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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá specifickými rysy textových vzorců hudební 

publicistiky v celostátních zpravodajských týdenících Týden, Reflex a Respekt, u nichž 

byl zkoumán konkrétní vzorek textů v období od ledna do července 2011. Pomocí 

kvalitativní textové analýzy porovnává použité jazykové a stylistické prostředky 

s důrazem na metaforická vyjádření. Zde je věnována pozornost tomu, jak si na základě 

metafor konceptualizujeme abstraktní jevy okolo nás a jak je vyjadřujeme naší řečí. 

Zároveň jsou zde popsány základní metaforické koncepty doplněné konkrétními 

ukázkami z produkce časopisů. Analýza dále sleduje terminologii typickou pro tento 

mediální diskurs a slovní zásobu hovorovou a knižní, u níž posuzuje relevantnost užití 

jednotlivých výrazů s ohledem na současný úzus. V teoretické části je popsána historie 

umělecké kritiky s důrazem na kritiku hudební a sledujeme zde vývoj tohoto oboru až 

do současnosti. V praktické části charakterizujeme současné projevy tohoto mediálního 

diskursu na konkrétním vzorku textů. Práce zachycuje a porovnává individuální styl 

publicistů a rozdílné přístupy jednotlivých periodik ke zpracování stejných či 

podobných témat. Na závěr jsou nastíněny vývojové tendence tohoto mediálního 

diskursu. 

 

 

 



   

Abstract 

 

This thesis deals with specifics of textual formulas of music journalism in magazines 

Týden, Reflex and Respekt and it is based on their articles published from January to 

July 2011. It contains a content analysis of the word-stock with a special interest in 

metaphors ant its position in our language. We can see the way how we understand the 

reality around us which is based on a conceptualization in our minds. And then it 

reflects how we speak and what meanings we give to concrete words. These metaphoric 

concepts are followed with concrete examples coming from articles. There is also paid 

attention to colloquiality and bookishness and their suitability in today’s media 

discourse. There is made a comparison of the individual writing of journalists who 

represent these magazines and we can also see different attitude in processing the same 

or similar topics. The theoretic part of this thesis follows the history of criticism with 

special interest in music criticism. Then we compare today’s position of this media 

discourse and we can also see trends which might be followed in the future. 
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Úvod 

Předmětem této práce je textová a diskursivní analýza vybraného vzorku textů 

s cílem zaznamenat kvalitativní rozdíly a charakterizovat současnou publicistickou 

produkci. Práce porovnává textové vzorce hudební publicistiky v periodikách Týden, 

Respekt a Reflex v období leden až červenec 2011 se záměrem zachytit rozdílné pojetí 

charakteristické pro konkrétní periodikum, nastavené textové i jazykové standardy 

a tendence, kterými se bude řídit směřování časopisů. 

Tato periodika byla vybrána záměrně, protože mají mnoho společných znaků. 

Všechny časopisy patří do kategorie zpravodajských týdeníků s podobnou nebo 

shodnou cílovou skupinou příjemců. Kromě toho jsou kvalitativně na podobné úrovni, 

což se hodí jak při textové, tak také diskursivní analýze. Prostor, který je v jednotlivých 

periodikách věnován hudební publicistice, je opět srovnatelný. 

V teoretické části této práce je věnována pozornost vzniku a historickému vývoji 

umělecké kritiky se zaměřením na kritiku hudební. Jsou zde jmenovány nejvýznamnější 

osobnosti a jejich pohled na pojetí kritiky. V této části se dostáváme až do současnosti 

a můžeme tak porovnat změny, kterými tento obor prošel se znalostí historického 

kontextu. 

V praktické části je provedena komparativní analýza textových vzorců 

vybraných periodik, která zachycuje rozdílný přístup ve zpracování stejných témat. Dále 

je věnována pozornost kvalitativní analýze jazykových a stylistických prostředků 

s cílem popsat současný úzus ve vyjadřování novinářů.  

Zvláštní důraz je kladen na metaforická vyjádření, protože tato specifická slovní 

zásoba má své nezastupitelné místo v naší mluvě i psaném projevu. Analýza upozorňuje 

na pojmy, kterými popisujeme naše prožitky skrze smyslové vjemy. A právě lidské 

smysly hrají významnou roli v našem vyjadřování. Na základě nich jsme schopni lépe 

poznat svět kolem nás. Nejlépe proto chápeme konkrétní věci, které si můžeme sami 

doslova osahat, prohlédnout si je na vlastní oči nebo je ochutnat. Větším problémem 

jsou věci či jevy, které takto poznat nemůžeme. Jedná se především o pocity, myšlenky 

a abstraktní jevy, jako je např. čas. V analýze je zachycen způsob, jakým si naše mysl 

vytváří jednoduché koncepty, při němž si abstraktní pojmy a jevy vizualizuje na základě 

pojmů konkrétních.  

Metodologie této práce vychází částečně z odborné publikace George Lakoffa 

a Marka Johnsona Metafory, kterými žijeme. Tito lingvisté zachytili základní sdílené 
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koncepty, kterými si vizualizujeme svět kolem nás. Analýza provedená v této práci je 

odlišná tím, že porovnává velmi specifický vzorek textů. Ten je zaměřen na současnou 

hudební publicistiku, která s sebou nese výjimečnou slovní zásobu. V těchto textech 

publicisté popisují a hodnotí zvukové vjemy a dojmy z poslechu hudby, což je velmi 

subjektivní záležitost. 

Kromě metaforických vyjádření zachycuje tato práce terminologii užívanou 

v žánrech hudební publicistiky a slovní zásobu hovorovou a knižní s důrazem 

na relevantnost užití jednotlivých výrazů. Dále je věnována pozornost individuálnímu 

stylu vybraných publicistů zastupujících jednotlivá periodika.  

Tato práce poskytuje komplexní pohled na současnou mediální produkci 

vybraných periodik v oblasti hudební publicistiky a zachycuje její diskurs se všemi jeho 

specifiky.  
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1. Typologie mediálního diskursu 

 Tato kapitola podává stručný přehled o historickém vývoji umělecké kritiky. 

Jsou zde jmenovány nejvýznamnější osobnosti, které svými teoretickými pracemi 

přispěly k formování kritiky jako svébytného oboru. Na citacích z jejich prací je 

demonstrován vývoj představ o kritickém působení od počátku 19. století do 

současnosti. 

 

1.1 Historický vývoj um ělecké kritiky 

 

„Zákony a jejich míru ve sféře umění určuje člověk a tyto zákony se mění spolu s ním.“1 

 

Umělecká kritika je svébytnou oblastí literární reflexe umění.2 Funguje jako 

prostředník mezi autorem uměleckého díla a publikem. Popisuje a hodnotí kvality 

daného uměleckého díla. Pojetí umělecké kritiky se postupně vyvíjí, ale hlavním cílem 

zůstává snaha o definování funkcí kritiky a nalezení ideálního poměru mezi objektivní 

a subjektivní částí kritiky, kterou působí na své čtenáře/publikum.  

