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Týden 31.1.2011 61 Antonín Kocábek Caro Emeraldová: Deleted Scenes... nahrávka, která škube motorikou chytlavá, vlezlá, podmanivá vlastnost 

          zní až překvapivě svěže svěží čichový vjem 

          a v mnohém současně současně trend 

          Neodolatelná atmosféra filmových melodií neodolatelná vlastnost 

          nápadité samply i melodie nápaditá vlastnost 

          melodie, které se zaseknou drápkem a už nepustí. chytlavá, vlezlá, podmanivá vlastnost 

Týden 3.1.2011 67 Antonín Kocábek Michal Pavlíček: Srdeční záležitosti Provedení je dokonalé dokonalá vlastnost 

          kytara procítěně nyje procítěná nálada 

Týden 10.1.2011 61 Antonín Kocábek Jananas: Jananas vyzrálou porci písničkářství  vyzrálá char. vlastnost 

          plnou chytrých a nepodbízivých melodií chytrá char. vlastnost 

          plnou chytrých a nepodbízivých melodií nepodbízivá vlastnost 

          Hravá a přítulná deska.  hravá char. vlastnost 

          Hravá a přítulná deska.  přítulná char. vlastnost 

Týden 7.2.2011 61 Antonín Kocábek Anna Calvi: Anna Calvi jsou plné citu cituplná nálada 

          i do celého světa vykřičených melancholií melancholická nálada 

          znepokojivých znepokojivá nálada 

          i zadírajících se pod kůži chytlavá, vlezlá, podmanivá vlastnost 

          hrdě sebevědomá i zadumaně introvertní hrdá char. vlastnost 

          hrdě sebevědomá i zadumaně introvertní sebevědomá char. vlastnost 

          hrdě sebevědomá i zadumaně introvertní introvertní char. vlastnost 

          hrdě sebevědomá i zadumaně introvertní zadumaná nálada 

Týden 7.3.2011 69 Antonín Kocábek Vladivojna La Chia: Nevinnost na nenápaditými útržky hudby  nenápadná vlastnost 

          překypuje nápady  nápaditá vlastnost 

          pasážemi plnými podivuhodných zvuků  podivuhodná vlastnost 

          i křehkými písničkami křehká hmatový vjem 

          
staví dramatické momenty i odlehčené, relaxační 
plochy dramatická vlastnost 

          
staví dramatické momenty i odlehčené, relaxační 
plochy odlehčená hmatový vjem 

          
staví dramatické momenty i odlehčené, relaxační 
plochy relaxační vlastnost 

          Hudba je to křehká křehká hmatový vjem 



 

           i odvážná odvážná char. vlastnost 

          odzbrojující svou funkčností odzbrojující char. vlastnost 

          odzbrojující svou funkčností funkční vlastnost 

          působí chvíli rozpustile a pak zas hned hrozivě rozpustilá nálada 

          působí chvíli rozpustile a pak zas hned hrozivě hrozivá vlastnost 

          Okouzluje svou moderností  okouzlující char. vlastnost 

          Okouzluje svou moderností  moderní trend 

          Nadčasová i kosmopolitně znějící nahrávka nadčasová trend 

          Nadčasová i kosmopolitně znějící nahrávka kosmopolitní trend 

Týden 14.3.2011 63 Antonín Kocábek Beady Eye: Different Gear…     

Týden 17.1.2011 61 Antonín Kocábek Fernando Saunders: Plant a Seed šansonově procítěné písně  procítěná nálada 

          Perfektní provedení  perfektní vlastnost 

          a citlivý přístup  citlivá char. vlastnost 

          velmi příjemně se poslouchající deska příjemná char. vlastnost 

Týden 21.2.2011 71 Antonín Kocábek Hooverphonic: The Night Before citlivými,  citlivá char. vlastnost 

          posmutnělými  posmutnělá nálada 

          a atmosféricky pojatými popovými písněmi atmosférická vlastnost 

          měl ležérní  ležérní char. vlastnost 

          a triphopově líný vokál líný char. vlastnost 

          bezbarvý předchůdce  bezbarvý (nevýrazný) zrakový vjem 

          operuje mnohem výraznějším projevem výraznější zrakový vjem 

          charakteristické  charakteristická vlastnost 

          zasněné retro atmosféře zasněná nálada 

          nepoměrně veselejší  veselejší nálada 

          a energičtější písničky energičtější char. vlastnost 

          výrazně blíž tuctovosti tuctové vlastnost 

          Melancholická  melancholická nálada 

          zadumanost ustoupila zadumaná nálada 

          album více sází na odlehčené melodie odlehčená hmatový vjem 

          
vhodné svou vstřícností pro nenáročné 
posluchače vstřícná char. vlastnost 

          křehké How Can You Sleep křehká hmatový vjem 



 

