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Abstrakt: 

Bakalářská práce rozebírá interakci mezi hudebním tvůrcem a posluchačem v prostředí 

internetu. Popisuje vybrané komunikační nástroje web 2.0, jejich výhody a nevýhody. Pozor-

nost je také věnována otázce sebeprezentace na internetu a základním faktorům, které ji 

ovlivňují. Práce zasazuje sociální komunikaci do aktuálního kontextu hudebního průmyslu 

a popisuje provázanost jeho změn se způsobem komunikace na internetu. Na šesti krátkých 

případových studiích v praktické části dokládá inovativní využití komunikačních kanálů 

hudebními tvůrci. Závěr shrnuje získané informace a nabízí vysvětlení, proč bude mít sociální 

komunikace v rámci hudební komunity svoji váhu i v budoucnosti. 

 

Klí čová slova: sociální komunikace, počítačem zprostředkovaná komunikace, hudební 

komunita, komunikační nástroje web 2.0, sociální web 

 

Abstract: 

This bachelor thesis deals with the interaction between musicians and listeners on the 

internet. It describes selected communication tools of web 2.0, their benefits and drawbacks. 

The thesis is also concerned with the issue of self-presentation on the internet and the factors 

affecting it. Social communication on the internet is placed in the context of today's changing 

music industry. The thesis illustrates innovative usage of communication tools by musicians 

in six short case studies. The last part summarizes collected the findings of the research and 

offers an explanation as to why the social communication in music community will maintain 

its place in the future. 

 

 

Keywords: social communication, computer-mediated communication, music community, 

communication tools of web 2.0, social web
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Předmluva 

Předkládaná bakalářská práce s názvem „Sociální interakce uživatelů internetu na 

příkladu online hudební komunity“ odráží můj dlouhodobý zájem o možnosti využití nástrojů 

počítačem zprostředkované komunikace. Jako cílovou skupinu, na níž bych mohl komuni-

kační proces a jeho specifika popsat, jsem si vybral hudební komunitu, a to z toho důvodu, že 

se v ní několik let aktivně pohybuji. Vznik této práci dalo tedy nejenom studium na ÚISK, ale 

i průnik mých osobních zájmů. 

 

V souladu se zadáním práce jsem popsal komunikaci hudebních tvůrců a posluchačů 

v prostředí internetu. Věnoval jsem se identitě internetových uživatelů a otázce, zda jde 

o komunikaci masovou, či interpersonální. Z důvodu zasazení práce do logického kontextu 

událostí posledních let bylo nutné její téma rozšířit. Pro zdůvodnění motivace hudebních 

tvůrců ke komunikaci v rámci online hudební komunity jsem zpracoval i krátkou sumarizaci 

změn v hudebním průmyslu a zohlednil vliv, který na něj měly digitální technologie a nová 

média. 

 

Práce je rozčleněna do tří kapitol. V první kapitole na teoretické úrovni představuji 

klíčové pojmy tohoto textu. Věnuji se počítačem zprostředkované komunikaci, jejímu dělení 

a specifikům identity uživatelů internetu. Tato kapitola má za cíl uvést čtenáře do 

problematiky a představit termíny, se kterými budu dále pracovat. 

 

V kapitole „Web 2.0 jako platforma pro komunikaci“ se zabývám tím, co přinášejí 

komunikační prostředky internetu běžným uživatelům – zajímá mě sociální stránka věci. 

Z tohoto důvodu nejprve věnuji prostor popisu web 2.0 a dále popisuji nástroje počítačem 

zprostředkované komunikace, které nabízí. V poslední části této kapitoly rozebírám vztahy 

uvnitř online hudební komunity (konkrétně mezi hudebním tvůrcem a posluchačem). Neroz-

vádím technické aspekty přenosu dat po internetu. Předpokládám jednak, že je s nimi čtenář 

na teoretické úrovni obeznámen, a navíc se jedná o látku, která by mohla být námětem 

samostatné práce.  

 

Třetí kapitola tvoří praktickou část této práce. Formou krátkých případových studií 

ukazuji komunikaci šesti konkrétních hudebních tvůrců (Imogen Heap, The Streets, Trent 

Reznor, Radiohead, Die Antwoord, Tyler, the Creator) s posluchači. Rozebírám komunikační 
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nástroje, které využili, věnuji se jejich vzájemným vztahům a v neposlední řadě beru v potaz 

jejich motivaci pro interakci hudebník-posluchač.  

 

V posledních třech letech byly zpracovány na podobné téma dvě práce. Naďa Józsová 

se v „Trendy ve vývoji počítačem zprostředkované komunikace“ ovšem věnuje čistě CMC 

a nevztahuje text na konkrétní skupinu lidí. Matej Zeliska oproti tomu v práci „Internetové 

sociálne siete ako nástroj sebaprezentácie mladých hudobných interpretov v ČR a na Slo-

vensku“ s konkrétními hudebními interprety pracuje, chybí mu ovšem dostatečně silné příkla-

dy, na nichž by sociální komunikaci předvedl. 

 

Při psaní bakalářské práce jsem čerpal z tištěných zdrojů – odborných monografií 

a článků, které se věnují problematice počítačem zprostředkované komunikace a sociální 

komunikaci. Základnu využitých pramenů jsem rozšířil o elektronické zdroje, jež našly uplat-

nění především při zpracování poslední kapitoly práce. Vycházel jsem především z děl The 

Music Industry: Music in the Cloud [WIKSTRÖM, 2009], Psychologie komunikace 

[VYBÍRAL, 2009] a New Potentials for "Independent" Music: Social Networks, Old and 

New, and the Ongoing Struggles to Reshape the Music Industry [WENDEL, 2008]. Vzhledem 

k povaze zpracovávaného tématu převažují anglicky psané zdroje. Až na výjimky se jedná 

výlučně o zdroje mladší pěti let. Vhodným podkladem se ukázala být i na počátku roku mnou 

zpracovaná rešerše „Sociální interakce uživatelů Internetu se zaměřením na online sociální 

sítě a další komunikační kanály Web 2.0“ pro předmět Bibliografické rešeršní služby. Seznam 

použité literatury je zpracován v souladu s normami ISO 690 a ISO 690-2. Bibliografické 

odkazy v textu jsou formátovány dle Harvardského systému – pomocí prvního údaje záznamu 

a roku vydání. 

 

Závěrem předmluvy bych velice rád poděkoval vedoucí mé bakalářské práce PhDr. 

Petře Zie Slukové za efektivní konzultace, cenné rady a podporu v průběhu psaní a zpra-

covávání celého textu. 
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1. Úvod 

 Web na počátku třetího tisíciletí zaznamenal výrazné změny. Stal se přístupnějším, 

a komunikace a informace v něm se staly provázanějšími. Došlo k transformaci do jeho druhé 

fáze a byl definován Web 2.0. Uživatel se stal jeho středobodem a služby, které web 2.0 

nabízí, se nyní orientují právě na něj. Sociální web podporuje participaci uživatelů na tvorbě 

obsahu. Přizpůsobuje se jim a jejich preferencím, a nechává je zasahovat do svého jádra. 

 

Díky vyšší přístupnosti rychlého internetového připojení jsou uživatelům dostupné 

i komunikační kanály, které byly dříve široké veřejnosti vzdálené z důvodu jejich nároků na 

kvalitu přenosu. Podcasting, webcasting a vlogy jsou běžnou součástí socializace na webu 

a rozšiřují tak výčet možných komunikačních prostředku. S tímto faktem a s větší socializací 

uživatelů na webu souvisí i efektivnější spolupráce a tvorba komunit, které již nejsou 

odkázány pouze na textovou komunikaci. 

 

 V úvodu této práce je třeba vymezit pojem hudební komunita. Jde o skupinu pojí-

mající jak laickou veřejnost, tak odborníky s hudebními znalostmi. Hudební komunita zahr-

nuje uživatele aktivně spravující portály, kde se o hudbě diskutuje a kde se společnými silami 

katalogizuje, ale i pasivní uživatele, kteří informace pouze vyhledávají a komunikačního 

procesu se neúčastní. Do hudební komunity patří posluchači, ale i hudební tvůrci samotní. 

Právě vztahem mezi hudebními tvůrci a posluchači se tato práce zabývá, neboť dříve byly 

jejich role oddělené a kontakt mezi nimi existoval pouze na úrovni masové komunikace. 

Komunikační nástroje web 2.0 ale nabízejí cestu, jak realizovat komunikaci na osobnější bázi. 

 

 Motivací ke komunikaci hudebních tvůrců s posluchači se staly i významné změny, 

které zaznamenal hudební průmysl v poslední dekádě. Odklon od klasického modelu umělce 

zastupovaného vydavatelstvím, šíření hudby digitálně (a to legálně i nelegálně) – obojí nutí 

hudebního tvůrce hledat nové cesty propagace a prezentace své tvorby veřejnosti. Propojení 

komunikačních prostředků, které dnes web nabízí, a jejich aktivní využívání, je ideální cestou 

jak toho dosáhnout. 
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2. Interakce uživatel ů v prost ředí internetu 

2.1 Sociální komunikace 

 Stěžejním pojmem, který je pro potřeby této práce vymezit, je sociální komunikace. 

Nejde o vlastní způsob komunikace jako takové, ale pouze o určitý náhled na komunikační 

proces, přičemž věcí, jež nás zajímá, jsou jeho výstupy. „Termín sociální komunikace se tedy 

používá, jde-li o účel a výsledek komunikace, ať už jde o komunikaci mezi jedinci, jedincem 

a skupinou či institucí nebo mezi skupinami či institucemi navzájem.“ [MUSIL, 2010] 

Sociální komunikace provází společenský styk jako takový. Je založena na tom, že se 

účastníci komunikace vzájemně ovlivňují. Jinou definici, která lépe popisuje sociální 

komunikaci, jako proces sdílení informací v rámci společenských útvarů poskytuje Svatoš: 

„Sociální komunikace se bezprostředně dotýká člověka jako individua; způsobuje změny 

v osobnosti, ovlivňuje lidské chování a názory. Je nedílnou součástí společné činnosti lidí.“ 

[SVATOŠ, 2002] 

 

Jaké je tedy praktické uplatnění sociální komunikace v případě interakce hudebního 

tvůrce a posluchače? Sociální komunikace může mít za cíl motivovat nebo ovlivňovat jednání 

příjemce sdělení, čehož se využívá například v reklamě. Propagační funkce nalezne využití, 

ať už jde o přenos názoru, myšlenky, nebo snahu o změnu postoje posluchače. Typickým 

příkladem může být snaha přesvědčit příjemce sdělení o kvalitách produktu nebo služby. 

Dalším ze způsobů využití sociální komunikace jsou public relations. Cílem je budovat a udr-

žovat dobrou image jedince či instituce v očích veřejnosti. „Na rozdíl od reklamy a dalších 

spíše invazivních marketingových postupů v práci PR nestačí jednosměrná komunikace. 

Nestačí veřejnost pouze informovat, je nutno jejímu hlasu zároveň pozorně naslouchat.“ 

[MUSIL, 2010] Právě udržování pozitivních vztahů s posluchači online sociální komunikace 

napomáhá. 