Za nejstarší disciplínu je považována kritika literární, jejíž formování můžeme 

pozorovat už od dob antiky. Kritický zájem o literaturu sílil za renesance, zejm. 

v podobě polemik (J. Blahoslav Filipika proti misomusům), a v klasicismu (bás. 

polemiky, satiry, lit. pamflety, travestie a parodie).3 Z kritiky literární se v závislosti na 

vývoj daného uměleckého oboru vyčlenila kritika divadelní, výtvarná, hudební, taneční 

a nejpozději kritika filmová. Tento diverzifikační proces sledujeme přibližně od 18. 

století.4 

Na české půdě se začalo o problematice kritiky uměleckých děl diskutovat ve 

větší míře přibližně od první poloviny 19. století. Základním kamenem kritiky umělecké 

a především literární se stalo obrozenecké hnutí zaměřené na propagaci výhradně 

národních hodnot. Skupina literátů (národních buditelů), která se seskupila okolo Josefa 

Jungmanna, se zabývala otázkami básnického tvoření a usilovala o formální i 

                                                 
1 VIČAR, J., Hudební kritika a popularizace hudby, s. 19. 
2 Tamtéž, s. 10. 
3 ABRAHÁMKOVÁ, J., Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, s. 662. 
4 VIČAR, J., Hudební kritika a popularizace hudby, s. 9. 
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obsahovou dokonalost písemnictví českého.5 Polemiky o směřování české literatury 

publikovali v časopisech Krok, Časopis českého musea a Česká včela.6 Josef Jungmann 

sám několika důležitými články a jmenovitě svou praktickou poetikou „Slovesností“, 

založenou eklekticky na pomůckách německých, ustavil krasovědný formalismus u nás.7 

Ve svých historických a teoretických pracích se zabýval estetickou vědou a kritickou 

prací i František Palacký, stěžením dílem se stala jeho Krásověda čili O kráse a umění 

knihy patery.8  

První soustavnější výklad kritických zásad publikoval roku 1836 Josef  

Krasoslav Chmelenský (1800-1839) (považovaný za zakladatele kritiky divadelní 

a hudební) ve spise Slovo o kritice.9 V této stati se jako jeden z prvních kriticky vyjádřil 

k bezmeznému obdivování všech česky psaných literárních děl, které byly přijímány 

z čistě vlasteneckých pohnutek a často byly nevalné kvality. Chmelenský prosazoval 

kritiku moudrou a opatrnou rozbírající nejen materii, čili věc samu anebo předmět, 

o kterém spisovatel jednal, alebrž i formu, a tuto ze všech zřetelů, totiž esteticky, 

logicky, gramaticky atd. (…) aby každá kritika pravdivá a důkladná byla a nikde se 

osoby, ale vždy jen věci dotýkala, kde co chvály hodno, chválila, kde co hany zasluhuje, 

kárala, spisovatele nadějného povzbuzovala, chyby nejen vytýkala, ale, kde možná, 

ihned navrhla, jak se jich uvarovati, jak je opraviti možno; neboť účel kritiky jest 

nejenom zdařilost práce oceniti a její vady odkryti, ale moudrým a důkladným poučením 

i chybujícím cestu k polepšením okázati i jiné od chyb ukázaných a dokázaných 

odvrátiti. (…) Takové rozbory se ovšem jen od muže všestranně vzdělaného, 

s krasovědou se po léta zaměstnávajícího, slovem od osvícence očekávejte, avšak drzost 

byla by, kdyby kdo jiný na kritiku se odvažoval.10 

Proti jednostrannému pojetí kritiky se ostře postavil i Karel Havlíček Borovský. 

Ve stati Kapitola o kritice z roku 1846 kritizoval přehnané vlastenectví, které bránilo 

jeho současníkům odsoudit jakékoli česky psané dílo. I do svých recensí nasel štědrou 

rukou plno zlomyslných vtipů a přiostřených prostořekostí, že by povrchní a pedantský 

čtenář mohl pochybovati o jeho opravdovosti a rozvaze (…) Starovlastenečtí jeho 

současníci, hudoucí neúnavně v Květech vzájemně uznalou a zdvořilou chválu, 

                                                 
5 NOVÁK, A., Kritika literární, s. 138. 
6 Tamtéž, s. 138-139. 
7 Tamtéž, s. 139. 
8 HÁJEK, J., Teorie umělecké kritiky, s. 142. 
9 NOVÁK, A., Kritika literární, s. 139-140. 
10 CHMELENSKÝ, J. K., Vybrané spisy Jos. K. Chmelenského. Svazek 1., s. 136-140.  



  

 

7 

  

pokládali kritiku za jakousi pomůcku blahovolného společenského mravu a pěstovali to, 

co Havlíček jízlivě a trefně nazval „kritikou omaštěnou“.11  

V 70. letech 19. století ustanovil kritiku jako samostatný obor Josef Durdík12, 

vyznavač krasovědy formalistické byl přísným dogmatikem, jenž od estetických pravidel 

postupoval deduktivně k básnickým dílům; byl důsledným objektivistou, který víru 

v obecnou platnost kritických soudů opíral o ukázněný postup a vážnou osobnost; byl 

znamenitým znalcem dramatického lyrického básnictví domácího i cizího, mistrem 

rozboru, virtuosem ve formě, šťastným obohatitelem terminologie.13 Durdík formuloval 

své kritické názory ve stati Obrana kritiky, která byla publikovaná v roce 1874. 

U kritika cenil moudrost a rozvážnost, se kterou pronášel své soudy, a nepovažoval 

za důležitou osobnost ani prostředí, které kritika formovalo, důležité podle něj bylo dílo 

samotné.14 Durdík přikládal kritice i funkci vzdělávací/didaktickou. Tvrdil, že kritik má 

systematicky rozebrat dané dílo, aby jeho klady a zápory byly pro čtenáře jasně patrné – 

a touto kritickou činností tříbí jejich vkus.15 

Morální hodnoty v umělecké tvorbě vyzdvihoval T. G. Masaryk jako 

představitel nového (moralistně sociologického) směru v kritice na přelomu 80. a 90. let 

19. století. Zdůrazňoval jako kritik mravně společenské otázky v literatuře a hodnotil 

domácí i cizí díla podle opravdovosti, s jakou je řeší nebo v rámci reality typicky 

ztělesňují.16 

Arne Novák (1880-1939), literární historik a kritik, měl jasnou a ucelenou 

představu o kritické práci, kterou formuloval ve spise Kritika literární z roku 1925. 