Týden 28.2.2011 71 Antonín Kocábek 
Vanda Jacksonová: The Party Aint 
Over nečekaně povedený comeback nečekaná vlastnost 

          nečekaně povedený comeback povedená vlastnost 

          Surová rokenrolová kytara  surová char. vlastnost 

          se tu prolíná s elvisovsky přidrzlým projevem přidrzlá char. vlastnost 

          drží dobře pohromadě celistvá vlastnost 

          i přes retro vyznění působí živočišně živočišná vlastnost 

          čerstvě a zábavně čerstvá,  vlastnost 

          čerstvě a zábavně zábavná char. vlastnost 

          přesvědčivější než v energických vypalovačkách přesvědčivá char. vlastnost 

          atmosféra „zeseriózní“ seriózní (vážná) char. vlastnost 

          nemusí jen rozjuchaně vzpomínat rozjuchaná nálada 

          Sympatický nápad sympatická char. vlastnost 

Týden 28.3.2011 69 Antonín Kocábek Elbow: Build A Rocket Boys! naléhavý zpěv naléhavá vlastnost 

          citlivé a romanticky zasněné citlivá char. vlastnost 

          citlivé a romanticky zasněné zasněná nálada 

          ale přitom nikoli patetické  patetická nálada 

          a unylé písničky unylá vlastnost 

          zdánlivou obyčejnost a intimnost obyčejná vlastnost 

          zdánlivou obyčejnost a intimnost intimní vlastnost 

Týden 4.4.2011 69 Antonín Kocábek The Strokes: Angels čerstvé,  čerstvá vlastnost 

          úderné a  úderná vlastnost 

          hlavně jednoduché písničky  jednoduchá vlastnost 

          oposlouchanost tvůrčího modelu oposlouchaná vlastnost 

          album tak má až nečekanou pestrost pestrá zrakový vjem 

          album tak má až nečekanou pestrost nečekaná vlastnost 

          ale také kvalitativní výkyvy nevyrovnaná char. vlastnost 

          Svěží úvodní Machu Picchu  svěží čichový vjem 

          výborné náladovce Call Me Back výborná vlastnost 

          pompézní odrhovačka Two Kinds Of Happiness pompézní vlastnost 

Týden 11.4.2011 75 Antonín Kocábek 
The Vaccines: What Did You Expect 
From The Vaccines? v jednoduchém retrorocku jednoduchá vlastnost 



 

          cit pro neotřelé melodie neotřelá vlastnost 

          rozdováděnost Clash rozdováděná nálada 

          melancholické ozvěny Jesus and Mary Chain melancholická nálada 

          Přirozené, zdánlivě obyčejné písničky,  přirozená vlastnost 

          Přirozené, zdánlivě obyčejné písničky,  obyčejná vlastnost 

          nakažlivé atmosférou i podáním chytlavá, vlezlá, podmanivá vlastnost 

Týden 18.4.2011 77 Antonín Kocábek Květy: V čajové konvici 
Nahrávka je tak zvukově i aranžérsky ještě 
pestřejší pestrá zrakový vjem 

          skladby jednodušší, často až dětsky hravé jednoduchá vlastnost 

          skladby jednodušší, často až dětsky hravé dětská vlastnost 

          skladby jednodušší, často až dětsky hravé hravá vlastnost 

Týden 26.4.2011 61 Antonín Kocábek Foo Fighters: Wasting Light neobsahuje umravněný rock, ale je vstřícné  umravněná char. vlastnost 

          neobsahuje umravněný rock, ale je vstřícné  vstřícná char. vlastnost 

          a chytlavé chytlavá, vlezlá, podmanivá vlastnost 

          Energické  energická char. vlastnost 

          a agresivní agresivní char. vlastnost 

          s výraznými melodiemi  výrazná vlastnost 

          s výraznými melodiemi  melodická vlastnost 

          Ostré a syrové pasáže ostrá chuťový vjem 

          Ostré a syrové pasáže syrová chuťový vjem 

          tak střídají romantickonostalgické romantickonostalgická vlastnost 

          uječená hysterie uječená char. vlastnost 

          uječená hysterie hysterická char. vlastnost 

          procítěné a posmutnělé chvilky procítěná  nálada 

          procítěné a posmutnělé chvilky posmutnělá nálada 

          kterým ovšem nechybí přesvědčivost. přesvědčivá char. vlastnost 

Týden 2.5.2011 69 Antonín Kocábek Low: Cmon grunge kapely se tehdy vybíjely v divokosti divoká char. vlastnost 

          vsadili na rozvážnost rozvážná char. vlastnost 

          krásu pomalosti i detailu krásná vlastnost 

          čistá a nekomplikovaná aranžmá čistá zrakový vjem 

          čistá a nekomplikovaná aranžmá nekomplikovaná vlastnost 

          Posmutnělé valčíky  posmutnělá nálada 



 

          i bluesové nálady  bluesová   

          v pokorných a nepompézních skladbách  pokorná char. vlastnost 

          pokorných a nepompézních skladbách  nepompézní vlastnost 

          precizně vykresluje dynamiku  precizní vlastnost 

          krásné a silné písně krásné vlastnost 

          krásné a silné písně krásné vlastnost 

Týden 9.5.2011 67 Antonín Kocábek Guillemots: Walk the river nechybí mu folková křehkost křehká hmatový vjem 

          popová zasněnost popová   

          popová zasněnost zasněná nálada 

          artrocková rozmáchlost  rozmáchlá vlastnost 

          ani alternativní introvertnost introvertní char. vlastnost 

          je ovšem výrazně konzervativnější  konzervativní char. vlastnost 

          Nasvědčovala by tomu větší empatie  empatická char. vlastnost 

          a snaha neznít obyčejně neobyčejná vlastnost 

          Ta zpočátku může i vyvolat rozpaky  rozpačitá char. vlastnost 

          nahrávka se rozjíždí až unyle unylá vlastnost 

          nechat ji odhalit okouzlující atmosféru  okouzlující char. vlastnost 

          může uhranout a už nepustit uhrančivá, chytlavá vlastnost 

Týden 16.5.2011 67 Antonín Kocábek Sunshine: Karmageddon Poslední dvě alba se jim ale příliš nepovedla nepovedená vlastnost 

