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ÚVOD: 

 Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě mého zájmu o živě 

reprodukovanou hudbu, která je čím dál více pohlcována hudbou interpretovanou médii a 

stahovanou z internetových hudebních zdrojů. Považuji za důležité, aby dospívající mládež 

měla možnost vizuálního pohledu na hudební seskupení, tím si více prohlubovala znalosti 

v oblasti hudebních nástrojů, jejich použití a vnímání živě hrané hudby. 

Cílem mé práce bylo zjistit hudební zdroje, které využívají adolescenti nejčastěji, proč právě 

tyto zdroje vyhledávají a kdo jejich výběr ovlivňuje. 

Dalším cílem bylo také zjištění, které hudební prostředí pro živě interpretovanou hudbu 

adolescenti preferují a zda vůbec živé koncerty navštěvují. 

 Výsledky této práce mohou posloužit učitelům hudební výchovy na středních školách, 

kteří by měli podporovat návštěvnost živých koncertů u dospívající mládeže, vyhledávat nové 

hudební zdroje, které by zaujaly studenty dospívajícího věku, a tím je inspirovali k produkci a 

poslechu hudby. Tento výzkum by tak mohl pomoci především při tvorbě studijních programů 

pro adolescenty, kteří navštěvují výuku hudební výchovy, ale také jako pomoc při výběru 

školních akcí pro odlišně specializované školy.  

 Pro realizaci tohoto výzkumu jsem použila dotazníkovou formu. Tyto dotazníky byly 

rozdány mezi 60 adolescentů na třech odlišně zaměřených středních školách.  

Třetinu dotazníků jsem rozdala na Gymnáziu Jana Nerudy ( Komenského náměstí  9, Praha 

3), kde se studenti specializují na hudbu a odborně ji studují současně s všeobecnými 

předměty, druhou třetinu na Eko Gymnáziu ( Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 ), kde 

studenti nenavštěvují předmět hudební výchova a poslední třetinu dotazníků na Gymnáziu 

Voděradská ( Voděradská 2/ 900, Praha 10 ), kde studenti všeobecného vzdělání navštěvují 

předmět hudební výchova jednou týdně. 

Dotazníky byly rozděleny do několika oddílů, porovnávány mezi jednotlivými 

skupinami adolescentů a poté byla vyhotovena výsledná shrnutí. Na závěr jsem vytvořila 

tabulky a grafy, které slouží k přehlednosti závěrečných výsledků.  

Vybrané dotazníky z těchto škol jsou zpracovány v praktické části mé bakalářské práce. 

 

 



  

   

 

 

 

1. SOUČASNÉ HUDEBNÍ ZDROJE 

 

1.1 SOUČASNÁ MLÁDEŽ A HUDEBNÍ ZDROJE 

 Hudební zdroje, které v dnešní době slouží adolescentům k získávání hudebních 

podnětů, se přizpůsobují době a pohodlnosti mládeže. S tím souvisí rozmach hudebních 

zdrojů, které jsou snadno ovladatelné z domovů, či z jiných pohodlných míst. 

Do hudebních zdrojů, které jsou dnes nejvíce preferované, řadíme internet - hudební 

internetové portály, média – televizní hudební programy, rádia, hudební tiskopisy, přenosné 

mp3/mp4 přehrávače a v neposlední řadě prodej hudebních nosičů v kamenných obchodech. 

Tento zdroj však výrazně slábne právě díky možnosti získávání hudebních nosičů 

v elektronické podobě. 

Tento fakt také velmi ubližuje živě reprodukovaným koncertům, jelikož návštěvnost studentů 

adolescentního věku rapidně klesá.  

 Z výsledků výzkumu jsme zjistili, že současní adolescenti preferují internet jako zdroj 

pro získávání nové hudby. Internetové hudební portály, kde mohou stahovat hudbu 

v elektronické podobě, či internetové portály, kde je povolen pouze poslech hudby bez 

možnosti stahování. 

Další výrazné zdroje, které jsou upřednostňovány mládeží adolescentního věku, jdou rádia a 

mp3/mp4 přehrávače s možností přenosu hudby mezi přáteli. Zdroje, jako jsou hudební 

časopisy, CD, získávání hudby od přátel a příbuzných a koncerty živě interpretované hudby, 

zůstaly na posledních místech.  

Naše výzkumy potvrdily, že studenti ve věku patnáct až dvacet let preferují elektronická 

média před živě reprodukovanou hudbou především z důvodů pohodlnosti, rychlosti přenosu 

hudby, ceny a také kvůli nezájmu o vyhledávání nových hudebních seskupení, jak budeme 

moci pozorovat při rozboru jednotlivých bodů dotazníku. 

 

 

 



  

   

 

2.1 NEJVÍCE PREFEROVANÉ HUDEBNÍ ŽÁNRY SOUČASNÉ    

MLÁDEŽE 

 Při vyhodnocování výsledků výzkumu jsme získali širokou škálu odpovědí na otázku „ 

Vypiš všechny hudební žánry, které znáš “. Tyto odpovědi se lišily v několika bodech 

v závislosti na hudební zaměření studenta. 

Tato žánrová rozdílnost může být dána specializací školy, ale také věkem a pohlavím 

studenta. Hlavní rozdíly budeme rozebírat u jednotlivých bodů dotazníku. 

Přesto jsme na základě výzkumu vypozorovali několik opakujících se žánrů, které byly 

zmíněny na všech třech školách, které byly dotazovány.  

Tento popis nejvíce preferovaných hudebních žánrů slouží k lepší orientaci ve výzkumu. 

Rock je žánr populární hudby, který se do hlavního proudu dostal v 60. letech 20. století. Má 

kořeny v rock and rollu, rhythm and blues a country hudby 40. a 50. let, ale je také ovlivněn 

folkem, jazzem a vážnou hudbou. Jako nástroje se nejčastěji používají elektrická kytara, 

baskytara, bicí nástroje a klávesové nástroje jako hammondovy varhany, klavír nebo od konce 

60. let syntezátor. V rocku se často objevují kytarová, ale někdy i klávesová, saxofonová nebo 

harmoniková sóla. 

Populární hudba je výraz označující posluchačsky přístupnou hudbu a jako termín – teorie 

neartificiální hudby poukazuje na hudebně i sociologicky přesněji vymezitelný typ hudební 

produkce. Populární hudba vzniká a vyvíjí se jako konglomerát celé řady žánrových a 

stylových typů.
1
 

Disco je souhrnné označení určujícího trendu moderní populární hudby a spol. tanců 70. let, 

jehož masové rozšíření souvisí s fenoménem tzv. diskoték. Důležitými stylově žánrovými 

podklady disca byly jména některé formy černošského R & B (soul, funky). 
2
 

Heavy metal (zkráceně rovněž „metal“) je druh hudby, který se jako vymezený hudební styl 

objevil na přelomu 60. let a 70. let ve Velké Británii a Spojených státech. Kořeny má v 

hardrockových skupinách, které kombinováním blues a rocku vytvořily nový hudební styl, 

                                                 
1
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rock 

 
2
 MATZNER, Antonín, POLEDŇÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor a kol. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby II., 1983, s. 376 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A1rn%C3%AD_hudba
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://cs.wikipedia.org/wiki/Country
http://cs.wikipedia.org/wiki/Folk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_hudba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_kytara
http://cs.wikipedia.org/wiki/Basov%C3%A1_kytara
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bic%C3%AD_souprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1vesov%C3%BD_n%C3%A1stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hammondovy_varhany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klav%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntez%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Saxofon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Harmonika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_%C5%BE%C3%A1nr
http://cs.wikipedia.org/wiki/60._l%C3%A9ta_20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/70._l%C3%A9ta_20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blues
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rock
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rock


  

   

charakteristický používáním elektrických kytar a bicích, a také hlasitým a zkresleným 

zvukem. Podle serveru All Music Guide, "ze všech nespočetných forem rock and rollu, je 

heavy metal nejextrémnější, ať už z hlediska hlasitosti, mužnosti nebo teatrálnosti. Existuje 

množství variací heavy metalu, ale všechny se opírají o zkreslený zvuk kytar a kytarové 

motivy, zvané riffy. K tomu mírně kovově znějící baskytara a úderné tempo bicích."
3
 

Hip-hop je tvořen ze čtyř hlavních elementů, jimiž jsou DJing, rap Bboying a Graffity. 