Tvrdil, že kritickou práci se nelze naučit, kritikem se člověk musí narodit. A kromě 

kritického nadání a temperamentu17 musí oplývat schopnostmi analytickými a neustále 

                                                 
11 NOVÁK, A., Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé, s. 62-74. 
12 NOVÁK, A., Kritika literární: metody a směry: zásady a prakse, s. 141. 
13 Tamtéž, s. 141. 
14 „…kritik žádá jako každý umělec, aby se nikoli na jeho osobnosť a povahu, nýbrž na jeho plody 

hledělo… kritik jest idealisovaný posluchač; on vznáší se mezi umělcem, jenž tvoří, a mezi oním 

obecenstvem, které vnímá naivně, kdežto on myslivě.“ in DURDÍK, J., Kritika – výbor úvah Dra. J. Durdíka 
o zjevech literárních a uměleckých, s. 333. 
15 „Aestetický rozbor skladby hudební učí člověka slyšeti, rozbor obrazu učí viděti a řekněme rozbor básně 

učí čísti – přiváděje k náležitému vědomí všechny podstatné členy, ze kterých účin povšechný složen, učí 

vnímati a odhadovati uměleckou stránku každého zjevu.“ in tamtéž, s. 335. 
16 NOVÁK, A., Kritika literární: metody a směry: zásady a prakse, s. 144. 
17 „…ten se nevychovává a nevzdělává, nýbrž rodí, a v tomto smyslu mluví se zcela případně o kritickém 

nadání a kritickém temperamentu. Podstatným znakem kritického nadání jest smyslová citlivost a 

vnímavost pro umělecké dojmy oblasti co nejširší; touto jemnou a bystrou sensibilitou, kterou ovšem 

pěstuje soustavným vzděláním a obsáhlou kulturou, kritik od přirozenosti liší se od ostatních čtenářů a 

podobá se namnoze básníkovi, jehož smyslové postřehy a vjemy znovu prožívá, kontroluje, posuzuje.“ in 
tamtéž, s. 129-130. 
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doplňovat své vzdělání v souvisejících oblastech lidského vědění. Tyto vrozené 

schopnosti, jež musí doplňovati vášnivě horoucí láska k literatuře a umění, živí kritik 

studiem, které leží na rozhraní filosofie a dějepisu, krasovědy a filologie. Znalosti 

literárně historické jsou nezbytnou podmínkou…18 Kritik nesmí jen soudit, ale musí být 

schopen své výroky systematicky odůvodnit19 a být přesvědčen o jejich pravdivosti 

a platnosti20.  

Otokar Fischer (1883-1938) Novákův současník pohlížel na literaturu z pohledu 

psychologického a zkoumal působení podvědomí na uměleckou tvorbu. Významná je 

jeho stať O literární kritice z roku 1916 (první kritika kritiky)21. 

Za nejvýznamnější osobnost české kritiky je považován František Xaver Šalda 

(1867-1937), který se literární (a výtvarné) kritice věnoval soustavně od 90. let 19. 

století až do své smrti v roce 1937. Inspiroval jak své současníky, tak také generace 

následující. V roce 1905 vydal soubor teoretických prací Boje o zítřek, jehož součástí 

byla i esej Kritika patosem a inspirací. Ta byla na počátku 20. století ceněna především 

jako jeho programové prohlášení. V této eseji se Šalda ostře ohrazuje proti objektivní 

kritice22 a prosazuje vášnivý vztah a poměr k umění, poměr osobní a prožitý23, který 

dostává do popředí subjektivní hodnocení kritika a spíše než pevnou metodiku jeho 

instinkt. Kritik – právě jako básník a jiný umělec – musí být krajně vnímavý, citlivý, 

vznětlivý, senzitivní. Zastává opravdovost a prožitost jak v umění, tak v kritice.24  

Šalda kladl na osobu kritika vysoké požadavky, dokonce vyšší než na autory 

uměleckých děl. „Kritik musí mít mnoho talentů, a ty talenty ještě v určitých dávkách 

                                                 
18 Tamtéž, s. 130. 
19 „…nestačí kritický soud, nýbrž je nutno jej opříti důvody. Pouhá chvála neb hana není posudkem; jím 

stává se teprve, když ji kritik zabezpečí důkladným rozborem, přesnými důkazy, argumentací co 

nejsložitější…“ in tamtéž, s. 135. 
20 „Z této bolestné opravdovosti kritikova názoru a soudu vyvěrá vážná zodpovědnost jeho poslání: kritik 

stojí celou svou bytostí za každým svým zdůvodněným tvrzením a jest vždy odhodlán nejen je obhájiti, 

nýbrž i vyvoditi z něho veškeré důsledky, nejdeť o hru neb zábavu, o nápad nebo rozmar, nýbrž o nutný 

výraz prohlubeného přesvědčení.“ in tamtéž, s. 133. 
21 VIČAR, J., Hudební kritika a popularizace hudby, s. 13. 
22 „Kritika stala se této době zaměstnáním a často i obchodem, je-li provozována s přiměřenou dávkou 

umělecké tuposti a bezpohlavnosti, jimž se říká zdvořilým jazykem také objektivnost.“ in ŠALDA, F. X., 
Boje o zítřek : meditace a rapsodie, s. 199-200. 
23 Tamtéž, s. 200. 
24 „A podvodníkem jest každý umělec a každý spisovatel, který mluví o kráse a síle a bohatství života a 

nedává jich, který mluví o vznešených věcech, jako jsou ideály, šlechetnost, rytířství, noblesa a jiné vysoké 

představy, ale jazyk, řeč jeho, forma jeho, technika jeho, samo slovesné jeho umění jest přitom nízké, 

jalové, slátané, zmatené, nečisté – samy věty, jimiž píše, falešné a zrůdné, plné trhlin a disonancí, řídké a 

tupé, nepoctivé a hluché, vyvětralé a frázovité, banální a surové.“ in tamtéž, s. 201-202. 
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přesně odvážených.“25 Za ideálního kritika považoval osobnost všestrannou, která se 

dobře orientuje v oboru, ale přemýšlí též v historických a společenských souvislostech, 

dokáže odhadnout budoucí trendy a zároveň je dobrým spisovatelem. „Zvláštním 

způsobem musí slučovat v sobě vědění i obraznost, spravedlnost i entuziasm, pochopení 

i soud, epikurejství i heroism. Jak zřídka může splnit tyto požadavky určitá osoba 

lidská!“26 

V jeho pozdější tvorbě – mj. v Šaldově zápisníku, kde publikoval své kritiky 

v letech 1928-1937 – můžeme pozorovat proměnu Šaldova smýšlení o kritice. Aniž by 

se vzdal subjektivního prožitku, směřoval k formulování objektivních činitelů kritické 

práce a k teoretické obecnosti.27  

V průběhu 20. století se vlivem společenských změn měnil i pohled na umění. 

