hranice vůči jiným 

subkulturám a uskupením vně subkultury. Každá subkultura je vymezená vlastním stylem, který o dané 

skupině vypovídá a identifikuje ji.“ (KOLÁŘOVÁ, 2011) 

Jednou z vlastností subkultur je jejich podílení se na vytváření vlastní identity jedince. Velký důraz je 

kladen na autenticitu, která se staví převážně proti většinové společnosti a mainstreamu. (KOLÁŘOVÁ, 

2011) 

3.3 Studium subkultur 
Kořeny studia subkultur sahají do 20. let dvacátého století na katedru sociologie Chicagské univerzity. 

Prakticky zaměřený výzkum se specializoval na deviantní jedince, především na téma mladistvých 

gangů. (SMOLÍK, 2017) Jedním z významných představitelů chicagské školy byl Albert Cohen, který 

formuloval teorii delikventní subkultury, podle které „subkultura znamená kolektivní reakci na 

problémy vznikající ze sociální nerovnosti, kdy společnost není s to jedinci nabídnout uspokojivé řešení 

jeho situace podmíněné sociálními důvody“. (SMOLÍK, 2017)  

V roce 1964 na univerzitě v Birminghamu vzniklo Centrum pro současná kulturální studia (The Centre 

for Contemporary Cultural Studies, dále CCCS). V centru se převážně zabývali kulturami jednotlivých 

sociálních tříd, masovými médii, subkulturami mládeže, výchovou a vzděláváním, gender, rasou a 

autoritářským státem. CCCS využívalo nejčastěji strukturalistický přístup a zejména sémiotickou 

analýzu. (BARKER, 2006) Jejími hlavními představiteli byli například Richard Hoggart, Stuart Hall, 

Raymond Williams, nebo E.P. Thompson. Zpočátku byl institut pod silným vlivem (neo)marxismu s jeho 

důrazem na analýzu třídních vztahů ve společnosti a sémiotiky v duchu Rolanda Barthse. Později se 

přidaly další vlivy jako poststrukturalismus, postmodernismus nebo postkolonialismus. (ŠUBRT & 

Kolektiv, 2010) 
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V centru zájmu představitelů CCCS byla anglická dělnická třída. Stuart Hall, Tony Jefferson v 

teoretickém úvodu sborníku Resistance Through Rituals (1975) pracují s konceptem třídy a rezistence 

(odporu) vůči hegemonní kultuře. Za hegemonní neboli dominantní kulturu je označována nejvíce 

rozšířená kultura v určitém čase a prostoru. Dnes je pod tímto označením chápána kultura středních 

vrstev, která je často vnímána jako masová, či populární kultura. Autoři studie upozornili na skutečnost, 

že rozdílné typy chování, oblíbené hudební styly a styly odívání, které vytvářejí subkultury mládeže, v 

podstatě souvisejí se sociálním zařazením a jsou kolektivní reakcí na strukturální změny v poválečné 

britské společnosti. Vznik subkultur je podle autorů reakcí na vývoj třídních podmínek mládeže 

z dělnických rodin v průběhu sedmdesátých let (HALL & JEFFERSON, 2006) (CHARVÁT & KUŘÍK, 2018) 

Autoři birminghamské školy vnímali subkultury jako důsledek strukturálních problémů tříd, které se 

snažili řešit vytvářením kolektivní a individuální identity. „Kreativita a kulturní odezva subkultur 

vyjadřují společenské rozpory.“ (SMOLÍK, 2015) Mezi hlavní přínosy birminghamské školy patří teorie 

kódování a dekódování mediovaných sdělení, kterou vytvořil Stuart Hall. (HALL, 1973) Koncepty 

masové komunikace, zábavy a konzumerismu, vnímali představitelé jako hrozbu pro mladou generaci. 

(GELDER, 2007) (ORAVCOVÁ, 2019) 

Britský mediální teoretik, sociolog a zástupce CCCS Dick Hebdige se ve své knize Subkultura a styl (2012) 

zabývá stylem a nahlíží na subkultury ze sémiologického hlediska. Styl se podle Hebdige projevuje 

sémiotickými prvky a souvisí s účesem, oblékáním, oblíbeným hudebním stylem a výběrem médií, která 

jsou jeho informačním kanálem. Všechny tyto aspekty pak specificky utváří životní postoje a názory 

představitele dané subkultury. Podle Hebdige jsou dvě možnosti, jak subkulturu začlenit do dominantní 

společnosti. První je komercializací hlavních znaků subkultury (oblečení, gesta, hudba apod.). Tyto 

znaky se začnou masově rozšiřovat, čímž se zpřístupní veřejnosti, a tím zároveň ztratí svou hodnotu a 

význam pro členy subkultury. A za druhé tzv. „labbeling“ neboli nálepkování, zařazení subkultury do 

společnosti tak, že se přehodnotí jejich deviantní chování dominantními skupinami, policií, médii a 

justicí. Pomocí těchto procesů si subkultury vypůjčují, pracují, či přímo vykrádají komodity dominantní 

kultury a módního průmyslu a následně onen převzatý styl či znak nabývá nových, mnohdy radikálních 

významů. (HEBDIGE, 2012) (CHARVÁT & KUŘÍK, 2018) 

Centrum se také začalo věnovat pojmu populární kultura. Před tím, než se tento pojem plně vyvinul, 

byl často přirovnávám k masové kultuře, jak bylo již zmíněno u rozdělení kultur dle Dwighta 

Macdonalda. Jedním z členů CCCS, který se pojmu populární kultura věnoval, byl americký teoretik a 

představitel britských kulturálních studií John Fiske. Na rozdíl od svých předchůdců Fiske ve své knize 

Understanding Popular Culture (1989) popisoval populární kulturu jako kulturu a aktivní proces 

vytváření a cirkulace významů a prožitků. Ve svém dalším bádání se zabýval interpretací kulturního 
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textu, kdy rozvinul myšlenku aktivního příjemce, tj. možnost publika interpretovat text jakýmkoliv 

způsobem chtějí. (REIFOVÁ, 2004) (FISKE, 2017) 

Po uzavření ústavu v roce 2002 se rozvinuly přístupy a teorie tzv. postsubkulturního obratu. Kultura se 

od počátků bádání rozvinula, fragmentovala a diverzifikovala. (CHANEY, 2004) Současné studium 

subkultur se zaměřuje na celou řadu stylů, jakožto rozlišovacích znaků jejich členů a vyznačuje se 

rychlejším střídáním trendů. (SMOLÍK, 2015) Představitelé postsubkulturního směru následně 

kritizovali některé závěry studia subkultur CCCS jako například přílišnou politizaci subkultur. Jejich 

kritika se také týkala pojmu subkultury a její validity. Přinášejí nové koncepty jako „scéna“, „životní 

styl“ či „kmeny“. (KOLÁŘOVÁ, 2011)  

Socioložka Sarah Thornton kritizovala CCCS za jejich přístup vůči médiím. CCCS přistupovala 

k mainstreamovým médiím jako k nepřátelským agentům vládnoucí kultury a jejich analýza byla 

zaměřena spíše na vztah mezi vládnoucí kulturou a subkulturou. Média vytvářena samotnou 

subkulturou, jako letáky a ziny (nebo fanziny, tj. neformální časopisy, vydávané příslušníky subkultur   

anebo sociálních hnutí a distribuované uvnitř kolektivu dané subkultury) nebyly ve výzkumu CCCS 

brány příliš v potaz. To je podle Sarah Thornton jeden z důvodů, proč nebyli autoři CCCS schopni ocenit 

roli médií ve vývoji subkultur. (CHARVÁT & KUŘÍK, 2018) (THORNTON, 1995) Thornton se nadále 

zabývala konceptem autenticity spojené s genderovou vyrovnaností. Ve své knize Club Cultures (1995) 

uvádí, že autenticita v subkulturách je nejčastěji spojena s muži. Ženskost je tak často považována za 

neautentickou (CHARVÁT & KUŘÍK, 2018), a proto, pokud chtějí ženy v rámci hudební subkultury 

dosáhnout stejného respektu jako muži, musí vynaložit mnohem větší úsilí, aby dokázaly svou 

oddanost a přesvědčenost vůči dané subkultuře. (THORNTON, 1995) (CHARVÁT & KUŘÍK, 2018)  
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4 Postava rappera  
Pojem rapper je díky své historii dnes často chápán velmi úzce a stereotypně. Rappeři byli většinou 

vyobrazováni dle stereotypního obrazu černošské maskulinity jako násilní, sexističtí muži bez citů. 

(ROSE, 2008) Postava rappera se přitom vyvíjela spolu s vývojem samotného hiphopového žánru. 

Proměňovala se spolu s jednotlivými subžánry hiphopové hudby, momentálními trendy či obecně 

sociálně-kulturní situací komunit spojených s produkcí hip hopu. 

4.1 Gangsta rapper 
Stereotyp představitele rapové kultury dlouhou dobu vycházel, a do jisté míry stále vychází z jednoho 

z nejpopulárnějších subžánrů hip hopu, zvaného gangsta rap. Gangsta rap se vyvinul z žánru hardcore 

hip hop a představuje rappera jako neohroženého, machistického člena pouličního gangu. Tomu 

odpovídala také zvolená témata, mezi které nezřídka patřilo násilí, zbraně, drogy nebo rasismus. 

Kriminálním činnostem se nevyhýbali ani samotní rappeři, přičemž řada známých interpretů také 

stanula před soudem. (CHANG, 2005) Kontroverze spojená s žánrem gangsta rapu byla často 

kritizována, a to i řadou členů afroamerické komunity. Přesto právě tuto kontroverzi považovali 

představitelé gangsta rapu za nezbytnou, protože pomáhala upozorňovat na problémy jejich 

každodenního života, vyplývajících z institucionálního rasismu, nedostupnosti vzdělání či zdravotní 

péče apod. Jak později zdůraznil Chuck D, člen hiphopového uskupení Public Enemy: „Rap je CNN černé 

Ameriky“. (FORMAN & NEAL, 2004) 

Gangsta rap je charakteristický svým odporem vůči veřejným autoritám jako jsou policie, politika nebo 

církev. (KUBRIN, 2005) Gangsterská tématika se projevovala nejen v samotné hudební tvorbě a textech 

písní, ale i ve stylu oblékání (kalhoty a trička nadměrných velikostí a výrazné šperky a kšiltovky s rovným 

kšiltem) a obecného vystupování a chování. Tricia Rose se ve své knize Black Noise: Rap Music and 

Black Culture in Contemporary America (1994) věnuje vizualizaci hudby. Zdůrazňuje důležitost určité 

sounáležitosti rappera se svým prostředím. Pokud divák uvidí interpreta zasazeného do určitého 

prostředí, vnímá více to, jak interpret vypadá a kde se pohybuje než to, jaké je jeho sdělení. Je tedy 

zřejmé, že image aktéra významně ovlivňuje to, jakým způsobem divák obsah přijme. (ROSE, 1994) 

(LOZON & BENSIMON, 2014) A proto zobrazení rappera jako hrdého maskulinního muže, bez 

viditelných emocí, bylo v tomto období téměř nutností. Tento trend dominoval hip hopu od druhé 

poloviny osmdesátých let do počátku nového tisíciletí.  

4.2 Citlivý rapper 
Definitivní prolomení tabu ohledně zobrazování pocitů v textech, nastalo s nárůstem popularity Kanye 

Westa (viz kapitola Nové tisíciletí). Umožnilo příchod nové vlny rapperů, kteří se ve svých textech nebáli 

projevit svou emocionální stránku. Nehledě na to, kdo tuto vlnu odstartoval, stala se důležitým prvkem 

pro razantní proměnu hiphopového žánru, kterou změna vnímání rappera bezesporu představuje, byla 
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tzv. demokratizace hudby. Tím je myšlen přesun distribuce významné části hudby na hudební 

platformy jako jsou YouTube, SoundCloud a další. Směřování hudebních témat ani image interpretů 

dále nebyly korigovány ze strany velkých hudebních vydavatelství. (HROCH, 2018)  

Posouvání hranice, zobrazení emocí v textech a pohledu na rappera celkově dalo zároveň vzniknout 

novým subžánrům hip hopu. (VESELÝ & HROCH, 2020) Rapový směr postavený na písních 

s pochmurnou či truchlivou tématikou se často označuje jako emo rap. Jeho náměty bývají nezřídka 

deprese či sebevražedné sklony. (VESELÝ & HROCH, 2020) Na globální scéně je tento vliv zjevný 

například u amerického rappera Post Malona, Travise Scotta či Drakea. Na české scéně můžeme tento 

trend vypozorovat ve tvorbě Viktora Sheena nebo člena labelu Milion+ Hasana. 

V návaznosti na emocionální obrat začal do hiphopového žánru prostupovat nový sociální problém, a 

to závislost na antidepresivech a utlumujících lécích. Problém byl o to silnější, díky tomu, že byl 

podporován lobby farmaceutických společností, kdy bylo lidem předepisováno velké množství prášků 

na předpis. Mnozí z nich si na prášky proti bolesti či úzkosti navykli, nebo je v některých případech 

začali používat k rekreačním účelům. Je odhadováno, že mezi roky 2000 a 2018 zemřelo v USA více než 

470 tisíc lidí z důvodu předávkování opiáty, třetina z těchto úmrtí přitom přímo souvisela s léky na 

předpis. Přestože je opiátová krize v USA tématem již od 90. let dvacátého století, v hiphopových 

textech se začala naplno projevovat teprve v druhé polovině desátých let jednadvacátého století. (ČTK, 

2020)  

Tématem rapperů jsou pocity úzkosti, deprese, či prášky samotné. Rappeři své pocity a prášky nijak 

neskrývají, naopak na nich staví svou image na sociálních sítích či hudebních videoklipech. (VESELÝ & 

HROCH, 2020) V roce 2017 se mladá internetová hvězda Lil Peep předávkoval prášky těsně před jeho 

vystoupením v Arizoně. V jeho posledním příspěvku na Instagramu ukazuje, jak si sype prášky do úst. 

Stejně tragický příběh se týká britského rappera Mac Millera, který zemřel roku 2018 na předávkování. 