Hiphopová hudba vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do nich vkládá 

rapper (též označovaný jako MC=Master of Ceremony). K již zmíněné hudbě, ať už 

reprodukované (DJing), nebo zpěvu (rap), patří grafický projev známý jako graffiti, akrobacie 

či tanec označovaný pojmem breakdance. Za pátý element je považován beatboxing.
4
 

Techno je subžánr elektronické taneční hudby, který vzniknul v 80. a plně se rozvinul v 90. 

letech 20. století. V techno hudbě je (jako u většiny druhů elektronické taneční hudby) kladen 

důraz na výrazný rytmus (založený zejména na monotónním střídání úderů basového bubnu a 

hi-hat) a rychlé tempo, přičemž prakticky veškeré používané zvuky jsou generovány 

elektronickými hudebními nástroji a přístroji. Podstatou techno hudby je opakování určité 

hudební jednotky, což v posluchači vytváří pocit určitého napětí a dokonce může vyvolat jistý 

druh extatického tranzu. Techno hudba je v drtivé většině čistě instrumentální, skladby 

obvykle postrádají klasickou strukturu používanou v pop music (sloka/refrén), používané 

zvuky nijak nepřipomínají běžné hudební nástroje a melodie se zde objevují pouze zřídkakdy. 

Mezi další subžánry elektronické taneční hudby patří např. trance, rave, jungle, freetekno, 

electro, drum´n´bass apod.
5
 

Punk rock je anglický termín, označující hudbu, která staví na odiv primitivnost, drsnost, a 

pohrdání kvalitou. Z anglického slangu můžeme slovo punk přeložit jako „ prevít“, říká se tak 

uličníkům v pubertálním věku. Zpočátku neměl punk význam hudebního stylu.Byl 

charakterizován třemi znaky: a) agresivitou tvorby, vzezření a jiných projevů b) rychlým, ale 

krátkodobým úspěchem a za c) problematičností profesionality a hudební úrovně, která se 

projevuje hlavně na živých vystoupeních. I když celková kvalita jejich tvorby byla relativně 

                                                 
3
 FUKAČ, Jiří, VYSLOUŽIL, Jiří, MACEK, Petr: Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 

1997, s. 715 

 
4
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Hip-hop 

 
5
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Techno 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_kytara
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bic%C3%AD_souprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/All_Music_Guide
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
http://cs.wikipedia.org/wiki/Disk%C5%BEokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rap
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Breakdance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beatboxing
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rytmus_(hudba)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hudebn%C3%AD_jednotka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rave
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jungle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Freetekno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Electro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drum%C2%B4n%C2%B4bass
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Techno


  

   

nízká, jisté procento nahrávek, kterými se skupiny prosadily, mohou mít pro vývoj rocku 

značný význam.
6
 

Drum’n’Bass /dɹʌm ənd beɪs/ je hudební styl elektronické hudby vzniklý v 90. letech 20. 

století. Pro tento styl jsou charakteristické převážně instrumentální skladby, založené na 

výrazné basové lince spolu s bicími – od toho se odvíjí i původ jména stylu – anglicky 

Drum’n’Bass = buben a basy (basová linka). Tyto linky bývají někdy doplněny o další 

vokální či instrumentální samply. Drum’n’Bass je oblíben mezi DJi, pořádají se taneční party 

zaměřené pouze na tento styl hudby (např. DrumHouse).
7
 

Ska je hudební žánr, který se vyvinul koncem padesátých let na Jamajce a je považován za 

předchůdce rocksteady a reggae hudby. Má typický kolísavý rytmus, je však rychlejší než 

reggae a často se mísí s punkem či jazzem.
8
 

Elektroakustická hudba je souborný název různých okruhů zvukové produkce, jež se 

tradičně označují termíny elektronická hudba, konkrétní hudba a hudba na magnetický pásek. 

Souborné pojmenování se vztahuje na výtvory vzniklé kombinací postupů typických pro 

uvedené produkční okruhy. Elektroakustickou hudbou lze definovat jako hudbu používající 

elektronické zvuky, tj. zvuky vzniklé buď zcela elektronickou cestou, nebo úpravou 

smíchaného a obvykle zaznamenaného přirozeného zvuku. Elektroakustická hudba usiluje o 

získávání nových zvukových i strukturacích kvalit a uplatňuje se jak formou poslechových 

skladeb, tak ve funkčně heteronomních kooperujících vazbách (divadlo, film apod.).
9
 

Jazz či počeštěle džez (z angličtiny), je proud hudby, který vznikl koncem 19.století v New 

Orleans. Jazz vychází z černošských worksongů, gospelů a spirituálů, hlavně však z blues. 

Jednoduše se vyvinul z afroamerické hudby, v níž se prolínaly černošské folklorní vlivy s 

bělošskou hudbou přistěhovalců z Evropy. 

Původ názvu není zcela jasný, avšak pravděpodobně se jedná o zkomolenou zkratku jas(mine) 

v narážce na jasmínový parfém populární v New Orleans v této době. První jazzové skupiny 

                                                 
6
 MATZNER, Antonín, POLEDŇÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor a kol. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby II., 1983, s. 320 
7
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Drum’n‘bass 

 
8
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ska 

 
9
 FUKAČ, Jiří, VYSLOUŽIL, Jiří, MACEK, Petr: Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 

1997, s. 179 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_styl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Disk%C5%BEokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_%C5%BE%C3%A1nr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jamajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rocksteady
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://cs.wikipedia.org/wiki/Punk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_Orleans
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_Orleans
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Worksong&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spiritu%C3%A1l_(hudba)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blues
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drum'n'bass
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ska


  

   

používaly ve svém názvu pravopis jass. Od vzniku jazzu se vyvinuly různé jazzové styly. 

Jazzová hudba je dnes tak široký pojem, že najít nějaký společný prvek je těžké. Jazz 

nejčastěji poznáte podle specifického rytmického cítění (synkopy, tečkovaný rytmus, 

zdůraznění druhé a čtvrté doby), částečně disharmonického notového sledu, opakující se 

melodie a frází s možností improvizace.
10

 

Artificiální hudba je široké a značně nespolehlivé označení pro evropskou hudební tradici a 

hudební formy z ní odvozené, za nímž je v dnešní době považováno zejména období 

renesance, baroka, klasicismu a romantismu. Artificiální hudba se vyznačuje specifickými 

umělecko-hodnotovými aspiracemi. Označuje se jako vážná hudba či klasická hudba  

( klasika se tu chápe jako soubor etablovaných vyšších hodnot).
11

 

Folk je hudební žánr, který má své kořeny v anglosasských zemích. Samotné slovo folk 

znamená v angličtině (lid) respektive anglosasskou lidovou písničku. V přeneseném významu 

slova do oblasti současné populární hudby toto slovo přesně vyjadřuje amatérskou hudební 

tvorbu a její amatérské hudební provozování respektive amatérské písničkářství. Slovní 

spojení folk music pak znamená lidovou hudbu (etnickou) a její stylizovanou nápodobu (tzv. 

folková hudba). Pro odlišení moderní folkové hudby od etnické se vžil v anglo-amerických 

zemích název současný (contemporary) či moderní (modern) folk. V češtině se pro lidovou 

etnickou hudbu vžil spíše termín folklór nebo také česká lidovka a pojmem folk se označuje 

moderní folk.
12

 