          
a o to více je nyní příjemným překvapením jejich 
novinka překvapující vlastnost 

          a jsou až nezvykle přirození a neurputní přirozená vlastnost 

          a jsou až nezvykle přirození a neurputní neurputná vlastnost 

          konečně sami sebou svá char. vlastnost 

          zasněným „shoegazerům“ zasněná nálada 

          Album má neodolatelnou atmosféru  neodolatelná vlastnost 

          atmosféru melancholie prosvětlené nadějí melancholická nálada 

          výtečně vygradované skladby  výtečná vlastnost 

          výtečně vygradované skladby  vygradovaná vlastnost 

          i chytré,  chytrá char. vlastnost 

          neoposlouchané melodie na rozdávání. neoposlouchaná vlastnost 

          skladatelsky čistá,  čistá zrakový vjem 



 

          balastu prostá kolekce písniček balastu prostá vlastnost 

          znějících zdánlivě jednoduše jednoduchá vlastnost 

          výborná deska dospělé kapely výborná vlastnost 

Týden 23.5.2011 79 Antonín Kocábek Miles Kane: Colour Of The Trap omleté indierockové  omletá vlastnost 

          předstírané naštvání předstíraná (nepřesvědčivá) vlastnost 

          je ovšem nejpřesvědčivější  přesvědčivá char. vlastnost 

          i nejzajímavější. zajímavá vlastnost 

          výsledkem je sice nijak převratná nepřevratná vlastnost 

          ale zároveň příjemně se poslouchající kolekce příjemná char. vlastnost 

Týden 30.5.2011 69 Antonín Kocábek 
Danger Mouse &amp; Daniele Luppi: 
Rome vystavět ukázkově napjatou atmosféru  ukázková vlastnost 

          vystavět ukázkově napjatou atmosféru  napjatá vlastnost 

          jsou v introvertních a melancholických melodiích introvertní char. vlastnost 

          jsou v introvertních a melancholických melodiích melancholická nálada 

          
v introvertních a melancholických melodiích 
okouzlující okouzlující char. vlastnost 

          ale přece jen se po chvíli oposlouchají oposlouchaná vlastnost 

          
výrazně dopomohli prohloubit její sugestivní 
tajuplnost sugestivní char. vlastnost 

          
výrazně dopomohli prohloubit její sugestivní 
tajuplnost tajuplná vlastnost 

Týden 6.6.2011 69 Antonín Kocábek Traband: Neslýchané! Stylová proměna stylová vlastnost 

          není tentokrát tak výrazná nevýrazná, nenápadná vlastnost 

          nenápaditou odrhovačku nenápaditá vlastnost 

          i v tomto směru Traband umí překvapit překvapivá vlastnost 

          nezvyklou kombinací diskotékové elektroniky 
nezvyklá, nezvykle 
zkombinovaná vlastnost 

          propracovanými aranžmá propracovaná vlastnost 

          nezvyklými kombinacemi nástrojů 
nezvyklá, nezvykle 
zkombinovaná vlastnost 

          energický Vetřelec  energická char. vlastnost 

          něžná Romeo a Julie  něžná char. vlastnost 

          Pozoruhodná rarita! pozoruhodná vlastnost 

          Pozoruhodná rarita! raritní vlastnost 



 

Týden 13.6.2011 67 Jaromír Slomek Jan Vodňanský: Vzpoura kocourů Je jazykově hravý hravá char. vlastnost 

          S nápaditými písněmi  nápaditá vlastnost 

          slabší kousky slabší hmatový vjem 

          nevyváženou kolekcí nevyvážená vlastnost 

Týden 20.6.2011 71 Antonín Kocábek Arctic Monkeys: Suck It And See trochu unaveně unavená nálada 

          znějí sice vyrovnaněji vyrovnaný char. vlastnost 

          drzost, syrová neotesanost  drzá char. vlastnost 

          drzost, syrová neotesanost  syrová chuťový vjem 

          drzost, syrová neotesanost  neotesaná vlastnost 

          i temnější tóny temná zrakový vjem 

          přirozený optimismus  přirozeně optimistická nálada 

          řemeslně zase o něco zvládnutější písničky řemeslně zvládnutá vlastnost 

Týden 27.6.2011 99 Antonín Kocábek 
Vladimír Merta &amp; ETC...: Ponorná 
řeka jeho křehké písně křehká hmatový vjem 

          plné jinotajů  jinotajná vlastnost 

          a víceplánových významů vícevýznamová vlastnost 

          Síla těch písní silná hmatový vjem 

          s citlivou instrumentací naopak ožila  citlivá vlastnost 

          s citlivou instrumentací naopak ožila  instrumentální hudební (žánrová) vlastnost 