Rapper Logic ve stejném roce vydal singl s názvem „1-800-273-8255“. Název písně odkazuje na 

telefonní číslo linky prevence sebevražd. Atlantská rapper Future vydal také v roce 2017 singl „Mask 

Off“, kde mluví o své závislosti na prášcích a drogách. (VESELÝ, 2020)  

Rappeři zastupující tento styl většinou pocházejí z běžného prostředí americké střední třídy, často však 

z dysfunkčních rodin a s nejistými vyhlídkami na budoucnost. Prostředek i způsob komunikace 

odpovídá době spojené s internetovou komunikací, a to včetně prudké oscilace nálad mezi štěstím a 

depresí. Prášky na předpis jim přitom pomáhají tyto výkyvy nálad zmírňovat. Na rozdíl od předchozí 

kategorie rapperů, tak jejích hlavním nepřítelem není systémový rasismus, ale vlastní nejistota a 

psychické problémy. (HROCH, 2018) Jak uvedl hudební publicista Karel Veselý: „Možná je emo-rap 

odrazem proměny uvnitř afroamerické menšiny, jíž nyní reprezentuje generace, které proklamovaná 
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post-rasová éra s černošským prezidentem vylila s vaničkou systémového rasismu i dítě hrdosti na svoji 

barvu kůže.“ (VESELÝ, 2015)  

4.3 Angažovaný rapper 
Na rozdíl od předchozích dvou kategorií rapperů prostupoval angažovaný rap hiphopovou hudbu 

nezávisle na konkrétním subžánru či zaměření. Samotný hip hop již na svém počátku představoval 

nástroj k vyjádření nespokojenosti se situací tehdejší afroamerické komunity v USA. Rappeři sloužili 

jako reproduktory hiphopové subkultury a stali se jedněmi z hlavních postav v reflexi sociálních 

podmínek nerovnosti a problémů tehdejší afroamerické společnosti. (FORMAN, 2010) Hip hop byl 

představitelem hrdosti a odhodlání americké černošské kultury. Přestože si afroamerická komunita 

historicky prošla řadou tíživých období, hudba patřila mezi jeden z jejích spojujících prvků. V časech 

otroctví v Americe byla hudba jedním z hlavních odkazů černošské kultury a zabraňovala ztrátě identity 

jejích zástupců. Celá řada dnes populárních hudebních žánrů jako funk, jazz, blues nebo soul má proto 

svůj původ právě v afroamerické komunitě. (VESELÝ & HROCH, 2020)  

V posledních letech znovu roste vliv tzv. angažovaných rapperů, zaměřujících se na společenské 

problémy jako je politika, náboženství, rasové otázky apod. Do této skupiny rapperů patří např. Kendrik 

Lamar, který je často označován za kulturního lídra své generace. Nebojí se bořit určité zaryté bariéry 

komerční hudby, ale i svého žánru. (BRABOY, 2019)  „Ve svých textech apeluje na americkou 

vzájemnost, ale zároveň neopomíjí naštvanost a frustraci černé Ameriky.“ (VESELÝ & HROCH, 2020) 

Lamar je oceňován nejenom svými kolegy a fanoušky, ale i kritiky. Jeho tvorba se stala také symbolem 

hnutí Black Lives Matter, které protestuje proti vlně policejního násilí na Afroameričanech v posledních 

letech. Jeho skladba „Alright“ (2015) se stala neoficiální hymnou hnutí již v roce 2015.  (LYNSKEY, 2018) 

4.4 Postava rapperky  
Mezi průkopnice rapu bychom mohli zařadit např. MC Lyte, Queen Latifah anebo skupinu Salt-n-Pepa, 

jímž se povedlo v 80. letech prosadit ve výhradně dominantním mužském světě. Tyto představitelky se 

snažily dosáhnout zrovnoprávnění v rámci hudební komunity a upozornit na nedostatečné docenění 

afroamerických žen ve společnosti. (FORMAN & NEAL, 2004)  

 Ve skladbě „Ladies First“ Queen Latifah upozorňuje na to, že genderové stereotypy již nejsou validní 

a ženy se zasloužily o oprávněné místo na rapové scéně. Monnie Love, která se podílela na singlu, 

popsala v rozhovoru pro dokumentární sérii Hip Hop Evolution účel této píseň následovně: „Bylo 

důležité, abychom zdůraznily to, že jsme ženy. Jsme tady a máme co říct. Zapomeňte na to, jak 

vypadáme, jsme tady kvůli rýmům.“ (Hip-Hop Evolution, 2016) (ROSE, 1994) 
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V průběhu 90. let zosobňovala novou vlnu rapperka Lil Kim, která byla charakteristická velmi sexy 

vzhledem a obscénním jazykem. Svou provokativností a rychlými rýmy si zajistila místo mezi tehdejší 

raperskou elitou. Tento styl je podobný dnešnímu trendu rapperek, které se neostýchají svou sexualitu 

dát na odiv, a to jak stylem oblékání, vystupování nebo hojným využíváním explicitních a vyzývavých 

rýmů. Přístup rapperek k využívání své sexuality je častým krokem k získání kontroly nad svým 

mediálním obrazem a pro řadu rapperek představuje příhodnější postup než se nechat vykořisťovat v 

muži dominovaném průmyslu. (WHITE, 2013) Nicky Ninaj je jedním ze současných příkladů úspěchu za 

pomoci využití své hypersexuality jako součástí své image. (MBE, 2015)  

Další interpretkou, jenž ovlivnila vnímání žen na poli hip hopu je Missy Elliot. Prosadila se v druhé 

polovině devadesátých let svým albem „Supa Dupa Fly“ (1997). Zvolila opačnou metodu své vizuální 

prezentace a vyznačovala se svým chlapeckým vzhledem. Ve svých písních se také vymezuje proti 

stereotypnímu vnímání žen v hiphopovém hudebním žánru. (RAMIREZ, 2014) (WHITE, 2013) Právě 

významný kontrast mezi pojetím image rapperky, sebeprezentace z pohledu sexuality je zajímavým 

subjektem zkoumání z pohledu některých akademiků, jako např. Theresa Renee White. 

Další typově odlišná interpretka na rapové scéně je M.I.A. Britská rapperka tamilského původu je 

příkladem ženské interpretky jako angažované rapperky. Ve svých písních se věnuje politickým 

tématům. Například na svém pátém albu „AIM“ (2016) reagovala na uprchlickou krizi. Ve videoklipu 

k písní „Borders“ je M.I.A. společně s uprchlíky zobrazena, jak se plaví na přeplněných lodích nebo 

překonává vysoké, ostnaté ploty.  
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5 Metodologie  

5.1 Výzkumný vzorek  

5.1.1 Zvolená média  
Hip hop jako hudební žánr je v současné době celosvětově považován za nejpopulárnější a nejvlivnější 

žánr hudebního průmyslu. (NIELSEN , 2017) Přesto se v českém prostředí hiphopová média vyskytují v 

nepoměru oproti mainstreamovým médiím. Ačkoli se hip hop a rap v českém prostředí již dostal do 

stálého výběru rubrik masových médií, mediálních prostředků zaměřených výhradně na hiphopovou 

tématiku není příliš mnoho. 

Svou analýzu jsem se rozhodla zaměřit na tři současná, žánrová média zveřejňující svůj obsah skrze 

rozdílné platformy – hudební pořad Scéna s Mary C vysílaný na Radiu Wave, blog a newsletter Mixtape 

Spojka a online lifestylový magazín Refresher. Tato tři média jsem si vybrala hlavně z důvodu diverzity, 

aktuálnosti a jejich žánrového zaměření na rap a hip hop. Chtěla jsem do svého výzkumu začlenit tři 

odlišné druhy médií – veřejnoprávní médium, blog (představující více alternativní, nekomerční 

médium) a online časopis. 

Jedním z historicky nejznámějších českých čistě hiphopových médií je časopis BBaRáK, jehož historie 

sahá do roku 1998, kdy se začal vydávat v tištěné formě. Od roku 2010 se časopis přesunul pouze na 

webovou platformu. Z toho důvodu byla moje první volba na výběr zkoumaného vzorku právě srovnání 

vývoje tohoto média, které je časově zasazeno po počátků rozvoje hiphopové subkultury v českém 

prostředí. Z důvodu pandemického stavu, a tedy komplikované situace ohledně získávání tištěných 

vydání, jsem se však rozhodla zúžit zkoumané časové období a přejít na čistě digitální mediální 

platformy, tedy média pohybující se na mediálním trhu v horizontu posledních deseti let. Omezením 

na internetová a digitální média došlo k zúžení časového období, a tím pádem k odchýlení od 

stanovených tezí. 

S omezením vzorku na digitální média jsem si do svého vzorku namísto časopisu BBaRáK vybrala online 

časopis Refresher, a to především kvůli jeho stále zvyšujícímu se publiku a dosahu na české jak 

hiphopové, tak mainstreamové scéně. Dle marketingové platformy SEMrush, která umožňuje 

srovnávat organickou návštěvnost jednotlivých internetových domén, se návštěvnost webových 

stránek magazínu BBaRáK pohybovala kolem čtyř tisíc čtenářů měsíčně. Naproti tomu návštěvnost 

domény refresher.cz přesahovala každý měsíc hranici 150 tisíc, v případě nejnavštěvovanějšího měsíce 

dubna 2020 dokonce 415 tisíc.  

Z obsahu vydaného vybranými médii byly do vzorku zahrnuty pouze texty, jež se věnovaly rapu anebo 

přímo souvisely s tématikou hiphopové subkultury. Tuto podmínku jsem nakonec aplikovala pouze u 

časopisu Refresher, jehož tematické zaměření je širší – nesouvisející články jsem proto vyřadila 
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z výzkumného vzorku. U Rádiové show Scéna s Mary C jsem do průzkumu zahrnula všechny odvysílané 

díly. U blogu Mixtape Spojka jsem zařadila veškerý vydaný obsah ve zvoleném zkoumaném období.  

5.1.2 Časové vymezení vzorku 
Základním požadavkem pro výběr časového intervalu byla možnost porovnání všech tří médií. Přestože 

magazín Refresher byl aktivní již od roku 2011 a Scéna s Mary C od roku 2014, počátek vymezeného 

intervalu je přizpůsobený nejmladšímu z médií, blogu Mixtape Spojka (od roku 2017). To zároveň 

umožnilo splnit můj další záměr, a to sledovat alespoň jedno z médií od doby jeho vzniku. 

Obrázek 2. Časové vymezení vzorku 

 

V rámci roku 2017 jsem si vymezila tři měsíce, a to konkrétně duben, květen a červen. Proti roku 2017 

jsem zkoumala obsah vydaný v roce 2020, kdy jedno ze sledovaných médií – Scéna s Mary C – ukončilo 

svou činnost. Rok 2020 je pro můj výzkum důležitý svou současností. Zároveň zachycuje přechod 

společnosti z běžného života do situace spojené s propuknutím pandemie Covid-19 v březnu 2020. 

V tomto roce jsem se proto zaměřila na obsah vydaný během měsíců ledna, února a března. 

5.2 Přehled užívaných metod 
Znalosti a informace z teoretické části nyní použiji při sestavování a realizování výzkumu a pokusím se 

je obohatit o nová zjištění, která vzešla z realizovaného výzkumného vzorku. V rámci analýzy se budu 

zaměřovat na vývoj médií pokrývajících rapovou hudbu po obsahové, vizuální a jazykové stránce. 

V rámci obsahové stránky se budu primárně soustředit na skladbu a charakter obsahu médií, jehož 

součástí je také informace, kdo mediální obsah vytváří a kdo je jeho subjektem. Hlavními zkoumanými 

pojmy bude postava rappera a vyváženost média, zejména z hlediska genderové problematiky. Cílem 

mé práce je detailněji odpovědět na následující výzkumné otázky a analyzování vybraných tuzemských 

médií v průběhu daného výzkumného období. 

HVO. Jaká je obsahová, vizuální a jazyková stránka zkoumaných médií, případně jakým 

způsobem se vyvinula v průběhu zkoumaného období? 

VO1. Jakým způsobem daná média prezentují postavu rappera/rapperky? 
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VO2.  Jaká je genderová vyváženost analyzovaného obsahu?  

5.2.1 Kritická diskurzivní analýza 
Ve své práci jsem se rozhodla použít postupy kritické diskurzivní analýzy (CDA z anglického Critical 

Discourse Analysis) a obsahové analýzy. Pro lepší pochopení kritické diskurzivní analýzy je třeba si 

vysvětlit pojem diskurz. V běžném užívání diskurz znamená souvislý a smysluplný úsek textu nebo 

promluvy. Představitelé kulturálních studií ve velké většině používají termín diskurz v pojetí, který 

popsal historik a filozof Michel Foucault, dle kterého je diskurz spojením jazyka a praxe. (MIESSLER, 

2008) Nadále vytváří a definuje objekty vědění a ostatní způsoby uvažování považuje za 

nesrozumitelné. (BARKER, 2006) Kritická diskurzivní analýza vychází z analýzy diskurzu. Analýza 

diskurzu je postavena na lingvistickém bádání, u kterého se zaměřuje na to, jak fungují úseky textu. V 

analýze diskurzu se výzkumník zaměřuje na podrobné zkoumání psaného či mluveného textu. 

(BARKER, 2006) Je u ní důležitá orientace na vztah mezi jazykovým vyjádřením a sociokulturním 

kontextem. Dokáže zkoumat texty v rámci lokálního i celkového kontextu, zkoumá všechny roviny a 

jejich vzájemné vztahy. Cílem diskurzivní analýzy je zachytit vznik a potvrzování sociálních norem 

prostřednictvím komunikace  (VAŠÁT, 2008) 

Kritická diskurzivní analýza je jednou z podtypů analýzy diskurzu a zařazuje se do kvalitativní strategie 

výzkumu. Zformovala se na počátku 90. let 20. století a od té doby prochází, stejně tak jako jiné 

disciplíny, postupným vývojem. Často se u kritické diskurzivní analýzy kombinuje kvantitativní přístup 

s hlubší analýzou kvalitativní, což je stejné pojetí, které budu aplikovat ve svém výzkumu. Typickým 

znakem kritické diskurzivní analýzy je především hloubka samotného zkoumání. K diskurzu přistupuje 

jako k proměňujícímu se poli významů, na němž aktéři s mocenskými tendencemi ovládají podobu a 

průběh diskurzu a zároveň vytvářejí jistý vnitřní řád. (LEHEČKOVÁ, 2019) 

Kritická analýza slouží k tomu, aby prozkoumala principy tohoto vnitřního řádu diskurzu. Nadále je v ní 

popisováno, jací aktéři vytváří a sdělují, jaké významy za pomoci, jakých prostředků a za jakým účelem. 

Díky jejímu pojetí nerovnosti mocenských vztahů uvnitř diskurzu, se snaží kritická diskurzivní analýza 

prozkoumat důvody nevyrovnanosti těchto vztahů. Zároveň je propojena se sociální, lingvistickou 

případně psychologickou analýzou a zkoumá tak diskurz z širokého kontextu. Cílem CDA je popsat 

široce chápaný kontext, v kterém se daný diskurz realizuje s tím, že se zaměřuje na kontext jazykový, 

situační, historický a sociokulturní. U konkrétního diskurzu se identifikuje soubor postojů, diskurzivní 

strategie, které tyto postoje utvářejí a prosazují a analyzuje jazykové prostředky. (LEHEČKOVÁ, 2019) 

Mezi hlavní představitele přístupu kritické diskurzivní analýzy patří Norman Fairclough (FAIRCLOUGH, 

1989), Theo van Dijk (DIJK, 2001) a Ruth Wodaková. (MIESSLER, 2008) Ve své práci jsem se rozhodla 
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použít pojetí kritické diskurzivní analýzy dle Normana Fairclougha, který rozděluje analyticky CDA do 

tří samostatných oddílů: 

1) Deskripce, 

2) Interpretace, 

3) Explanace.    