Reggae je etymologicky dosud ne zcela objasněný termín, vycházející pravděpodobně 

z některého západoafrického nářečí (někteří jej překládají jako „poselství od krále“). Poprvé 

se objevil 1968 v titulu písně Do the reggay.  Jeho nejstaršími předchůdci je ska a rocksteady, 

tedy styly spjaté s americkým rythym and blues, jazzem a soulem, v jejich textech se zřídka 

kdy objevovala rastafariánská tématika. To přišlo až začátkem 70. let, spíše se texty týkaly 

zábavy, občas se objevila i kritika na sociální situaci na Jamajce, anebo se týkaly výtržností 

páchaných rude boys, kteří byli hlavními přívrženci této hudby. Reggae se dá vystopovat až 

koncem roku 1968, kdy se náhle vytrácí rock steady a je nahrazeno novým rychlejším a 

intenzivnějším stylem: Reggae. Důvod vzniku reggae byla nejspíš rivalita mezi malými 

                                                 
10
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producenty, jako byli Bunny Lee,Leslie Kong,Lee strach Perry apod., kteří se snažili svrhnout 

vynalézáním nových hudebních postupů hlavní producenty, a to Coxone Dodda a Dueka 

Rieda, kteří do té doby měli „monopolní“ postavení v jamajském hudebním průmyslu. Prvotní 

reggae (dnes zvané early reggae) nebylo tak pomalé jako dnes, texty se nesly stále v duchu 

60. let a proto se týkaly spíše zábavy, alkoholu, žen, občas nějaká sociální kritika na adresu 

jamajské vlády a neustálé téma té doby rude boys a nebo se využívaly jen instrumentální 

verze. Mezi hlavní interprety prvotního reggae patřily Desmond Dekker, Toots and the 

Maytals, kteří svým rocksteady hitem Do the Reggay z roku 1968 reggae pojmenovali ale také 

Upsetters Lee Perryho, dále Harry J all stars, Mr. Symarip, Laurel Aitken, King Stitt, Derrik 

Morgan, Joe the Boss a i Jimmy Cliff a Pioneers.
13

 

Indie rock si vzal svoje jméno ze slova independent – nezávislý na velkých komerčních 

hudebních vydavatelstvích. Jedná se o žánr alternativního rocku, který je většinou šířen na 

undergroundové hudební scéně. Hudebníci si většinou udržují kontrolu nad svou tvorbou a 

vydávají ji ve většině případů pod "independent" značkami. 

Tento žánr popisuje také postoj kapel a jejich způsob tvorby (urob si sám), a jejich 

zastupování malými, nízkonákladovými vydavatelstvími. 

Jako takový je otevřen experimentům se zvuky, emocemi, texty a nesnaží se hned na poprvé 

zalíbit publiku středního proudu. Víc než o zisk se zajímá o osobní vkus.
14

 

Dubstep je subžánr elektronické taneční hudby s původem v jižním Londýně, Anglie. 

Dubstep je zřejmě zvukově nejpodobnější původním stylům speed garage a grime. Odlišnost 

spočívá zejména v důrazu na hudební experimentování, proto bývá dubstep nejčastěji 

instrumentální. 

První dubstepové desky byly vydány v roce 1998, jako temnější a experimentálnější 

instrumentální verze a remixy tracků ze stylu 2-step garage s funkovými a drum and 

bassovými základy. V roce 2001 se začal v Londýně propagovat dubstep a podobné styly. 

Termín dubstep se začal používat okolo roku 2002, kdy byla již produkční stylistika potřebná 

k vytvoření takových remixů celkem ustálena a odlišena od stylů jako 2-step a grime.
15
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Hard rock, angl. Doslova tvrdý rock. Rock, ve kterém převládá rytmická stránka nad 

melodickou. Termín hard rock se začal používat pro odlišení ortodoxních rockových skupin 

v období, kdy do rocku začal pronikat folkový vliv s větším těžištěm v melodice a vokální 

složce. Inspirátory hard rocku byly britské skupiny Kinks, Animals, Yardbirs, Who, 

vycházející hlavně z bluesových kořenů. 
16
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2. VÝZKUM 

 

 2.1 PŘÍPRAVA VÝZKUMU 

         2.1.1 Metodologie 

 Pro tento výzkum jsme použili dotazník, který obsahuje 24 otázek, z toho 14 otázek 

uzavřených, s možností jedné odpovědi, zbylých 10 otázek je otevřených, s možností více 

odpovědí. V otázce číslo 7 bylo povoleno více odpovědí, zaznamenala se však první zmíněná 

a ta byla použita při zpracování výsledných procent. 

 Dotazník jsme rozdali na třech středních školách s odlišným zaměřením. První školou 

je Gymnázium Jana Nerudy v Praze, kde jsme se dotazovali 20 adolescentů, specializovaných 

na hudební teorie, hru na nástroj. A všeobecné předměty. Z důvodů nižšího počtu studentů ve 

třídě jsme dotazník rozdělili do paralelních tříd. V první třídě jsme dotazovali 14 studentů a 

ve třídě druhé 6 studentů ve věku 16-17 let. Druhou školou, kde jsme rozdali 20 dotazníků je 

Eko Gymnázium v Praze, kde jsme opět z důvodu nedostatku studentů ve třídě rozdali po 10 

dotaznících do tříd sexty a septimy, tudíž mezi studenty ve věku 16-17 let. Studenti této školy 

nenavštěvují předmět Hudební výchova. Poslední školou, na které jsme provedli výzkum, je 

Gymnázium Voděradská v Praze, kterou navštěvují studenti se všeobecným zaměřením, 

navštěvující jednou týdně předmět Hudební výchova. Tito studenti byli ve věku 17 let. 

        

        2.1.2 Hypotézy 

1) Předpokládali jsme, že u otázek směřovaných na poslech hudby ve volném čase bude 

vysoké procento kladných odpovědí. Vyšší procento jsme očekávali u studentů hudební školy, 

jelikož jejich zaměření vyžaduje také vyšší míru poslechu hudby. U těchto studentů jsme také 

očekávali rozdílnost způsobu poslechu hudby a to poslech soustředěný, oproti studentům 

dalších dvou škol, kde jsme očekávali poslech ve větší míře jako hudební kulisu. 

2) V otázkách zaměřených na návštěvnost koncertů živě reprodukované hudby jsme očekávali 

vyšší počet navštěvujících s hudebním zaměřením a v menší míře u studentů se zaměřením 

všeobecným. 



  

   

3) Očekávali jsme, že hudební zdroje, které studenti využívají, budou ve většině případů 

totožné, s největší pravděpodobností bude na prvním místě internetový zdroj. 

4) Předpokládali jsme, že při otázkách zaměřených na to, s kým studenti navštěvují živé 

koncerty, bude většina odpovědí totožná a to z důvodu věku studentů, kteří jsou nejčastěji 

doprovázeni rodiči. 

5) U otázek, které se týkaly hudebních interpretů a žánrů, které adolescenti poslouchají, jsme 

předpokládali větší množství rádiových skladeb. Na Gymnáziu Jana Nerudy jsme očekávali 

odpovědi na menšinové žánry z důvodu specializace studentů. 

6) Očekávali jsme, že větší počet studentů, kteří hrají na hudební nástroj a vystupují živě 

s hudebními tělesy, bude na hudební škole, na školách se všeobecným zaměřením jsme 

očekávali až o 50% méně kladných odpovědí. 

7) V otázkách zaměřených na znalost hudebních portálů jsme předpokládali podobné znalosti 

u všech studentů. Naším předpokladem byla znalost průměrně pěti hudebních portálů. 

8) V otázce týkající se kladů a záporů živě interpretovaných koncertů jsme očekávali podobné 

odpovědi u záporů, u kladů jsme očekávali širší škálu odpovědí. Každá tato odpověď je zcela 

individuální. 