 

2.2 Počítačem zprost ředkovaná komunikace (CMC) 

2.2.1 Definice a vymezení 

 Computer-mediated communication (CMC), je do češtiny překládána jako počítačem 

zprostředkovaná komunikace. Ze své podstaty se jedná o jakoukoliv komunikaci, která 

probíhá mezi dvěma stranami přes prostředníka – počítačové technologie. Jako konkrétnější 
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definice nám může posloužit vymezení, jež zvolil John December: „CMC je proces lidské 

komunikace uskutečňovaný skrze počítače, který ovlivňuje osoby situované v určitých 

kontextech, jež se zapojují do průběhu formování média pro různorodé účely.“  [DECEMBER, 

1997]  

 

Podobně jako při komunikaci tváří v tvář dochází i při počítačem zprostředkované 

komunikaci k vytváření vazeb mezi jednotlivými účastníky. Jejich role nejsou v průběhu 

komunikace neměnné, střídají se a mimo přenos informací dochází na základě vzniku zmiňo-

vaných vazeb mezi komunikujícími i ke vzniku vazeb sociálních. 

 

2.2.2 Dělení 

Hlavním hlediskem, podle kterého můžeme počítačem zprostředkovanou komunikaci 

dělit, je čas. CMC v současnosti běžně poskytuje jak možnost synchronní, tak asynchronní 

komunikace. 

 

Synchronní komunikace neboli komunikace probíhající v reálném čase (real-time) je 

efektivnější a díky možnosti účastníků v rychlém sledu reagovat a měnit role komunikátora 

a komunikanta také více připomíná komunikaci tváří v tvář. Rychlost toku dialogu ale samo-

zřejmě závisí na obou stranách. I když kanál využívaný k přenosu sdělení synchronní komu-

nikaci podporuje, příjemce ho může dekódovat až později z důvodu informační bariéry anebo 

i z důvodů osobních [JONES, 1998]. V osobním kontaktu je rychlost komunikace plně v režii 

jednotlivých účastníků. Ovšem např. v případě komunikace v podniku či nějaké větší společ-

nosti je využívání synchronních komunikačních kanálů asynchronním způsobem nežádoucí. 

Synchronní komunikace je ideálním prostředkem pro vytváření sociálních vazeb právě díky 

svojí efektivitě a faktu, že připomíná klasickou face-to-face interakci. 

 

Asynchronní komunikace neprobíhá v reálném čase, každé sdělení čeká neomezenou 

dobu, než ho komunikant vyzvedne a dekóduje. To, že sdělení úspěšně dorazilo od zdroje 

k příjemci, může komunikátor zjistit až na základě zpětné vazby. Vzhledem k možným delším 

časovým intervalům je efektivita asynchronní komunikace v porovnání s komunikací 

synchronní logicky výrazně nižší. Výhodou je naopak možnost sdělení lépe připravit 

(formulovat), tak aby příjemce neměl s jeho dekódováním výraznějších problémů. 
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Asynchronní komunikační kanály také zpravidla nabízejí možnosti archivace sdělení, jejich 

editace, mazání apod. 

 

2.3 Identita ú častník ů komunikace na internetu 

2.3.1 Sebeprezentace 

Při komunikaci v prostředí internetu má uživatel možnost formovat a budovat svoji 

identitu od základu znovu. Sebeprezentace je pak jen v jeho rukou. Jsme svědky několika 

jevů, které je nutné blíže představit. Kvůli specifikům počítačem zprostředkované 

komunikace, která je založena primárně na asynchronní výměně textových zpráv, odpadá 

klasická verbální a nonverbální stránka projevu a uživatelé jsou ochuzeni i o většinu dalších 

faktorů, které skýtá komunikace tváří v tvář. Ať už je to fyzický kontext, nebo třeba sociální 

status. 

 

V prostředí internetu se tak projevuje disinhibice: odložení zábran – změna v chování 

uživatele, který má v komunikaci větší pocit jistoty. Disinhibice se může projevit pozitivně. 

V tom případě je pak člověk otevřenější, nekonfliktní a v komunikaci uvolněnější. 

Negativním efektem může být až přílišná upřímnost a díky ztrátě studu a zábran, které by 

uživatel v reálném světě měl, i větší míra agresivity, obscénní chování a snaha provokovat. 

Pokud je toto chování dovedeno do extrému, jedná se o tzv. flaming [SULER, 2002]. 

 

Na disinhibici se podílí několik faktorů [VYBÍRAL, 2009]. Tím základním je 

anonymita. V online prostředí není uživatel vidět, dokud sám neuzná za vhodné. Může se 

prezentovat jen přezdívkou, která o něm ale nemusí vypovídat zhola nic. Identifikovat ho sice 

je možné, ale víme o něm jen to, co nám sám odhalí. 

 

Dalším z faktorů posilujících disinhibici je neviditelnost. Již bylo zmíněno, že 

v počítačem zprostředkované komunikaci odpadá hledisko fyzického komunikačního 

kontextu. Pokud člověk využívá pro komunikaci nějaké z textových nebo audio rozhraní, 

ostatní uživatelé nevidí, jak se tváří a zda jeho nonverbální komunikační znaky odpovídají 

obsahu toho, co nám sděluje. 
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Asynchronní hledisko CMC umožňuje dát si na čas s odpovědí a své sdělení lépe 

formulovat. Uživatel tedy není vystaven tlaku okamžité nutnosti odpovídat a může lépe 

kontrolovat svoji reakci. 

 

Nemalou měrou se na disinhibičním efektu podílí i solipsistická introjekce. Jde 

o projekci našich vlastních představ do osoby, se kterou komunikujeme. Přestože neznáme 

pravou identitu osoby, na základě jejího chování a virtuální identity si dotváříme její celkové 

rysy a charakter. V některých případech můžeme při komunikaci s ní v duchu slyšet i její hlas 

a představovat si, jak vypadá – opět se jedná o promítnutí našich představ do osoby jiného 

uživatele. 

 

Konečně se na disinhibici podílí i stírání sociálních rozdílů – neutralizace statusu. 

Postavení komunikujících uživatelů v reálném světě je pro komunikaci online bezpředmětné, 

alespoň do té doby, než je jejich identita definována [SASSENBERG, 2003]. Mohli bychom 

hovořit i o rovnoprávnosti uživatelů na internetu – startovní čára je určena pouze vyjadřo-

vacími prostředky účastníků komunikace a jejich znalostmi. 

 

Extrémní formou disinhibice je disociace. Od své online identity se můžou uživatelé 

v některých případech sami distancovat a tvrdit, že jejich chování a způsob komunikace (např. 

přespříliš agresivní a ofenzivní) na internetu neodpovídá jejich reálné identitě. 

 

Všechny tyto faktory umožňují uživatelům konstruovat svoji online virtuální identitu. 

Tato identita může být naší absolutní reprezentací, ale může se omezovat kupříkladu jen 

na pozitivní vlastnosti, nebo vlastnosti a rysy, které bychom chtěli mít. Virtuální identita 

může být otiskem našich vědomých i nevědomých přání [ŠMAHEL, 2010]. 

 

2.3.2 Vztahy 

Pozitivní faktory disinhibice – otevřenost, uvolněnost a větší chuť komunikovat 

s ostatními uživateli – jsou základním kamenem vzniku komunit na internetu. Sociální rozdíly 

mezi uživateli se smazávají, ti zůstávají anonymní a navzájem o sobě prozradí jen to, co 

uznají za vhodné. Sdružují se na základě společných zájmů, prožitků a cílů z reálného světa. 

Geografická poloha přestává být limitujícím faktorem a komunikace informací je efektivnější 

a rychlejší [YAO, 2006]. Komunity se formují v akademické sféře, kde dávají prostor 
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odborníkům komunikovat nové poznatky z jejich oborů, ale vznikají také běžné zájmové 

skupiny. 

 

Online hudební komunita je poměrně široký pojem. Jde o spektrum pojímající jak 

laickou veřejnost, tak uživatele s téměř encyklopedickými znalostmi hudebních žánrů 

a hudební historie. Hudební komunita zahrnuje uživatele aktivně spravující portály, kde se 

o hudbě diskutuje a kde se společnými silami katalogizuje, ale i pasivní uživatele, kteří 

informace pouze vyhledávají a komunikačního procesu se neúčastní. Do hudební komunity 

patří posluchači, ale i hudební tvůrci samotní. Díky vzájemné provázanosti rolí v komunitě se 

ale hranice mezi nimi stává tenčí, a tam, kde dříve hudební tvůrci využívali ke komunikaci 

pouze masová média, nyní dostává prostor dialog. 

 

Komunikační vztah mezi známou osobností a jejím obdivovatelem se nazývá 

para-sociální interakce. Posluchači jsou pro hudebníka neznámou masou. Ten netuší, kdo se 

za ní skrývá a jaká je identita jednotlivců. Naopak hudební tvůrce je pro posluchače osobou, 

o níž se mohou domnívat, že je jim dobře známá – informace o něm jsou veřejně dostupné. 

Při přijímání zpráv, které hudební tvůrce vysílá, tak mají posluchači tendenci vnímat 

komunikaci jako interpersonální [PERSE, 1989]. Nutno dodat, že v dnešní době už se často 

o interpersonální komunikaci opravdu jedná; více se tomuto tématu ale věnuje třetí kapitola. 

 

Recipienty sdělení v prostředí internetu (v tomto konkrétním případě posluchače) 

můžeme rozdělit do několika skupin. Základní dělení zahrnuje aktivní a pasivní uživatele. 

Aktivní reagují, poskytují hudebnímu tvůrci zpětnou vazbu; případně komunikují jeho sdělení 

dalším posluchačům a udržují ho v oběhu. Tato skupina uživatelů je v komunikaci vidět lépe 

než pasivní, díky nim se střídají role komunikátora a komunikanta. V některých případech se 

potom díky vyšší frekvenci výměn těchto rolí komunikace mezi hudebním tvůrcem a poslu-

chačem podobá dialogu. Pasivní uživatel se do komunikace nezapojuje – sdělení pouze přijí-

má, ale zpětnou vazbu nevytváří. Komunikace s pasivními uživateli má blíže ke komunikaci 

masové. 

 

Případné další dělení může probíhat na základě vztahu posluchačů k hudebnímu 

tvůrci. Přeneseně lze i pro další komunikační kanály využít Bednářovo rozdělení uživatelů 

sítě Facebook do následujících skupin [BEDNÁŘ, 2011]: 
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• Advokát je ze své podstaty nekritický fanoušek. Jedná se o aktivního uživatele, který 

téměř bez výjimky reaguje na jakékoliv nové sdělení a pravidelně se zapojuje do dis-

kuze. Zprávy přijaté od hudebního tvůrce šíří dál a má tendenci hudebníka obhajovat 

před kritiky. 

• Aktivní podporovatel se taktéž zapojuje do diskuze. Neadoruje sice hudebníka 

stejnou měrou jako advokát, ale taktéž komunikuje dál přijatá sdělení a napomáhá 

jejich virálnímu šíření po internetu. 

• Pasivní podporovatel se do dialogu s hudebním tvůrcem nezapojuje. Komunikovaná 

sdělení nesleduje na pravidelné bázi, ale má přehled o tom, co se děje, a v krajních pří-

padech se dokáže aktivizovat. 

• Neutrální uživatel neexistuje. Bednář uvádí, že tato skupina je jen přechodné stadium 

a plodí podporovatele nebo odpůrce. Neutralitu posluchač ztrácí, jakmile se vůči 

hudebnímu tvůrci názorově vyhraní. 

• Konstruktivní kritik  se nesnaží hudebního tvůrce cíleně poškodit. Zná problematiku, 

zapojuje se do diskuze a pádnými argumenty je možné ho přetáhnout do jedné ze sku-

pin podporovatelů. 