Deskripce umožňuje zkoumání textu z lingvistického pohledu. Mezi hlavní sledované aspekty patří 

slovní zásoba, gramatika, struktura, tón, direktivita řeči apod. Na základě vztahů mezi lingvistickými 

znaky potom určuje, jakým způsobem působí text na čtenáře.  

Interpretace se zaměřuje na produkci a interpretaci textů. Vyjasňuje vztahy mezi účastníky. Zjišťuje se 

kontext, typ diskurzu a jakým způsobem se liší určité pojmy pro jednotlivé účastníky. Snaží se 

identifikovat a interpretovat různé diskurzivní typy (diskurzy a žánry).  (VAŠÁT, 2008) 

Explanace se zabývá vztahem mezi interpretací a sociálním kontextem. Snahou je vyložit diskurz jako 

sociální praxi. 

Výhodou kritické diskurzivní analýzy je její komplexnost a možnost zkoumání v několika rovinách. Podle 

Faircloughovi metody můžeme zkoumat diskurzivní praxi na několika úrovních – úrovní textů, praxe a 

sociální změny. Dle Fairclougha diskurz ovlivňuje struktury společnosti na třech úrovních – sociální 

situace, sociální instituce, společnost jako celek. (VAŠÁT, 2008) (FAIRCLOUGH, 1989) CDA má přednost 

komplexnosti výsledků vyznačených skrze úryvky a pasáže zkoumaného materiálu, který odkazuje na 

dosažené výsledky bádání. Jako nevýhodu kritické diskurzivní analýzy bychom mohli označit body, 

které popisuje Charles Antaki ve své publikaci Discourse Analysis Means Doing Analysis: A Critique Of 

Six Analytic Shortcomings - 1) analýze skrze shrnutí nějakého textu, 2) analýze skrze vyjádření svého 

stanoviska k textu, 3) analýze skrze nezakotvené citace, 4) analýze založené jen na identifikaci diskursů 

a různých mentálních konstrukcí, 5) analýze provedené skrze špatný výzkum a 6) analýze soustředěné 

pouze na lingvistické znaky. (VAŠÁT, 2008)(ANTAKI, et al., 2003) 

5.2.2 Obsahová analýza 
Druhou použitou metodou v mé práci je metoda obsahové analýzy, která je jednou z nejpoužívanějších 

metod při zkoumání mediálních obsahů. Obsahovou analýzu lze provádět dvěma metodologickými 

způsoby, a to tzv. kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu (případně kombinací těchto typů). 

Obsahová analýza se používá zejména při analýze mediálních textů (noviny, časopisy, rozhlas, 

televize…), může být však také použita i pro zkoumání jakéhokoliv textu jako například odborných 

článků. Postup používaný při obsahové analýze je vysoce strukturovaný. Postupuje tzv. „shora dolů“ a 

má již předem definované kategorie. (HENDL, 2016) 
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Americký sociolog a sociální psycholog Bernard Berelson je považován za zakladatele metody obsahové 

analýzy, kterou definoval v 50. letech 20. století. Obsahová analýza stojí na předpokladu, že média mají 

silné účinky. Spadá do kategorie empirického výzkumu stavěného na pozitivistické tradici, resp. 

pozitivistickém paradigmatu. V analyzovaném vzorku jsou vyhledávána konkrétní slova a koncepty a 

stanovuje se četnost jejich výskytu, významu a jejich vzájemné vztahy. (REIFOVÁ, 2004) Obsahová 

analýza bývá často kombinována s jinými výzkumnými metodami. Já ji ve své práci budu kombinovat 

s výše zmíněnou kritickou diskurzivní analýzou.  

Ovšem i tato analýza má také své limity a nevýhody. Vzhledem k tomu, že v případě kvalitativní 

obsahové analýzy je výzkum nastaven z pohledu výzkumníka, je tak prostor pro zpochybnění 

objektivity výzkumu. Další nevýhodou kvalitativní obsahové analýzy může být nízká reliabilita, neboť 

interpretace výzkumu konkrétního výzkumníka jsou subjektivní a jsou jím zároveň ovlivněny. Nastává 

tedy riziko, že pokud by shodný problém zkoumal jiný výzkumník, došel by k odlišným závěrům. 

V případě kvantitativní obsahové analýzy může dojít k redukci reality, která je zapříčiněna kategorizací. 

Tento typ analýzy se primárně využívá při zkoumání velkého množství obsahů. Přístup kvantitativní 

obsahové analýzy je často povrchní a zůstává jen vně situace bez hloubkového porozumění. Ve své 

práci ji budu proto používat spíše jako doplněk ke kritické diskurzivní analýze. (ŠKODOVÁ & NEČAS, 

2009) 

Jednou z výhod obsahové analýzy je její kombinovatelnost s jinými metodami a její systematičnost. 

Pomocí obsahové analýzy lze zkoumat velké množství zkoumaných obsahů. Těchto výhod obsahové 

analýzy využiji v případě druhé výzkumné otázky, zaměřené na genderovou vyváženost zkoumaných 

médií. Zaměřovat se budu primárně na to, jak často a v jakém rozsahu se objevuje postava rapperky 

ve vybraných médiích. V případě magazínu Refresher a blogu Mixtape Spojka budu analyzovat četnost 

zařazení ženských interpretek do psaného textu v porovnání s mužskými interprety. Vzhledem k tomu, 

že obsah rozhlasového pořadu Scéna s Mary C je úzce provázán s přehrávanou hudební složkou, 

v případě tohoto pořadu se zaměřím na podíl ženských rapových interpretek na celkovém počtu 

přehrávaných písní. Výsledky obsahové analýzy budou uvedeny v tabulkách v příloze práce. 
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6 Refresher 
Refresher je lifestylový online magazín, který vznikl na Slovensku jako maturitní projekt v roce 2011 a 

následně se rozšířil i do Čech.  Jeho hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé od patnácti do třiceti pěti 

let. Magazín hojně využívá i prostoru sociálních sítí, kde je velmi aktivní, a přes které se propojuje se 

svými čtenáři a zároveň je využívá k reklamě a propagaci. Celkový počet registrovaných uživatelů 

společnosti REFRESHER Media dosahuje hodnoty téměř 1,2 milionu, přičemž navzdory situaci spojené 

s pandemií Covidu-19 se médiu povedlo v první polovině roku 2020 vyrůst o téměř 15 %. (KRASKO, 

2020) 

Obsah časopisu je různorodý od hudebních rubrik až po sport, politiku anebo umění. Jeho hlavním 

zaměřením je ovšem stále rap, móda a hiphopová subkultura. V rámci zkoumaného souboru jsem se 

zaměřila na sběr dat pouze z jedné rubriky, a to hudba. Kategorie hudba je rozdělena do dalších pěti 

podkategorií jako (Česko, Slovensko, Zahraničí, Recenze a Tip na hudbu), přičemž jsem sledovala 

všechny podkategorie. V rámci vybraného vzorku jsem do analýzy zahrnula pouze články s hiphopovou 

tématikou – texty zaměřené na jiné hudební žánry, převážně několikrát opakující se žánr pop, jsem ze 

vzorku vyřadila. 

6.1 Analýza dat 

6.1.1 Refresher 2017 
V průběhu sledovaného období roku 2017 zveřejnil Časopis Refresher v kategorii hudba celkem třicet 

pět článků. Deset textů se zaměřovalo na jiné hudební žánry, výsledný zkoumaný vzorek tedy tvoří 

celkem dvacet pět textů. Autorů článků bylo celkem šest. 

Tabulka 1: Tvorba výběrového vzorku pro Refresher 2017 

Zaměření článků 
Počet článků v 

hudební rubrice    

Celkem článků 35  

- Hip Hop 25 Zařazeno do zkoumaného vzorku 

- Ostatní žánry 10 Dále neanalyzováno 

Žánrově se většina článků dá označit za krátké informační zprávy o aktualitách v oblasti hudby. Většina 

článků je doplněna o audiovizuální ukázky – hudební videoklipy, fotky či příspěvky na sociálních sítích 

(převážně Twitter a Instagram) jednotlivých aktérů textů. V celkovém obsahu se vyskytuje poměrně 

velké množství slangu, metafor či anglicismů („tryhard rapperů“, „masteruje alba“) nebo expresivních 

výrazů („jako nacpal do alba“, „pocit, že snědli Ameriku“). V textech se snaží autoři aktivně spojovat se 

svým publikem. Na konci článků se často objevují ankety a výzvy na sdílení názorů čtenářů.  

Ve zkoumaném vzorku převažují články zaměřené na aktuální dění, nejčastěji se jedná o upozornění 

na vydání nového alba nebo singlu – takových textů bylo ve zkoumaném vzorku celkem dvacet. 
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Nejedná se přitom o detailní recenze dané hudby, často jsou tyto texty stylisticky jednoduché a 

stručné. Články se skládají z jednoho až dvou krátkých odstavců a dané téma hlouběji neanalyzují. Jejich 

hlavním účelem je přímočaře informovat o dané události, případně uvést přiložený audiovizuální 

obsah. V úvodu se texty zaměřují na představení daného interpreta (kdo je daný interpret, odkud 

pochází, jaká je jeho předchozí práce, s kým spolupracuje), případně informaci o tom, kdo desku nebo 

singl produkuje a konkrétní datum vydání alba či singlu.  

V roce 2017 jsem během vymezeného období nezaznamenala žádný obsah zaměřený na postavu 

ženské rapové interpretky. V rámci analyzovaného období se jméno ženské interpretky objevilo 

v jediném článku v souvislosti s vydáním nové písně, na které hostuje. Naproti tomu vyobrazení 

rappera je zaznamenáno v pěti článcích. První se týká výběru nejhorších rapperů na české a slovenské 

scéně v roce 2017, kde již podle hlavního titulku „S tímto dětským stylem to snad nemyslíte vážně – 

Výběr nejhorších českých a slovenských pokusů o rap“ (KNIŠ, 2017) autor jasně naznačuje svůj kritický 

postoj vůči zmíněným interpretům.  

„Asi je potřeba zmínit, že naším cílem není níže uvedené pomýlence zesměšňovat, spíše se snažíme 

poukazovat na nekvalitu, abyste se měli z čeho poučit. Věřím, že jsme zachránili už mnoho mladých 

životů, které měly v plánu nechat studia a naivně si myslely, že v rapgame vydělají první milion.“ (…) 

„Tak a konečně jsme na konci. Tento článek měl sloužit hlavně k edukativním účelům a snad si mnozí 

začínající rapeři uvědomili, že bude rozumnější investovat čas do něčeho jiného. Na závěr ještě můžeš 

hlasovat v anketě a v komentářích se s námi klidně poděl o tvé favority, kterých bychom mohli zařadit 

do pokračování. Na shledanou!“ (KNIŠ, 2017)  

Z úryvku je zřejmé, že článek je psaný hodnotícím způsobem. Zároveň slouží jako tzv. disclaimer 

(zřeknutí se odpovědnosti), který autor použil k záměru obhájení si svého názoru na zmíněné rappery. 

Zvolenými přirovnáními a ironickým nádechem článek působí humorným dojmem, přesto autor 

dodává, že se nesnaží zmíněné interprety zesměšňovat. Závěrečným odstavcem se naopak staví do 

role jakéhosi spasitele, který se snaží upozornit na možný neúspěch začínajících rapperů, kteří by se 

bez objektivní zpětné vazby rozhodli zanechat studia a vstoupit do vysoce konkurenčního prostředí, 

jakým rap bezpochyby je. Přestože se autor staví vůči zmiňovaným interpretům velmi kriticky, své 

argumenty se snaží v článku zdůvodnit. 

Druhý článek se zaměřuje na vizáž rapperů. Poukazuje na jednotlivé atributy rapperů ohledně jejich 

vzhledu, netýká se jejich oblékání, ale spíše účesů, tetování a dalších vizuálních úprav. Článek je spíše 

informativního charakteru, nezaujímá žádný postoj. Text slouží primárně k popisu obrázků či odkazů 

ze sociálních sítí jednotlivých rapperů, náhled přiložených obrázků však dnes již není dostupný. Autor 
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se zaměřuje na současné trendy v rámci hiphopové komunity a jejich vývoj posledních let. Zároveň 

poukazuje na to, že se může jednat o určitou vizuální typologii dnešních rapperů. 

6.1.2 Refresher 2020 
V roce 2020 bylo v hudební rubrice během sledovaných měsíců vydáno celkem sedmnáct článků od 

třech různých autorů. Z výzkumného vzorku jsem vyřadila celkem tři články, které se nevěnovaly 

hiphopovým interpretům, ale v případě dvou pojednávaly o populárních popových interpretech 

(Arianna Grande a Justin Bieber), třetí vyřazený článek se zaměřoval na zajímavost z natáčení americké 

talkshow. 

Tabulka 2: Tvorba výběrového vzorku pro Refresher 2020 

Zaměření článků 
Počet článků v 

hudební rubrice    

Celkem článků 17  

- Hip Hop 14 Zařazeno do zkoumaného vzorku 

- Ostatní žánry 2 Dále neanalyzováno 

- Nehudební téma 1 Dále neanalyzováno 

Ve velké většině se jedná o krátké a výstižné zprávy informačního charakteru. V době zkoumaného 

vzorku je publikovaná i jedna recenze a jeden rozhovor. České a slovenské scéně se věnuje obsah deseti 

článků, zahraničnímu prostředí sedm článků. 

Vizuální stránka internetové platformy Refresheru se příliš neproměnila. Článkům dominují poutavé 

nadpisy nadměrné velikosti, pod nimiž se nachází méně výrazný velikostí podtitulek, upřesňující téma 

a charakter daného článku. Zajímavým prvkem je indikátor toho, kde se čtenář v článku nachází 

(vodorovná čára postupující spolu s obsahem článku). Všechny články jsou stejně jako v roce 2017 

doplněny o nějaký typ vizuálního či audiovizuálního obsahu, případně o příspěvky zveřejněných na 

sociálních sítích. Stejně tak je stále přetrvávajícím jevem hojný výskyt anglicismů („posunout naše 

rozhovory na další level“, „female rap potenciál“), expresivních výrazů („A posluchač pouze slintá“) a 

slangu („flexit čísly na Instagramu“).  

Je zřejmé, že se časopis snaží co nejvíce navázat a udržet kontakt s čtenáři. Texty jsou doplněny o 

nejrůznější ankety, výzvy k účasti v internetové diskusi anebo řečnické otázky. Obsah některých článků 

je placený, tj. k plnému textu se čtenář dostane až po zaplacení měsíčního poplatku. Osobní kontakt a 

nadstandardní komunikaci s předplatiteli, či jakousi vděčnost, se poté snaží magazín vyjádřit pomocí 

textu označujících placený článek: „Tento článek vznikl i díky tobě. Číst ho můžeš jen s REFRESHER+“, 

což je bezesporu součástí marketingové strategie za účelem udržení předplatitelů.  