 

 

2.2 REALIZACE VÝZKUMU 

 Výzkum jsme provedli v průběhu měsíců února a března 2012. Dotazníky jsme rozdali 

na třech středních školách, přičemž školy byly vybrány podle toho, zda studenti navštěvují 

předmět hudební výchova, či nikoliv. Dále také dle toho, zda jsou svým oborem 

specializovaní na hudbu. Tyto dotazníky jsme rozdali studentům ve věku šestnáct a sedmnáct 

let. Na každé škole jsem rozdala 20 dotazníků, celkem tedy 60 dotazníků. 

Ve třídách, kde nebylo 20 studentů, jsme dotazníky rozdělili do dvou paralelních tříd tak, 

abychom získali požadovaný počet vyplněných dotazníků. 

Dále jsme tato data zpracovávali a výsledky zaznamenali v praktické části mé práce. 

 

 

 

 

 



  

   

2.3 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

2.3.1 Studenti Gymnázia Voděradská-navštěvující předmět hudební 

výchova  

Počet dotazovaných dívek a chlapců 

Graf č.1 

 

 

 

 

 

Procentuální výsledky uzavřených otázek 

Tabulka č.1 

 

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ  
 A B C D E F 

1 70% 30% - - - - 
2 0% 10% 45% 40% 5% - 
3 50% 0% 10% 30% 10% - 
4 60% 25% 10% 0% 5% - 
5 80% 20% 0% 0% - - 
6 15% 10% 75% 0% - - 
7 0% 0% 20% 80% 0% 0% 
8 35% 65% - - - - 
9 70% 30% - - - - 

12 15% 85% - - - - 
13 70% 30% - - - - 
15 55% 45% - - - - 
16 55% 45% - - - - 

21 15% 60% 25% - - - 

Odpovídalo 11 dívek a 9 chlapců       
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Výsledky odpovědí na otevřené otázky 

 

10) „Jmenuj hudební interprety, které posloucháš.“ 

  Z výsledků odpovědí studentů Gymnázia Voděradská bylo zjištěno, že studenti 

upřednostňují zahraniční interprety nad interprety českými. 

V odpovědích se opakovali čeští interpreti Jaromír Nohavica, Tomáš Klus a Kryštof. Někteří 

studenti uvedli i méně známé interprety, jako například Ivana Krále. Přesto výrazně převažují 

zahraniční interpreti, nejčastěji ti, které můžeme slyšet v rádiu, či sledovat na současných 

hudebních televizích.  

Zajímavé u těchto studentů bylo rozrůznění žánrů, do kterých se interpreti řadí, mohli jsme 

zde najít pop, rock, disko, ale také méně komerční žánry, jako punk, underground, folk a 

další. 

 

11) „Které z uvedených interpretů jsi viděl vystupovat živě?“ 

  8 studentů z 20 uvedlo, že neviděli žádného z uvedených interpretů vystupovat na 

živém koncertě. Opět převažovali zahraniční interpreti. Například skupina Black eyed peas, 

The Offspring, The Hives, nebo Blink 182, které jsme měli možnost vidět na hudebních 

festivalech v České republice minulý rok. Z českých interpretů potom například UDG, Kabát, 

Chinaski, Support Lesbiens a další. 

 

14)„Jakou hudební skladbu jsi naposledy poslouchal/a? (Stačí název písně, nebo interpreta) a 

z jakého zdroje jsi ji získal/a?“ 

  Uvedené skladby převážně kopírují interprety uvedené v otázce 10. Více jsme se 

zaměřili na uvedené zdroje, ze kterých studenti získali poslední poslouchanou skladbu. 

Nejvíce využívaným zdrojem je internet, dále mp3 přehrávače. Zajímavým zjištěním je, že 

rádio a živý koncert neuvedl ani jeden ze studentů. 

 

 

 



  

   

17) „Napiš všechny hudební kluby v Praze, které znáš.“ (Nemusel jsi je navštívit, stačí, že 

znáš název) 

  Znalost hudebních klubů u těchto studentů je široká, přesto uváděli téměř stejné kluby. 

Ve vysoké míře zmiňovali menší uzavřené hudební kluby, například Matrix, Lucerna, XT3, 

Vagón, rock Cafe, Chapeu Rouge, Futurum, Lávka, Karlovy lázně, Retro a klub Roxy. 

Ani v jednom případě nebyl uveden divadelní prostor, velkokapacitní uzavřená hala, či menší 

akustické prostory. 

 

 

18) „Napiš všechny hudební internetové portály, které znáš.“ 

 

  Orientace mezi hudebními portály je v tomto případě kladná. Pouze 2 studenti 

neuvedli ani jeden portál. Oproti dalším školám je to velmi malý počet. Nejčastěji uváděné 

zdroje byly www.bandzone.cz, www.uloz.to, www.koule.cz, www.youtube.com, 

www.mp3.com,www.stahujmp3.cz,www.Itunes.com, www.ilegalne.cz, www.megaupload.cz, 

www.supermusic.cz,www.stream.cz a některé další ojediněle. 

 

     

19) „Napiš názvy všech časopisů s hudební tématikou, které znáš.“ 

      Z výsledků odpovědí na otázku č. 19 jsme zjistili, že 16 studentů z 20 nezná žádný 

časopis s hudební tematikou. Toto číslo je opravdu vysoké. Více názvů časopisů uvedli jen 4 

studenti. Například Rock & Pop, Spark, Kerrangi a Bravo, přičemž poslední z uvedených 

časopisů není přímo zaměřený na hudbu, ale najdeme zde hudební publikace. 

 

     

20) „Vypiš klady a zápory koncertu živě interpretované hudby.“ 

      Klady, které se vyskytovaly v odpovědích, byly:  prožití většího zážitku, setkání 

s přáteli a novými lidmi, možnost kontaktu s interpretem a kapelou, atmosféra, možnost 

lepšího soustředění, větší emoční zážitek, můžeme sledovat, co interpret umí doopravdy, občas 

se můžete zeptat na otázky přímo zpěváka, možnost tance  a další. U záporných odpovědí byly 

nejvýraznější: moc lidí kolem, drahé lístky, špatná kvalita zvuku, čas, není možná komunikace 

kvůli hluku, nebo naopak kvůli tichu, v případě koncertu vážné hudby,nepohodlnost, zpěvák 

http://www.bandzone.cz/
http://www.uloz.to/
http://www.koule.cz/
http://www.youtube.com/
http://www.mp3.com,www.stahujmp3.cz,www.itunes.com/


  

   

nemá upravený hlas, doprava tam a zpět, špatná viditelnost kvůli kouři, někdy nevhodná 

společnost, nemůžu si přepnout píseň, dlouhé čekání na začátek. 

 

     

 22) „Vypiš všechny hudební žánry, které znáš:“ 

      Zde studenti opakovali žánry rock, pop, punkrock, metal, punk,  

hip-hop,techno,ska,disko,funky,trance,house,elektro. Překvapivé byly žánry jako country, 

klasická hudba, které však uvedl pouze 1 student. Někteří ze studentů uvedli i některé méně 

obvyklé žánry jako emo, drum and bass, dubstep, Gothis, Skate a spousty dalších odnoží 

uvedených žánrů. Znalost studentů v odvětví hudebních žánrů je vysoká. 

 

     

 23) „Které hudební žánry bys zařadil/a do hudby populární? Pokud nevíš žánry, jmenuj 

interprety.“ 

        U této otázky většina studentů uvedla jako populární hudební žánry ty, které můžeme 

slyšet v rádiích, či na hudebních televizních programech. Objevily se zde však i odpovědi 

jako jazz, swing, klasická hudba, alternativa, blues, art rock a opera. Z toho můžeme soudit, 

že velký počet těchto studentů neumí přesně specifikovat pojem populární hudba. 