• Destruktivní kritik  se od konstruktivního liší tím, že ho nelze přesvědčit. Nebývá 

iniciátorem komunikace, ale do dialogu se aktivně zapojuje. Je negativní, jeho přístup 

bývá vyhraněný a v extrémních případech může diskuzi sabotovat (trolling). 

 

2.3.3 Sdělení a jeho dekódování 

Obecně může mít vliv na schopnost dekódovat sdělení buď technologie použitá k jeho 

přenosu, anebo jazykové dispozice účastníků komunikace. Tato práce nemá ambice rozebírat 

technické vlastnosti jednotlivých komunikačních nástrojů na internetu a z nich plynoucí 

problémy při přenosu dat. Stručně ale zmíním jazykové proměny, ke kterým při počítačem 

zprostředkované komunikaci dochází. 

 

Vybíral uvádí: „V ětšinu jazykových změn vysvětluje úspora času, zrychlení výměny 

informací a odklon od jazykové krásy ke komunikační utilitárnosti.“ Jazykové proměny pak 

odůvodňuje následně [VYBÍRAL, 2009]: 

• Časové hledisko komunikace tlačí její účastníky k rychlým reakcím bez korektur. 
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• Vzájemné ovlivňování skupiny účastníků komunikace a osvojení stejného způsobu 

komunikace má za následek deformování jazyka. S tím souvisí i vznik internetových 

akronymů. 

• Nedostatečná slovní zásoba ovlivňuje vyjadřovací schopnosti. 

• Záměrné deformování pravopisu jako projev vymezení se vůči spisovnému jazyku 

komplikuje dekódování sdělení běžným uživatelům. 
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3. Web 2.0 jako platforma pro komunikaci 

3.1 Obecně o web 2.0 

Pojem web 2.0 se v internetových kruzích v současnosti již dobře zabydlel. V době, 

kdy se objevil, ovšem působil spíše rozpaky a jeho iniciátor Tim O’Reilly byl nucen jeho 

definici upřesnit [O’REILLY, 2006]. Nejedná se o skokový posun ve vývoji webu a zásadní 

technologickou změnu. Přídomek 2.0 neoznačuje ani tak druhou verzi, jako je spíše 

metaforou pro jiný náhled na web a jeho možnosti. Jelikož je internet již běžnou součástí 

našeho života, je i webu 2.0 bližší orientace na lidi samotné. Dává jim do rukou nástroje, které 

umožňují lépe nakládat s daty na síti uloženými, vytvářet a editovat je v reálném čase. 

Umožňuje přizpůsobovat obsah na míru našim preferencím a poskytuje nám nové prostředky 

pro komunikaci. Orientace v obrovském množství dat se zlepšuje právě díky tomu, že web 2.0 

přesouvá moc do rukou uživatelů. A přestože může online publikovat každý, díky sdílení 

informací a úzké spolupráci uživatelů mají data svůj význam a své místo [ZBIEJCZUK, 

2007]. 

 

V České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy je web 2.0 definován 

následovně: „Obecné pojmenování pro různé prvky, služby, technologie apod., které kladou 

důraz na komunitu a její vzájemnou interakci, umožňují uživatelům komunikovat navzájem 

a sdílet společně informace, hudbu, obrázky a videa. Snaží se co nejvíce vyhovět potřebám 

uživatelů (např. portály umožňují uživatelům měnit svůj vzhled podle vlastních preferencí), 

a tak ve srovnání s minulostí se tyto webové služby zaměřují mnohem více na uživatele 

a webové stránky jsou přehlednější.“   [KTD (...), 2008] 

 

 Hlavní užitek web 2.0 neplyne pro hudební komunitu jen z množství komunikačních 

nástrojů, které jí poskytuje. Ty mají ostatně společné téměř všichni uživatelé – tato práce je 

uvádí v kontextu komunikace hudebních tvůrců a posluchačů.  Kouzlo web 2.0 ale tkví také 

v možnosti spolupráce uživatelů v reálném čase. Tyto aktivity daly vzniknout velice zají-

mavým projektům, které staví nejčastěji na bázi kolektivní katalogizace a tagování – 

folksonomii [TERDIMAN, 2006]. Patří mezi ně například aplikace Discogs1, která je jednak 

přehlednou databází vydané hudby, ale zároveň má prvky online sociální sítě a svým 

                                                 
1 Viz http://www.discogs.com 
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uživatelům nabízí i aukce atd. [DISCOGS, 2011]. Dalším příkladem je Last.fm2 – služba, 

která hudbu primárně katalogizuje a sekundárně zpracovává data uživatelů, a na základě 

vyposlechnutých skladeb doporučuje další a skládá žebříčky na míru [BROWN, 2007]. 

 

3.2 Vybrané nástroje CMC ve web 2.0 

3.2.1 Asynchronní komunikace 

3.2.1.1 E-mail 

 E-mail představuje jednu z nejstarších cest pro komunikaci v prostředí internetu. Je to 

rychlý a na ovládnutí poměrně jednoduchý způsob přenosu zpráv – dříve čistě textových, nyní 

umožňující i složitější formátování zprávy, včetně grafických prvků. Díky své povaze asyn-

chronního komunikačního kanálu umožňuje e-mail komunikátorovi sdělení předem promyslet 

a náležitě formulovat, aby bylo pro komunikanta dostatečně srozumitelné. Nepřítomnost 

nonverbálních znaků nutí k co nejjasnějšímu textovému vyjádření. V případě komunikování 

neformálních sdělení nebo přátelských vztahů mezi odesilatelem a příjemcem je časté použití 

„emoticonů“ neboli „smajlíků“. Časové hledisko střídání rolí v komunikaci (tedy odpověď na 

přijatou zprávu) je variabilní, zpravidla ale není prodleva delší než několik hodin 

[HONEYCUTT, 2001]. 

 

Situace v komunikaci hudebního tvůrce s posluchačem je ale rozdílná. Od klasické 

komunikace přes e-mail se liší především nulovou zpětnou vazbou. Alespoň se s ní tedy nepo-

čítá. Tato komunikace probíhá na základě žádosti posluchače o odběr novinek (přihlášení do 

„newsletteru“). Komunikátor – v tomto případě se jedná často pouze o pověřenou osobu, 

která má newsletter na starost – zasílá na nepravidelné bázi komunikantovi – posluchači, 

který zažádal o odběr – zprávy, upozorňující na aktuální dění týkající se interpreta. Tuto 

komunikaci bychom tedy s klidem mohli nazvat masovou, neboť probíhá pouze jednosměrně, 

od jednoho zdroje k více příjemcům. 

 

E-mail bývá jako komunikační médium mezi hudebníkem a posluchačem využíván 

spíše doplňkově a v současnosti již nemá takový význam jako v počátcích internetu – přede-

vším kvůli nepříliš časté aktualizaci. Obsah sdělení je často náhodně generovaný jinými 

systémy a pouze jeho příjemce odkazuje na další komunikační kanály [ELLIS-CHADWICK, 
                                                 
2 Viz http://www.last.fm 
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2011]. Na rozdíl od dalších, zde zmiňovaných prostředků, je tedy využití emailových 

newsletterů více neosobní. Především pak, vycházíme-li z premisy, že komunikátorem není 

samotný hudební tvůrce. 

 

3.2.1.2 Blogy a mikroblogy 

 Termín blog vznikl spřažením slov „web“ a „log“ na konci devadesátých let. 

Blogováním můžeme v současnosti označit téměř jakékoliv periodicky publikované textové 

příspěvky. Tyto příspěvky se mohou zobrazovat buď v dedikovaném rozhraní, nebo jako 

součást jiné webové stránky [KOPECKÝ, 2007]. Blogování se těší na internetu konstantně 

poměrně velké oblibě, neboť je jednoduchou cestou, jak přednést publiku svoje myšlenky, 

názory, nápady, komentáře aktuálního dění nebo propagovat nějaký produkt či službu 

[GUADAGNO, 2008]. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny reverzně chronologicky. Jde 

zpravidla o libovolně dlouhé textové sdělení, které ale může být doplněno i o video, zvuk či 

grafiku. Nevýhodou blogu je, že komunikátor nemá přesnou představu o tom, kdo je 

příjemcem sdělení a kdo blog čte. Vyvozovat může maximálně ze zpětné vazby, která se 

projevuje buď v podobě komentářů pod jednotlivými příspěvky, nebo díky propojení různých 

dalších aplikací web 2.0 (sdílení na sociálních sítích, přeposílání odkazu pomocí IM klientů, 

e-mailem apod.). 

 

 Mezi fenomény poslední doby patří tzv. mikroblogování. Jedná se o krátké textové 

zprávy, jejichž délka je omezena blogovacím rozhraním. Právě díky omezené délce sdělení 

nutí účastníky komunikace k tomu, aby se vyjadřovali jasně, srozumitelně a bez zbytečných 

příkras. Mezi nejznámější mikroblogy patří Twitter, jehož příspěvky (tweety) jsou omezeny 

sto čtyřiceti znaky. Na rozdíl od klasických blogů má komunikátor alespoň částečnou 

představu o tom, kdo všechno tvoří příjemce sdělení. Díky možnosti následovat (follow) se 

mu přehledně zobrazují osoby, kteří se rozhodli jeho tweety odebírat. Zpětná vazba hraje 

v případě mikroblogů větší roli než u těch klasických. Uživatelé sítě Twitter mají možnost 

reagovat na konkrétní příspěvky, ale i sami iniciovat diskuzi. Periodicita jednotlivých sdělení 

je díky omezenému počtu znaků (140) nižší, posílají se po médiu častěji, a tak 

mikroblogování občas připomíná dialog [KIRKEGAARD, 2010]. Pokud příjemce nějaké 

sdělení zaujme natolik, že se rozhodne ho šířit dále, má tuto možnost díky funkci retweet.  
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 Otázkou je, zda blogy řadit do masové komunikace. Na jednu stranu oslovují širokou 

masu, na straně druhé je zde možnost okamžitě reagovat na zpětnou vazbu a střídat 

komunikační role, která v masových médiích chybí. Zbiejczuk tvrdí, že internet dává možnost 

oslovovat velký počet lidí a při tom zachovat individuální přístup. Komunikační model této 

masové individualizace se nazývá „many-to-many“. Záleží jen na velikosti čtenářské 

základny blogu [ZBIEJCZUK, 2007]. 

 

3.2.1.3 Videoblogy 

 Videoblogy (zkráceně vlogy) zaznamenaly většího rozšíření až v posledních letech, 

kdy vyšší přenosová rychlost při přístupu na internet přestala být výsadou vyvolených. 

Audiovizuální materiál je totiž na přenos náročnější. Hlavní výhoda, kterou videoblog nabízí, 

je rozhodně fakt, že kombinuje komunikaci ve verbální i nonverbální rovině. Sdělení je tak 

lépe dekódovatelné a odpadá jedna ze zásadních komunikačních bariér [BENEVENUTO, 

2009]. Při používání většiny komunikačních kanálů, které web 2.0 nabízí, jsou obě strany 

odkázány na textovou komunikaci. Videoblogování spolu s podcastingem tvoří čestnou 

výjimku. 