Hlavní tendencí se stalo přiblížení umělecké činnosti širokým lidovým vrstvám. Touto 

problematikou se zabýval už Otakar Hostinský ve své práci O socializaci umění z roku 

1903.28 Myšlenku, že umění má být určeno pro lid, dotáhla do důsledku marxistická 

ideologie, která se stala po roce 1948 hlavním a jediným schváleným myšlenkovým 

proudem v českém prostředí. Bohužel však ve jménu tzv. lidovosti a srozumitelnosti 

docházelo často zejména v umění socialistického realismu k jakési popularizaci naruby, 

totiž k sestupování umění k lidu a k podřizování uměleckých postupů ideologickým 

a stylovým postulátům.29 

 

 

1.2 Historický vývoj hudební kritiky 

 

Česky psaná hudební kritika – značně ovlivněná obrozeneckým hnutím – se 

v českých zemích začala formovat přibližně v polovině 19. století. Pravidelnosti 

a pevnou platformu získala po založení časopisu Dalibor roku 185830. V dalších letech 

se počet titulů publikujících články o hudbě rozrostl (Národní listy, Hudební listy, 

Pokrok). Do těchto periodik přispíval také estetik a muzikolog Otakar Hostinský, 

významná osobnost hudební kritiky na přelomu 19. a 20. století. Ten se zabýval 

                                                 
25 ŠALDA, F. X., Něco o moderní kritice [online]. 
26 Tamtéž. 
27 BURIÁNEK, F., Kritik F. X. Šalda, s. 119. 
28 VIČAR, J., Hudební kritika a popularizace hudby, s. 66. 
29 Tamtéž, s. 66. 
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skladbami instrumentálními i vokálními, zkoumal estetické působení hudebních děl na 

člověka a snažil se nalézt objektivní činitele, které by byly předmětem opravdové 

spolehlivé vědecké kritiky. Jeho dílo zahrnuje mnoho spisů, které položily základy 

oborů estetika a hudební věda, velmi ceněnou je publikace z roku 1901 Bedřich 

Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu.  

V jeho stopách kráčel jeho žák Vladimír Helfert, jenž z hudební kritiky 

požadoval vyloučení subjektivních faktorů, které by ovlivňovaly kritikovo hodnocení.31 

Na uměleckém díle je objektivně poznatelná dvojí stránka: inspirační zdroj, z něhož dílo 

vyvřelo, a umělecká, tedy v našem případě hudební struktura. (…) Poznání inspiračního 

zdroje se děje metodou v podstatě historickou, psychologickou a sociologickou, poznání 

umělecké struktury metodou estetickou a hudebně-historickou (čímž rozumím 

srovnávání poznaných hudebních hodnot ve vývojové dynamické souvislosti).“32 

Leoš Janáček se kromě skládání hudby věnoval hudební publicistice ve vlastním 

časopise Hudební listy, psal i pro Lidové noviny. 

Za nejvýznamnějšího českého hudebního kritika je označován Gracian 

Černušák. V letech 1918-1940 psal téměř denně do Lidových novin referáty o brněnské 

hudební scéně.33 Byl to kritik operující na svou dobu neuvěřitelně širokým rozsahem 

konkrétních znalostí hudební historie a vynikající expert, schopný citlivého rozlišení 

interpretačních kvalit.34 

V průběhu 20. století začala určovat podobu kritiky společensko-politická 

situace, což bylo nejvíce patrné za nacistické okupace. Docházelo k angažovanosti 

především u českých uměleckých děl, kde byly (mnohdy skrytě) zdůrazňovány české 

národní kvality. Angažovaná kritika ale už jiného směřování (marxistická a stranická) 

pokračovala i po konci 2. světové války. I v tomto období se hudební teoretici snažili 

o co nejpřesnější definici hodnotících kritérií.35 Zároveň se vyvíjí i pohled na osobu 

                                                                                                                                               
30 Tamtéž, s. 46. 
31 „Tam pak, kde běží o hodnocení a o klasifikaci (…) nastává zvláště odpovědná povinnost, dopracovat se 

k takovému hodnocení, které by bylo co nejvíce zbaveno subjektivní náladovosti, osobních sympatií nebo 

nechutenství a impressionistického improvisátorství. Neboť, přihlížím-li na uměleckou tvorbu jako na 

vrcholnou činnost tvůrčího ducha lidského, musím žádat, aby hodnocení této výsostné činnosti duševní se 

dálo s vyloučením vší náladové náhodnosti.“ in HELFERT, V., Česká moderní hudba : studie o české 
hudební tvořivosti, s. V. 
32 Tamtéž, s. VII-VIII. 
33 VIČAR, J., Hudební kritika a popularizace hudby, s. 48. 
34 HÁJEK, J., Teorie umělecké kritiky, s. 192. 
35 Tamtéž, s. 194. 
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kritika. Ideál univerzálně vzdělaného a informovaného kritika s maximálně širokou 

kompetencí se střetá s potřebou tematické specializace.“36 

Jednoho z čelních propagátorů marxistické kritiky představoval Zdeněk Nejedlý 

(1878-1962), významný muzikolog, historik, estetik a literární a divadelní kritik, žák 

Otakara Hostinského. Pracoval na obsáhlé monografii o Bedřichu Smetanovi, která ale 

zůstala nedokončena. Je považován za kontroverzní osobnost, protože jeho pověst byla 

značně narušena jeho omylnými kritickými soudy (propagoval Smetanovu hudbu 

a zavrhoval hudbu Dvořákovu, osobní sympatie ovlivňovaly jeho kritický úsudek, 

mnozí mu také neodpustili jeho politickou orientaci).  

Prostor pro publikování se po roce 1948 omezil na schválená periodika. Na 

konci 40. let byl založen časopis Hudební rozhledy jako jediná platforma pro hudební 

publicisty a teprve postupně vznikaly další časopisy úžeji zaměřené na jednotlivé 

hudební žánry. V 50. letech se formuje kritika jazzová kolem časopisu Melodie.37 

Problematikou moderní jazzové hudby a její kritikou se zabýval muzikolog Jan 

Poledňák.  

 

 

1.3 Aktuální stav hudební kritiky 

 

Na přelomu 19. a 20. století byl kritik považován za umělce, stejně jako autoři 

děl, jejichž práce hodnotil. Současný stav žurnalistiky je diametrálně odlišný. V průběhu 

20. století se pozvolna měnil koncept žurnalistiky a s ním i pohled na práci novináře. 

Postupně se vytrácela ideová náplň, kterou v současnosti nahrazuje především 

ekonomická rentabilita.  