 

        

24) „Který hudební žánr, bys rád více viděl/a na živých koncertech?“ 

        Odpovědi na otázku 24 byly velmi podobné odpovědím otázky č. 22, tudíž studenti 

vypsali i žánry, které jsou běžně k vidění a je jich stále dostatek. Někteří vyplnili méně 

tradiční žánry, jako swing, rockabilly, indie, funky, drum and bass, reggae a skate punk. Opět 

můžeme vidět širokou škálu hudebních stylů, které studenti poslouchají. 2 studenti z 20 

vyplnili nic. 

 

 

 



  

   

2.3.2 Studenti Eko gymnázia Praha – nenavštěvující předmět hudební 

výchova 

Počet dotazovaných dívek a chlapců 

Graf č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuální výsledky uzavřených otázek 

Tabulka č. 2 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

EKO GYMNÁZIUM PRAHA  
  A B C D E F 
1 65% 35% - - - - 
2 5% 5% 40% 35% 15% - 
3 55% 0 25% 10% 10% - 
4 30% 10% 40% 20% 0% - 
5 75% 20% 5% 0% - - 
6 20% 5% 75% 0% - - 
7 5% 15% 10% 70% 0% 0% 
8 55% 45% - - - - 
9 65% 35% - - - - 

12 20% 80% - - - - 
13 65% 35% - - - - 
15 55% 45% - - - - 
16 50% 50% - - - - 
21 10% 45% 35% 10% nevyjádřilo se 10% 

Odpovídalo 7 dívek a 13 chlapců             
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Výsledky odpovědí na otevřené otázky 

10) „Jmenuj hudební interprety, které posloucháš.“ 

  Z výsledků Eko Gymnázia můžeme usuzovat, že studenti často neví, co pojem              

„ hudební interpret “ znamená. Získali jsme zde odpovědi, jako filmová hudba, tak zvaný 

soundtrack, hudba rádiová, hudba africká a další. 

Jeden ze studentů uvedl jako hudebního interpreta hudbu z počítačové hry. 

V případech, kdy studenti uvedli konkrétního hudebního interpreta, převažovali aktuálně 

hraní interpreti, jako Lady Gaga, Rihana, Katy Perry a další. U studentů Eko Gymnázia jako 

důležitý fakt považujeme to, že uvedli téměř srovnatelný počet českých autorů, jako 

zahraničních. Zde jsme mohli vidět jména jako Karel Gott, Lucie Bílá, Václav Neckář, Ewa 

Farna a další.  

Za kladný fakt považujeme to, že se zde objevila i vážná hudba.  

 

  

11) „Které z uvedených interpretů jsi viděl vystupovat živě?“ 

  Zde polovina studentů uvedla, že nikdy neviděla živý koncert těchto interpretů. U 

studentů, kteří uvedli zahraniční koncerty, se opakovala jména jako Rihana, Madonna, Pink. 

Českých interpretů zde byla většina díky dostupnosti koncertů. Mohli jsme se číst jména jako 

Tomáš Klus, Karel Gott, Lucie Bílá, Michal David, Václav Neckář, ale také zcela žánrově 

odlišný Rytmus. 

 

      

14) „Jakou hudební skladbu jsi naposledy poslouchal/a?“ (Stačí název písně, nebo 

interpreta) a z jakého zdroje jsi ji získal/a? 

      V odpovědích na otázku 14 byly velmi zajímavé zdroje, ze kterých studenti získali 

poslední poslouchanou skladbu. Tak jak jsme očekávali, byl opět na prvním místě internet, 

převážně portál www.youtube.com, dále CD, mp3 přehrávač a rádio. 

Překvapující odpověď byla hudební intro videohry.  

 

http://www.youtube.com/


  

   

17) „ Napiš všechny hudební kluby v Praze, které znáš.“ (Nemusel jsi je navštívit, stačí, že 

znáš název) 

  Hudební kluby, které byly uváděny, se velmi často opakovaly. Byla zde převaha 

menších hudebních klubů, jako Matrix, Lucerna, XT3, Vagon, Rock Café, Futurum, Lávka, 

Karlovy Lázně, Chapeau rouge, Retro a Roxy. 

V žádném z dotazníků nebyl uveden divadelní prostor.  

Převahu u studentů Eko Gymnázia měla velkokapacitní hala Sasazu. 

 

         

 18) „ Napiš všechny hudební internetové portály, které znáš.“ 

  9 studentů odpovědělo, že nezná hudební portály. Ty, které se opakovaly, patří mezi 

populární hudební portály. Takové portály nejsou specializované pouze na jeden žánr, ale 

nabízejí širokou škálu hudebních stylů. Nejvíce uváděným hudebním zdrojem byl 

www.youtube.com, dále také stahujmp3.cz, mp3.cz, uloz,to, koule.cz, itunes.com, ilegálně.cz, 

grooveshark.cz, t-music.cz a další. Žádný student neuvedl hudební portál, specializovaný na 

vážnou hudbu. 

 

        

19) „ Napiš názvy všech časopisů s hudební tématikou, které znáš.“ 

 Zde jsme zjistili vysokou neznalost hudebních časopisů mezi studenty. 18 studentů 

z 20 odpovědělo, že neznají žádný časopis s hudební tematikou. Názvy, které byly uvedeny 

zbývajícími studenty, jsou Rolling Stones, Hudební nástroj roku, Rok skladatelů a 

Nejznámější hity. 

 

        

20)  „Vypiš klady a zápory koncertu živě interpretované hudby.“ 

 Odpovědi, které jsme získali, byly podobné jako u studentů ostatních dvou škol. Jako 

klady studenti uváděli větší zážitek, setkání s přáteli, noví lidé, kontakt s interpretem a 

kapelou, atmosféra, dlouhodobý zážitek, lidé se stejným zájmem, více nás vtáhne do děje, 

soustředění, více emocí, vizuální zážitek, vidíme, co doopravdy interpreti umí, můžete se 

občas interpreta zeptat na konkrétní otázky, možnost tance, zpěvu a fotografování. 

http://www.youtube.com/


  

   

Jako zápory studenti uváděli alkohol, kouření, fronty, špatná akustika, náklady s koncertem 

spojené, dohled rodičů, nemožnost komunikace s přáteli, nepohodlnost, nevhodná společnost, 

zpěvák nemá upravený hlas, doprava tam a zpět. 

 

 

22) „Vypiš všechny hudební žánry, které znáš. 

Odpovědi na znalost hudebních žánrů byly pozitivní. Můžeme zde vidět odpovědi, 

které se  opakovaly, jako pop, rock, punkrock,heavy metal,punk,hip-hop,country,vážná 

hudba,ska,techno,disco,rap, dubstep, trance, house. Elektronická hudba. Rozpětí žánrů je na 

této škole vysoký, přesto však většina studentů uvedla jeden společný hudební žánr, který je 

pravděpodobně rozšířený mezi studenty této věkové kategorie, a to je hudební subžánr 

dubstep. 

 

 

23) „Které hudební žánry bys zařadil/a do hudby „populární“?“ Pokud nevíš žánry,    

  jmenuj interprety. 

          Co studenti Eko Gymnázia řadí do  popu jsme se dozvěděli v odpovědích na otázku 23. 

Můžeme zde vidět široké rozpětí názorů a stylů, převážně však tipovali podle toho, co zrovna 

poslouchají. Občas se zde objevily i zcela okrajové žánry, jako jazz, alternativní hudba, blues 

a některé další. Zajímavostí zde byla odpověď soundtracky a styl gangsta. Tento hudební styl 

je méně rozšířen, jedná se o subžánr hip-hopu a odráží se v něm život černošských ghett 

v USA. Při výzkumu byl tento subžánr zmíněn pouze jedním studentem. 