 

Svojí podstatou se ale neliší od klasických blogů. Na nepravidelné bázi přináší 

odběratelům (které komunikátor znát může, ale nemusí) aktuální informace. Mezi nejznámější 

služby pro sdílení videomateriálu (a tedy i videoblogů) patří YouTube. Pro běžného uživatele 

poskytuje prostor pro nahrávání libovolného počtu patnáctiminutových videí. Videa je možno 

dále sdílet, a to jejich původcem i příjemci [BENEVENUTO, 2009]. 

 

V případě komunikace mezi hudebním tvůrcem a posluchačem je na postu 

komunikátora téměř výlučně hudebník osobně. Komunikant (posluchač) má tak pocit 

těsnějšího kontaktu se známou osobností. Zpětná vazba je realizována stejně jako 

u klasických blogů ve formě komentářů. Ty mohou být (a častěji jsou) v textové formě, nebo 

v podobě dalších krátkých videoodpovědí. Majitel vlogu má možnost komentáře moderovat, 

odpovídat na ně a zasahovat proti uživatelům, kteří nedodržují pravidla apod. 

 

Podobně jako u blogů vyvstává otázka, zda videoblogy řadit do masové komunikace. 

Vše opět závisí na šíři okruhu odběratelů. Komunikační model „many-to-many“ ale můžeme 

aplikovat i v tomto případě. 
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3.2.1.4 Podcasting 

 Název Podcasting pochází z anglického „Personal-On-Demand Broadcasting“. Jedná 

se o předem připravenou audionahrávku. Na rozdíl od písemné komunikace je v podcastu 

snazší vyjádřit emoce díky přítomnosti nonverbálních prostředků. Nahrávka může zahrnovat 

jak mluvené slovo, tak hudbu. Charakter podcastu nemusí být vždy čistě informační, podcasty 

nabízí posluchačům i zábavnou složku – nejčastěji ale kombinaci obého. Jde o komunikaci 

jednosměrnou bez možnosti střídání komunikačních rolí. Získat zpětnou vazbu bývá tedy 

poměrně problematické. Jediným vodítkem je počet stažení/poslechnutí audionahrávky, její 

virální šíření na webu a komentáře. Pro zpětnou vazbu jsou nuceni příjemci sdělení nuceni 

využít jiných komunikačních kanálů [MURRAY, 2009]. 

 

 Podcasting si získal popularitu díky snadné přístupnosti a možnosti stáhnout si 

zvukový záznam i zpětně bez ohledu na to, kdy byl prvně publikován. Lze ho využít 

k distribuci novinek a v případě hudební komunity také k představení nových nebo dosud 

nevydaných skladeb. Sdělení v podcastu tak má nádech jakési exkluzivity, neboť dává 

nahlédnout hudebním tvůrcům pod pokličku. 

 

3.2.2 Synchronní komunikace 

3.2.2.1 Chat 

 Základním nástrojem synchronní komunikace v prostředí internetu je chat. Umožňuje 

rychlou výměnu krátkých textových zpráv mezi účastníky komunikace. Díky časovému 

hledisku se jedná o efektivní komunikační kanál. Především pak díky tomu, že umožňuje 

flexibilní střídání rolí jednotlivých účastníků komunikace. Podobně jako v případě jiných 

nástrojů CMC založených výlučně na bázi přenosu textových sdělení jsou s využitím chatu 

spojeny komunikační bariéry plynoucí z tohoto omezení [SCHWARZ, 2011]. 

 

 Chat podporuje komunikaci dvou a více účastníků. S jejich přibývajícím počtem se ale 

může komunikace stát nepřehlednou. Zvláště pokud většina sdělení směřuje na jednoho 

recipienta (v našem případě hudebního tvůrce). Ten musí poskytovat náležitou zpětnou vazbu. 

Kromě komunikování zpráv musí tedy analyzovat důležitost a význam těch příchozích a na 

tom základě buď odpovídat, nebo ne. Odpovědět všem účastníkům komunikace je mnohdy 

zhola nemožné. 



22 
 

 Chat a synchronní komunikační kanály nemají pro hudební tvůrce až takový význam 

a nenaleznou tudíž v komunikaci hudebník-posluchač tak časté uplatnění. Sdělení se zpravidla 

po skončení diskuze nikde neuchovávají, a tak z dlouhodobějšího hlediska postrádají hodnotu, 

neboť jejich příjemcem jsou pouze v ten moment přítomní účastníci. Komunikovat takto 

nějaké zásadní novinky nebo důležité informace je nesmyslné. Na druhou stranu je chat pro 

hudebníky asi nejosobnějším nástrojem počítačem zprostředkované komunikace, neboť máme 

jistotu, že se bavíme s opravdovou, konkrétní osobou. Jedná se tedy o dobrou cestu, jak se 

svým „publikem“ udržovat pozitivní vztahy. Iniciátorem chatové „session“ ale nebývá umělec 

sám. Většinou je osloven nějakým zpravodajským portálem, který chat s dostatečným 

předstihem inzeruje, aby přilákal posluchače/čtenáře. 

 . 

3.2.2.2 Webcasting 

 Velkou podobností s videoblogováním vyniká webcasting. Zásadním rozdílem je ale 

časové hledisko. Synchronicita má dopad jednak na technickou stránku věci (živé vysílání má 

nižší kvalitu), ale samozřejmě i na samotnou komunikaci [LIN, 2008]. Střídání rolí komu-

nikátora a komunikanta je rychlejší než v případě asynchronních kanálů, ale zdaleka ne tak 

rychlé jako u chatu. Důvodem je fakt, že jedna strana komunikuje přes audiovizuální médium 

a druhá strana (kterou může tvořit jeden a více účastníků) komunikuje přes textové rozhraní. 

 

Webcasting nalezne využití v interakci hudebník-posluchač při prezentaci nového 

materiálu, probírání nových nápadů, živém hraní nebo přenosu hudebních zkoušek. Příjemce 

má možnost okamžitě reagovat a spolu s hudebníkem vést dialog. 

 

3.3 Populární hudba a web 2.0 

3.3.1 Průmysl populární hudby 

 Hudební průmysl jak ho známe dnes, je diametrálně odlišný od hudebního průmyslu 

před více než deseti lety. V posledních letech totiž došlo k zásadním změnám nejen v modelu 

distribuce, ale i ve vztazích mezi nahrávacími společnostmi a hudebními tvůrci [FOX, 2005]. 

Změnil se přístup posluchačů k populární hudbě a přizpůsobit se musel celý průmysl. 

 

Hudba je díky internetu přístupná odkudkoliv a význam fyzických médií, jakožto 

distribučního kanálu se výrazně snižuje. Hudba nyní už nepředstavuje něco, co by posluchač 
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vlastnil a sbíral. To, že byl dříve neoddělitelný hudební obsah a médium, na němž byl uložen, 

dnes neplatí;  hudba se tak daleko více než produktem, který by posluchač kupoval, stává 

službou, kterou posluchač využívá [WIKSTRÖM, 2009]. 

 

Stejně tak vztah mezi hudebními společnostmi a interprety dnes staví na jiných 

základech. Dříve těsné vazby, založené na finanční podpoře hudebního tvůrce ve všech fázích 

procesu tvorby, byly uvolněny, nebo přímo zpřetrhány. Především díky levným technologiím, 

které umožňují tvořit doslova „na koleně“, postrádá pro dnešní interprety význam se velkým 

společnostem upisovat z jiných důvodů, než je zajištění distribuce a vytváření mediálního 

obrazu [WENDEL, 2008]. 

 

Proč ale k těmto změnám dochází? Kde leží počátek tak radikálního odklonu od 

původního modelu hudebního průmyslu, který fungoval od poloviny padesátých let do 

poloviny let devadesátých [WIKSTRÖM, 2009]? Odpověď se dříve mohla schovat bez 

problémů jen za jedno slovo – Napster. Situace je ale komplexnější. Šíření hudby přes nová 

média, jakým je internet, využívání decentralizovaných p2p sítí a možnost získat oblíbenou 

hudbu zadarmo (bez nutnosti platit nahrávacím společnostem – majitelům autorských práv) 

byly příčinou poklesu prodejů fyzických hudebních nosičů v roce 1999 [MCCOURT, 2003]. 

Velké hudební společnosti toto pirátství zpravidla řešily právní cestou. Vnímaly internet jako 

hrozbu, nikoliv jako příležitost. Pokusy oslovit posluchače a využít internet jako kanál 

vhodný k distribuci přišly až později.3 Dalo by se říci, že hudební průmysl zaspal. Kdo si jako 

první začal všímat výhod a možností, které internet nabízel, byly nezávislé hudební 

společnosti. 

 

Dříve se v hudebním průmyslu dala média rozdělit na ta, která měla za úkol umělce 

prezentovat, a ta, která přinášela zisk. První skupina měla vyloženě propagační účel. Hudeb-

ního tvůrce měla představit potenciálním posluchačům a udržovat jeho mediální obraz v hla-

vách posluchačů stávajících. Do této skupiny patří masmédia – noviny, rádio, televize a poz-

ději internet. Druhou skupinu tvořila fyzická média s hudebním záznamem – vinylové desky, 

magnetofonové pásky, kazety a od 80. let kompaktní disky (CD). Jejich úkolem bylo 

generovat zisk. Na konci 90. let bylo ale jasné, že toto dělení pomalu ztrácí význam. Rozdíl 

mezi oběma skupinami médií se smýval [WIKSTRÖM, 2009]. 

 

                                                 
3 Firma Apple spustila svůj iTunes Music store v roce 2003. 
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Prodeje fyzických nosičů totiž upadají, peníze nyní plynou z uměleckých vystoupení a 

licencování hudby pro jiná média (např. film, reklama, videohry). V minulosti běžná praxe 

udělat vydáním desky reklamu koncertnímu tour se otočila. Pokud chce interpret svoji hudbu 

prodat, musí nejprve podat kvalitní výkon na pódiu [MCCOURT, 2003]. Model hudebního 

průmyslu se tedy zásadně změnil. Hudební společnost ustupuje do pozadí a nyní je to umělec, 

kdo činí zásadní rozhodnutí o své kariéře – musí se k posluchačům dostat na osobní úrovni, 

a nabídnout jim svoji hudbu, nebo s nimi alespoň zprostředkovaně komunikovat přes média, 

které mu dnešní doba nabízí. A nejsnazší cestou je právě využití nástrojů web 2.0. 

 

 

Obr. 1 – Podíl digitálních prodejů hudby stoupá. 

 

3.3.2 Význam sociálního webu pro populární hudbu 

 Zásadním rozdílem oproti dřívějšímu schématu hudebního průmyslu je větší počet 

vazeb a otevřených komunikačních kanálů mezi jeho prvky. Hudební tvůrce, který byl 

v minulosti zastupován firmou, je nyní sám aktivním účastníkem komunikace s posluchačem. 

Hustší je i síť vazeb mezi posluchači – jakákoliv informace, která přijde shora, se díky novým 

médiím (např. online sociálním sítím) virálně šíří od posluchače k posluchači. S rychlejším 

šířením informací a vyšším stupněm propojení mezi účastníky komunikace přichází hudební 

společnosti o možnost kontroly nad tím, co zveřejnit, a co ne [WIKSTRÖM, 2009]. Přibližně 
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do druhé poloviny devadesátých let se s podobným problémem potýkat nemusely, neboť 

informovanost byla výsadou menšího počtu lidí a šíření informací mezi posluchači probíhalo 

pomaleji. Je to nevratný proces, neboť opětovné získání kontroly nad zveřejňovaným obsa-

hem by bylo možné jen pomocí systematické cenzury. 