          s citlivou instrumentací naopak ožila  živá vlastnost 

          nahrávka potvrzuje nadčasovost svého obsahu nadčasová trend 

          Vzdálené výstřely neztrácejí platnost  stále platná trend 

          od svého vzniku stále mrazivě aktuální mrazivá hmatový vjem 

          od svého vzniku stále mrazivě aktuální aktuální trend 

Týden 4.4.2011 66 Antonín Kocábek Slíznutí pop-punkové smetany otevřenost punku otevřená vlastnost 

          zvolili svižnou a energickou formu punk-rocku svižná vlastnost 

          zvolili svižnou a energickou formu punk-rocku energická char. vlastnost 

          na vstřícné a výrazné melodie vstřícná char. vlastnost 

          na vstřícné a výrazné melodie výrazná vlastnost 

          skomírající a oposlouchanou vlnu grunge skomírající vlastnost 

          skomírající a oposlouchanou vlnu grunge oposlouchaná sluchový vjem 

          nálada je jednotná  jednotná vlastnost 



 

          a dojem celistvého koncertu se neztrácí.  celistvá vlastnost 

          Očekávatelnost očekávatelná, předvídatelná vlastnost 

          svižnější pasáže svižná vlastnost 

          střídají až přeslazené popové cajdáky přeslazená chuťový vjem 

          ale vše je přesně dávkované přesně dávkovaná (akorát) vlastnost 

Týden 2.5.2011 62 Antonín Kocábek Česká zpěvačka v dobré společnosti o emotivní aranžmá emotivní nálada 

          přirozené hlasy přirozená vlastnost 

Týden 16.5.2011 66 Antonín Kocábek Lochneska pro přerostlé děti legendární legendární trend 

          kultovní kultovní trend 

          vše ve vydatně energetickém balení.  energická char. vlastnost 

          vše ve vydatně energetickém balení.  vydatná vlastnost 

          v divokém rytmu  divoká vlastnost 

          zábavném podání zábavná vlastnost 

          členitý a pestrý hudební doprovod členitá hmatový vjem 

          členitý a pestrý hudební doprovod pestrá zrakový vjem 

          skladby jsou natolik nabité spoustou změn plné změn vlastnost 

          hrátek s modulováním hlasu i nástrojů hravá char. vlastnost 

          divokých rytmických zlomů divoká vlastnost 

          divokých rytmických zlomů rytmická hudební (žánrová) vlastnost 

          i podprahově stavěných melodií podprahová vlastnost 

          nefalšovaný elektrorockový nářez nefalšovaná, opravdová vlastnost 

          až příliš tradičním projevem  tradiční trend 

          se svým houpavým vkladem houpavá hudební (žánrová) vlastnost 

          stále zábavní zábavná char. vlastnost 

          neunavení neunavená nálada 

          pozitivní  pozitivní nálada 

Týden 30.5.2011 66 Antonín Kocábek Slunce, seno, Gaga z radostných, líbivými melodiemi napěchovaných radostná vlastnost 

          z radostných, líbivými melodiemi napěchovaných líbivá vlastnost 

          
a přímočarými tanečními rytmy opatřených 
skladeb přímočará vlastnost 

          těžce zaostává ve své výjimečnosti  vyjímečná vlastnost 

          a provokativnosti provokativní vlastnost 



 

          Skladby samy působí poměrně prefabrikovaně  prefabrikovaná vlastnost 

          Chytlavé nápěvy chytlavá, vlezlá, podmanivá vlastnost 

          důrazné rytmy důrazná vlastnost 

          ale i zpestřující prvky  zpestřující zrakový vjem 

          na romantickém klavíru  romantická vlastnost 

          k tvrdší elektronice tvrdá hmatový vjem 

          v obyčejnou „tuc-tucku“. obyčejná vlastnost 

          Unifikovanost, s jakou jsou skladby poskládány  unifikovaná vlastnost 

          od kýčem natlakovaného zbytku nahrávky. kýčovitá vlastnost 

          Je propracovanější, propracovaná vlastnost 

          více míří na první signální soustavu  prvoplánová vlastnost 

          v jiných žánrech už vyčpělý vyčpělá čichový vjem 

          jde sice o opravdu dobře řemeslně zpracované propracovaná vlastnost 

          konzumní pop  konzumní vlastnost 

          působí nápaditě  nápaditá vlastnost 

Týden 14.3.2011 61 Antonín Kocábek R.E.M. ve vlastní šťávě kolekce příjemných rock&popových písniček příjemná vlastnost 

          
charakteristickým výrazným a stále skvělým 
hlasem charakteristická vlastnost 

          
charakteristickým výrazným a stále skvělým 
hlasem výrazná zrakový vjem 

          
charakteristickým výrazným a stále skvělým 
hlasem skvělá vlastnost 

          Nejsou nudným a už vůbec jim nechybějí nápady nápaditá (2x) vlastnost 

          potěší propracovanými aranžérskými hrátkami,  propracovaná vlastnost 

          potěší propracovanými aranžérskými hrátkami,  hravá char. vlastnost 

          okouzlí zdařile vystavěnou atmosférou okouzlující char. vlastnost 

          okouzlí zdařile vystavěnou atmosférou zdařilá vlastnost 

          i výtečným zvukem výtečná vlastnost 

          Je chytlavé  chytlavá vlastnost 

          nabízí inteligentní pop inteligentní char. vlastnost 

          Chybí tu nejen moment překvapení nepřekvapivá, očekávatelná vlastnost 

          kombinující přímočarý rock přímočará vlastnost 

          čiré retro čirá, čistá, průhledná zrakový vjem 



 