 

             

24) „Který hudební žánr, bys rád více viděl/a na živých koncertech?“ 

 Studenti v těchto odpovědích využili opět širokou škálu hudebních stylů a zcela subjektivně 

vyplnili žánry jako pop, hip-hop,disco, elektronickou hudbu, hard rock, trance a v neposladní 

řade oblíbený subžánr dubstep. 

 



  

   

2.3.3 Studenti Gymnázia Jana Nerudy –  hudební             

     specializace 

 

Počet dotazovaných dívek a chlapců 

Graf č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuální výsledky uzavřených otázek 

Tabulka č. 3 

 

GYMNÁZIUM JANA NERUDY PRAHA   

  A B C D E F 

1 95% 5% - - - - 

2 0% 30% 70% 0% 0% - 

3 40% 0 30% 30% 0% - 

4 55% 10% 30% 5% 0% - 

5 70% 20% 10% 0% - - 

6 10% 15% 75% 0% - - 

7 0% 10% 20% 60% 10% 0% 

8 50% 50% - - - - 

9 95% 5% - - - - 

12 70% 30% - - - - 

13 90% 10% - - - - 

15 100% 0% - - - - 

16 100% 0% - - - - 

21 20% 20% 60% - - - 

Odpovídalo 12 dívek a 8 chlapců             
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Výsledky odpovědí na otevřené otázky 

 

10) „ Jmenuj hudební interprety, které posloucháš.“ 

  Převažující žánry, které jsme mohli v odpovědích nalézt, byly pop, filmová hudba, 

rock, disco, punk, folk a vážná hudba, na kterou jsou studenti zaměření v rámci studijních 

povinností.  Výraznou menšinou interpretů byli interpreti čeští, např. Ewa farna, Děda 

Mládek, Jiří Stivín, Bratři Ebenové, Hana Hegerová, Kryštof, Sto zvířat. Přestože studenti 

uvedli vážnou hudbu, neuvedli ani jedno konkrétní jméno interpreta vážné hudby. U těchto 

studentů nepřevažovala rádiová hudba. Byla vyrovnaná s okrajovými žánry, což by mohlo 

souviset s jejich větší orientací v hudebním prostředí. 

 

  

11) „Které z uvedených interpretů jsi viděl vystupovat živě?“ 

  Odpověď žádné na Gymnáziu Jana Nerudy uvedlo pouze 9 studentů z 20. Někteří 

uvedli koncerty zahraničních interpretů, které navštívili. Objevila se zde jména jako Pink, 

Beyonce, Green Day, Nightwish, Black eyed peace a další. Studenti tohoto gymnázia však 

uvedli srovnatelný počet českých koncertů. 

Charlie Straights, Luno, Skyline, Metronomy, Kabát, Hana Hegerová, Top Dream Company  

a některé další hudební seskupení. V mnoha případech se jedná o okrajové žánry, s výskytem 

improvizačních složek. Velmi pozitivní odpovědí bylo, že studenti navštěvují své spolužáky 

na jejich koncertech, uvedli tedy i orchestry, hrající vážnou hudbu.     

 

      

14) „Jakou hudební skladbu jsi naposledy poslouchal/a?“ (Stačí název písně, nebo 

interpreta) a z jakého zdroje jsi ji získal/a?  

  Opět se zde projevily široké znalosti studentů konzervatoře. Uvedli jak skladby hrané 

aktuálně v rádiích, např. Maroon 5, tak i starší kapely, jako ACDC, Stevie Wonder a Pixies. 

V neposlední řadě studenti uvedli autory vážné hudby, např. Johannese Brahmse, nebo 

Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova. 



  

   

Zdroje, které studenti při poslechu své poslední skladby využili, byly internet, poslech z CD, 

rádio a v jednom případě jsme získali odpověď živý koncert. 

 

17) „Napiš všechny hudební kluby v Praze, které znáš.“(Nemusel jsi je navštívit, stačí, že znáš 

název) 

  Studenti uvedli několik menších hudebních klubů, jako např. Matrix, Lucerna, XT3, 

Rock cafe, Chapeau Rouge, Roxy a některé další kluby. 

Uvedli však také hudební kluby, zaměřené na okrajové hudební žánry, především na hudbu 

jazzovou. Objevily se zde názvy Reduta, Malostranská Beseda, Jazzrock, U malého Glena a 

Literární kavárna. 

Převahu nad menšími kluby získaly divadelní prostory, které studenti Gymnázia Jana Nerudy 

navštěvují více díky studiu. Dále lze vyčíst odpovědi jako Stavovské divadlo, Divadlo Kámen, 

Státní opera, Obecní dům, Smetanova síň, Sál B. Martinů, Španělský sál a v neposlední řadě 

několik velkokapacitních uzavřených hal. V tomto případě studenti uvedli např. O2 Arena, 

Sazka Arena a Rudolfinum, které většina studentů specifikovala právě jako velkokapacitní 

uzavřenou halu.  

 

   

18) „Napiš všechny hudební internetové portály, které znáš.“  

  Studenti opět vyplnili převážně komerční hudební portály, jako www.stahujmp3.cz, 

www.bandzone.cz, www.mp3.cz, www.uloz.to, www.koule.cz, www.Itunes.com, 

www.ilegalne.cz, www.megaupload.cz, ale také hudební portál zaměřený na jazzovou hudbu 

www.jazzradio.com. 

Své místo zde našla i vážná hudba, díky studentům, kteří uvedli www.ceskafilharmonie,cz, 

www.praguefilmorchestra.com, www.pfk.cz a www.fok.cz. 

Převážně kvůli studiu studenti často vyhledávají noty, a tudíž vyplnili portály jako 

www.pianosheet.com, www.freescores.com.Také se zde vyskytly hudební portály konkrétních 

interpretů  např. www.jonaskaufmann.cz a www.luciesilkenova.cz. 

 

     

 

 

http://www.stahujmp3.cz/
http://www.bandzone.cz/
http://www.mp3.cz/
http://www.uloz.to/
http://www.koule.cz/
http://www.itunes.com/
http://www.ilegalne.cz/
http://www.megaupload.cz/
http://www.jazzradio.com/
http://www.ceskafilharmonie,cz/
http://www.praguefilmorchestra.com/
http://www.pfk.cz/
http://www.fok.cz/
http://www.pianosheet.com/
http://www.freescores.com/
http://www.jonaskaufmann.cz/


  

   

19) „Napiš názvy všech časopisů s hudební tématikou, které znáš.“ 

 Studenti Gymnázia Jana Nerudy uvedli celkem 11 krát, že neznají žádný hudební 

časopis. Toto zjištění bylo vzhledem k oboru studentů velmi překvapivé. Časopis Rock and 

Pop, Rolling Stone, Houser, ČILICHILI uvedla většina zbývajících studentů. Ojediněle se 

vyskytl Časopis Národního divadla, časopis Harmonie, Jazzrevue a časopis Popcorn. 

Vidíme, že studenti se orientují jak v komerční hudbě, tak v hudbě menšinových žánrů.  

    

      

20) „Vypiš klady a zápory koncertu živě interpretované hudby.“ 

 Studenti Gymnázia Jana Nerudy uvedli jako klady živě interpretovaného koncertu více 

emocí, vizuální zážitek, lidé se stejným hudebním vkusem, koncert, na který jdeme, je 

zaměřený na žánr, který chceme poslouchat, delší dobu si udržíme zážitek v sobě, v případě, 

že je ta možnost, setkání s interpretem osobně. 

V záporech studenti uváděli stejné důvody, jako studenti ostatních dvou škol. Například 

doprava tam a zpět, hodně lidí na koncertě, náklady za koncert, není možnost opakovat 

oblíbenou píseň. 

 

       

22) „Vypiš všechny hudební žánry, které znáš.“ 

 Studenti Gymnázia Jana Nerudy splnili naše předpoklady a uvedli velké množství 

hudebních stylů. Najdeme zde styly pop, rock, punkrock, heavy metal, punk, hip-hop, country, 

vážná hudba, ska,techno, disco,funky,rap, trance a další. 