Mění se také nároky, které jsou na novináře kladeny. Hudební kritici mohou, ale 

nemusí mít odborné znalosti z oblasti hudby.38 Důležitá je schopnost psát – sdělit své 

dojmy čtenářům pro ně přístupnou a zajímavou formou. Je zde skupina hudebních 

publicistů (několik zavedených jmen), kteří se shlukují okolo periodik, kde publikují, 

                                                 
36 Tamtéž, s. 192-193. 
37 Tamtéž, s. 195. 
38 „…nemám žádné praktické hudební vzdělání… Ten kritik, psavec, by měl být jenom o krok před 

čtenářem, protože tím, že neumíme na nic hrát, nejsme hudebníci a nepohybujeme se po těch studiích, se 

tak dokážeme víc přiblížit průměrnému čtenáři, který také není hudebník. Protože my, teoreticky, 

nepíšeme pro hudebníky.“ in FRANZ, L., O hudbě by se nemělo psát vůbec [online]. 
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a mnoho hudebních nadšenců (fanoušků, muzikantů), kteří mají svou platformu 

povětšinou na internetových portálech (úroveň jejich psaní bývá často pochybná).  

"Stará hudební publicistika vycházela z toho, že populární hudba je umění, ale 

to už není. Pop je dneska produkt, i rock je dneska produkt a ty to jako recenzent 

prakticky nesmíš brát vážně. Určitá míra cynismu je na místě. V Čechách je to tak, že 

tady pro lidi hudba není téma, protože se prodává málo desek, lidi si ty desky 

vypalujou…“39 

Zároveň je třeba rozdělit pohled na hudbu populární a klasickou. Aby začal 

člověk psát o současné populární hudbě, nepotřebuje podle názoru současných 

recenzentů, jak již bylo výše zmíněno, žádné zvláštní schopnosti. Naproti tomu stojí 

hudba klasická – instrumentální, která navzdory současnému nihilistickému přístupu 

k žurnalistice i hudbě vyžaduje minimálně dobrou orientaci v tomto prostředí, dobrou 

znalost díla samotného i souvislostí, nutné je zařazení do tvorby autora, zařazení 

do kontextu, zhodnocení přínosu, instrumentálního pojetí daného hudebního tělesa. 

A třeba i člověk, který je dobrým kritikem populární hudby, zde může narazit, protože 

klasická hudba vyžaduje zcela odlišný přístup i chápání. Objevila se zde i otázka věku 

novináře. Samotní novináři se shodují v tom, že jedna osoba nemůže psát dobré kritiky 

jak na mladou taneční hudbu, tak i na klasické symfonické koncerty. 

Po roce 1989 se celospolečenské změny odrazily i v pojetí žurnalistiky. 

Periodika přešla ze státního do soukromého sektoru a začala fungovat na tržních 

principech. S otevřením hranic začala do Čech proudit také nová hudba a čtenáři 

a posluchači měli najednou na výběr z nepřeberného množství interpretů a žánrů. 

Vznikaly časopisy úzce žánrově vymezené. Do vývoje zasáhl i internet – vznikly první 

hudební portály. V průběhu 90. let se ale trh nasytil a některá periodika to nepřežila – 

může za to omezený český trh a masový nástup internetu, kde je k nalezení většina 

informací zdarma. Aby některé tituly nezanikly, musely tematicky rozšířit svou 

působnost, aby zasáhly co nejširší (potenciální) skupinu odběratelů, nebo přestaly 

vydávat tištěnou verzi časopisu a jejich působení se přemístilo na internet.  

 

 

                                                 
39 BUREŠ, R., Jestli se rozzlobíme, budeme zlí, aneb jak hudebním kritikům chutná život [online]. 
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1.4 Specifika hudební kritiky 

 

Nejvášnivější polemiky v historii umělecké (hudební) kritiky byly vedeny 

o správnou míru objektivního a subjektivního hodnocení. Tedy o faktory, které lze určit 

metodou, a o faktory, které závisí na osobnosti kritika – smyslové vnímání uměleckého 

díla, osobní vkus, ale také způsob vyjádření (styl psaní). Postupně se z těchto 

protikladných myšlenkových proudů vyvinula hudební věda (objektivita) a hudební 

estetika (subjektivita). Současné pojetí hudební publicistiky nahrává spíše 

subjektivnímu proudu: Od tradičního pojetí vědy se hudební kritika odlišuje svým 

neskrývaným, ba dokonce zdůrazňovaným subjektivismem, svou intuitivností, svým 

vciťováním se do znějící hudby, bohatou metaforičností jazyka, sklonem 

ke kontroverzím, provokativností i svými omyly či bizarnostmi kritických soudů.40  

 Kontroverze, které mohou vyvolat některé názory kritika, jsou způsobeny 

požadavkem aktuálnosti hudební i žurnalistiky obecně. Periodika a deníky především 

jsou závislé na denních uzávěrkách a musí denně reagovat na aktuální dění. Autoři 

recenzí musí hodnotit dané dílo či událost téměř okamžitě (bezprostředně) a nemají tak 

možnost žádného časového odstupu, který by ukázal hodnotu díla v širším historickém 

kontextu. 

Periodicita tisku ovlivňuje také výběr informací, které budou zveřejněny. Proto 

stojí v předmětu zájmu díla, události a další počiny, jež odkazují k současnosti nebo 

jsou spjaty s nejbližší budoucností (aktuálně vydaná alba, koncerty, které se mají 

uskutečnit, a poté referování a hodnocení událostí – v průběhu dne, týdne měsíce). 

V časopisech Týden, Respekt, Reflex můžeme narazit výlučně na informace 

o událostech, které se uskuteční do týdne (následujícího víkendu), protože jejich dosah 

je vymezen jejich týdenní periodicitou. 

Všechny funkce současné hudební kritiky shrnul ve své knize Hudební kritika 

a popularizace hudby Jan Vičar. Hudební kritika má funkci sdělovací, komunikační, 

hodnotící, formativní, výchovnou, propagační, regulační, zábavnou a dokumentační.41 

 

                                                 
40 VIČAR, J., Hudební kritika a popularizace hudby, s. 17. 
41 Tamtéž, s. 23. 
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2. Periodika Týden, Reflex, Respekt 

2.1 Základní údaje 

Všechna tři periodika patří do kategorie celostátních zpravodajských týdeníků. 

Obsahují zpravodajství domácí i zahraniční, dále přinášejí informace z oblasti 

ekonomiky, společnosti a kultury. Všechny časopisy věnují velký prostor názorové 

žurnalistice. Nabízejí různá témata a také různé názory a úhly pohledu. Přinášejí kromě 

klasických publicistických žánrů také vlastní osobité útvary, jako jsou originálně pojaté 

sloupky v různých rubrikách. 

2.1.1 Týden 

Vydavatelem týdeníku je společnost EMPRESA MEDIA, a.s., časopis vychází 

od roku 1994. Čtenost periodika za rok 2011: 174 000, průměrný prodaný náklad: 

36 279 výtisků.42 Webová prezentace časopisu Týden je k dispozici na adrese: 

http://www.tyden.cz/.  