Průměrná délka textů se oproti roku 2017 prodloužila. Jednou z mapovatelných proměn byl počet 

autorů článků. Ten se z šesti snížil na polovinu, což naznačuje ustálení pravidelných přispěvatelů do 
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hudební rubriky. Dva autoři se vyskytovali v obou zkoumaných obdobích. Médium se zaměřuje více na 

autorský obsah, jako jsou rozhovory, recenze nebo sestavování žebříčků a výběrů hudby a interpretů. 

Počet článků oznamujících vydání alba nebo singlu se výrazně snížil, a naopak se rozšířil okruh námětů. 

Některá témata se v průběhu sledovaného období opakují, v některých případech se objevuje 

kombinace obdobného tématu z české a zahraniční hiphopové scény. Jedním z takových námětů je 

téma konfliktů (tzv. „dissů“) mezi zástupci hip hopové komunity. Ve zkoumaném vzorku se také 

setkáváme se dvěma články pojednávajícími o předávání hudebních cen, a to opět jak z prostředí 

zahraniční i české scény – jeden zaměřený na předávání hudebních cen Grammy, druhý představující 

přehled nominací na české hudební ceny Anděl. Dva články ze závěru sledovaného období se věnují 

tématice spojené s probíhající pandemií Covid-19, konkrétně úspěchu některých interpretů, kteří se 

rozhodli téma pandemie tematicky zpracovat ve své hudbě. Druhý článek doporučoval ukázky českého 

rapu na dobu během karantény.  

Zahraničním rapperem, který se v průběhu sledovaného období objevoval nejčastěji je americký 

rapper Eminem. Eminemovi  jsem se věnovala již v teoretické části práce, a v tomto vymezeném 

časovém období  byl hlavním námětem dvou článků. Oba články jsou napsány stejným autorem, který 

odkazuje na Eminemovu historickou tvorbu a klade přitom značný důraz na kontroverzi tvorby 

současné. Oba články se týkaly nového alba Eminema s názvem „Music To Be Murdered By“ (2020) a 

jeho obsahu – první poměrně stroze upozorňoval na jeho vydání, druhý se již o něco obsáhleji věnoval 

tématu s ním spojeným. Ve druhém zmíněném textu je viditelná snaha autora článku o zaujetí pozice 

jistého mediátora mezi Eminemem a vlnou kritiky spojené s nově vydaným albem. Album se od svého 

vydání umisťovalo na předním příčkách hitparád, důvod kritiky se přitom pojil se skladbou 

„Unaccommodating“ odkazující na bombový útok na koncertě zpěvačky Arianny Grande 

v Manchesteru.  

„Skladba pojednává o vlivu veterána z Detroitu na rapový žánr, přirovnávat však cokoliv k bombovému 

útoku z roku 2017 nebyl nejlepší nápad.“ (KNIŠ, 2020) 

Jak je zřejmé z ukázky, text je spíše informativního charakteru. V textu je uvedeno, kdo je Arianna 

Grande, jak se s nešťastnou událostí vyrovnává a jakým způsobem reagují příbuzní obětí na tuto 

událost. Autor se názorově nepřiklání na žádnou stranu, ale s citlivostí daného tématu se snaží ukázat 

také pohledy aktérů, jichž se událost v Manchesteru přímo dotýkala. Eminema popisuje jako 

hiphopového veterána s kvalitní hudbou, ale vyjadřuje vlastní nesouhlas vůči použití odkazu na 

teroristický útok v jeho tvorbě. 

„Zatím jsme nenašli hodně podobnosti s předchozím, velmi kontroverzním projektem Kamikaze, který 

Eminem nahrál, aby dal mladým raperům vědět, že nesouhlasí se směrem, který v tomto žánru určují. 
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Veterán z Detroitu však předvádí výkon, který minimálně všechny dosavadní zastánce jeho tvorby 

přesvědčí, že v 47 letech stále nezapomněl, jak se toto řemeslo dělá.“ (KNIŠ, 2020) 

Jak bylo popsáno v úvodu kapitoly, články jsou vydávány převážně v podobě krátkých informativních 

textů. Případná hlouběji zamýšlená témata se tak často omezují na krátký odstavec a dané téma 

hlouběji neanalyzují. Jedním z takových příkladů je vyobrazení citlivé stránky rappera v článku 

primárně zaměřeném na doporučení vybraných českých alb a mixtapů. Jednou z doporučovaných 

desek bylo i album „Kapitán láska“ známého českého producenta a interpreta Jamese Colea vydané 

v roce 2009. Autor uvádí, že konstrukce tvrdé maskulinity není u rapperů vždy potřebnou a není chybou 

se nebát vystoupit z řady tvrdých rapperů. Autor tím také poukazuje na to, že autenticita interpreta 

má vyšší důležitost, než následování určitých trendů společnosti nebo dané subkultury. 

„Album Kapitán láska od Jamese Cola je zásadní v tom, že i raper může vystoupit ze své klasické role 

tvrdého macho kecala, klidně může odhalit svou jemnou linku a klidně to může provést zpěvem do 

beatů, které s rapem jako takovým vlastně nemají vůbec nic společného.“ (Havlík, 2020) 

Příslušná část článku žádným způsobem neodkazuje na obecnou proměnu v chápání role rappera, 

která vrcholila v USA s nástupem úspěchu Kanye Westa v letech 2007–2008, tedy dva roky před 

vydáním alba Jamese Colea. I v následujících letech přitom stereotyp tvrdého rappera přetrvával na 

tuzemské scéně významně dominantním proudem. Spíše, než na všeobecné chápání role rappera tedy 

autor naráží na obrat v postoji samotného Jamese Colea, který byl v polovině nultých let známý jako 

člen dua Supercroo, jehož album „Toxic Funk“, se vyznačovalo tvrdými texty plnými vulgarismů (viz 

kapitola 2.2). Přestože je článek psán s více než desetiletým odstupem, není z něj patrné, zda byla 

proměna Jamese Colea inspirovaná právě americkými rappery. Zároveň nelze na základě článku určit, 

zda se v případě Colea jednalo o dlouhodobý obrat v postoji k rapu, nebo jediné album odlišující se od 

zbytku jeho tvorby.  

Obdobným způsobem byl pojatý také článek „Sestavili jsme žebříček deseti rapových interpretů, kteří 

budou v roce 2020 nejvíc hot“, (VANDA, 2020) který zároveň přinášel informace o jejich postoji či 

pohledu na tyto rappery. Oproti předchozímu uváděnému článku je objem informací širší, i v tomto 

případě se však omezuje na pět krátkých odstavců ke každému interpretovi.  

V tomto článku bylo zmíněno několik různých typů rapperů – od gangsterských rapperů, přes citlivé 

rappery s myšlenkami na sebevraždu po pilné a vtipné rappery, kteří se mimo rap soustředí i na školu. 

Mezi interprety, na které se článek zaměřuje se v článku objevuje také rapper Teejayx6, spojovaný 

s digitální kriminální činností, mezi které patří například podvody s kreditními kartami. Své nelegální 

aktivity prezentuje na sociálních sítích i skrze hudbu, konkrétně hip hopový žánr scam-rap (scam = angl. 

podvod), který sám založil. 
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„Dvě slova: novodobý podvodník. Nejedná se ale o sňatkového vykutálence nebo snad bankovního 

lupiče, ale moderního internetového gangstera, který svou práci vykonává čistě pomocí moderních 

technologií. Jakmile začneš poslouchat Teejayx6e, přiučíš se věcem, o kterých by mladí potenciální 

aplikanti na pozici činovníka na šikmé ploše neměli radši vůbec vědět.“  (Vanda, 2020) 

Autor popisuje rappera jako moderního internetového gangstera, což evokuje jistou návaznost na žánr 

gangsta rapu. Návaznost na gangsta rap je patrná také skrze témata písní zaměřených na nelegální 

činnost. Násilí, drogy či prostituci v tomto případě nahradily podvody s platebními kartami a krádeže 

účtů na internetových stránkách. Přestože je článek primárně informativního charakteru, použitá 

forma působí velmi zapáleným, úderným, někdy až bulvárním dojmem s účelem vzbudit ve čtenáři 

zvědavost. Výsledný dojem charakterizuje přímo jedna z vět článku, týkající se právě rappera Teejayx6:  

„Tento způsob moderní kriminality je jistě odsouzeníhodný, avšak nedá se mu upřít jiskra, která je jistým 

způsobem opravdu přitažlivá.“  (Vanda, 2020) 

Přestože autor na konci textu upozorňuje čtenáře, že by si z přístupu rappera rozhodně neměli brát 

příklad, jeho výše zobrazené vyjádření naznačuje, že internetová kriminalita je v současné době 

považována za něco méně společensky či eticky škodlivého. Vzdálené a neosobní vykonávání 

internetových zločinů je stavěno na jinou rovinu než například kapsářství či jiné formy krádeží. Tento 

etický nepoměr přitom může při přesunu některých každodenních činností do online světa 

představovat významný problém. 

V článku se objevuje odkaz na další žánrový či osobnostní typ rapperů. V případě rappera Lil Tecca jsou 

zmiňovány jeho hudební počátky a dospívání: „přes týden škola a o víkendu rap“. Dle autora rapper 

představuje typologii hodného kluka z předměstí, zároveň je autorem v článku s ohledem na svůj 

původ přirovnáván ke Kanye Westovi, kterému jsem se mimo jiné věnovala v kapitole zaměřené na 

postavu rappera. Třetím typem rappera, který se v článku objevuje je citlivý rapper – NLE Choppa. 

Autor informuje o spekulacích ohledně rapperova psychického zdraví, což dokládá přiloženým 

depresivním příspěvkem z interpretova twitterového účtu. Zároveň autor zasazuje tento příspěvek do 

kontextu hiphopové komunity a zmiňuje rappera Capital Steez, který v roce 2012 spáchal sebevraždu. 

Na závěr uvádí: „Doufejme tedy, že se Choppa dá dohromady, jelikož je opravdu na samém začátku.“ 

(VANDA, 2020)  

V sestaveném žebříčku se umístila i rapperka Doja Cat. V textu je představována jako následnice 

pomyslného ženského rapového trůnu.  Je vyobrazena jako interpretka, jež je vážnou hudebnicí, ale 

zároveň využívá své hypersexualizované image. Autor v článku tvrdí, že její neostýchavost ukázat své 

tělo a schopnost vytvořit virální obsah je hlavním důvodem jejího rychle vzrůstajícího úspěchu. 
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„Doja splňuje základní předpoklad dneška, vlastně stejně jako Nicki nebo Megan, že se vůbec nebojí 

ukázat své tělo, což je pozitivum hlavně pro mužskou část publika. Avšak v zákulisních záběrech, na 

streamech na Instagramu, a jako host v různých pořadech vystupuje v drtivé většině jako sebevědomý 

producent, kterému nejde o nic jiného než dostat svou tvorbu na úplně jiný level.“ (VANDA, 2020)  

Z úryvku je patrné možné zkreslení pohledu autora, který se na tvorbu zmíněných interpretek dívá 

mužským pohledem. Článek zároveň nenabízí pohled či názory z druhé strany, například jako protiváhu 

misogynních až sexistických textů mužských rapperů. Jako pohled ženských interpretek, snažících se o 

emancipaci ženské sexuality, nebo o podporu svých fanynek ve zbavení studu za své tělo. Je možné, že 

se autor ve svém komentáři na „základní předpoklad dneška“ nemýlí. Pokud však ano, může svým 

tvrzením napomáhat utvrzení zažitých společenských stereotypů. 

Oproti předchozímu sledovanému období Refresher v roce 2020 častěji pokrývá také téma ženských 

rapových interpretek. Vedle zmiňovaného textu se v průběhu sledovaného období na téma ženské 

rapperky zaměřovaly čtyři články. Dva z nich ovšem pojednávaly o soukromých záležitostech, jejich 

tvorbě se věnovaly pouze okrajově. Oba články byly spíše bulvárního charakteru, což potvrzuje také 

uvedený zdroj informací u jednoho z nich – americké bulvární online noviny TMZ.  

V rámci sledovaného období je dominantním textem z hlediska genderového pojetí článek s názvem 

„Ženský rap a Česko. Zmapovali jsme historii a vývoj českého ženského rapu“, s podtitulkem „Zkusili 

jsme vyvrátit starý mýtus, že v Česku prostě ženy nerapují. K situaci se nám vyjádřily i samy interpretky.“  

(VANDA, 2020) Článek je psán převážně informativním stylem, autor interpretky nehodnotí. 

Autor se snaží v textu vyvrátit přesvědčení, že se na tuzemské scéně nepohybují žádné ženské 

interpretky věnující se rapu, čímž zároveň implikuje to, že je toto přesvědčení ve společnosti rozšířené. 

V článku vyznačuje jednotlivé zásadní momenty z historie českého rapu a jakým způsobem byly ženy 

jejich součástí. Text je doplněn o názory několika českých rapperek na budoucnost ženského rapu v ČR. 

Odpovědi na otázku budoucnosti se mírně lišily, víceméně se však shodly, že na české scéně opravdu 

není velký počet žen, věnujících se výhradně rapu. Jedna z tázaných interpretek – rapperka Jasmin se 

v článku vyjádřila následovně:  

 „Nás moc není. Sama jsem do roku 2019 jen zpívala. Ale myslím si, že se Česko hodně v problematice 

„ženy a rap" posunulo. Lidi už nemají takovou potřebu psát, že holka patří jen do kuchyně. Co mi ale 

přijde špatné, je to, že si pořád hodně lidí myslí, že může být na scéně jen jedna holka. Zpěvačky ten 

problém nemají" (VANDA, 2020)  

Dotazované interpretky, stejně jako autor v článku, uvedly, že běžnější praxí je rap prokládaný zpěvem. 