Menšinové žánry, které se objevily v odpovědích, byly indie-rock, Indie-pop, swing, blues, 

jazz, lidová hudba a alternativní rock. 

 

       

23) „Které hudební žánry bys zařadil/a do hudby „populární“ Pokud nevíš žánry, jmenuj 

interprety.“ 

 U této otázky si opět studenti nevěděli rady s pojmem populární hudba. Někteří uvedli 

stejné hudební žánry, jako v předchozí otázce, někteří uvedli zcela menšinové žánry, jako 

house, jazz, alternativní rock, blues, art rock, reggae a dechová hudba. 

 



  

   

       

24) „Který hudební žánr, bys rád více viděl/a na živých koncertech?“ 

 Převážnou většinu odpovědí tvořily styly rock, pop, hip-hop a disco. Převapivé žánry, 

které studenti uvedli, byly Indie-rock, funky, jazz, elektro-pop, dubstep,blues, soul, operní 

metal a chanson. 

 

 

 

2.3.4 Souhrn výsledků uzavřených otázek všech tří škol   

GJN – Gymnázium Jana Nerudy 

EG    - Eko Gymnázium 

GV   -  Gymnázium Voděradská 

 
 

 

Celkem odpovídalo 30 dívek a 30 chlapců 

Graf č. 4 
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Tabulka č. 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky odpovědí na uzavřené otázky 

 

Uvedená procenta jsou vypočítána z celkového počtu dotazovaných. 

 

1) „Navštěvuješ ve svém volném čase koncerty živě interpretované hudby?“ 

                   

  A)  Ano 

                  B)  Ne    

 

Graf č. 5 
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             V otázce č.1 jsme zjišťovali, zda studenti adolescentního věku navštěvují koncerty 

živě interpretované hudby. Otázka byla záměrně položena na jejich volný čas, abychom se 

vyhnuli většímu množství kladných odpovědí u studentů konzervatoře, kteří živé koncerty 

navštěvují v rámci studia a nejsou jejich svobodnou volbou.  

Výsledky dotazníků ukázaly, že studenti Gymnázia Jana Nerudy, kteří studují hudební 

zaměření, navštěvují živé koncerty v 95%. Pouhých 5% studentů odpovědělo, že koncerty 

živě interpretované hudby nenavštěvují vůbec. Pokud takové koncerty navštíví, je to pouze 

během školní docházky. Studenti Gymnázia Voděradská navštěvují koncerty z 65% a dále 

pak studenti Eko Gymnázia, kteří odpověděli kladně ze 70%. V celkovém výsledku je 

návštěvnost živých koncertů u těchto studentů o 54% vyšší než absence.  

 

 

   2) „Jak často navštěvuješ koncerty živé hudby?“ 

    

   A) Několikrát týdně 

   B) Jednou týdně 

   C) Několikrát do roka 

   D) Méně často 

   E) Nikdy 

 

Graf č. 6 
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 Na grafu můžeme pozorovat zvýšenou míru odpovědi C, tedy několikrát do roka. U 

odpovědí A a E jsme zaznamenali velmi nízká procenta odpovědí. V případě Gymnázia Jana 

Nerudy jsme zaznamenali nulové procento odpovědi D, což souvisí s jejich studijními 

povinnostmi. 

 

 

3) „Jakým způsobem se nejčastěji informuješ o místu a času konání koncertu živé hudby?“ 

    

   A) Internet 

   B)Noviny, časopisy 

   C)Propagační letáky a plakáty hudebních klubů 

   D)Přátelé, rodinní příslušníci 

   E)Nevyhledávám a nenavštěvuji 

 

Graf č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka číslo 3 je důležitá pro zjištění hlavních zdrojů, které studenti vyhledávají. 

Výsledek těchto odpovědí by mohl být využíván pro zlepšení účinnosti propagačních 

materiálů. 

Zjistili jsme, že adolescenti využívají jako zdroj informací převážně internet. Zajímavé 

zjištění je u odpovědi B, kterou neuvedl ani jeden ze studentů. Tiskovin tedy nevyužívá ani 1 

z 60 dotazovaných adolescentů. 
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4 studenti odpověděli, že informace o živých koncertech nikdy nevyhledávají. 

 

 

4) „Jaký typ prostředí živého koncertu preferuješ?“ 

    

   A)Hudební klub 

   B)Park, otevřené venkovní prostory 

   C)Velkokapacitní uzavřené haly 

   D)Divadla a kina 

   E)Žádné 

Graf č. 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro studenty adolescentního věku je prostředí živých koncertů často velmi omezující. 

Zákaz vstupu z důvodu věku, prostory, kde se podává alkohol, či zakouřené prostředí, mohou 

být důvodem pro to, aby studenti koncerty nemohli, nebo nechtěli navštěvovat. Koncerty na 
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zjištěním bylo to, že divadelní prostory upřednostňují více studenti Eko gymnázia, než 

studenti hudebního gymnázia. 16 studentů odpovědělo, že upřednostňují velkokapacitní 

uzavřené haly. Nejvíce je tento typ prostorů preferován studenty Eko Gymnázia.  

 

 

5) „Jak často se věnuješ poslechu hudby doma?“ 

 

A) Denně 

B) Několikrát týdně 

C) Několikrát měsíčně 

D) Vůbec  

 

 

 

Graf č. 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Poslech hudby je nedílnou součástí téměř každého člověka. Hudbu posloucháme i na 

místech, kde jí nevnímáme. Takové hudební podklady slyšíme denně v například 

v obchodech, restauracích či hromadné dopravě. Otázka, zda studenti poslouchají hudbu 

doma, jsme položili záměrně proto, že doma je to hudba vnímaná už jen proto, že ji člověk 

sám pustí a vybere si to, co chce sám poslouchat.  

V otázce číslo 5 jsme předpokládali vysokou míru odpovědi A, tudíž denně. Tato odpověď 

získala celkových 75%.  Druhá nejčastější odpověď byla odpověď B, několikrát týdně. 
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Odpověď B byla zodpovězena 4 studenty z každé školy. Odpověď D nevyužil ani 1 ze 

studentů, tudíž každý z 60 studentů se alespoň občas věnuje poslechu hudby.  

Překvapivé zjištění této otázky bylo, že poslechu hudby se věnuje o 2 studenty více na 

všeobecném gymnáziu, než na hudebním gymnáziu Jana Nerudy.  

   

 

6) „Jakým způsobem posloucháš hudbu?“ 

A)  Jen jako hudební kulisu 

B)  Soustředěný poslech 

C)  Kombinace možnosti A) a B) 

D)  Neposlouchám doma hudbu 

 

Graf č. 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Způsob, jakým vnímáme hudbu, je velmi důležitý. Soustředěným poslechem jsme 

schopni získat z hudby mnohem více složek, než v případě, kdy hudbu posloucháme jako 

hudební kulisu. Pokud je poslech hudby soustředěný, vnímáme rytmus, melodii, tempo, 

barevnost, náladu skladby a další složky. V případě hudební kulisy jsme schopni vnímat jen 

některé z těchto složek, nejčastěji rytmus, v závislosti na tom, jakou činnost během poslechu 

vykonáváme. Kombinace těchto dvou složek je možná v případě, kdy jsme schopni 

přerušovat činnost, kterou vykonáváme, věnovat se poslechu a opět se k činnosti navracet.  
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Jak můžeme vidět na grafu, u této otázky převažuje odpověď C, na kterou odpovědělo 45 

studentů. Odpovědi A a B získaly podobný počet kladných odpovědí. Odpověď D nezískala 

žádnou kladnou odpověď. Z výsledků grafu vyplívá, že studenti hudbu poslouchají nejčastěji 

jako kombinaci hudební kulisy a soustředěného poslechu. Byly potvrzeny i předpoklady, že 

soustředěnému poslechu se věnují více studenti Gymnázia Jana Nerudy, jelikož soustředěný 

poslech využívají i k plnění studijních povinností.  