 

 Čím jsou ale nová média pro průmysl populární hudby zajímavá? Umožňují být 

v lepším kontaktu s posluchači a téměř okamžitě reagovat na zpětnou vazbu, kterou poskytují. 

Dávno se nevyužívá jen jejich propagační funkce (i když má v komunikaci stále dominantní 

postavení). Nástroje, které web 2.0 hudebním tvůrcům poskytuje, mají totiž téměř neomezené 

využití a záleží jen na fantazii účastníků komunikačního procesu, za jaký konec tyto možnosti 

uchopí. V dnešní remixové kultuře je hranice mezi tvůrcem a spotřebitelem málo patrná 

a není neobvyklé, že se posluchač sám stává aktivním účastníkem tvůrčího procesu, právě 

díky asistenci nových médií a existenci nových komunikačních kanálů, jako jsou blogy nebo 

online sociální sítě [WENDEL, 2008]. 

 

 Online sociální sítě jsou fenoménem poslední doby. Nabízejí svým uživatelům 

možnost rychlé interakce mezi sebou, možnost konfrontace nových myšlenek, postojů 

a sdružování do zájmových skupin. Mimo to jsou ideální cestou online prezentace a díky 

tomu si získaly popularitu i v hudební komunitě. Diskuze mezi hudebními tvůrci a posluchači 

probíhá rychleji a online sociální sítě jsou schůdnou cestou k uskutečňování komunikace 

[BOYD, 2007]. V následujících řádcích představím dvě sociální sítě, které jsou pro svět 

hudby významné. 

 

 Myspace je sítí využívanou primárně hudební komunitou. Uživatelé jsou hlavními 

tvůrci a správci obsahu. Na jejich aktivitě závisí, jakým směrem se bude náplň této online 

sociální sítě ubírat. Uživatele je možno rozdělit do dvou skupin – podle toho, jak aktivně se 

zapojují do hudební tvorby – na hudebníky a fanoušky. Jejich role se ale v rámci Myspace 

nijak zásadně neliší. Obě skupiny využívají totožné rozhraní (s tím rozdílem, že hudební 

tvůrci mohou nahrávat na Myspace i svoji tvorbu), mohou se navzájem přidávat mezi 

„přátele“ a komentovat aktivity ostatních. Právě rovnocennost obou stran činí Myspace 

atraktivním prostředím pro vzájemnou komunikaci. Online sociální sítě tvoří přirozený most 

mezi jednotlivými komunikačními kanály, tak jak byly popsány v kapitole 3.2 [BOYD, 2007]. 
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 Komunitní síť Myspace dává svým uživatelům možnost blogovat, komentovat, posílat 

osobní i hromadné zprávy. Dává jim možnost nahrávat a sdílet hudbu, vystavovat 

audiovizuální obsah a zároveň jim nechává volný výběr v tom, které z těchto prostředků 

využijí. 

 

 V posledních letech si však uživatelé Myspace začali všímat jisté stagnace ve vývoji. 

Této síti se nedařilo držet krok s dobou, ať už hovoříme o poměrně problematickém rozvržení 

jednotlivých prvků webové prezentace, nebo nepříliš dobře řešenému uživatelskému rozhraní. 

Myspace poznamenal v roce 2008 zásadní odliv uživatelů, z nichž většina odešla především 

na Facebook, který sice nebere hudbu jako prioritu a nestaví na ní svoji existenci, ale vábí 

velikostí své uživatelské základny. V druhé polovině roku 2010 se Myspace konečně dočkal 

významnějších úprav a zažil menší renesanci [CHAMPAGNE, 2010]. Je ovšem otázkou, zda 

se mu ztracenou klientelu podaří získat zpět. Konkurence je na tom totiž podstatně lépe. 

 

 Facebook v současnosti disponuje úctyhodnou základnou 500 milionů uživatelů 

(z toho přibližně polovina je aktivní minimálně dvakrát do týdne) [BEDNÁŘ, 2011], a je tak 

největší online sociální sítí světa. Z původně lokální elitářské univerzitní sítě se během let stal 

celosvětový moloch. S růstem Facebooku byl samozřejmě stále více patrný jeho komerční 

potenciál.  

 

Dnes jde o platformu využívanou jednak obyčejnými uživateli – kteří netvoří vlastní 

obsah, nebo pouze odkazují na obsah cizí - ale také skupinou kreativních uživatelů, kteří zde 

propagují svoji vlastní tvorbu. Na rozdíl od Myspace tak nečiní přes svůj osobní profil, ale 

prostřednictvím tzv. stránek a skupin, které jsou k prezentaci přímo určeny. Skupina je 

aplikace více orientovaná na komunitu a vzájemnou diskuzi jednotlivých uživatelů o daném 

fenoménu, který jí dal vznik. Stránka je naopak přehlednější, přispívá na ní hlavně její autor 

a komunikace je moderována. Stránky na Facebooku jsou spravovány jednou nebo více 

osobami, které ale se svými návštěvníky (fanoušky) komunikují jako jedna entita. Rozdíl je 

v tom, zda stránka reprezentuje kolektiv (firmu, divadelní soubor), nebo jen jednu osobu 

(herec, politik, hudební tvůrce). V případě jednotlivců je výhodnější, aby profil spravovala 

právě ta osoba, která stránku založila. Veřejné osoby totiž berou fanoušci stránky daleko 

osobněji než prezentace firem [BEDNÁŘ, 2011]. 
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 Nejinak je tomu v případě hudebníků. Diskuzi s fanoušky z velké části iniciují sami 

přidáním příspěvku na „zeď“ stránky. Může se jednat o krátké sdělení, odkaz na webové 

stránky či jinou web 2.0 aplikaci. Zpětnou vazbou jsou potom komentáře uživatelů, počet 

„líbí se mi“. Podle toho jak uzná za vhodé, může hudební tvůrce na komentáře dále reagovat. 

Jeho další možností je příspěvky moderovat – mazat, pokud jsou irelevantní nebo nějakým 

způsobem urážlivé – tato aktivita je ale opět na jeho uvážení. Podobně jako v případě 

Myspace je samozřejmostí sdílení vlastní hudby a videí. 

 

3.3.3 Motivace hudebního tv ůrce k interakci s poslucha čem 

Dnes je 79% hudebního trhu ovládáno tzv. velkou čtyřkou – čtyřmi největšími 

společnostmi hudebního průmyslu. Jsou jimi Universal Music Group (26%), Sony Music 

Entertainment (25%), Warner Music Group (15%) a EMI Group (13%) [WIKSTRÖM, 2009]. 

 

Někteří umělci zastupovaní těmito společnostmi se ale v posledních letech rozhodli 

pro odchod, aby získali zpět svoji nezávislost (více se jim budu věnovat v praktické části této 

práce). Do té doby úspěšní interpreti rozvázali (či naplnili) svoje smlouvy a s velkou firmou 

již dále nespolupracovali. Co ale bylo příčinou? K odchodu přiměla umělce nedostatečná 

přizpůsobivost vydavatelství aktuálnímu stavu trhu s hudbou a nedostatek pochopení hudeb-

ních vydavatelství pro nové možností, které s sebou přinesl internet a digitální distribuce. 

Hudební tvůrci se tímto krokem dostali do těsnějšího kontaktu s publikem. Již to nebyla 

firma, kdo tvořil v komunikaci mezi hudebníkem a posluchači prostředníka, jehož primární 

snahou je vygenerovat zisk [BENKLER, 2011]. 

 

Výsledkem sociální interakce na internetu je i to, že hudební produkce není svazována 

geografickými hranicemi. Interpret nemusí hledat posluchače jen lokálně a na domácí metě. 

Díky online hudebním komunitám může nalézt fanoušky na druhém konci světa a stát se 

uznávaným v jiné zemi. 

 

Jak jsem již zmínil, hudební průmysl se v minulých deseti letech zásadně 

transformoval a tyto změny se projevily i v selekční politice hudebních společností. Dříve 

zaběhlý postup budování jména hudebního tvůrce od základu dnes již neplatí. Takováto 

metoda je náročná jak časově, tak finančně. Pro hudební společnosti je zajímavější 

prezentovat posluchačům interpreta, který už vlastní fanouškovskou základnu má – někoho, 
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kdo se osvědčil v komunikaci s posluchači natolik, že si byl schopen získat jejich podporu. 

Udržování spojení s posluchačem, virální šíření sdělení online a věnování pozornosti zpětné 

vazbě cílové skupiny je tedy klíčové. 

 

Další motivací ke komunikaci je zapojení posluchačů do umělecké tvorby. V dnešní 

remixové kultuře je hranice mezi tvůrcem a spotřebitelem málo patrná a není neobvyklé, že se 

posluchač sám stává aktivním účastníkem tvůrčího procesu [VESELÝ, 2010]. Ať už na popud 

hudebního tvůrce, nebo ze své vlastní iniciativy. Díky počítačem zprostředkované komunikaci 

má pak možnost svoje dílo hudebnímu tvůrci a dalším posluchačům jednoduše prezentovat. 

Pokud se mu dostane zpětné vazby od původního autora, pomyslná pouta mezi nimi se utužují 

a stávají se silnějšími. 
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4. Konkrétní p řípady interakce hudebního tv ůrce a 

poslucha če v prost ředí internetu  

4.1 Imogen Heap 

 Praktickou část této práce otevírá případová studie Imogen Heap. Dnes třiatřicetiletá 

vokalistka, multiinstrumentalistka a studiová inženýrka z Velké Británie je totiž ideálním 

příkladem toho, jak lze kreativně a aktivně využívat prostředky web 2.0 v komunikaci 

s posluchačem. 

 

Na hudební scéně se nejedná o žádného nováčka. První nahrávací smlouvu podepsala 

Imogen Heap v devatenácti letech a po několika projektech se začala plně věnovat své sólové 

dráze. V roce 2005 po vydání svého druhého alba Speak For Yourself rozvázala spolupráci se 

SONY BMG [MCCORMICK, 2009]. Natáčení nové desky Ellipse chtěla mít pouze pod svojí 

kontrolou – od nahrávání po komunikaci s fanoušky. Celý proces v režii Imogen Heap trval 

dva roky a během té doby vazby mezi ní a její posluchačskou základnou zesílily mimořádným 

způsobem. Online verze deníku Independent dokonce označila Ellipse za album, které do té 

doby největší měrou využilo potenciálu internetu a digitálních technologií pro potřeby 

produkce a prezentace a že, jak postuloval Marshall McLuhan, je v tomto případě více než 

patrné, že je „médium samo o sobě sdělením“ [MCCARTHY, 2009]. 

 

Ještě před tím, než v roce 2008 započaly práce na albu Ellipse, Imogen Heap 

udržovala kontakt s posluchači prostřednictvím sociální sítě Myspace – onoho času stále 

široce využívanou uživateli z celého světa. V té době zde měla přes 350 000 fanoušků a 14 

milionů zhlédnutí svého profilu. Komunikovala s nimi častými blogovými příspěvky, a to na 

přátelské bázi. Žádala je o zpětnou vazbu, chtěla slyšet jejich nápady a názory apod. Jednalo 

se tehdy o první krůček k tomu, co mělo přijít s přípravou nové desky [WEINTRAUB, 2009]. 