Nadále se jejich výpovědi nelišily v přijetí rapu na české scéně a problematice českého diváka tento typ 
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rapu přijmout. Některá vyjádření naznačují pochopení či sounáležitost ze strany autora. Jedním 

z takových vyjádření je: „Ice Queen, která má nápadně podobnou dikci jako Ca$hanova Bulhar, byla za 

svou surovost vláčena kdejakým bulvárem, označována za nejtrapnější raperku a ostudu.“ (VANDA, 

2020) Touto větou autor upozorňuje na nevyhraněnost a nejasnost požadavků společnosti či 

hiphopové komunity na ženské rapperky, které k rapovému žánru přistupují různými způsoby – 

některé se snaží zapadnout do drsného hiphopového prostředí, jiné se vůči němu vymezují a dávají 

přednost jemnější ženské stránce. Další pak mohou zvolit cestu v podobě získání pozornosti pomocí 

virálního obsahu. Ani v jednom případě se však nedokážou zavděčit všem. 
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7 Mixtape Spojka  
Mixtape Spojka začal jako projekt na organizování událostí k účelu poslechu rapu a zároveň byl využit 

jako bakalářská práce na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Organizátor 

chtěl posunout zážitek z poslechu rapu do nových nekonvenčních míst, která se nachází mimo tradiční 

kluby. V dnešní době se Mixtape Spojka charakterizuje jako „Kurátorské médium zabývající se rapem a 

vším souvisejícím. Produkuje vlastní eventy, seriály i research projekty.“ (MIXTAPE SPOJKA, 

nedatováno) 

 Na blogu můžeme najít měsíční newslettery, články, rozhovory a fotoeditorialy. V roce 2020 získal blog 

hudební cenu Vinyla v kategorii Cena Jany „Apačky“ Grygarové pro mladé hudební publicisty a 

publicistky. (ČTK, 2021) 

7.1 Analýza dat 

7.1.1 Mixtape Spojka 2017 
Jak již bylo zmíněno výše, blog a newsletter Mixtape Spojka spustil svou činnost v roce 2017, což 

odpovídá počátku mnou zkoumaného období. V této době byly na blogu zveřejňovány příspěvky 

týkající se tzv. poslechových akcí neboli listening sessions. Příspěvky obsahovaly primárně 

fotodokumentaci a videodokumentaci z těchto akcí. Text, kterého zde bylo jen velmi málo, sloužil 

téměř výhradně k popisu zveřejněného audiovizuálního obsahu, často se omezoval na datum konání 

akce, geografické souřadnice, a případně krátký, vcelku abstraktní popis konané akce. Jeden z takových 

popisů, konkrétně z třetí poslechové akce zní následovně:  

„SEDÍŠ TADY V PARKU, U JEZERA 

JE TO UPLNĚ NORMÁLNÍ MÍSTO 

NIC SE TADY NEDĚJE, 

JENOM TADY CHODĚJ LIDI VENČIT PSI 

PSI SKÁČOU DO VODY 

ALE DNESKA TADY DOJDE KE ZPOMALENÍ ČASU 

MIXTAPE SPOJKA LISTENING SESSION 03“ (MIXTAPE SPOJKA, 2017)  

V mém vymezeném časovém období se odehrály celkem tři poslechové akce. Podrobnosti 

poslechových akcí byly zveřejňovány na poslední chvíli prostřednictvím sociálních sítí a sms zpráv. Na 

akcích byly přehrávány převážně mixtapy, kterým jsem se již věnovala v teoretické části mé práce (viz 

kapitola 1.5.2).  



51 
 

V této době nebyly skrze toto médium zveřejňovány pravidelné příspěvky. Proto není k dispozici 

dostatečné množství obsahu k hlubší kritické diskurzivní analýze. V následující části kapitoly se proto 

zaměřím alespoň na obsahovou analýzu daných příspěvků. 

První poslechová akce se odehrávala 13. 4. 2017 na fotbalovém stadionu v Brně od 20:00 do 21:00 

hodin. Jak bylo popsáno v úvodu kapitoly, hlavní výzkumný materiál se skládal z fotodokumentace 

události, doplněné o video ukázky a popis místa, kde se akce odehrávala. Kvalita videa a fotografií 

z pořádání této akce je nízká – patrně byl obsah focen a natáčen na mobilní telefon.  

Druhá poslechová akce se konala 5. 5. 2017. Odehrávala se v 17:00–19:00 hodin v nejvyšším patře 

parkoviště Technologického Parku v Brně. Kvalita dokumentace se oproti první akci zlepšila. Dále byla 

akce doplněna plakáty s názvem „MEGAPOSTERS OF WIKI-RAP-NERDISM“. (SPOJKA, 2017) 

Třetí akce proběhla 18. 5. 2017 od 14:00 do 15.00 v brněnském parku Lužánky. Ve fotodokumentaci se 

nacházela i fotografie části hraného playlistu, který se skládal z pěti zahraničních interpretů, jedné 

ženské interpretky a dvou českých rapperů. Tématem poslechové akce bylo zřejmě zpomalení času (viz 

text v úvodu kapitoly). Ve fotodokumentaci všech událostí jsou vždy vyobrazeni účastníci události, 

prostor a ukázky hudby.  

Ze vzorku není jasné, jakým způsobem autor nahlíží a vyobrazuje postavu rappera a rapperky. Ženská 

rapová interpretka zde byla zmíněna pouze jednou, a to skrze fotografii jména přehrávané interpretky 

během poslechové akce. Na projektu je zřejmá snaha o propojení rapu a prostoru. Hlavním prvkem je 

moment překvapení a spontánnost, které jsou patrné na způsobu konání akcí. Na samotném blogu je 

v jeho počáteční fázi zjevné napojení na poslechové akce, kdy Mixtape Spojka pravděpodobně vznikl 

jako vedlejší produkt těchto událostí. Jeho hlavním účelem bylo sdílení dokumentace a momentů 

s jeho účastníky a fanoušky, nikoliv reprodukce jakýchkoliv názorů či postojů autora. Zároveň však 

pomáhá vyloučit stigma, že rapová hudba musí být implicitně spojována pouze s klubovým prostředím, 

ale že se dá zasadit i do jiných, nových lokalit jako jsou parky, či veřejná parkoviště. 

7.1.2 Mixtape Spojka 2020 
Oproti roku 2017 je zřejmý vývoj média od začínajícího studentského projektu k stabilně fungující 

platformě. Charakterizuje to také pravidelné publikování obsahu a rozšíření záběru mimo dosavadní 

dokumentaci poslechových akcí. Během zkoumaného období byly vydány tři newslettery a jeden 

rozhovor s fotoeditorialem. Obsah newsletterů zaujímaly z velké části novinky ze světa hudebního 

průmyslu, primárně hiphopového žánru. Krátké informační zprávy se často prolínají s tipy na nově 

vydaná alba či písně, rozhovory a články. Všechny newslettery jsou doplněny o autorskou grafiku 

umístěnou hned pod hlavním titulkem. Grafika vždy souvisí s hlavním tématem newslettteru.  
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V textech blogu se poměrně často vyskytují anglicismy (např.je „must listen“, „velké big ups“). U 

newsletterů není uváděno jméno autora, namísto jména autora je zde uveden přímo Mixtape Spojka. 

Naproti tomu v rozhovoru byl zveřejněn konkrétní seznam osob, stojících za realizací interview, a to 

včetně fotografií.  

V lednovém newsletteru se autor věnoval ohlédnutím za rokem 2020. Jakožto hudebně zaměřený blog 

ve svém prvním článku odkazuje na playlist oblíbených písní předchozího roku. Mezi osmnácti 

interprety se nachází celkem pět ženských interpretek, přičemž jedna z nich – Cuban Doll – se nachází 

na druhém místě výběru. Odstavec, který článek uvádí, obsahuje větu „V playlistu najdete post-

autotunovou excelenci, raperky, které berou práci raperům, i 4 věci z cz/sk“. (MIXTAPE SPOJKA, 2020) 

Autor tak záměrně zdůrazňuje a upozorňuje na rostoucí počet interpretek v převážně mužském 

odvětví, a především na jejich rostoucí popularitu a úspěch v hiphopových žebříčcích. 

Druhým tématem, kterým se autor v lednovém vydání zabývá, je opiátová krize a s ní spojená 

problematika mentálního zdraví a závislosti na lécích v USA. Téma je zde zmíněno v souvislosti 

s tragickým úmrtím na hiphopové scéně.  

„Tragická smrt Juice Wrlda znovu otevřela diskusi o opiové krizi v USA a drogách v rapové kultuře. Na 

předávkování opiáty zemře každý den průměrně 130 Američanů, což je naprosto strašné číslo. Craig 

Jenkins pro web Vulture napsal zásadní článek o „mizející generaci“ raperů. Jenkins nepoužívá klasické 

argumenty, které rap démonizují, ale dává věci do celospolečenského kontextu. RIP Juice Wrld.“  

(MIXTAPE SPOJKA, 2020)  

Jak vyplývá z předchozích kapitol teoretické části, duševní zdraví je v posledních letech velkým 

tématem na poli hip hopu. Přestože autor v příspěvku nezastává jasně vyhraněný postoj, skrze 

odkazovaný článek se snaží ukázat širší souvislosti této problematiky. A to nejen v rámci tzv. smutných 

rapperů, kterým jsem se věnovala v kapitole 4.2, ale v hudbě obecně – od jazzové éry, přes 

rock’n’rollové interprety až po tragická úmrtí ve světě hip hopu. Na mentální zdraví rapperů se 

zaměřuje také další příspěvek, tentokrát na diagnostikovanou hypersenzitivitu a sociální izolaci rappera 

André 3000 z populárního dua Outkast (viz strana 13). 

V lednu 2020 byl také publikován rozhovor se slovenským producentem a rapperem Donkkeytinem, 

nazvaný „Understanding Dokkeytino“. Rozhovor je rozdělen na čtyři části, přičemž každá z těchto částí 

je výrazně označena, a to včetně výrazných podnadpisů, které však vyznívají poměrně abstraktně („část 

1: Flow Shock“, „část 2: Jazyk Nového Města“, „část 3: AM/PM“, „část 4: JOBS“). (MIXTAPE SPOJKA, 

2020) Jak vyplývá již ze samotných nadpisů, článek obsahuje velké množství anglicismů či slangových 

výrazů, což může být pro neznalého čtenáře překážkou v porozumění textu. Zároveň v rozhovoru autor 

navazuje na svou předchozí práci v podobě Listening Sessions, kdy část otázek směřuje na spojení 
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hudby s prostorem a časem. Vedle Dokkeytinovy tvorby se rozhovor stáčí k tématům víry, či vedlejších 

aktivit zpovídaného rappera – cestování či zaměstnání mimo rap. Naproti tomu není na základě 

rozhovoru možné analyzovat jakýkoliv postoj vůči postavě rappera. 

Únorový newsletter se zabývá mimo jiné budoucností hudebního průmyslu, a to skrze odkaz na report, 

zaměřený na problematiku streamovacích platforem. V rámci něho upozorňuje na některá negativa 

streamování. Na tuto oblast jsem se hlouběji zaměřila v kapitole 1.5.2 – primárně pak na problematiku 

sběru osobních údajů uživatelů, pomíjivost případného úspěchu v internetovém odvětví, nebo právě 

nedostatečnou kompenzaci umělců ze strany některých platforem. Odkazovaný článek se též 

nejhlouběji věnuje finanční stránce tohoto odvětví, zároveň dodává nová negativa, jako například 

problémy vyplývající z tlaku na umělce s přispěním sociálních sítí. 

V březnovém vydání se autor opět věnuje tématu duševního zdraví na poli hip hopu, dále Měsíci 

afroamerické historie a dotkl se i tématu pandemie Covidu-19. Článek, na který autor v newsletteru 

upozorňuje se přímo týká tématu tzv. pilulkových rapperů (viz kapitola 4.2). Odkazuje na to, že problém 

související s psychickými problémy nesouvisí jen s rappery, kteří se vypracovali sami s pomocí internetu 

a sociálních sítí, ale týká se také rapperů, vydávajících pod velkými labely. A přestože rappeři nejsou 

stálými zaměstnanci těchto vydavatelství, řada z nich si začala tento problém uvědomovat a nabízet 

svým interpretům podporu i mimo čistě profesní spolupráci. 

V tématu Měsíc afroamerické historie se autor zaměřuje na edukaci. Věnuje se tomu, jak o této 

problematice mluvit v Česku a vybízí k naslouchání a čtení. Snaží se toto téma zasadit do konverzace 

na lokální české scéně a odkazuje na tvorbu jiných médií a jejich pojetí tohoto tématu. Zároveň si 

uvědomuje, že v českém prostředí zůstává téma částečně nepochopeno. V rámci newsletteru je mu 

tedy věnována zvýšená pozornost. Téma obsahuje celkem čtyři odkazy na česká (Radio Wave) i 

zahraniční média. K odkazům v tomto případě přidává autor také svůj vlastní názor na toto téma, kdy 

nabádá čtenáře k hlubší edukaci v rámci tématu: „Takže, jak se bavit o BHM v Česku? Zatím je důležité 

číst a naslouchat.“ (MIXTAPE SPOJKA, 2020) 

Pandemií Covid-19 se zaobíral odkaz na článek, týkající se možného vlivu koronaviru na hudební 

průmysl. V závěru newsletteru se k tématu pandemie autor vrátil s doporučením či apelem na čtenáře, 

a to pomocí krátkých heslovitých výzev („zůstaňte doma“, „dodržujte social distancing“, „venku noste 

roušku“, „zvládnem to“ a další). 

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly, v rámci sledovaného období se blog Mixtape Spojka zaměřoval 

převážně na vydávání newsletterů. Newsletter se nezabývá hlubokou reprodukcí autorových názorů, 

jedná se o krátké uvedení do tématu doplněné o odkaz na článek z převážně zahraničních médií. Jeho 

hlavním účelem je tedy obohatit čtenáře o nové poznatky a aktuality z daného odvětví. I samotný výběr 
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článků však může naznačovat autorovo zájmové zaměření či názor, který chce svým čtenářům 

nabídnout. Opakovaně se například v příspěvcích, vydaných v roce 2020, vrací k tématu duševních 

onemocnění a problémů hiphopových interpretů. Současně se v lednovém newsletteru objevuje 

postava ženských interpretek. Autor kvituje narůstající počet rapperek a zároveň je hojně přidává do 

žebříčků a hudebních výběrů. 
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8 Scéna s Mary C 
Pořad Scéna s Mary C byl vysílán na Radiu Wave od roku 2014 do února roku 2020. Předchůdcem 

pořadu byl pořad Kruton, který si diváci mohli poslechnout mezi roky 2011 a 2014 a jehož 

moderátorkou byla rovněž Mary C. Pořad se vysílal od desáté hodiny večerní a trval přibližně dvě 

hodiny. Jeho hlavní obsah tvořil playlist písniček skládaný moderátorkou pořadu. Každý díl se také 

zaměřoval na nějaké téma, kterému byl přizpůsobený výběr hraných skladeb.  

8.1 Analýza dat 

8.1.1 Scéna s Mary C 2017  
Ve vymezeném časovém období roku 2017 (duben, květen, červen) bylo odvysíláno celkem jedenáct 

dílů pořadu Scéna s Mary C. Moderátorka provádí posluchače programem pořadu pomocí 

připravených skladeb, které vždy uvede do kontextu a několika větami představí příslušné interprety. 

Ve vzorku se objevilo celkem pět rozhovorů, přičemž dva z nich byly vedeny s asistujícím profesorem 

afroamerických studií na Portlandské státní univerzitě Derraisem Carterem. Dalšími hosty pořadu byli 

rapová kapela Podpultura, externí redaktor Radia Wave Jakub Šíma, seskupení Atlantik a 

slovinský hudební dramaturg a porotce soutěže Czeching Matjaž Manček. 

Díly pořadu jsou zpravidla tematicky zaměřené, náměty často vycházejí z aktuálního dění, přestože 

bývají hlouběji propojené s hiphopovou minulostí nebo s konkrétními interprety. Mezi hlouběji 

zpracovaná témata pořadu patří například americký rapper Tupac Shakur, hudební žánr R'n'B nebo 

producenti hip hopové hudby. Pořad se v průběhu zkoumaného období neomezuje výhradně na rap, 

ale i na žánry s ním spojené anebo ty, které vzniku rapu předcházely, jako zmíněné R'n'B nebo electro. 