Týden 21.2.2011 70 Antonín Kocábek Povzbudivé zprávy z bojiště pestrostí hudebních nápadů  pestrá zrakový vjem 

          odzbrojuje poezií odzbrojující vlastnost 

          
na první poslech jednoduchého hudebního 
doprovodu jednoduchá vlastnost 

          A dělá to tak poeticky a procítěně poetická nálada 

          A dělá to tak poeticky a procítěně procítěná nálada 

          působí překvapivě často optimisticky a nadějně optimistická nálada 

          působí překvapivě často optimisticky a nadějně nadějná vlastnost 

          i pod kůži se zadírající naléhavý zpěv naléhavá, vlezlá, strhující vlastnost 

          Znějí tu silné silná hmatový vjem 

          až popové melodie popová hudební (žánrová) vlastnost 

          od šansonové křehkosti  křehká hmatový vjem 

          a odhodlané folkové upřímnosti  upřímná char. vlastnost 

          
až k mnohovrstevným mnohovrstevhravým 
aranžím mnohovrstevnatá vlastnost 

          barevností i počtem použitých nástrojů  barevná zrakový vjem 

          narazit na leccos nadčasového a platného  nadčasová trend 

          narazit na leccos nadčasového a platného  platná trend 

Reflex 7.4.2011 61 Daniel Konrád Bluesový jezdec do neznáma Allman zní na desce velmi sešle a zkroušeně.  sešlá vlastnost 

          Allman zní na desce velmi sešle a zkroušeně.  zkroušená nálada 

          silnější pocit ryzího blues ryzí vlastnost 

          písničkovitější charakter písničková hudební (žánrová) vlastnost 

          a spoustu zpestřujících momentů zpestřující zrakový vjem 

Reflex 14.4.2011 60 Pavel Kučera Pozdravy z Kahánkova ledabylého garážového rocku ledabylá char. vlastnost 

          nahrávka plná mile opilých syntezátorů  milá char. vlastnost 

          v tom všeobecném drnčení kytar všeobecná vlastnost 

          působila minimálně nápaditě a odvážně nápaditá vlastnost 

          působila minimálně nápaditě a odvážně odvážná char. vlastnost 

Reflex 21.4.2011 68 Pavel Kučera Tlaková níže absencí syrovosti (vůbec) syrová chuťový vjem 

          Nine Types Of Light je nejpozitivnější  pozitivní nálada 

          a nejmelancholičtější nahrávka melancholická nálada 

          nejméně strhující a překvapivou nestrhující vlastnost 



 

          nejméně strhující a překvapivou nepřekvapivá vlastnost 

          momenty, které by ho dostaly svou živelností živelná char. vlastnost 

Reflex 28.4.2011 62 Daniel Konrád Bůh v ojeté fordce kompaktní dílo kompaktní, celistvá vlastnost 

Reflex 12.5.2011 80 Pavel Kučera Případ nepromarněné šance nečekaně zklidnělé album  nečekané vlastnost 

          nečekaně zklidnělé album  zklidněné char. vlastnost 

          po nepříliš povedené předchozí desce  nepovedená vlastnost 

          nemá nic z estrádní podbízivosti podbízivá vlastnost 

          Takovou autorskou výrazností  výrazná vlastnost 

          místy až příliš programově „mladým“  příliš mladá vlastnost 

          svou melancholií  melancholická nálada 

          a vyrovnaností  vyrovnaná char. vlastnost 

          Není sice tak přímočaře hitový hitová hudební (žánrová) vlastnost 

          ale je poměrně silný, silná hmatový vjem 

          a především uvěřitelný uvěřitelná vlastnost 

Reflex 9.6.2011 59 Pavel Kučera Vzhůru do lunaparku neustále natlakovaná hudba natlakovaná vlastnost 

          temnou elektroniku temná zrakový vjem 

          méně pestrá  (málo) pestrá zrakový vjem 

          a hudebně překvapivá překvapivá vlastnost 

          Většina skladeb mírně splývá v jeden chumel  splývavá vlastnost 

          
mírně splývá v jeden chumel dunivých rytmů a 
refrénů dunivá sluchový vjem 

          
které svojí intenzitou hrozí posluchači odvát 
příčesek. intenzivní vlastnost 

          na prvoplánově popovou nahrávku  prvoplánová vlastnost 

          na prvoplánově popovou nahrávku  popová hudební (žánrová) vlastnost 

          příšerný obal příšerná vlastnost 

Reflex 23.6.2011 65 Daniel Konrád Ležatá osmička Tata Bojs je někdy až vtíravě doslovná  vtíravá char. vlastnost 

          víc pocitová než vypravěčská pocitová nálada 

          víc pocitová než vypravěčská vypravěčská vlastnost 

          nastoluje nejeden paradox  paradoxní vlastnost 

          silně elektronický úvod desky elektronická hudební (žánrová) vlastnost 

          vyloženě písničkový prostředek  písničková hudební (žánrová) vlastnost 



 

          s půvabnou šansonovou odbočkou půvabná char. vlastnost 

          s půvabnou šansonovou odbočkou šansonová hudební (žánrová) vlastnost 

          poetický rap  poetická vlastnost 

          Navzdory komornímu doprovodu hostů  komorní vlastnost 

          nejde o improvizovanou hudbu improvizovaná vlastnost 

          k nejsilnějším letošním výpovědím  silná hmatový vjem 

          jak inteligentní umí být česká pop-music inteligentní char. vlastnost 

Reflex 6.1.2011 52 Luděk Staněk Jacson je mrtev Ať žije král na jehož výjimečnosti se shodují úplně všichni  výjimečná vlastnost 