 

Dvouletý proces tvorby dokumentovala Imogen Heap především prostřednictvím 

mikroblogů na síti Twitter. Se svými „následovníky“ (followers) probírala nejenom věci 

týkající se připravovaného alba, ale i svůj osobní život. Vytvořila si tak s posluchači těsnou 

vazbu, jelikož jim dala nahlédnout do svého soukromí. Ukázky z tvorby, fotky ze studia, 

rozpracované projekty a upozornění na chystané koncerty – to vše je dnes běžným tématem 

většiny tweetů hudebních tvůrců. Imogen Heap ale na Twitteru sdílela i každodenní zážitky 
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(tweetovala několikrát denně) a ventilovala svoje trápení. Potřebovala-li radu, obracela se na 

posluchače a za jejich zpětnou vazbu jim opakovaně děkovala [WEINTRAUB, 2009]. Tento 

osobní přístup se později promítl i do loajality fanoušků k ní. Posluchače, se kterými 

komunikovala, takto zapojila i do tvůrčího procesu, jejich zpětnou vazbu brala vážně 

a konzultovala v určitých fázích všechny skladby, které se ve výsledku na Ellipse objevily. 

 

 

Obr. 2 - Střídání komunikačních rolí na Twitteru Imogen Heap. 

 

Souběžně s Twitterem, který umožňuje publikovat pouze krátké textové zprávy, 

využívala ještě další komunikační kanály. Jedním z nich byl její vlog na YouTube, který jí 

umožnil překonat komunikační bariéry související s nepřítomností verbální a nonverbální 

komunikace v psaném projevu. Během dvou let, která strávila prací na Ellipse, publikovala 

celkem 40 vlogů, jejichž stopáž čítala od tří do dvanácti minut. Opět nešlo o příspěvky, které 

by se týkaly čistě hudební tvorby. Dělila se s posluchači o informace o tom, jak se učí řídit, 

jak probíhá přestavba domu, ve kterém trávila dětství a probírala s nimi svoje plány na oslavy 

Nového roku [WEST, 2010]. Podobně jako v případě mikroblogů rozebírala svoje každodenní 

zážitky, čímž posilovala intimitu sdělení. 

 

Dalším kanálem se stalo Heap Cafe – webcasting, který nepravidelně probíhal přes 

službu uStream. Náplň byla podobná jejím předcházejícím vlogům, ale v míře interaktivity se 
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podstatně lišila. Pro své posluchače přehrávala části připravovaného alba a nabádala je 

k tomu, aby pomocí textového chatu okamžitě poskytovali zpětnou vazbu a vlastní nápady na 

zlepšení [WEINTRAUB, 2009]. 

 

Svoje posluchače také požádala o návrhy obalu alba. Založila si pro tento účel účet 

u aplikace Flickr, kam jí posílali grafiku a fotografie. Vybrala celkem 11 osob, jejichž práce 

použila. Tito byli odměněni jednak zmínkou v bookletu alba a navíc ještě peněžitou částkou. 

 

Loajalita fanoušků, jež dva roky na Twitteru a YouTube sbírala, a těsnost jejich vazby 

s Imogen Heap se projevila v závěrečné fázi tvorby desky. Jeden z posluchačů jí pomocí 

Twitteru informoval o tom, že její album před vydáním uniklo a nyní ho kdosi nabízí na eBay. 

Imogen Heap ziniciovala ostatní posluchače, kteří pak na album přihazovali, dokud jeho cena 

nepřekročila 10 milionů dolarů a aukce byla prohlášena neplatnou. 

 

Imogen Heap si díky vytrvalému a pravidelnému využívání nástrojů internetové 

komunikace vybudovala (a udržuje) početnou posluchačskou základnu. V první čtvrtině roku 

2011 měla na svém Twitteru přes 1,5 milionu následovníků.4 Přímočarý postoj ke komunikaci 

a otevřenost ji dostaly blíže k fanouškům a jistý vliv samozřejmě měly i na prodej desky. 

Daily Telegraph ji na základě inovativního využívání webových aplikací v jednom z článků 

o albu Ellipse dokonce označil jako „online queen“ – online královnu [MCCORMICK, 2009]. 

 

4.2 The Streets 

 Mike Skinner alias The Streets si dal se svojí poslední deskou Computers and Blues na 

čas. První informace o ní vypustil na svém Myspace v roce 2008 a trvalo ještě tři roky, než 

 album dokončil. S posluchači jinak příliš nekomunikoval. Kromě občasného tweetování o 

svých kocovinách a blížících se koncertech komunikační kanály web 2.0 příliš nevyužíval 

[MCMAHON, 2010]. Výjimkou bylo vypuštění několika připravovaných skladeb 

z Computers and Blues v roce 2009. Volně dostupné skladby vyvolaly mezi posluchači velký 

ohlas a ti je dále šířili prostřednictvím sociálních sítí a YouTube. Dalším mikroblogem, který 

vyvolal velké reakce, bylo Skinnerovo oznámení, že touto deskou končí svoji hudební kariéru 

pod pseudonymem The Streets [SMITH, 2011]. Tweety, které následovaly, už se ale zase 

nesly v podobném duchu jako ty předešlé. Jako by zpětná vazba posluchačů The Streets 

                                                 
4 Viz http://twitter.com/imogenheap 
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vůbec nezajímala. Frekvence jeho příspěvků se snižovala, až přestal psát úplně. Podobná 

situace nastala i v případě jeho YouTube kanálu Beat Stevie, na kterém dříve zveřejňoval 

vlogy – veškerá jeho aktivita a komunikace s posluchači zdánlivě dospěla do mrtvého bodu. 

 

 To se ale změnilo v říjnu roku 2010. Po přesně roční pauze se k tweetování 

(a vlogování) vrátil a začal komunikovat na pravidelné bázi. Současně také spustil nové 

webové stránky The Streets5, jež svojí formou připomínaly spíše blog a Skinnerovu interakci 

s posluchači zastřešovaly [MCMAHON, 2010]. Opět začal točit krátká videa – s uměleckým 

obsahem, k zamyšlení, ale i pro pobavení fanoušků. Webové stránky se staly místem, kde 

formuloval nové myšlenky a nápady a formoval nové postupy, které byly výsledkem jeho 

komunikace s posluchači na Twitteru. Podobně jako Imogen Heap začal aktivně pracovat se 

zpětnou vazbou posluchačů, jejich role se střídaly a vedl s nimi dialog. Výstupy publikované 

na jeho webu The Streets čítaly krátké texty, poezii, grafiku, ale i celé skladby. 

 

 Mimo textové komunikace využíval již zmiňovaný YouTube. Originálním nápadem 

byly videoreakce na nápady a dotazy, které mu posluchači na Twitteru pokládali. Tyto 

odpovědi byly totiž adresovány přímo konkrétním lidem a Mike Skinner tím posílil těsnost 

vazeb s posluchačskou obcí [MCMAHON, 2010]. Dalším kanálem, který pro komunikaci 

použil, byly podcasty, jež nepravidelně uveřejňoval na svém webu. Jejich obsahem bylo 

jednak mluvené slovo, ale i hudební ukázky. 

 

Ještě před vydáním alba Computers and Blues anoncoval The Streets mixtape 

Cyberspace and Reds. Ten sestával ze skladeb, které se na hlavní desku nevešly. Na jeho 

tvorbě se několika momenty přímo podíleli Skinnerovi posluchači [SMITH, 2011]. Mike 

Skinner dal příležitost nejlepšímu z nich nahrát sloku pro jednu ze skladeb a vytvořit obal 

mixtapu. Přestože byl mixtape k dispozici zdarma (jako upoutávka na desku), zvolil pro jeho 

distribuci zajímavou cestu. Aby ho mohli posluchači stáhnout, museli do speciální aplikace 

pomocí telefonu naskenovat dva čárové kódy. Jeden z nich byl k dispozici na webu a druhý 

byl na obalu konkrétního druhu konzervovaných polévek [UNSWORTH, 2011]. Těsně před 

vydáním svého posledního alba uveřejnil na YouTube ještě interaktivní videofilm. Ten nabídl 

mimo ukázek z desky krátký příběh, jehož průběh mohli posluchači ovlivnit [GORDON, 

2011]. 

 

                                                 
5 Viz http://www.the-streets.co.uk 
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Není pochyb o tom, že hlavním cílem The Streets po znovuobnovení komunikace 

s posluchači bylo podpoření prodeje připravované desky. Využil při tom ale velkého množství 

dostupných komunikačních nástrojů web 2.0 a prokázal vlastní invenci, když s posluchači 

dokázal interagovat na více různých úrovních a zapojil je i do procesu své tvorby. Sedmého 

února 2011, kdy album Computers and Blues vyšlo, se na jeho Twitteru i webových stránkách 

objevila jednoduchá zpráva, která dialog vedený téměř půl roku mezi ním a posluchači 

uzavřela: „***closed***“ 6 

 

 

Obr. 3 - Příklad adresovaných odpovědí na vlogu Mika Skinnera. 

 

4.3 Trent Reznor (Nine Inch Nails) 

 Důkazem, že Trent Reznor novým médiím rozumí a umí s nimi pracovat, jsou tři 

poslední alba, která pod hlavičkou své kapely Nine Inch Nails vydal. Spojovala je originální 

                                                 
6 Viz http://the-streets.co.uk/2011/02/closed/ 
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prezentace online i v reálu [SHOWERMAN, 2009]. První z nich – Year Zero z roku 2007 – 

vydal ještě pod Interscope. Bez vědomí svého vydavatele ale Reznor pro posluchače připravil 

tzv. „alternate reality game“ čerpající z pochmurného konceptu této desky [KIM, 2009]. 

Prostřednictvím nápověd, které posluchačům v reálném světě dával, rozehrál interaktivní hru, 

jejíž hlavní část probíhala na internetu. Nepřímá komunikace skrz nápis na tričku, které měl 

na sobě při show NIN, „zapomenuté“ flashdisky na toaletách, ukrývající Reznorem nahraná 

videa a nevydané písně, nebo třeba spektrogram skladeb z Year Zero. To vše obsahovalo další 

indicie a odkazy na různé webové stránky a nevydaný materiál [KIM, 2009]. Tento obsah 

dále dotvářel příběh rozehraný na desce. 

 

 V případě Year Zero se jednalo o spojení reálného a online světa – komunikace 

s posluchačem probíhala v obou rovinách. Další projekt Nine Inch Nails – album Ghosts I-IV, 

které vyšlo o rok později – umožnil posluchačům aktivně participovat na tvorbě kapely. 

Deska vyšla v základní podobě digitálně a byla dostupná zdarma ke stažení. Reznor ovšem 

ale nabízel i balíčky, ve kterých byla deska zpoplatněna, ale obohacena o různé další 

materiály (podobně jako to o rok před ním udělali Radiohead, kterým je věnována další 

kapitola), mimo jiné i nástrojové stopy jednotlivých skladeb. Dal tedy posluchačům možnost 

původní hudební materiál remixovat, přetvářet a nabízet dalším fanouškům [ANDERSON, 

2008]. Podobný krok učinil i o dva roky později – dal k dispozici stovky GB syrového 

nesestříhaného audiovizuálního materiálu z několika koncertů a podpořil posluchače v další 

tvůrčí činnosti [MASNICK, 2009]. 

 

  Rozcestníkem pro komunikaci s posluchači jsou oficiální webové stránky kapely Nine 

Inch Nails.7 Posluchači mají možnost komunikovat skrz uživatelské fórum a chat – a to mezi 

sebou, ale i se členy kapely včetně Reznora. Web je přímo orientován na posluchače a ti zde 

naleznou mimo aktuálních informací i platformu pro sdílení vlastního obsahu. Na webu je 

agregátor fotek a videí s tematikou NIN, do kterého mají možnost sami přispívat svými díly. 