Z obsahu je zřejmý vysoký přehled moderátorky nad hiphopovou a rapovou scénou, a to včetně širšího 

kontextu hudební tvorby či historie. Moderátorka se zároveň vyjadřuje i k dění mimo hudební průmysl 

či hiphopovou scénu, občasně komentuje například politickou situaci, které se však věnuje pouze 

okrajově.   

Mary C se v pořadu zabývá tvorbou rapových interpretů z celého světa. Nesoustřeďuje se výhradně na 

českou, případně slovenskou a americkou hudební scénu, jak tomu převažovalo u ostatních 

analyzovaných médií, nýbrž do svého obsahu zařazuje interprety a producenty ze všech koutů světa. 

Jako příklad lze uvést skladby interpretů z evropských zemí, jako je Ukrajina či Slovinsko, nebo 

mimoevropských umělců, například z Izraele nebo Číny. Moderátorka dává poměrně velký prostor 

tvorbě ženských interpretek. Ve sledovaném období bylo v jednotlivých dílech pořadu přehráváno 

průměrně mezi dvaceti až třiceti písněmi, ženské interpretky zpravidla tvořily cca třetinu playlistu. 

Převaha ženských interpretek z hlediska počtu přehrávaných písní byla patrná primárně v dílu 

zaměřeném na žánr R'n'B (v dílu zazněly celkem tři písně mužských interpretů). Moderátorka se 
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zabývala celkovou charakteristikou R'n'B, jeho vývojem včetně technického posunu od smyčcových 

partů k syntenzátorům, a také jeho úzkého spojení s hip hopem. Již výběrem přehrávaných písní pak 

dokazuje výraznější zapojení ženských interpretek v tomto žánru, především v kontrastu s převážně 

mužsky orientovaným hip hopem.  

“Já si velmi dobře z dřívějška pamatuju ten obraz Mary J Blige, jak si v podpatkách a nějakých úzkých 

kalhotách nebo legínách razí cestu přes ten rap, který byl tehdy a je i doteď téměř výhradně mužskou 

doménou.  (MARY C, 2017) 

Pořad Scéna s Mary C se také nejvíce ze tří zkoumaných médií zabývá pojmem subkultura a popkultura. 

Pořad zároveň klade velký důraz na kořeny hiphopové kultury – jsou probírána jednotlivá období 

hiphopové historie a jejich inspirace a vliv na další vývoj tohoto žánru. Těmto tématům se věnuje také 

ve svých rozhovorech a zajímá se o názory a pohledy jednotlivých hostů na jejich problematiku. 

Moderátorka dává v řadě případů najevo svůj názor na všeobecné chápání postavy rappera či rapperky. 

Je přitom patrná snaha vyvrátit narativ rapperů jako gangsterů. Vyváženě poukazuje na tuto pověst 

rapperů ve společnosti a vymezuje se proti ní – snaží se poukázat na její nevyhnutelnou souvislost se 

sociálními či ekonomickými podmínkami mnohých rapperů. Mary C opakovaně vybízí k inkluzivitě, a to 

i v českém prostředí. Zastává obdobný postoj jako v případě amerických rapperů a snaží se vyvrátit 

stigma objevující se v české společnosti. Zmiňuje Mezinárodní den Romů a vybízí romské rappery 

k tvorbě hudby, a především k tomu, aby se s ní o svou hudbu podělili. 

Tématu postavy rappera se věnuje hned první díl pořadu v rámci vymezeného období. Hlavním 

tématem je rapper Tupac Shakur. Námět dílu byl vybrán k příležitosti premiéry Tupacova životopisného 

filmu „All Eyez on Me“ (2017). Moderátorka se zabývala rapperovým odkazem, jeho vlivem na 

současnou generaci a zasazením jeho tvorby do kontextu doby. Často přirovnávala Tupaca Shakura 

k současnému interpretovi Kendricku Lamarovi. 

Mary C mluví o Tupacu Shakurovi velmi pozitivně, označuje ho mimo jiné za legendu gangsta rapu, 

talentovanou a inteligentní osobnost a zároveň také za zdroj vlastní inspirace. „Tak za chvíli, víc o 

hvězdě gangsta rapu, která ovšem nežila rozhodně jen násilím a ten odkaz, který zanechala je daleko 

hlubší a daleko cennější než nějaký prostoduchý násilí, jak je to často zjednodušováno.“  (MARY C, 2017) 

Přestože Mary C zmiňuje, že sama vnímá řadu Tupacových sexisticky orientovaných textů za 

neomluvitelné, dodává, že je třeba vnímat celkový kontext tehdejší doby. Zároveň poukazuje na jistý 

posun ve vnímání rapperů ze strany médií i veřejnosti, kdy jsou jejich texty hodnoceny v kontextu 

prostředí, v němž žijí, či z jakého pochází. Jedním z takových rapperů je v současné době Kendrick 

Lamar, držitel Pulitzerovy ceny, pocházející z kalifornského Comptonu – čtvrti nechvalně proslulé 

chudobou a kriminalitou místních gangů. 
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Samotnému Lamarovi se Mary C věnovala primárně v souvislosti s angažovaným či politickým rapem, 

především potom v rozhovoru s Derrais Carterem – asistujícím profesorem afroamerických studií na 

Portlandské Univerzitě. V rozhovoru se zabývali například afroamerickými studii, rolí hudby na politiku, 

vlivu afroamerických hudebních interpretů na vývoj afroamerické populace v USA nebo o konci rapu. 

Dostali se ovšem i k tématu postavy rappera a rapperky. Různému vnímání rapperů společností a 

rozdíly vnímání mužských a ženských interpretů na poli hudebního průmyslu.  

V rozhovoru probírají současné směřování rapu a výrazné osobnosti, jež mají potenciál oslovit celou 

generaci. Carter zde zaujímá otevřený postoj, zdůrazňuje, že na každého člověka může mít vliv jiný 

umělec. Za zásadní přitom považuje vztah umělců s fanouškovskou základnou a jejich možnost ovlivnit 

zájmy či politické názory svých fanoušků. Úspěch Kendrika Lamara v této oblasti potom shrnuje 

následovně:  

Derrais Carter: „Se svými studenty třeba probírám, proč je Kendrick jako politický, uvědomělý umělec 

přijímán úplně jinak než právě Beyoncé. Řekl bych, že je to právě kvůli jeho černošství a maskulinitě. Je 

skvělé, že mluví otevřeně, je asertivní a politický a dělá to pro naši kulturu, Beyoncé dělá v podstatě to 

samé, a přitom je přijímána trochu jinak“. (…) „Afroamerické ženy a queer komunita byly v přední linii, 

pokud šlo o záchranu životů a práci pro muže a chlapce, a přesto byly jejich hlasy marginalizované. 

Vizibilita je tedy důležitá, ale někteří se musí snažit daleko víc, aby se jim dostalo stejné pozornosti.“ 

(MARY C, 2017) 

Odpověď Derraise Cartera odpovídá problematice prosazování žen uvnitř jednotlivých subkultur, které 

se věnovala i zástupkyně postsubkulturního směru Sarah Thornton. Carter obdobně jako Sarah Thorton 

upozorňuje na rozdílné podmínky přijetí žen v rámci hip hopové subkultury tak, jako tomu je také 

v případě queer komunity. Nižší vizibilita, a především marginalizace hlasů žen a queer komunity poté 

přímo navazuje na teorii subkulturního kapitálu, kdy k dosažení stejného respektu je zapotřebí 

vynaložit mnohem větší úsilí. (THORNTON, 1995) 

Dalším ze široce probíraných témat je spojení hip hopu s vulgarismy a násilím, či již výše zmíněným 

sexismem. Sexismus v textech, jak bylo popsáno v případě Tupaca Shakura, je v pořadu několikrát 

zmíněn jako negativní prvek hip hopu. Mary C se však nevymezuje pouze proti sexistickým textům 

mužských rapperů, poukazuje na široké využití sexistických narážek v hip hopu obecně. Nevymezuje se 

však proti vulgaritám samotným, které do určité míry považuje za součást rapu. Zároveň je v pořadu 

poukázáno na to, že řada z těchto stereotypů, včetně vulgarismů či sexismu, se objevují i v dalších 

žánrech včetně popu. 

„Na rapu lpí mnoho těch stereotypů, ať už je to to, že Afroameričané jsou považování stereotypně za 

násilníky, rap je spojován s vulgarismy, násilím s gangstery a táhne se to s rapem až dodnes.“ (…) „Rap 
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prostě není jenom misogenní a násilný a nejsou to jen ty řetězy, a to ostatně víte, když posloucháte 

scénu s Mary C.“ (MARY C, 2017) 

8.1.2 Scéna s Mary C 2020 
Ze zkoumaného období roku 2020 je v internetovém archivu MujRozhlas.cz k dispozici celkem šest dílů 

pořadu Scéna s Mary C. Zároveň byl pořad v průběhu tohoto období ukončen – poslední díl byl 

odvysílán 24. února 2020. Obdobně jako v roce 2017 byl každý díl pořadu zaměřený na zvláštní téma 

hip hopové komunity. První díl je zaměřen na rekapitulaci roku 2019, následuje subžánr rapu zvaný 

drill, ohlédnutí za cenami Grammy či předávání československých hudebních cen. Rovněž přetrvává i 

přesah témat mimo samotný rap – stejně jako blog Mixtape Spojka se i jeden z dílů Scény s Mary C 

zaměřuje na Měsíc afroamerické historie.   

Hlavní složkou pořadu zůstávají i nadále přehrávané písně, které Mary C doplňuje o kontext a dodává 

informace o interpretech. Počet přehrávaných písní se i vzhledem k zachování délky a formátu pořadu 

výrazněji nezměnil, jejich počet se pohybuje kolem třiceti. Přesný počet přehrávaných písní se liší 

v závislosti na délce pořadu (mezi 116-120 minutami) i písní samotných. V pořadu převládají písně 

zahraničních interpretů. Nadále se soustředí na hiphopovou tvorbu i mimo hlavní centra, jako je 

Amerika – v pořadech se objevuje hip hop mimo jiné z Belgie, Francie nebo Velké Británie. České a 

slovenské interprety hrála Mary C v pořadu nejvíce sedmkrát, ve třech případech se však nevyskytovala 

žádná ukázka z tuzemské hiphopové scény. 

Z přibližně třiceti přehrávaných písní v pořadu zpravidla pochází třetina od ženských interpretek. Toto 

číslo se však v některých epizodách liší, především z důvodu jejich tematického zaměření. Tak jako 

v roce 2017 převládaly v díle zaměřeném na žánr R'n'B ženské interpretky, zde je to naopak – 

konkrétně v epizodě zaměřené na hiphopový subžánr drill (v tomto díle se objevily pouze dvě písně 

ženských interpretek). 

Po jazykové stránce není znatelná výrazná proměna oproti předchozímu zkoumanému období. Často 

je využívána hovorová řeč, včetně slangových výrazů („držel hranu“) či anglicismů. Moderátorka příliš 

často nemění pozice hlasu, zároveň mluví pomalu a s rozmyslem. Projev tak v některých ohledech 

vyznívá monotónně. Zároveň je však pořad strukturovaný a rozdělený dle jednotlivých témat. 

Probíraným tématům odpovídají vybrané hudební ukázky. Oproti roku 2017 se ve vybraném vzorku 

nevyskytují žádné rozhovory s hosty. 

Pořad se věnuje aktualitám z domácí i zahraniční hiphopové scény. Neomezuje se však pouze na 

hiphopové novinky, ale vyjadřuje se také k aktuálnímu světovému dění – zmíněny byly například požáry 

v Austrálii. Případné aktuality z hudebního prostředí doplňuje o širší souvislosti a zajímavosti o daném 

umělci či žánru obecně. Moderátorka upozorňuje posluchače na konání koncertů či jiných kulturních 



59 
 

akcí, zároveň doporučuje nové interprety či nově vydaná alba. Tak jako v roce 2017 i zde některé 

historické události spojené s hip hopem zasazuje do kontextu tehdejší doby a zároveň propojuje se 

současnou situací. 

V souladu s rokem 2017 zůstalo tematické zaměření pořadu i jednotlivých dílů. Opakujícím se tématem 

je například pohled na rapové interprety a postavu rappera. Tento směr byl patrný převážně v díle 

zaměřeném na drill – subžánr trapu, který vznikl v Chicagu krátce po roce 2010. Tento hudební subžánr 

představuje tradiční tvrdou postavu rappera, což je podtrženo využitím agresivních zvuků, jako jsou 

například výstřely přímo v hudbě. Vyjádřením postavy rappera tak drill přímo navazuje na gangsta rap, 

který byl ústředním tématem dílů zabývajících se identitou rappera již v roce 2017. Zde se ukazuje, že 

názor Mary C na toto téma zůstává dlouhodobě konstantní – tak jako v případě Tupaca Shakura a 

dalších, i zde poukazuje na příčiny drsného způsobu vyjadřování. Odkazuje přitom především na 

prostředí, z kterého drilloví rappeři pocházejí, stejně tak jako na jejich sociální a ekonomické podmínky. 

„Jak jsem říkala, tvrdé prostředí nutně plodí tvrdou hudbu, a i různý pevný vazby v reálným životě, který 

se těžko přetrhávaj. Často to bývá ve velmi bludném kruhu, často se tak třeba i rappeři nebo producenti 

tohoto žánru objevují ve spojitosti s nějakým konfliktem se zákonem. Hodně často uslyšíte v drillu 

nihilismus, výstřely. Samozřejmě všechno tohle je reakce na to, co se děje v životech umělců, který tady 

tu hudbu prezentují, tvoři, produkují a rapují o tom, co žijí.“ (Mary C, 2020) 

Tento pohled přímo ukazuje na příkladě předního představitele drillu Lil Durka, který vyrůstal v chudém 

prostředí Chicaga. Ve svých vzpomínkách na dětství zmiňuje, že často neměl ani co jíst. Přes pozdější 

problémy se zákonem se dostal právě k rapu, kterým se proslavil.  

Drill však není jen doménou prostředí amerických měst, ale je velmi populární také ve Velké Británii. 

Mary C zmiňuje pohled velké části společnosti na drill, jako na původce zvyšujících se čísel nejrůznějších 

forem zločinu v Británii. I zde se však rapperů zastává a naopak naznačuje, že kauzalita může být 

v tomto případě přesně opačná.  