          Je to šílené,  šílená char. vlastnost 

          je to opulentní  opulentní vlastnost 

          a je to tak sebestředné sebestředná char. vlastnost 

          od toho nemůžete do značné míry odtrhnout oči strhující vlastnost 

          Musíte ji poslouchat stále dokola.  chytlavá vlastnost 

          je deska tak výjimečná výjimečná vlastnost 

          nemá slabá místa silná? hmatový vjem 

          mezi nejambicióznější desky ambiciózní char. vlastnost 

          Valící se Power valící se, strhující vlastnost 

          striktní Monster  striktní (přísná) char. vlastnost 

          do detailu dotažený  propracovaná vlastnost 

Reflex 10.3.2011 66 Jana Komárková Hra na nepochopení přeceněná parta přeceněná vlastnost 

          v sebelítostném kvílení a vrzání sebelítostná char. vlastnost 

          jistou strašidelností oplývá i nahrávka. strašidelná vlastnost 

          jsou jako obvykle nervní a znepokojiví nervní char. vlastnost 

          jsou jako obvykle nervní a znepokojiví znepokojivá nálada 

          žádné veselé popěvky  neveselá nálada 

          jako o hrubě podceněné podceněná vlastnost 

          Přes okouzlení tajemným zpěvem a melodiemi tajemná vlastnost 

          nejsou až tak objevné neobjevná, nepřevratná vlastnost 

          jak zajímavě se rytmy téhle kapely chvějí rozechvělá vlastnost 

          s pitvorným vokálem  pitvorná vlastnost 

          nekonečně unaveně unavená nálada 



 

          a přitom energicky energická char. vlastnost 

          totálně cize cizí vlastnost 

          a přitom známě  známá vlastnost 

          nejpříjemnější na poslech příjemná char. vlastnost 

          a přece TAK divná divná vlastnost 

Reflex 13.1.2011 57 Vojtěch Lindaur Neklidná síla tím základním znamením je syrová střídmost. syrová chuťový vjem 

          tím základním znamením je syrová střídmost. střídmá char. vlastnost 

          Strohost určuje především skvělá kytara  strohá vlastnost 

          Strohost určuje především skvělá kytara  skvělá vlastnost 

          a přesná efektivní baskytara  efektivní vlastnost 

          a přesná efektivní baskytara  přesná vlastnost 

          Rafinovanost nahrávkám  rafinovaná vlastnost 

          
způsobí jakýsi zneklidňující (a velmi dráždivý) 
pocit zneklidňující vlastnost 

          
způsobí jakýsi zneklidňující (a velmi dráždivý) 
pocit dráždivá vlastnost 

          „Album je temný, občas vtipný a těžký,“  temná zrakový vjem 

          „Album je temný, občas vtipný a těžký,“  vtipná char. vlastnost 

          „Album je temný, občas vtipný a těžký,“  těžká hmatový vjem 

          nejlépe věděl co s poněkud „rozostřenými“ texty  rozostřená zrakový vjem 

          
Bez melodického fundamentu by to byly sice 
odvážné melodická hudební (žánrová) vlastnost 

          
Bez melodického fundamentu by to byly sice 
odvážné odvážná char. vlastnost 

          Je to o hledání hezkých melodií,  hezká vlastnost 

          originálního riffu,  originální vlastnost 

Reflex 20.1.2011 62 Daniel Konrád Nekompromisně vpřed! ustálený elektronický zvuk  elektronická hudební (žánrová) vlastnost 

          komornější akustická aranžmá  komorní vlastnost 

          komornější akustická aranžmá  akustická hudební (žánrová) vlastnost 

          s důrazem na jednoduché kytarovky jednoduchá vlastnost 

          díky půvabné arabštině sice znějí exoticky půvabná vlastnost 

          díky půvabné arabštině sice znějí exoticky exotická vlastnost 

          ale přitom harmonicky harmonická hudební (žánrová) vlastnost 



 

          nejsilnější je dvojice protestsongů silná hmatový vjem 

          vyklenutými melodickou arabštinou. vyklenutá vlastnost 

          vyklenutými melodickou arabštinou. melodická hudební (žánrová) vlastnost 

          srdceryvné milostné písně  srdceryvná nálada 

          srdceryvné milostné písně  milostná vlastnost 

          k něžným baladám  něžná char. vlastnost 

          sladkým dvojhlasům  sladká chuťový vjem 

Reflex 24.2.2011 56 Vojtěch Lindaur Těžká temná záře vynikající album  vynikající vlastnost 