Nedílnou součást webové prezentace tvoří i různé statistiky o aktivitě návštěvníků. Příkladné 

je i využití upraveného rozhraní Google Earth, díky kterému je okamžitě vidět, kde na Zemi 

se děje něco ve spojitosti s NIN [MASNICK, 2009]. Sám Trent Reznor komunikuje 

s posluchači prostřednictvím služby Twitter.8 Byl jednou z prvních hudebních hvězd svého 

formátu, které mikroblogovací službu využívali pravidelně. S fanoušky rozebíral mimo hudbu 

                                                 
7 Viz http://www.nin.com/ 
8 Viz http://twitter.com/trent_reznor 
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i osobní záležitosti a budoval si s nimi úzký vztah. V současnosti již sice není aktivní na denní 

bázi, jako komunikační kanál však Twitter stále využívá [PITCHFORK, 2010]. Mezi další 

nástroje počítačem zprostředkované komunikace, které Trent Reznor ovládá, můžeme zařadit 

i webcasting. 

 

 

Obr. 4 – Propojení s Google Earth. Vzkazy fanoušků a události jsou na mapě přehledně vidět. 

 

Závěrem je vhodné ocitovat výňatek z fóra NIN, kde Trent Reznor promlouvá ke 

svým posluchačům. Proaktivní přístup ke komunikaci a snaha využít toho nejlepšího 

z plejády dostupných cest, jak posluchače oslovit, jsou pro Reznora charakteristické. „D ůvod, 

proč žádné z vydavatelství není schopno nic prezentovat prostřednictvím nových médií je ten, 

že jimi nežijí. Nerozumí jim, protože je nepoužívají. Co jste mohli pozorovat v marketingu 

a prezentaci Nine Inch Nails v průběhu minulých let je výsledkem společného života s vámi, 

naslouchání, společného konzumování a interakce s vámi. Nejsou zde žádní prostředníci, 

nebo lidé z PR, jsem to já a moji lidé – to je vše. Neexistuje ani žádný předem daný plán – 
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prostě se snažím dělat správnou věc a respektovat vás jako svoje fanoušky, svoji hudbu a sebe 

jako umělce. To je tím cílem – vzájemný sdílený respekt.“9 

 

4.4 Radiohead 

 Britská kapela Radiohead patří ke stálicím populární hudby již od roku 1993, kdy 

vyšla jejich první deska Pablo Honey. Pod vydavatelstvím Parlophone/Capitol vydali celkem 

šest desek. Po albu Hail to the Thief z roku 2003 jim smlouva s vydavatelem vypršela. 

Radiohead se na nějakou dobu odmlčeli, co se hudební produkce týče, se svými posluchači 

ale dále komunikovali a udržovali kontakt pomocí svého blogu Dead Air Space10 a Myspace. 

Nezávislost na firmě (jakožto prostředníkovi komunikace) jim umožňovala být ve vztahu 

k posluchačům otevřenější a komunikovat nejen oficiální tiskové zprávy, jako tomu bývalo do 

té doby, ale i sdělení osobnějšího charakteru [TYRANGIEL, 2007]. 1. října 2007 se na blogu 

objevila zpráva bubeníka kapely o tom, že za deset dní vychází nová deska jménem In 

Rainbows. 

 

 

Obr. 5 – Nová podoba Myspace a prezentace Radiohead. 

 

                                                 
9 Originální příspěvek je k dispozici online - http://forum.nin.com/bb/read.php?59,731489 
10 http://www.radiohead.com/deadairspace/ 
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 Radiohead, kteří si v průběhu let budovali posluchačskou základnu nejen díky deskám 

a koncertům, ale právě díky komunikaci s fanoušky online, se odhodlali k originálnímu kroku 

na poli hudební distribuce. In Rainbows v říjnu 2007 nevyšlo s podporou hudebního vyda-

vatelství, ale jako digitální release. Kapela šla ještě dál a vložila svoji důvěru právě v poslu-

chače, když jim dala možnost album stáhnout za libovolnou cenu. Přibližně třetina lidí si 

vybrala stažení zdarma, ale zbytek zaplatil v průměru 4 libry za osobu [MORROW, 2009]. 

 

Tento postup v té době nebyl převratnou novinkou, Radiohead ale byli první kapelou 

světového formátu, která ho aplikovala. Dostalo se jim zájmu médií, která několik týdnů 

spekulovala nad účinností tohoto distribučního modelu. Pozornost pak vyvolal tento krok 

i mezi posluchači kapely. Víra, kterou Radiohead v šíření hudby za volitelnou cenu měli, se 

ukázala být oprávněnou, a nejenže generovali zisk, ale dokonce oslovili i novou skupinu 

fanoušků a vybudovali si silnější vazby s těmi stávajícími. Nutno dodat, že úspěch celé 

kampaně nebyl závislý pouze na komunikaci kapely s posluchači, ale přispěl k němu právě 

i vysoký zájem médií a hlavně fakt, že se jednalo o světově proslulou kapelu [NAUGHTON, 

2007]. Digitální distribuce nahrávky byla následně 10. prosince 2007 pozastavena a kapela 

nakonec desku vydala prostřednictvím labelu XL Recordings na fyzických nosičích 

s přidanou hodnotou v podobě triček a dalších upomínkových předmětů [MORROW, 2009]. 

 

 Kontakt s posluchači udržovali Radiohead i nadále prostřednictvím dalších 

komunikačních kanálů. Aktivní byli stále především na svém blogu. Krátce po vydání desky 

ale iniciovali několik webcastů, jejichž náplní byly živé rozhovory se členy kapely a jejich 

performace několika skladeb z In Rainbows. Tato živá videa měla ale jen krátké avízo 

předem, a tak je viděla (a mohla na ně v reálném čase reagovat) pouze menšina posluchačů. 

Zbytek se musel spokojit se záznamy na YouTube kanálu Radiohead [TASCIO, 2008]. Mezi 

asynchronní komunikační kanály, které kapela využívala, byly mimo blogu ještě podcasty, 

které podobně jako webcasty obsahovaly mluvené slovo a živé přehrávky písní z alba.  

 

 Vzájemnou interakci mezi sebou a posluchači podpořili Radiohead ještě dvěma 

následnými kampaněmi. Nabídli fanouškům možnost, aby se sami podíleli na tvorbě dalších 

projektů kapely, konkrétně videoklipu a remixu jedné ze skladeb na In Rainbows. V březnu 

2008 oslovili Radiohead pomocí webu Aniboom posluchače a vyhlásili soutěž o návrh animo-

vaného videoklipu k libovolné skladbě z jejich aktuální desky. Kreativitu fanoušků pak 

hodnotil jak Aniboom, tak členové kapely. Hudebně nadaným posluchačům pak za poplatek 
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umožnili stáhnout z webu Radiohead skladbu Nude ve stopách a vypsali soutěž o její remix – 

porotou se však stali sami posluchači. Jejich zájem byl obrovský, jak dokládají čísla, která 

kapela sama po uzavření hlasování zveřejnila na svém blogu: 2,5 milionu unikátních 

návštěvníků, 12,5 milionu zhlédnutí webu, 710 000 poslechnutých skladeb a 274 000 

odeslaných hlasů [TASCIO, 2008]. 

 

 Tak jako v případě The Streets měly tyto doprovodné akce za cíl zvýšit zájem o album 

a motivovat posluchače ke koupi nahrávky. Na rozdíl od Mika Skinnera ale Radiohead 

prostřednictvím komunikačních nástrojů web 2.0 se svými fanoušky interagují i nadále. 

K tomu využívají Twitter (jako celek i jako jednotliví členové kapely) a aktivně píší na svůj 

blog. 

 

4.5 Die Antwoord 

 V únoru roku 2010 zaznamenal internet novou senzaci. Trojčlenná hudební skupina 

Die Antwoord z Jihoafrické Republiky natočila hudební videodokument Zef Side, který se 

dočkal masového virálního šíření, obletěl sociální sítě a zachytil se v pavučině hudebních 

médií [RENSBURG, 2010]. Trio z Kapského Města samozřejmě existovalo již delší dobu 

před tím. Video Zef Side byla jen špička ledovce a přesně v duchu nepředvídatelného 

masového virálního šíření jim celosvětovou slávu a nové fanoušky přineslo až dva měsíce po 

zveřejnění. Z lokálního fenoménu se díky internetu a vzájemné komunikaci posluchačů stali 

fenoménem globálním. 

 

 Die Antwoord je jeden z hudebních projektů Watkina Tudora Jonese, který v něm 

vystupuje jako frontman pod pseudonymem Ninja. Kapela, jejíž součástí je ještě zpěvačka 

Yolandi Vi$$er a Dj Hi-Tek, je pouze jejich virtuální identitou. A to jak v reálném světě, tak 

online. Její členové vystudovali umělecké obory, ale jako uskupení Die Antwoord se stylizují 

do role přihlouplých jihoafrických gangsterů [NAGEL, 2010]. Tomu přizpůsobili jak svůj 

vzhled a chování na veřejnosti, ale i formu prezentace na internetu – od způsobu komunikace 

s posluchači po grafickou stránku a náplň svého webu. 

 

 Virální úspěch, který zaznamenalo video Zef Side a později klip ke skladbě Enter the 

Ninja lze přičíst právě na vrub virtuální prezentace Die Antwoord. Posluchač je po zhlédnutí 

videoklipů totiž šokován vizuální stránkou a jednotlivými charaktery, textem i „hereckými 
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výkony“ aktérů. O nepochopitelné video se pak chce logicky podělit s dalšími lidmi a to se 

potom virálně šíří prostředím internetu. Die Antwoord balancují na hraně mezi parodií 

a talentem, jejich popularita stojí nejen na hudební produkci, ale i na prezentaci. K šíření videí 

totiž došlo i proto, že zpočátku nebylo jasné, zda se jedná o reálný produkt jihoafrických 

hudebníků. Přestože se vyrojily spekulace o tom, že Die Antwoord není vážně míněný projekt 

– a ty se poměrně záhy potvrdily – kapela samotná tento fakt nikdy oficiálně nepřiznala 

a svoji hru se rozhodla hrát až do konce [FERREIRA, 2010]. A to samozřejmě i v komunikaci 

s posluchači na webu. 

 

 První příležitost prezentovat se využila kapela v dubnu 2009 na jihoafrickém portálu 

Watkykjy, který se jí stal prozatímní základnou a kde uveřejnila zdarma čtyři skladby. Do 

konce roku zveřejnili ještě několik skladeb ke stažení na lokálních blozích a s rozrůstající se 

základnou posluchačů začali Die Antwoord komunikovat pomocí Twitteru a skupiny na 

Facebooku. Od začátku si budovali svoji virtuální identitu, v komunikaci kombinovali 

afrikánštinu, anglicismy a záměrně dělali chyby v gramatice i větné skladbě [BASSON, 

2010]. Sdělení tak působila často komicky stejně jako jejich hudební tvorba. 

 

 Jak již bylo řečeno, průlom zaznamenali Die Antwoord až s videodokumentem Zef 

Side, který měl připravit půdu desce $O$. Tento dokument obsahoval krátký rozhovor 

s kapelou, záběry na chudinské ghetto a hudební vložku – to vše v duchu jejich virtuální 

image. K jeho šíření využili služeb YouTube a Vimeo. 