„Jenže já myslím, že je to vlastně právě naopak. Sice drill zviditelňuje, co se děje v tom undergroundu, 

co se děje ve skupinách marginalizovaných obyvatel třeba Británie. Ale nutně to nevede k dalšímu 

zločinu, je to právě naopak, že ten bludnej kruh, nebo ta nelehká, často toxická nějaká socioekonomická 

situace vede k takovýmto žánrům.“ (Mary C, 2020) 

Se zmiňovaným tématem souvisí také další, ze strany Mary C často probíraný problém, kterým je 

systémový rasismus a jeho spojení s rapem. V roce 2017 se této problematice věnovala opakovaně a 

pokračuje nadále i v tomto zkoumaném období 2020 – nejmarkantněji v díle zaměřeném na Měsíc 

afroamerické historie. V pořadu moderátorka vysvětluje původ těchto oslav, připomínajících 
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významné události a osobnosti historie afroamerických obyvatel. Zároveň se hlouběji zaměřuje na 

postavu Malcolma X, afroamerického aktivisty a bojovníka za lidská práva, který byl spolu s Martinem 

Lutherem Kingem jedním z nejvýznamnějších představitelů afroamerického hnutí za občanská práva. 

Malcolm X byl zavražděn v roce 1965 a Mary C připomíná jeho klíčovou roli v historii afroamerické 

komunity v návaznosti na nově vydaný dokumentární seriál „Who killed Malcolm X“ (2020). Zároveň 

mezi hudebními nahrávkami pouští i jeden z Malcolmových známých proslovů. Téma uvádí do 

kontextu hudebního pořadu napojením Malcolma X i dalších afroamerických aktivistů na hiphopový 

žánr, a to především udáváním směru společenského diskurzu, který se následně projevoval v rapových 

skladbách. Jako příklad Mary C uvádí například Tupacovu píseň „Words of wisdom“ (1991), jež vyzývá 

Afroameričany k vzepření se proti systému. 

„Rappeři se stali noční můrou Ameriky, protože odhalovali temné zákoutí a podhoubí toho celýho 

hrdýho národa, který se najednou ukazuje, že je postaven na něčem opravdu odporným, což bylo 

otroctví a což je pořád systémový rasismus. Právě Malcolm X tyto zákoutí odkrýval a snažil se probudit 

afroamerickou komunitu k tomu, aby se osvobozovala a jednala třeba i radikálněji, po čemž teď na 

Twitteru volá rapperka Noname a nebo volal i Tupac.“ (MARY C, 2020) 

Moderátorka tak znovu poukazuje na úlohu rapperů, poukazovat na společenské otázky a sociální 

problémy, nehledě na způsob vyjadřování či použité výrazy v textech písní. Za nejdůležitější považuje 

účel vzniku této hudby a rappery z toho důvodu doslova označuje za „noční můru Ameriky“ – myšleno 

většinové Ameriky, a především vládnoucího systému. 

Vedle rasově zaměřených problémů ve společnosti se Mary C i v roce 2020 věnuje tématu ženských 

rapperek. V posledním díle pořadu Scéna s Mary C odvysílaném 24. února 2020 věnovala Mary C 

největší pozornost dvojici umělkyň – Neneh Cherry a Janet Jackson, které obě slavily třicetileté výročí 

od vydání přelomových desek své kariéry. Pro Neneh Cherry to bylo album s názvem „Raw Like 

Sushi“(1989) a pro Janet Jackson potom „Rhythm Nation 1814“ (1989). Obě interpretky zmiňuje 

v rámci sledovaného období hned několikrát, a to včetně roku 2017. Zabývala se jejich odkazem a 

jakým způsobem ovlivnily současné rapperky, zpěvačky nebo módu. Na rozdíl od předchozích ukázek, 

se v tomto dílu moderátorka hlouběji nezabývala postavením rapperek v hudebním světě. 

Jeden díl pořadu byl zaměřen na celosvětově sledované předávání hudebních cen Grammy. Pohled 

moderátorky na směřování hip hopu a zároveň také zmiňované téma postavy rappera byl patrný 

primárně v tomto díle pořadu. Vedle vyjmenování vítězů cen za rok 2020 se věnuje také charakteristice 

a historii předávání cen, a především vývoji vztahu mezi rappery a hudební akademií, která ceny 

vyhlašuje. Ten je dodnes považován za velmi komplikovaný. 
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Řada rapperů v minulosti předávání cen bojkotovala a je tedy často zmiňován nezájem či neuznávání 

cen Grammy ze strany hiphopové komunity. Mary C však v pořadu na dané téma doplňuje řečnickou 

otázkou, zda to není naopak. Zda i v případě Grammy nejde o systémové znevýhodňování určitých 

skupin interpretů, jak někteří z nich sami naznačují. Sama moderátorka se v pořadu vyjadřuje 

obdobným způsobem jako jeden z oceněných umělců – Tyler, the Creator, jehož nahrávka děkovné 

řeči dostala v pořadu prostor. Tedy, že by rappeři měli mít prostor soutěžit v hlavní kategorii Album 

roku, nikoliv pouze ve vedlejší kategorii Urban, která byla zároveň kritizována jako „catchall for music 

created by Black artists, regardless of genre“ neboli „místo pro hudbu vytvořenou afroamerickými 

umělci, bez ohledu na žánr“. (LEWIS, 2020) 

V průběhu pořadu se objevuje i několik až jízlivě vyznívajících poznámek vůči Grammy Awards, jako 

například: „Kategorie rap byla na Grammy zavedena teprve v roce 89 – devatenáct set osmdesát devět! 

Opět pozdě! Ale mocná mašinérie to vždy ustojí a minorita může být přece vděčná, že jo.“ Zároveň je 

však nutné doplnit, že předávání cen v této době probíhalo mimo hlavní kategorie, a tedy i mimo 

televizní vysílání. Rapoví umělci proto neměli o tento způsob ocenění zájem. I v tomto díle se Mary C 

vyjadřuje také k ženským hiphopovým interpretkám. Především kritizuje nedostatečný počet 

oceněných. 
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9 Diskuze 
Cílem předkládané práce bylo zanalyzování vybraných tuzemských médií s využitím kombinace metody 

obsahové analýzy s metodou kritické diskurzivní analýzy. Pro korektní interpretaci výsledků je 

nezbytné vzít v potaz nejen limity použitých metod, ale především na dílčí problémy, které vyvstaly 

v průběhu provádění analýz vybraných tuzemských médií.  

V rámci hlavní výzkumné otázky jsem se zaměřila na obsahovou, vizuální, a jazykovou stránku 

zkoumaných médií, případně jakým způsobem se média v průběhu období vyvinula. Pro získání 

uceleného pohledu na zkoumané téma je zapotřebí dostatečně diverzifikovat analyzovaný vzorek, a to 

jak z hlediska druhů médií, tak z hlediska rozsahu vzorku. Za tímto účelem, tj. cílem diverzifikace jsem 

do vybraného zkoumaného vzorku vybrala tři odlišné typy médií. Kvůli omezenému přístupu k tištěným 

zdrojům v důsledku pandemie Covid-19 byl výběr vzorku limitován na internetové zdroje, čímž došlo 

k významnému zúžení sledovaného období. Ve světle uvedeného byl proto prostor pro proměnu 

jazykové či vizuální stránky značně redukován. Nicméně, časové vymezení vzorku bylo naopak 

dostačující z hlediska analýzy obsahového vývoje zkoumaných médií, mimo jiné také proto, že bylo 

k dispozici srovnání začínajícího média (Mixtape Spojka v roce 2017) s plně rozvinutými médii, a 

především s médiem ukončujícím svou působnost (Scéna s Mary C ukončena v únoru 2020). 

K méně očekávanému omezení při využití médií dostupných skrze internet došlo u analýzy diskurzu 

spojené s postavou rappera. Významná část zveřejňovaného obsahu zkoumaných médií se zaměřuje 

primárně na deskripci a sdílení multimediálního obsahu, přičemž analyzovaný vzorek neumožnil využití 

plného potenciálu kritické diskurzivní analýzy. 

Tabulka 3: Tematické rozdělení analyzovaného obsahu 

 Refresher Mixtape Spojka Scéna s Mary C   

Téma  2017 2020 2017 2020 2017 2020 Celkem 

Deskriptivní téma (hip hop) 20 5 0 1 0 0 26 

Charakteristika rappera 5 9 0 3 11 6 34 

Jiné téma 10 3 3 0 0 0 16 

Celkem  35 17 3 4 11 6 76 

Přesto, že vzorek obsahoval celkem 76 mediálních vstupů (článků, newsletterů či rozhlasových pořadů), 

celkem 55 % z nich nebylo směrodatných pro odpověď na vedlejší výzkumnou otázku „Jakým 

způsobem daná média prezentují postavu rappera/rapperky?“. Celkem 18 % zkoumaných článků bylo 

tematicky nevyhovujících (zaměření na jiné hudební žánry než hip hop), zbývajících 37 % zmíněných 

článků se potom zaměřovalo výhradně na deskripci faktů bez širšího diskurzu daného tématu. Případná 

diskurzivní analýza tohoto typu článků se proto omezovala na implicitní závěry, vyplývající například 

z námětu daného textu. Pro detailnější průzkum daného tématu by, obdobně jako v případě hlavní 

výzkumné otázky, bylo vhodné rozšíření empirického materiálu – buďto rozšířením časového vymezení 
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vzorku nebo kombinací časového rozšíření a zaměření se na jiná média. Pro tento účel se jako 

nejvhodnější jeví média pohybující se na tuzemské scéně před příchodem digitální éry, například 

časopisy v tištěné podobě. 
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Závěr  
V teoretické části mé práce jsem se zabývala historií hiphopové subkultury v celosvětovém měřítku a 

na české scéně. Zaměřovala jsem se na vývoj hiphopového hudebního žánru, na zásadní momenty 

v rozvoji médií a propojení s dalšími prvky šíření hiphopové subkultury. Metodologickým základem 

práce je akademické studium subkultur, kulturálních studií a postsubkulturního směru.  

Důležitou součástí mé práce bylo zpracování typologie postavy rappera a rapperky. Na základě 

teoretických poznatků jsem pojmenovala tři základní typy rapperů – gangsta rapper, citlivý rapper a 

angažovaný rapper. Pozornost jsem věnovala i vnímání a vývoji postavy rapperky, což bylo následně 

námětem pro třetí výzkumnou otázku, týkající se genderové vyváženosti obsahu médií a zároveň 

mediální prezentace ženských rapových interpretek.  

HVO – Jaká je obsahová, vizuální a jazyková stránka zkoumaných médií, případně jakým způsobem 

se vyvinula v průběhu zkoumaného období? 

Z hlediska vizuální či jazykové stránky nebyly v průběhu časového vymezení vzorku zaznamenány 

významnější změny. Nutno však zmínit, že použitá jazyková stránka byla u všech zkoumaných médií 

obdobná; v žánrově zaměřených médiích byly hojně využívány slangové výrazy a anglicismy, odkazující 

na historický původ hip hopu. Významnou část zkoumaného obsahu tvořila hovorová čeština s využitím 

expresivních výrazů zde šlo o zřejmou snahu oslovit mladší generaci čtenářů, nikoli striktně dodržovat 

spisovný jazyk (a to i v případě pořadu veřejnoprávního rozhlasu). Pro hlubší analýzu proměny 

z hlediska jazykové stránky by proto bylo nutné srovnání médií z doby počátku tuzemské hiphopové 

subkultury, tedy zejména tištěných médií. 

Naproti tomu po obsahové stránce došlo k proměně všech tří zkoumaných médií. V případě psaných 

médií, tedy magazínu Refresher a blogu Mixtape Spojka, došlo primárně k rozšíření vlastního 

autorského obsahu. U blogu Mixtape Spojka došlo k transformaci média, kdy se z komplementární 

stránky k tzv. poslechovým akcím posunulo k webu pravidelně zveřejňujícímu širší tematický obsah, 

jako newslettery, rozhovory nebo fotoeditorialy. Časopis Refresher se v obou sledovaných obdobích 

charakterizoval krátkými deskriptivními články s tématem osobního života či aktuální tvorby 

hiphopových interpretů; v roce 2020 se obsah magazínu rozšířil o častější zveřejňovaní rozhovorů, 

hudebních žebříčků či recenzí. 

Naopak v pořadu Scéna s Mary C došlo k poklesu počtu rozhovorů a hostů v radiovém vysílání. Oproti 

roku 2017, kdy bylo z celkově jedenácti vysílání zveřejněno celkem 5 rozhovorů, nebyl v roce 2020 

zveřejněn rozhovor žádný. Za tímto stavem lze však zároveň hledat korelaci s ukončením vysílání 

pořadu v průběhu druhého sledovaného období. V kontrastu s většinou článků časopisu Refresher 

nebo blogu Mixtape Spojka dávala moderátorka pořadu Scéna s Mary C často najevo své názory, 
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například nesouhlas se stereotypním vnímáním rapového žánru a postavy rapera. Struktura pořadu, a 

to včetně sdílení postojů či sledovaných témat zůstala v průběhu sledovaného období nezměněna. 

Jak bylo naznačeno v kapitole 9 zaměřené na diskuzi výsledků analýzy, pro zaznamenání výraznější 

proměny obsahové, a především vizuální a jazykové stránky médií, by bylo třeba rozšířit časové 

vymezení zkoumaného vzorku. 

VO1 – Jakým způsobem daná média prezentují postavu rappera/rapperky? 

Jako hlavní námět kritické diskurzivní analýzy jsem si zvolila způsob nahlížení na postavu rappera ze 

strany vybraných médií. Analýza navazuje na rozdělení teoretických charakteristik rapperů, které se 

s rozvojem hiphopového žánru proměňovaly, jak je diskutováno v kapitole 4. Společenský diskurz 

dlouhá desetiletí vyobrazoval rappera jako neohroženého gangstera. Důležitou otázkou proto bylo, zda 

se tento obraz postavy rappera objevuje i nadále v mediálním prostoru, či zda je v analyzovaných 

textech zřejmý posun k diverzifikaci charakteristik interpretů. 

Postava rappera je napříč zkoumaným vzorkem vnímána pozitivně. Přesto je nutné zdůraznit, že obsah 

zaměřený na charakteristiku rapperů tvořil nízký podíl z celkového analyzovaného vzorku. Zároveň byl 

takto zaměřený obsah nerovnoměrně rozdělen mezi jednotlivá média. Hlavním námětem 

zveřejňovaného obsahu médií Refresher a Mixtape Spojka byla aktuální tvorba hiphopových 

interpretů, avšak jejich bližší charakteristika a typologie byla v textech často upozaděna. Naopak 

rozhlasový pořad Scéna s Mary C se vedle aktuálních témat zaměřoval na zasazení informací do 

historického kontextu, a to včetně komentářů k charakteristice zmiňovaných interpretů. 

V případě blogu Mixtape Spojka se jedná převážně o implicitní vyjadřování pomocí krátkých 

informačních zpráv. V roce 2017 jsem neidentifikovala žádný obsah k analýze postavy rappera. Ve 

druhém sledovaném období pak Mixtape Spojka nabízel přehled aktualit a zároveň úvod do 

problematiky spojené s hiphopovou komunitou. V textech vydávaných newsletterů je několikrát 

zmiňována například problematika postavy citlivého rappera s odkazem na narůstající počet 

psychických onemocnění a sebevražd mezi rappery. Vzhledem k deskriptivnímu charakteru, ale 

především malému rozsahu jednotlivých textů, nebylo médium vhodné pro hlubší analýzu. 