          V dalších letech, po horších či lepších albech  horší vlastnost 

          V dalších letech, po horších či lepších albech  lepší vlastnost 

          s drsnou otevřeností  drsná hmatový vjem 

          s drsnou otevřeností  otevřená vlastnost 

          temnou krásou zářícím hlasem  temná zrakový vjem 

          temnou krásou zářícím hlasem  krásná vlastnost 

          temnou krásou zářícím hlasem  zářící zrakový vjem 

          zůstávaly její písně plné neurotizujícího napětí neurotizující char. vlastnost 

          zůstávaly její písně plné neurotizujícího napětí napínavá vlastnost 

          
aniž by Polly byť jen o píď slevila ze své umělecké 
svéhlavosti svéhlavá char. vlastnost 

          své asi nejtemnější a velmi „politické“ písně temná zrakový vjem 

          své asi nejtemnější a velmi „politické“ písně politická vlastnost 

          Titulní píseň s jednoduchou xylofonovou melodií  jednoduchá vlastnost 

          Asi nejsilnější skladbou alba  silná hmatový vjem 

          skifflově rozvolněná písnička rozvolněná vlastnost 

Reflex 24.2.2011 57 Mardoša Polly na bitevním poli dělá tak nadčasová alba. nadčasová trend 

          Let England Shake je mrazivá a hypnotický deska mrazivá hmatový vjem 

          Let England Shake je mrazivá a hypnotický deska hypnotická vlastnost 

          
deska na mě působila zvláštně povznášejícím 
dojmem povznášející vlastnost 

Reflex 24.3.2011 69 Daniel Konrád Padající hvězda nad Berlínem ač emocionálně odtažitějšího než obvykle odtažitá vlastnost 

          Tucet chytlavých písniček  chytlavá vlastnost 

          Jindy jsou ale R. E. M. silní a přesvědčiví silná hmatový vjem 



 

          Jindy jsou ale R. E. M. silní a přesvědčiví přesvědčivá vlastnost 

          polohypnotická smyčka balady  polohypnotická vlastnost 

          protipól k magicky rytmizovanému textu  magická vlastnost 

          protipól k magicky rytmizovanému textu  rytmická sluchový vjem 

Reflex 31.3.2011 64 
Kateřina 
Kadlecová Ženská, ta tvrdej chleba má (a záměrně) děsná hudba  děsná vlastnost 

          
vytvářely svébytnou verzi tradičně maskulinního 
rapu  svébytná vlastnost 

          nejsyrovější a nejznámější  syrová chuťový vjem 

          do důstojných hiphopových rytmů  důstojná vlastnost 

          vpletl pošahané smyčky  pošahaná vlastnost 

          je nepřekonatelně vlezlý vlezlá vlastnost 

          Vtipnost textů je nadgenerační  vtipná vlastnost 

          Vtipnost textů je nadgenerační  nadgenerační trend 

Respekt 18.4.2011 77 Pavel Turek Písně soběstačných pesimistek Přímočarý cynismus Čokovoko  přímočará vlastnost 

          Přímočarý cynismus Čokovoko  cynická char. vlastnost 

          
Čokovoko tu totiž opustily rovinu prvoplánových 
legrácek prvoplánová vlastnost 

           a samoúčelně střelených hříček samoúčelná vlastnost 

           a samoúčelně střelených hříček střelená vlastnost 

          ale mrazí z něj v zádech.  mrazivá hmatový vjem 

          všechny skladby dýchají vzdušnou produkcí vzdušná vlastnost 

          díky této autentické jedinečnosti  autentická vlastnost 

          díky této autentické jedinečnosti  jedinečná vlastnost 

Respekt 20.6.2011 67 Pavel Turek Kluci, co už nejsou kluci patří spíše k mladým nadějným  mladá vlastnost 

          patří spíše k mladým nadějným  nadějná vlastnost 

          než k zajetým a stabilním. zajetá vlastnost 

          než k zajetým a stabilním. stabilní vlastnost 

          bez chytlavějšího hitu chytlavá vlastnost 

          tu ševelila cukrkandlově zjihlá a rozněžnělá píseň cukrkandlová chuťový vjem 

          tu ševelila cukrkandlově zjihlá a rozněžnělá píseň zjihlá nálada 

          tu ševelila cukrkandlově zjihlá a rozněžnělá píseň rozněžnělá nálada 

          mrazivá skladba  mrazivá hmatový vjem 



 

          rozmáchlý epický tvar  rozmáchlá vlastnost 

          Tvrdou skaterockovou polohu  tvrdá hmatový vjem 

          v naivitě Futuretra naivní char. vlastnost 

          Křehkou akustickou stránku  křehká hmatový vjem 

          Křehkou akustickou stránku  akustická hudební (žánrová) vlastnost 

          jedno z nejsilnějších českých alb tohoto roku silná hmatový vjem 

          Díky svému světáckému šmrncu světácká vlastnost 

          Díky svému světáckému šmrncu šmrncovní vlasntost 

          a hlubokým lokálním rysům hluboká vlastnost 

          a hlubokým lokálním rysům lokální vlastnost 

          příklad té nejsmysluplnější původní tvorby smysluplná vlastnost 

          příklad té nejsmysluplnější původní tvorby původní vlastnost 

Respekt 14.2.2011 66 Pavel Turek Zpravodaj ze světa celebrit Hlas je zcela obnažený obnažená vlastnost 