 

 

Obr. 6 – Webová prezentace Die Antwoord slouží zároveň jako rozcestník na další 

komunikační kanály. 
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 Spolu s hudebními klipy spustilo trio i svoji webovou prezentaci11, která funguje jako 

rozcestník na další komunikační kanály, které Die Antwoord používají. K dispozici dali 

posluchačům celé natočené album zdarma ke stažení. Posluchače podporovali v jeho šíření 

a tak se jejich fanouškovská základna opět rozrůstala [THURMAN, 2010]. V roce 2010 se 

upsali vydavatelství Interscope a album vydali v rozšířené verzi pod názvem „$O$ (revised 

version)“. 

 

Smutným faktem bohužel je, že v současnosti Die Antwoord již tolik s posluchači 

nekomunikují. Webové komunikační nástroje využívají pouze pro prezentaci své produkce. 

Zpětnou vazbu by při tom mohli efektivně využívat. Z komentářů na jejich facebookové 

stránce je patrné, že jsou jejich fanoušci stále aktivní. 

 

4.6 Tyler, the Creator (OFWGKTA) 

 Podobně jako v případě Die Antwoord stálo za úspěchem Tylera masové virální šíření 

na sociálních sítích, blozích a e-mailu. Jeho videoklip ke skladbě Yonkers, který si sám 

režíroval, během prvních čtrnácti dní ho shlédlo přes jeden milion lidí a v průběhu čtvrt roku 

se počet diváků vyšplhal téměř k osmi milionům.12 Yonkers vzbudily zájem svým kontro-

verzním vizuálem a textem [AWKWARDSOUND, 2011]. Tyler, the Creator získal nové 

posluchače a jeho album Goblin, které vyšlo 10. května, je středem pozornosti hudebních 

médií. 

 

 Tyler je součástí (a v současnosti ústřední postavou) volného uskupení hudebníků 

OFWGKTA (Odd Future, Wolf Gang, Kill Them All), které o sobě dávalo vědět již dříve. 

Médiem jejich prezentace byl web – od února 2010 na svém Tumblr profilu13 prezentovali 

vlastní skladby a grafické práce [FENNESSEY, 2010]. Posluchačům zde zdarma poskytli 

přes desítku hudebních alb. Díky své násilnické stylizaci, originálním hudebním podkladům 

a agresivním, vulgárním textům si vytvořili kult následovníků [LESTER,2011]. Posluchači 

postupně z příspěvků na Tumblr přebírali jejich heslovitý slovník a fráze – tyto potom 

v komunikaci na internetu opakovali a šířili dále. Dobře je to patrné na Twitteru OFWGKTA, 

který se jejich vlastními hashtagy (#FREEEARL, #SWAG, #GOLFWANG) jenom hemží. 

                                                 
11 Viz http://www.dieantwoord.com/ 
12 Viz http://www.youtube.com/watch?v=XSbZidsgMfw 
13 Viz http://oddfuture.tumblr.com/ 
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Bohužel Twitter a Tumblr nevyužívají tolik kvůli zpětně vazbě posluchačů jako spíš ke své 

vlastní prezentaci. 

 

Mimo zmiňované komunikační nástroje uskupení OFWGKTA využívá ještě vlastní 

YouTube kanál, kde posluchačům dává nahlédnout do procesu nahrávání svých skladeb. 

Objevují se zde ovšem i komediální skeče, které dávají posluchačům tušit, že kontrast mezi 

humorem a agresivitou OFWGKTA bude nejspíš součástí jejich plánu, jak si získat pozornost 

[CARAMANICA, 2011]. 

 

 Tyler, the Creator sám komunikuje se svými posluchači především prostřednictvím 

Twitteru. Přispívá několika desítkami mikroblogů denně a posluchače informuje opravdu 

o všem. I o soukromých tématech, která by si běžný člověk nechal pro sebe. S fanoušky vede 

aktivní dialog, naslouchá jim. Na druhou stranu se ale nebojí je ani hrubě urážet v případě, že 

s nimi nesouhlasí, nebo má zkrátka špatnou náladu. Tím opět dotváří svoji stylizovanou 

image rockové hvězdy [PITCHFORK, 2010]. Využívá také služby uStream pro webcasting. 

Na nepravidelné bázi je tedy možné ho zastihnout ve studiu, kde nahrává, a pomocí textového 

chatu mu poskytovat okamžitou odezvu na právě komponovaný materiál, pokládat dotazy atp. 

 

 

Obr. 7 – V současnosti nejvyužívanější komunikační kanál Tylera, the Creatora – Twitter. 
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 Mezi nově otevřené komunikační kanály v dubnu přibyly webové stránky 

oddfuturetalk.com a rozcestník oddfuture.com, který zastřešuje dosavadní média používaná 

OFWGKTA a ze kterého se posluchači dostanou na jednotlivé kanály – Tumblr, Twitter 

a YouTube. Web oddfuturetalk.com nabízí posluchačům možnost podílet se na tvorbě jeho 

obsahu. Mohou zasílat vlastní fotky z Tylerových koncertů, koláže, grafiku i video. V květnu 

2011 trávil Tyler, the Creator spolu s dalšími členy OFWGKTA čas na koncertním turné po 

Evropě. Se svými fanoušky komunikoval pomocí videoblogu, který nahrával mobilním 

telefonem. Zprávy se netýkaly ani tak hudby, spíše šlo o krátké skeče a scénky pro pobavení 

posluchačů. Je patrné, že se Tyler snaží udržovat aktivní kontakt s posluchači i v době, kdy je 

časově vytížen. Uvědomuje si, že i díky jejich podpoře se mu podařilo v posledních měsících 

plnit svým obličejem stránky hudebních časopisů. 
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6. Závěr 

 Ve své práci jsem rozebral online sociální interakci v hudební komunitě z hlediska 

identity účastníků, využívaných komunikačních kanálů web 2.0 a typu komunikace. Jak již 

bylo zmíněno v předmluvě, pro pochopení příkladů, na nichž je online sociální interakce 

hudebního tvůrce a posluchače popisována, bylo nutné text zasadit do širšího kontextu. Mimo 

zpracování řečené problematiky tato práce shrnuje i vývojové změny hudebního průmyslu 

v posledních deseti letech a z nich plynoucí aktuálně využívané distribuční a propagační 

taktiky. Celistvost textu tak dává možnost pochopit motivace hudebních tvůrců pro 

komunikaci s posluchači. 

 

 Web 2.0 napomáhá efektivnějšímu sdílení informací a práci s nimi. Interakce mezi 

uživateli probíhá díky množství dostupných komunikačních prostředků rychleji a ti se na 

základě společných zájmů sdružují do komunit a vytvářejí rozsáhlé sociální sítě. Nejinak je 

tomu u hudební komunity, jejíž součástí jsou především samotní posluchači, ale i hudební 

tvůrci. Aktivní zapojení hudebníků do komunikace s posluchači jim dává řadu výhod. 

V minulosti využívané kanály masové komunikace jsou v případě komunikace po internetu 

upozaděny. Šíření informací mezi posluchači, a reprodukovaná sdělení umělce, byť šířená 

virálně, mají menší efekt, než pokud vycházejí přímo od jejich autora. Díky tomu jsme čím 

dál tím častěji svědky transformace masové komunikace v komunikaci interpersonální. 

Sociální interakce hudebních tvůrců a posluchačů na osobnější úrovni přináší užitek oběma 

stranám. 

 

 V první řadě pomáhá utužovat vazby mezi účastníky komunikace. Díky kontaktu 

s hudebním tvůrcem a možnosti poskytovat mu zpětnou vazbu (na blogu, vlogu, při 

webcastingu atd.), nebo s ním přímo vést dialog (Twitter, chat), se posluchačům jeví interpret 

jako reálná osoba. Posilováním intimity sdělení a osobním přístupem hudebního tvůrce ke 

konkrétním posluchačům je možné si udržet jejich „věrnost“ a získat i nové podporovatele. 

Velikost posluchačské základny není důležitá jen pro to, aby umělec svoji tvorbu dostal 

k většímu množství lidí. Početná a udržovaná posluchačská základna je věcí, která vzbuzuje 

o hudebního tvůrce zájem velkých vydavatelství. Ta mohou na tomto základě jeho aktivity 

finančně zaštítit a podepsat s ním smlouvu. 
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 Díky online sociální komunikaci s posluchači má hudebník možnost testovat nové 

způsoby propagace a distribuce. Počítačem zprostředkovaná komunikace dává hudebním 

tvůrcům do rukou výhodu libovolné sebeprezentace. Ať už se vydají cestou kompletně 

virtuální identity Die Antwoord, nebo jen obhroublé stylizace Tylera, the Creatora, jedná se 

o alternativní cestu propagace, která se ukázala být účinnou. Podobně distribuční model 

„zaplať, kolik chceš“, nebo kupříkladu poskytnutí hudebního alba zdarma, pouze výměnou za 

e-mailovou adresu, je možné (úspěšně) realizovat jen díky vzájemné komunikaci hudebních 

tvůrců a posluchačů.  

 

 Třetí výhodou je možnost spolupráce na umělecké tvorbě. Technologie pro 

komponování hudby jsou dnes bežně dostupné, díky výrazně nižší ceně, než jakou měly 

v minulosti. Hranice mezi posluchači a hudebníky se ztenčuje a ať už v rámci propagace 

nového materiálu, či pouze pro utužení vazeb s posluchači hudebník často vypustí zvukové 

stopy některých skladeb a dá posluchačům možnost se kreativně projevit jejich remixováním. 

  

 Hudební průmysl se stále vyvíjí. Digitální distribuce, vznik těsnějších vazeb mezi 

hudebním tvůrcem a posluchačem a narušení konceptu umělce upsaného velké společnosti 

jsou indikátorem dalších změn, kterých se můžeme dočkat v budoucnosti. Nezávislost na 

vydavatelství poskytuje hudebním tvůrcům možnost využívat komunikačních nástrojů web 

2.0 libovolným způsobem a dává prostor pro inovaci. Důkazem je například Trent Reznor, 

který je průkopníkem alternativní distribuce hudby a aktivně se svými posluchači komu-

nikuje. A přestože je hlavní složkou online sociální komunikace právě propagace, z přípa-

dových studií v této práci je patrné, že působení na posluchače, udržování těsných vztahů 

a akceptování jeho zpětné vazby je neméně důležité. 
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Seznam obrázk ů: 

Obrázek č. 1:  Světové prodeje hudby – zdroj IFPI 

(Podíl digitálních prodejů hudby stoupá.) 

Obrázek č. 2:  Twitter Imogen Heap 

   (Střídání komunikačních rolí na Twitteru Imogen Heap.) 

Obrázek č. 3:  Youtube The Beats 

   (Příklad adresovaných odpovědí na vlogu Mika Skinnera.) 

Obrázek č. 4:  Web Nine Inch Nails 

(Propojení s Google Earth. Vzkazy fanoušků a události jsou na mapě 

přehledně vidět.) 

Obrázek č. 5:  Myspace Radiohead 

   (Nová podoba Myspace a prezentace Radiohead.) 

Obrázek č. 6: Web Die Antwoord 

(Webová prezentace Die Antwoord slouží zároveň jako rozcestník na 

další komunikační kanály.) 

Obrázek č. 7: Twitter Tylera, the Creatora 

(V současnosti nejvyužívanější komunikační kanál Tylera, the Creatora 

– Twitter.) 