2.1.2 Reflex 

Týdeník Reflex vydává společnost Ringier Axel Springer CZ, a.s, časopis 

vychází od roku 1990. Čtenost periodika za rok 2011: 297 000, průměrný prodaný 

náklad: 61 613 výtisků.43 Webová prezentace časopisu Reflex je k dispozici na adrese: 

http://www.reflex.cz/.  

2.1.3 Respekt 

Časopis Respekt vydává společnost RESPEKT PUBLISHING, a.s., časopis 

vychází od roku 1990. Čtenost periodika za rok 2011: 114 000, průměrný prodaný 

náklad: 33 674 výtisků.44 Webová prezentace časopisu Respekt je k dispozici na adrese: 

http://respekt.ihned.cz/.  

 

                                                 
42 Údaje za rok 2011. Tisková zpráva Media projekt, s. 11. 
43 Tamtéž, s. 11. 



  

 

15 

  

2.2 Kulturní rubriky 

Kulturní rubriky jsou nedílnou součástí zpravodajských týdeníků. Kvalitativně 

jsou na stejné úrovni jako zpravodajské rubriky. Všechny časopisy si zakládají na tom, 

že přinášejí kompletní kulturně-společenské zpravodajství, které se snaží vyváženě 

postihnout všechna témata (divadlo, film, TV, hudba, literatura, výtvarné umění, tanec).   

Žánry v kulturním oddělení by se daly rozdělit na zpravodajské (čistě 

informační) a publicistické. Do zpravodajské sekce můžeme zařadit kulturní servisy 

(pozvánky na akce), upozorňující na aktuální dění. Tyto zprávy mají převážně 

informační charakter a nebývají nijak komentovány. 

V kulturních rubrikách ale převažují publicistické žánry, kde nechávají periodika 

širokou autorskou svobodu svým novinářům. Jedná se především o recenze, rozhovory, 

či reportáže. Silné zastoupení má zde i názorová žurnalistika, kde jsou umístěny osobitě 

pojaté drobné žánry jako sloupky, glosy či komentáře. Časopis Reflex vyčlenil tyto 

drobné útvary na celou dvojstranu a Týden je koncentruje ve sloupcích. 

Hudební publicistice je věnován srovnatelný prostor ve všech periodikách. 

Největší důraz je kladen na aktuálnost informací. Často dochází ke shodě témat, což je 

obvyklé u významných událostí, ale každé periodikum je zpracovává jiným způsobem. 

 

2.3 Charakteristika žánr ů hudební publicistiky 

2.3.1 Týden 

 
Krátká recenze nově vydaného CD 

Krátký a stručný článek o rozsahu ½ normostrany, jehož předmětem je krátké 

kritické zhodnocení nově vyšlého CD na českém trhu. Interpret a název alba jsou vždy 

uvedeny v nadpisu, dále je uváděn vydavatel a stopáž. (23 článků) 

 

 

                                                                                                                                               
44 Tamtéž, s. 11. 
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Dlouhá recenze nově vydaného CD 

Delší a podrobnější článek o rozsahu 1 a ½ až 2 normostrany bývá zveřejňován 

nepravidelně. (6 článků) 

 

Zpráva o koncertu 

Článek o rozsahu 1 normostrany má formu zprávy, jedná se o upoutávku 

na koncert, který se má uskutečnit v Praze. (10 článků) 

 

Rozhovor 

Rozhovor s osobnostmi z hudební oblasti (zpěváci, zpěvačky, hudební skupiny) 

je nepravidelný žánr, má rozsah 2-3 normostrany. (13 článků) 

 

Téma/reportáž 

 Články o rozsahu 4-5 normostran zpracovávají aktuální témata – prodej hudby 

v Čechách, letní festivaly, úspěšné kapely v české pop-music. (3 články)  

 

Literatura o hudb ě 

 Tématem článků o rozsahu ½ až 1 normostrana jsou knihy o hudbě, často 

vydávané memoáry slavných hudebníků nebo publikace o historii hudebních žánrů. (4 

články) 

 

Novinky v hudbě   

Součástí pravidelného sloupku, který je rozdělen na sekce novinky: 

V KNIHKUPECTVÍCH, V KINECH, V HUDBĚ, V DIVADLECH. Novinky v hudbě 

informují jednou až dvěma větami o nově vydaných nosičích (1 až 3 nosiče). Pouze 

základní informace. (26 článků) 

 

Hudební kapsář 

Není v každém vydání, nepravidelně se střídá s kapsáři z různých oblastí (divadelní, 

filmový kapsář). Má informační charakter, obsahuje útržkovité informace. (7 článků) 

 

Hudební žebříčky 

Nepravidelná rubrika přináší přehledy o prodeji hudebních nosičů, návštěvnosti 

koncertů a podobných statistických údajů z hudební oblasti. (4 články) 
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Sloupek 

Zamyšlení nad nějakým problémem, aktuálním tématem, který autora sloupku 

zaujal. Je to pravidelná rubrika objevující se v každém čísle, ale pro potřeby této práce 

byly vybrány pouze sloupky s hudební tematikou. (6 článků)  

 

Nekrology  

Stojí mimo kulturní rubriku, objevují se na předposlední straně časopisu 

a informují o smrti známých osobností. (2 články) 

 

2.3.2 Reflex 

 
Tipy na koncert 

Odstavec o rozsahu ½ maximálně normostrany v rubrice zaměřené na kulturní 

tipy (schéma: KNIHA – KONCERT – VÝSTAVA) je věnovaný koncertu, který 

proběhne v nejbližším týdnu. (4 články) 

 

Pozvánka na koncert 

Článek o rozsahu 1-2 normostrany přináší informace o koncertu či festivalu, 

který se uskuteční v nejbližších dnech nebo již proběhl. (7 článků) 

 

Rozhovor  

Rozhovor má rozsah 2-10 normostran, osobnosti jsou vybírány z oblasti 

populární i klasické hudby. (29 článků) 

 

Portrét osobnosti  

Charakteristika konkrétní hudební osobnosti na 7 normostranách, článek sleduje 

celou kariéru osobnosti. (2 články) 

 

Téma/reportáž 

Článek o rozsahu 2-6 normostran nalezneme také pod označením Causa nebo 

Sonda, zabývá se příběhem nějaké slavné osobnosti nebo hudebním fenoménem. (8 

článků) 
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Sedm novinek (Na první dobrou) 

Sedm novinek komentuje nějaká známá osobnost. Novinky zahrnují alba, knihy, 

filmy, výstavy, události a různé počiny. Rozsah článku je 1½ až 2 normostrany. (13 

článků) 

 