V magazínu Refresher byla postava rappera prezentována celkem u 75 % z celkového počtu 52 

analyzovaných textů. Patnáct z nich se přitom zaměřovalo na hlubší charakteristiku samotných 

interpretů. Časopis prezentuje postavu rappera odlišnými způsoby. V jeho obsahu je zřetelné 

zachování typologie gangsta rappera, citlivého rappera, angažovaného rappera i rapperky. Zároveň se 

v článcích objevuje odkaz na nové typy rapperů, vycházející z nově vzniklých subžánrů hip hopu, jako 

například Scam-rap. Některá vyjádření v rámci vzorku však mohou naznačovat snahu o nalezení 

paralely se stereotypním chápáním postavy rappera. V této souvislosti lze uvést právě scam-rapového 
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interpreta Teejayx6, který je v magazínu představován jako „moderní internetový gangster“, přestože 

spíše než charakteristiku gangstera naplňuje charakteristiku internetového podvodníka. 

Proti výše zmíněnému stereotypnímu vnímání rapperů se jako jediné ze zkoumaných médii rázně 

vymezuje Scéna s Mary C. Moderátorka často propojuje postavu rappera s politickým či 

socioekonomickým diskurzem. Zaujímá ospravedlňující postoj vůči postavě rappera a přiřazuje jeho 

velmi často stereotypní vnímání společností k jeho příčinám a současně poukazuje na posun vnímání 

postavy rappera ze strany veřejnosti a médií a analyzuje širší sociální kontext a socioekonomické 

příčiny. 

Z pohledu genderové vyrovnanosti stále převažuje obsah zaměřený na mužské interprety. 

Charakteristika postavy rapperky se ve zkoumaném vzorku objevovala sporadicky (hlubší analýzou této 

problematiky se zabývá druhá výzkumná otázka). Ze zkoumaných médií se postavě ženských rapových 

interpretek nejvíce věnoval pořad Scéna s Mary C, který rapperky prezentoval jako důležitou součást 

hiphopové komunity, která se zasloužila o mnoho úspěchů napříč historickým vývojem hiphopové 

žánru. Obdobný názor byl sdílen napříč sledovanými médii, přesto se ve výzkumném vzorku objevuje 

rozporuplná konstrukce obrazu postavy rapperky v souvislosti s vyjadřováním hypersexualizované 

image, spíše než s jejich tvorbou.   

V případě pořadu Scéna s Mary C je zřejmá snaha o emancipaci tohoto pohledu s mužskými rappery. 

Jak Scéna s Mary C, tak i magazín Refresher zároveň poukázaly na odlišné přístupy samotných rapperek 

k sebeprezentaci na hudební scéně. Některé přistupují k rapu obdobně tvrdším způsobem, jako většina 

mužských interpretů, jiné naopak dávají přednost vyjádření své ženskosti. V závěru však při aplikování 

obou přístupů naráží na vnímání autentičnosti jako zásadního faktoru, který je značně subjektivní. 

Marginalizace hlasů žen v hiphopovém prostředí navazuje na teorii subkulturního kapitálu, kdy 

k dosažení stejného respektu je zapotřebí vynaložit mnohem větší úsilí. 

VO2 – Jaká je genderová vyváženost analyzovaného obsahu? 

Na předchozí výzkumnou otázku navazuje otázka genderové vyváženosti analyzovaného vzorku, 

prováděná metodou kvantitativní analýzy. V rámci zkoumání jsem zjišťovala, jak často a v jakém 

rozsahu se objevuje postava rapperky ve vybraných médiích. Obsah magazínu Refresher a blogu 

Mixtape Spojka byl analyzován z hlediska četnosti zařazení ženských interpretek do psaného textu 

v porovnání s mužskými interprety. Vzhledem k tomu, že obsah rozhlasového pořadu Scéna s Mary C 

je úzce provázán s přehrávanou hudební složkou, jsem se u tohoto  pořadu zaměřila na podíl ženských 

rapových interpretek na celkovém počtu přehrávaných písní. 

V případě psaného textu byly ženské hiphopové interpretky zmiňovány velmi sporadicky. Z celkového 

počtu sedmi (v roce 2017), resp. osmi raperů (v roce 2020), kteří byli v textech blogu Mixtape Spojka 
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zmíněni, se v obou sledovaných obdobích objevila pouze jediná ženská interpretka. Obdobného 

výsledku dosáhl i časopis Refresher v roce 2017, kdy byla v rámci sledovaného období zmíněna jediná 

interpretka z celkem 75 raperů. V roce 2020 byl obsah magazínu Refresher vyváženější – podíl 

rapperek tvořil celkem 27 % z celkového počtu interpretů. Nutno však dodat, že 25 z těchto celkem 31 

rapperek se objevilo v jediném článku, nazvaném „Ženský rap a Česko. Zmapovali jsme historii a vývoj 

českého ženského rapu“. 
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Summary 
In the theoretical section of my thesis, I examined the history of the hip hop subculture from a global 

perspective and its evolution in the Czech Republic. I focused on the evolution of hip hop as a music 

genre, on main milestones in the evolution of its media, and the connection of the context with the 

other aspects of the distribution of the hip hop subculture into the mainstream. The methodological 

basis of the thesis is academic subculture studies, cultural studies, and postsubcultural approaches.  

A significant part of my thesis was devoted to the typology of the figure of a rapper and a female 

rapper. Based on theoretical knowledge I determined three fundamental types of rappers – gangsta 

rapper, sensitive rapper, socially conscious rappers. I also paid attention to the perception and 

development of female rapper’s characteristics, which was subsequently the topis of my third research 

question, concerning the gender equilibrium of media content and also the media representation of 

female rap performers.  

HVO – What is the content, visual and linguistic aspect of the researched media, alternatively how 

did it develop during the researched period? 

For my analysis, I chose three different types of media as a way to diversity the content. In the case of 

comparing hip hop media, their visual and linguistic side also remains a crucial factor, especially the 

connections between the monitored media. From the visual or linguistic point of view, no significant 

changes were recorded during the time definition of the sample. However, it should be mentioned 

that the linguistic aspect used was similar in the case of all examined media – as in genre-oriented 

media, slang expressions and anglicisms were used, referring to the historical origin of hip hop. A 

significant part of the researched content was colloquial Czech language with the use of expressive 

expressions - the effort to address the younger generation of readers is obvious, rather than strictly 

adhering to the standard written language (even in the case of a public radio program). For a deeper 

analysis of the development in terms of linguistic part, it would therefore be necessary to compare the 

media from the beginning of Czech hip-hop subculture, ie the print media.  

In contrast, in terms of content, all three examined media changed. In the case of written media, ie 

Refresher magazine and the blog Mixtape Spojka, the author's own content was primarily expanded. 

The Mixtape Spojka blog transformed the medium, moving from a complementary side to so-called 

listening sessions to a website that regularly publishes broader thematic content, such as newsletters, 

interviews, or photo editorials. In both monitored periods, the Refresher magazine was characterized 

by short descriptive articles on the topic of personal life or the current projects of hip hop performers; 

in 2020, the magazine's content expanded to include more frequent publication of interviews, music 

charts, or reviews.  
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On the contrary, in the case of the radio show Scéna s Mary C, there was a decrease in the number of 

interviews and guests on the radio show. Compared to 2017, when a total of 5 interviews were 

published out of a total of eleven broadcasts, none was published in 2020. However, behind this 

situation, it is also possible to look for a correlation with the termination of the program's broadcasting 

during the second monitoring period. In contrast to most articles in Refresher magazine or the blog 

Mixtape Spojka, the host of Scéna s Mary C often expressed her views, such as disagreement with the 

stereotypical perception of the rap genre and the character of the rapper. The structure of the 

program, including the sharing of attitudes or monitored topics, remained unchanged during the 

monitored period. 

 As indicated in Chapter 10 focusing on the discussion of the results of the analysis, in order to record 

more significant changes in the content, and especially the visual and linguistic aspects of the media, 

it would be necessary to extend the timeline of the sample. 

VO1 – How do the given media present the character of a rapper/female rapper? 

As the main subject of critical discursive analysis, I chose the way in which the rapper's character was 

viewed by selected media. The analysis follows the classification of theoretical characteristics of 

rappers, which changed with the development of the hip hop genre, and which was described in 

Chapter 5. For many decades, social discourse portrayed the rapper as gangsters. An important 

question, therefore, was whether this image of the rapper's character continues to appear in the media 

space, or whether there is a clear shift in the analyzed texts to diversify the characteristics of the 

performers.  

The figure of the rapper is perceived positively across the examined sample. Nevertheless, it should be 

emphasized that the content focused on the characteristics of rappers accounted for a low proportion 

of the total sample analyzed. At the same time, the content thus focused on was unevenly distributed 

among the individual media. The main topic of the Refresher and Mixtape Spojka published media 

content was the current work of hip hop performers, their closer characteristics and typology often 

lagged behind in the texts. On the contrary, the radio show Scéna s Mary C focused, in addition to 

current topics, on placing information in a historical context, including comments on the characteristics 

of the mentioned performers.  

In the case of the Mixtape Spojka blog, this is mainly an implicit expression using short information 

news. In 2017, I did not identify any content to analyze the character of the rapper. In the second 

monitored period, Mixtape Spojka offered an overview of news and at the same time an introduction 

to issues related to the hip-hop community. In the texts of published newsletters, for example, the 

issue of the character of a sensitive rapper is mentioned several times with reference to the growing 
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number of mental illnesses and suicides among rappers. Due to the descriptive nature, and especially 

the small scope of individual texts, the medium was not suitable for deeper analysis.  

In the Refresher magazine, the figure of the rapper was presented in a total of 75% of the total number 

of 52 analyzed texts. Fifteen of them focused on the deeper characteristics of the performers 

themselves. The magazine presents the character of a rapper in different ways, and its content clearly 

preserves the typology of gangsta rapper, sensitive rapper, socially conscious rapper, and female 

rapper. At the same time, there is a reference in the articles to new types of rappers, based on the 

newly emerging sub genres of hip hop, such as Scam-rap. However, some statements within the 

sample may indicate an attempt to find a parallel with the stereotypical understanding of the rapper's 

character. As An example, we can mention the Scam-rap artist Teejayx6, who is presented in the 

magazine as a "modern internet gangster", although rather than the characteristics of a gangster, he 

meets the characteristics of an internet fraudster. 

 Against the above-mentioned, the Scéna s Mary C is the only research medium clearly against the 

stereotypical perception of rappers. The presenter often links the character of the rapper with political 

or socio-economic discourse. She represents a justifying attitude towards the rapper's character and 

including society's very often stereotypical perception about the causes. She points out the shift in the 

perception of the rapper's character by the public and the media and analyzes the broader social 

context and socio-economic causes. 

From the point of view of gender balance, the content focused on male performers still prevails; the 

characteristics of the rapper's character appeared sporadically in the examined sample (a deeper 

analysis of this issue is dealt with in the second research question). Of the researched media, the show 

Scéna s Mary C devoted most attention to the female rappers. The presenter presented female rappers 

as an important part of hip hop community and as individuals who contributed to many successes 

across the historical development of the hip hop genre. A similar view was shared across the monitored 

media, yet in the research sample, there is a contradictory construction of the image of the rapper's 

character in connection with the expression of a hypersexualized image, rather than with their 

creation. In the case of the radio show Scéna s Mary C, the attempt to emancipate this view with male 

rappers is obvious. Both Scéna s Mary C and Refresher magazine also pointed out the different self-

presentation approaches of the female rappers on the music scene. 

Some female rappers approach rap in a similarly tougher way as most male performers, while others 

prefer to express their femininity. In the end, when applying both approaches, the perception of 

authenticity is a fundamental factor, which is highly subjective. The marginalization of women's voices 



71 
 

in a hip-hop environment follows the theory of subcultural capital, where much greater effort is 

needed to achieve equal respect. 

VO2 – What is the gender balance of the analyzed content? 

The previous research question is followed by the question of the gender balance of the analyzed 

sample, performed by the method of quantitative analysis. As part of the research, I detected how 

often and to what extent the figure of the female rapper appears in selected media. The content of 

Refresher magazine and the blog Mixtape Spojka was analyzed in terms of the frequency of inclusion 

of female performers in the written text in comparison with male performers. Due to the fact that the 

content of the radio show Scéna s Mary C is closely connected with the playing music, in the case of 

this program, I focused on the share of female rap performers in the total number of played songs. 

 In the case of the written text, female hip-hop performers were mentioned very sporadically. Of the 

total number of seven (in 2017) or rather eight of the rappers (in 2020) who were mentioned in the 

texts of the Mixtape Spojka blog, only one female performer appeared in both monitored periods. A 

similar result was achieved by the Refresher magazine in 2017 when the only female performer out of 

a total of 75 rappers was mentioned during the analyzed period. In 2020, the content of Refresher 

magazine was more balanced - the share of rappers accounted for a total of 27% out of the total 

number of performers. It is necessary to add, that 25 of these 31 female rappers appeared in a single 

article, entitled "Women's Rap and the Czechia. We mapped the history and development of Czech 

women's rap. " 
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Příloha č. 2: Výsledky obsahové analýzy genderové vyváženosti analyzovaných médií 

• Refresher: 

2017 2020 

článek muži  ženy článek muži  ženy 

1 10   1 3   

2 1 1 2 5 1 

3 14   3 1   

4 1   4 2   

5 1   5 1   

6 2   6 3   

7 14   7 0 0 

8 2   8 16 1 

9 1   9 3 25 

10 1   10 1 1 

11 1   11 26 2 

12 2   12 12 1 

13 3   13 12   

14 3    85 31 

15 1      
16 1   Podíl ženských 

interpretů  
26,72 % 

17 1   

18 1      
19 2      
20 5      
21 2      
22 2      
23 1      
24 2      
25 1      

 75 1    
      

Podíl ženských 
interpretů  

1,32 %    

   
  

 

 

• Mixtape Spojka: 

2017 2020 

článek muži  ženy článek muži  ženy 

1 0 0 1 3 1 

2 0 0 2 0 0 

3 7 1 3 3 0 

 7 1 4 2 0 

    8 1 

      

Podíl ženských 
interpretů  

12,50 % 
Podíl ženských 

interpretů  
11,11 % 
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• Scéna s Mary C 

2017 2020 

článek muži ženy článek muži ženy 

1 18 1 1 14 17 

2 16 0 2 20 11 

3 11 7 3 19 11 

4 12 5 4 25 2 

5 2 23 5 22 5 

6 10 14 6 21 11 

7 19 5  121 57 

8 14 4    

9 18 8 Podíl ženských 
interpretů  

32,02 % 
10 22 9 

11 15 5    

 157 81    

      

Podíl ženských 
interpretů  

34,03 %    

   

 