 

  

7) „Z jakých zdrojů nejčastěji získáváš hudbu?“ 

      

     A)  Rádio 

B)  CD 

      C)  MP3  

D)  Internet 

E)  Živý koncert 

F)  Od přátel, známých a rodinných příslušníků 

 

Graf č. 11 
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dostupný prostředek. Kvantita hudebních rádií skýtá velký výběr pro posluchače. V dnešní 

době máme možnost výběru rádií, specializovaných na konkrétní hudební žánr. MP3 

přehrávače, které dnes běžně vlastní téměř každý adolescent, umožňují přenášení hudby mezi 

studenty. Další zdroje, jako živé koncerty, či doporučení známých, či rodinných příslušníků 

jsou využívány v nižší formě. CD průmysl stále klesá především díky internetovému zdroji.  

U otázky číslo 7, bylo povoleno větší množství odpovědí, byla však vždy zaznamenána ta 

odpověď, která byla pro studenta nejdůležitější. 

Pomocí výzkumu jsme zjistili, že nejčastěji využívaný zdroj pro získávání hudby je internet. 

Odpověď D využilo celých 70% dotazovaných. Počty kladných odpovědí na tuto otázku jsou 

téměř totožné. Druhým nejvíce využívaným zdrojem se stala odpověď C, tedy mp3 

přehrávače. Očekávali jsme vyšší počty kladných odpovědí E, na tu však odpověděli pouze 

dva studenti. Překvapivé je, že rádio jako zdroj hudby, uvedl pouze 1 student.  

    

 

8) „Věnujete se s rodinou společně poslechu hudby?“ 

     

      A) ANO 

      B) NE 

 

Graf č. 12 
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  Zde jsme zjišťovali, zda se rodina zapojuje do poslechu hudby se studenty, které jsme 

oslovili. Vliv rodinných příslušníku může být především ve výběru hudby, což může i nemusí 

mít dobrý dopad na jejich další hudební výběr. 

Zajímavé výsledky můžeme vidět na grafu otázky číslo 8. Zde jsme získali velmi podobné 

počty odpovědí, přesto v celkovém počtu převažuje odpověď B, tudíž většina studentů se 

nevěnuje společnému poslechu hudby s rodinou. Nejvíce kladných odpovědí A jsme však 

získali na Eko Gymnáziu. 

 

 

9) „Věnujete se s přáteli svého věku společně poslechu hudby?“ 

      

      A)ANO 

      B) NE 

 

Graf č. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Poslech hudby s přáteli svého věku je důležitý jak pro socializaci, tak pro hudební 

výběr. Adolescenti vyhledávají novou hudbu, kterou si tak mezi sebou předávají.  

U této otázky je zřejmá převaha odpovědí A, tedy ano. 46 studentů se věnuje poslechu hudby 

s přáteli svého věku. Většinu studentů, kteří odpověděli kladně na tuto otázku, jsme našli na 

Gymnáziu Jana Nerudy.  
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12) „Navštěvujete společně s rodinou koncerty živé hudby?“ 

    

      A)ANO 

      B)NE 

 

Graf č. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Otázka číslo 12 byla položena studentům adolescentního věku právě proto, že 

v mnoha případech nemohou navštěvovat uzavřené hudební prostory bez doprovodu rodičů.  

U otázky č. 12 můžeme vidět rozdílnost odpovědí. Odpověď A využilo 14 studentů Gymnázia 

Jana Nerudy, kde je vysoký předpoklad návštěvnosti koncertů. Naproti tomu odpověď B 

využilo 16 studentů Eko Gymnázia a 17 studentů Gymnázia Voděradská.  

 

 

13) „Navštěvujete s přáteli svého věku koncerty živé hudby?“ 

      

     A)ANO 

    B)NE 

 
 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

A B 

GJN 70% 30% 

EG 20% 80% 

GV 15% 85% 

GJN 

EG 

GV 



  

   

Graf č. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Z grafu otázky číslo 13 je zřejmé, že převažuje odpověď A. Zde odpovědělo kladně 18 

studentů z Gymnázia Jana Nerudy, 13 studentů Eko Gymnázia a 14 studentů Gymnázia 

Voděradská.  

 

15) „Hraješ na nějaký hudební nástroj?“  

                        

  A)  Ano 

                       B)  Ne 

 

Graf č. 16 
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        Předpokládali jsme, že studenti Gymnázia Jana Nerudy budou odpovídat kladně 

všichni. Díky svému hudebnímu zaměření a škole, kterou studují, je jejich povinnost ovládat 

hudební nástroj. Tam jsme tedy zjistili 100% kladných odpovědí. Zajímavým zjištěním je, že i 

na nehudebních středních školách převažují studenti ovládající hudební nástroj. 

 

 

16) „Už jsi někdy vystupoval/a  živě s hudebním seskupením, či sám?“ 

     

      A)ANO 

      B)NE 

 

Graf č. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Výsledky otázky číslo 16 odpovídají návaznosti na otázku 15. 100% studentů, 
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21) „Který typ hudebního zdroje preferuješ?“ 

     

    A)Koncert živě interpretované hudby 

    B)Hudební média a poslech doma 

    C)Obojí stejně 

 

Graf č. 18 

 

 

 

 

 

 

 

     Zde můžeme pozorovat převahu odpovědí B, to však pouze o 1 studenta. Druhou 
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jako zdroj hudby a poslech doma 
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ZÁVĚR: 

 
        

             Naše hypotézy byly z velké části potvrzeny. Studenti adolescentního věku se ve 

volném čase hudbě věnují ve vysoké míře. 

Jejich návštěvnost živě interpretovaného koncertu několikrát do roka je pozitivním zjištěním. 

Skupina studentů, kteří koncerty nenavštěvují vůbec, je menšinová. 

Potvrdila se také naše hypotéza, že nejčastěji využívaným hudebním zdrojem bude internet.  

Předpokládali jsme, že studenti adolescentního věku navštěvují koncerty převážně 

v doprovodu svých rodičů a to z důvodu jejich věku. Tato hypotéza však byla vyvrácena. 

Studenti navštěvují živé koncerty převážně se svými vrstevníky. 

Hudební žánry, které studenti poslouchají, jsou značně podobné. Na všech dotazovaných 

školách jsme získali odpovědi jak na žánry komerční, tak na žánry menšinové. Ty však byly 

vyplněny převážně na Gymnáziu Jana Nerudy. 

Znalost hudebních žánrů mezi studenty je velmi pozitivní.  Studenti jmenovali žánry staré i 

současné.  

Dále nás velmi kladně překvapil fakt, kolik studentů ovládá hudební nástroj. Můžeme tedy 

soudit, že se studenti ve svém volném čase věnují nejen poslechu hudby, ale také hře na 

hudební nástroj.  

Znalost hudebních portálů byla rozdílná, přesto lze konstatovat, že znalost studentů je v tomto 

směru velmi nízká. Očekávali jsme znalost pěti hudebních portálů na jednu osobu, což nebylo 

potvrzeno. 

Širokou škálu odpovědí jsme získali u otázky, která se týkala kladů a záporů živě 

interpretovaného koncertu. Z odpovědí bylo zřejmé, že se studenti rádi setkávají s novými 

lidmi, poznávají nová hudební seskupení a pokud je ta možnost, rádi se setkávají přímo 

s interprety. Záporné odpovědi byly podobné v závislosti na věku studentů. Nejčastějším 

problémem pro ně jsou drahé lístky, pozdní hodiny, nevhodné prostředí a nutnost doprovodu.  

Přesto, že kladů jsme získali mnohem více, potvrdilo se, že studenti upřednostňují hudební 

média a poslech doma. 

 

 

 

 



  

   

 