Hlasy z druhé strany 

Krátký postřeh oslovené osobnosti (3-4 věty) týkající se osobních zážitků, 

postřehů, koncertů, poslechu hudby, osobní tipy, jedná se o krátkou glosu. Součást 

rubriky Tipy a glosy. (3 články) 

 

Hlasy X 

Další subjektivní postřehy o rozsahu ½ normostrany jsou psané odlehčenou 

formou. Článek se skládá z více odstavců a vždy jeden odstavec je věnován nějakému 

hudebnímu tématu. Součást rubriky Tipy a glosy. (4 články) 

 

Never more  

Udělení titulu „nikdy více“ nějakému počinu, události, osobě apod. má rozsah 1-

2 věty. Je to pravidelná rubrika, netýká se jen oblasti hudby. (1 článek) 

 

Sloupek (Refrén) 

Subjektivní pohled na aktuální událost či problém o rozsahu 1 normostrany. Je 

součástí rubriky Tipy a glosy. (5 článků) 

 

Byli jsme při tom 

 Hodnocení nějakého hudebního počinu formou hvězdiček. Čtyři publicisté 

hodnotí počtem hvězdiček, jak se jim líbil koncert nebo deska daného interpreta. (2 

články) 

 

2.3.3 Respekt 

 

Kulturní servis – koncert  

Článek o rozsahu 1 normostrany je součástí kulturního přehledu (sekce 

KONCERTY, VÝSTAVY, DIVADLO, TELEVIZE, DVD), obsahuje stručné 
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informace o 3 vybraných koncertech, které se mají uskutečnit během následujícího 

týdne. (25 článků) 

 

Koncert 

Upoutávka na koncert o délce 2-3 normostrany, který proběhne, obsahuje 

charakteristiku umělce a jeho kariéry. (2 články) 

 

Recenze CD  

Článek o rozsahu 3-6 normostran podává kritický náhled na nově vydané CD. (6 

článků) 

 

Reportáž/Téma 

Článek o rozsahu 3-7 normostran se podrobně zabývá vybraným tématem či 

problematikou. (12 článků)  

 

Rozhovor 

 Rozhovor se známou osobností z hudební oblasti má rozsah 2 normostrany. (3 

články) 

 

Tvář 

 Profil osobnosti (hudebníka, hudební skupiny) o rozsahu 4-5 normostran. (5 

článků) 

 

Recenze na knihu o hudbě 

 Článek o literatuře s hudební tematikou informuje o aktuálně vydané publikaci. 

(1 článek) 

 

Jeden den v životě 

 Vybraná osobnost píše o konkrétním dni ve svém životě. Článek o délce 1-2 

normostrany má osobní a úvahový charakter. (1 článek)  

 

Esej 

 Hudebník píše esej o vybraném tématu z hudební oblasti, článek má rozsah 3 

normostrany a stojí mimo kulturní rubriku. (1 článek) 
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3. Jazyková výstavba a analýza 

3.1 Terminologie specifická pro žánry hudební publi cistiky 

 
Hudební oblast s sebou nese specifickou slovní zásobu, ale důležité je, co z toho 

použijí publicisté. Ti musí hledět především na to, aby text zůstal srozumitelný pro 

čtenáře, proto se nepouštějí do používání málo známých termínů.  

 
3.1.1 Hudební styly 

 
V textech hudební publicistiky nejčastěji dochází k stylovému zařazování 

popisované hudby. Toto řazení bývá často sporné, protože neexistují jasně vymezené 

hranice mezi styly a některá hudba se dá jen těžko přidělit jen k jednomu stylu. Vznikají 

tedy různé subkategorie a mezižánry. Následující tabulka podává výčet stylů, které byly 

použity ve sledovaných textech hudební publicistiky.  

 

Tabulka č. 1 – Specifická slovní zásoba: hudební styly 

hudební styly podžánry mezižánry 

hip-hop konzervativní rock pop-rock 

šanson britpop pop-punk 

folk klasický písničkový rock elektro-rock 

jazz psychedelic rock jazz-rock 

pop folkové písničkářství indie-folk 

triphop surf rock indie rock 

rockabilly dream-pop   

blues retro rock   

country artrock   

alternativa post-punk   

rave glam rock   

grunge eurodance pop   

hippie taneční elektronika   

psychedelie hard core punk   

indie gotický rock   

rap francouzský šanson   

funk dubstep   

avantgarda mainstreamový hip hop   

world music gangsta rap   

heavy metal  posttrash   

punk progresivní rock   

soul nezávislý rock   
reggae    
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 Zařazení poslouchané hudby do konkrétního stylu je základní charakteristikou, 

která bývá používána ve většině recenzních žánrů. Slouží ke snadné orientaci čtenářů 

v nově vydaných nosičích a nových interpretech. Tato činnost odpovídá potřebě 

lidského myšlení „zaškatulkovat“ si nově příchozí poznatky a přirovnat je už 

ke známým skutečnostem. 

 

3.1.2 Specifická slovní zásoba 

 

 Hudební publicisté používají mnoho synonym z toho důvodu, aby jejich text 

nebyl jednotvárný. Stejný význam má označení deska a album, píseň či písničku 

označují jako hit, single, song nebo track. Často také mluví o písničce jako o kusu. 

Za synonyma se dají považovat i výrazy kapela a projekt, jedná se o podobná hudební 

uskupení, i když existence projektů bývá jinak časově vymezena.   

 
Tabulka č. 2 – Specifická slovní zásoba: hudba 

části skladeb označení alba, skladeb interpreti 

samply hit vokalistka 

aranže soundtrack frontwoman 

instrumentální kompozice debut frontman 

instrumentální pasáže diskografie trio 

aranžmá deska textař 

diskotéková elektronika album interpret 

retrozvuk comeback 
tříakordové (punkové) 
kapely 

intro protestsong neopunker 

bigbíťácký kytarový riff stadionové hymny stadionová kapela 

taneční beat singl písničkářka 
osmibitové i symfonické 
samply rocková balada interpretka 

samplování track projekt 

riff placený download folkové duo 

beat koncepční album revival 

flow bestoffka duo 

stopáž DIY bestoffka multiinstrumentalista 

sound etuda kvintet 

feeling   doprovodné vokály 

    stadionové hvězdy  

  
 

Termíny z hudební oblasti přejímáme často z angličtiny a neexistují pro ně české 

ekvivalenty (soundtrack, revival, singl, track, frontman, frontwoman, comeback, 
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download). Do češtiny si je přizpůsobujeme jen přidáním koncovky (bestoffka). Jsou to 

výrazy všeobecně známé a používané. Čtenáři by ale mohli mít problém s výrazy DIY 

a flow, které nejsou tak rozšířeny v jejich povědomí. DIY je anglická zkratka pro „do it 

yourself“ – udělej si sám. V kontextu konkrétního textu označuje doma vyrobenou 

desku („DIY bestoffka“). To, že je to výraz v publicistice zřídka používaný, ukazuje 

i Český národní korpus45, který zaznamenává pouze jeden výskyt ve formě „do it 

youself“, zkratka DIY nebyla zaznamenána.  