          Tato intimní formule ovšem The Streets vystačila  intimní nálada 

          po rozpačitém Everything is Borrowed rozpačitá char. vlastnost 

Respekt 21.2.2011 67 Pavel Turek Písně pro spojené národy jako zcela nový a přesvědčivý tvůrce. nová vlastnost 

          jako zcela nový a přesvědčivý tvůrce. přesvědčivá vlastnost 

          Ty tam jsou její intimní a ryze ženské zpovědi intimní nálada 

          Ty tam jsou její intimní a ryze ženské zpovědi ženská vlastnost 

          Syrový debut  syrová chuťový vjem 

          S texty stejně syrovými a sexuálními jako  syrová chuťový vjem 

          S texty stejně syrovými a sexuálními jako  sexuální vlastnost 

          Po tomto pudovém projevu  pudová vlastnost 

          
sebejistým hlasem nebo komplikovanou 
instrumentací sebejistá char. vlastnost 

          
sebejistým hlasem nebo komplikovanou 
instrumentací komplikovaná vlastnost 

          Nápěvy a křehký nezaujatý „dívčí“ projev  křehká hmatový vjem 

          Nápěvy a křehký nezaujatý „dívčí“ projev  nezaujatá vlastnost 

          Nápěvy a křehký nezaujatý „dívčí“ projev  dívčí vlastnost 

          Střízlivá jednoduchost podání  střízlivá char. vlastnost 

          její posluchačsky nejvstřícnější počin  vstřícná char. vlastnost 



 

          komerčně velmi úspěšného Stories from the úspěšná vlastnost 

          
není v žádném ohledu tradiční nebo 
tradicionalistické album tradiční trend 

          
není v žádném ohledu tradiční nebo 
tradicionalistické album tradicionalistická trend 

          zhudebnit s fascinující lehkostí fascinující vlastnost 

          zhudebnit s fascinující lehkostí lehká hmatový vjem 

          bez náznaku mravokárnosti mravokárná char. vlastnost 

          Jde o zážitek krásy a brutality zároveň. krásná vlastnost 

          Jde o zážitek krásy a brutality zároveň. brutální vlastnost 

Respekt 28.2.2011 66 Pavel Turek Vydestilovaná hudba Vydestilovaná hudba vydestilovaná (čistá) zrakový vjem 

          
Radiohead vydali skromné, nenápadné, až intimní 
album skromná char. vlastnost 

          
Radiohead vydali skromné, nenápadné, až intimní 
album nenápadná vlastnost 

          
Radiohead vydali skromné, nenápadné, až intimní 
album intimní nálada 

          přináší skromnost projevu všech hráčů  skromná char. vlastnost 

          a intimitu intimní nálada 

          Nenápadnost se tu leckdy nebezpečně blíží  nenápadná vlastnost 

          nebezpečně blíží nenápaditosti nenápaditá vlastnost 

          je pečlivě propracované propracovaná vlastnost 

          nejsnáze přeslechnutelné album přeslechnutelná sluchový vjem 

          bombastickým či chytlavým motivem bombastická vlastnost 

          bombastickým či chytlavým motivem chytlavá vlastnost 

          impozantním OK Computer impozantní vlastnost 

          tklivý vokál Thoma Yorkea  tklivá nálada 

          S odstupem se Kid A ukázalo být neméně vlivné vlivná vlastnost 

          rozcupovaná na kousky a znovu pospojovaná. rozcupovaná vlastnost 

          Hned úvodní ruchová Bloom  ruchová sluchový vjem 

          
těží z nervních breakbeatových rytmů deváté 
dekády nervní, znepokojivá char. vlastnost 

          Syntetické ruchy  syntetická (umělá) hmatový vjem 

          Syntetické ruchy  ruchová sluchový vjem 



 

          se tu však prolínají s jazzovým virblem jazzová hudební (žánrová) vlastnost 

          a vše podtrhuje minimalistická klavírní figura  minimalistická vlastnost 

          absurdní míchanice absurdní vlastnost 

          Dalo by se to vykládat jako nedostatek invence málo invenční vlastnost 

          odmítají skládat monumentální písně monumentální vlastnost 

          odehrává na neměnném rytmickém vzorci neměnná vlastnost 

          odehrává na neměnném rytmickém vzorci rytmická hudební (žánrová) vlastnost 

          nebýt sotva postřehnutelného sóla na trubku nenápadná vlastnost 

          Sofistikované jazzové a dubstepové rytmy sofistikovaná char. vlastnost 

          Ve druhé půli album nabývá akustických poloh. akustická hudební (žánrová) vlastnost 

          Křehkému kusu Give up the Ghost  křehká hmatový vjem 

Respekt 10.1.2011 59 Pavel Turek Ranařův konec si vždy zakládal na syrovosti  syrová chuťový vjem 

          do bezobsažných diskohrátek  
bezobsažná (prázdná, 
vyprázdněná) vlastnost 

          posluchačsky velmi příjemné příjemná vlastnost 

          osobitou,  osobitá char. vlastnost 

          melancholicky písňovou podobou hip hopu  melancholická nálada 

          melancholicky písňovou podobou hip hopu  písňová hudební (žánrová) vlastnost 

          živelného hip hopu. živelná vlastnost 

          vskutku impozantní deska impozantní vlastnost 

          Místy až barokně klenuté písně  barokně klenutá architektura 

          Kultivované estétství  kultivovaná char. vlastnost 

          křehkou baletní etudu křehká hmatový vjem 

          samoúčelné, ale rozhodně působivé mezižánrové samoúčelná vlastnost 

 