Výraz flow je v textu uveden v uvozovkách („Slovo rýmování je použito 

záměrně, protože o dovednosti rapu nemůže být v podání Čokovoko řeč, chybí jim 

patřičná technika „flow“ i cit pro rytmus.“46), což můžeme interpretovat tak, že si autor 

uvědomuje nezvyklost slova, a proto ho odděluje od zbytku textu. V kontextu je „flow“ 

označen jako technika, jedná se o vcítění se do hudby. V Českém národním korpusu 

není zaznamenán žádný výskyt slova v tomto významu, což také poukazuje 

na nezvyklost užití.  

 
 
3.1.3 Závěr 

 
Slovní zásoba hudebních publicistů se do značné míry odvíjí od hudby, kterou 

popisují a hodnotí. Mnoho termínů pochází z angličtiny a do češtiny se nepřekládá, 

ke slovu se přidávají jen české koncovky (best-off – bestoffka).  

Není třeba mít hudební vzdělání při čtení hudebně zaměřených publicistických 

textů, odborných výrazů se zde vyskytuje minimum a ve většině případů se jedná 

o základní a všeobecně známé pojmy jako duo, trio, kvartet, samply, beat, kytarový riff, 

etuda, hymna či balada. Texty tak zůstávají srozumitelné pro čtenáře daného periodika. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Český národní korpus [online]. 
46 TUREK, P., Písně soběstačných feministek, s. 77. 
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3.2 Metafora ve vyjad řování dojm ů 

 
3.2.1 Místo metafory v naší řeči 
 
 

Jazyk/řeč můžeme charakterizovat jako prostředek lidské komunikace. Jeho 

struktura je složitá a dá se kategorizovat podle různých kritérií. Lingvistika převzala 

členění jazyka od Ferdinanda de Saussura, který rozdělil jazyk na mluvu (parole = 

realizace řečové činnosti) a abstraktní jazykový systém (langue).47 Langue je soubor 

pravidel, zvyklostí, které používáme při mluvení či psaní, ale odráží také způsob našeho 

uvažování. Zahrnuje nejen používání jazyka celé společnosti v rámci úzu, ale 

i individuální projevy závislé na osobnosti konkrétního mluvčího.  

Těžko se proto popisuje, co se děje v naší mysli při tvoření promluv, když každá 

pracuje trochu jinak. Na základě toho vznikají vícevýznamová slova či promluvy, 

významy skryté „mezi řádky“ a různorodé interpretace stejného textu, protože každá 

osoba posune význam do jiné roviny (na základě vlastních zkušeností, výchovy či 

vzdělání, jež mohou být u každého odlišné).  

Právě takovým nejednoznačným odrazem našeho myšlení je metafora. 

Nepoužívá se jen v poezii, ale je součástí naší každodenní komunikace. To dokazují 

ve své knize Metafory, kterými žijeme George Lakoff a Mark Johnson, kteří se rozhodli 

provést analýzu jazyka právě s cílem prokázat přítomnost metafor v lidském uvažování. 

„Náš obyčejný pojmový systém, v jehož rámci jednak myslíme, jednak i jednáme, má 

v podstatě metaforickou povahu.“ píší autoři ve své knize a dodávají, že většina lidí 

používá metaforickou mluvu nevědomě.48  

 

 

3.2.2 Co je to metafora a jak vzniká 

 

Definice metafory se může lišit v závislosti na úhlu pohledu, jakým na ni 

nahlížíme. Obecnější teze definují metaforu jako „zásadní princip našeho myšlení 

a vztahu k realitě vůbec.“49 Z hlediska lingvistického se jedná o „užití slova 

                                                 
47 CVRČEK, V., Mluvnice současné češtiny, s. 15. 
48 LAKOFF, G., Metafory, kterými žijeme, s. 15. 
49 VAŇKOVÁ, I., Nádoba plná řeči, s. 68. 
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v přeneseném, posunutém významu“50 a také o „nahrazení běžného pojmenování 

neběžným.“51 

Metaforou vytváříme v našem myšlení srozumitelné koncepty, kterými si 

zjednodušujeme složité abstraktní jevy, jako jsou lidské emoce, pocity, myšlenky 

a údaje spojené s časem. Takovým pojmům připisujeme vlastnosti konkrétních 

předmětů, látek a jevů, které vycházejí ze základní lidské zkušenosti se světem – 

předměty, které může člověk snadno poznat a vnímat svými smysly (např. ve frazému 

„čas jsou peníze“ nebo ve výroku „neplýtvej mým časem“ zacházíme s časem jako 

s platidlem).  

V souvislosti s tímto procesem přetváření významů se mluví také o jazykovém 

obrazu světa. Koncepty (jako „čas je platidlo“) ukládáme do svého myšlení jako obrazy 

a pomocí našeho jazyka interpretujeme a vytváříme jasné struktury všeho, co se okolo 

člověka odehrává. Každé slovo tak má určitý počet významů, z nichž pouze jeden je 

základní (primárně používaný) a ty ostatní (včetně toho primárního) se používají podle 

zažitých (jazykových, kulturních, společenských) zvyklostí.  

To, jak vidíme náš okolní svět a jaké struktury významů si utváříme v našem 

myšlení, je závislé na naší vlastní osobnosti jen částečně. Zásadně nás ovlivňuje 

společnost, ve které žijeme, kultura a např. i jazyk, kterým mluvíme. Velkou roli tak 

hrají sdílená zkušenost, stereotyp, tradice či vnitřní struktura naší řeči, jejichž 

výsledkem jsou ustálené koncepty jako přísloví, mýty, frazémy.  

Jedinec má všechna tato schémata uložena ve své mysli, kde je zpracovává 

a nakládá s nimi podle naučených způsobů, ale také podle vlastních jazykových 

možností. „Každý mluvčí užívá jazyka trochu jiným způsobem, jeho jazykové povědomí 

a chování je unikátní (některé způsoby vyjadřování preferuje a jiné odmítá). Tím, jak 

jazyk užívá, ho zároveň nepatrně ovlivňuje a mění.“ 52 Neméně důležitá (při tvorbě 

metafor jako způsobu uvažování) je mentální vyspělost a fantazie jedince. 

 

 

 

 

 

                                                 
50 CVRČEK, V., Mluvnice současné češtiny, s. 71.  
51 VAŇKOVÁ, I., Nádoba plná řeči, s. 68. 
52 CVRČEK, V., Mluvnice současné češtiny, s. 17. 
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3.2.3 Kategorizace metafor  

 

Z vnějších a vnitřních vlivů na jedince nám vyvstává jednoduché členění metafor: 

 

1. Metafory uzuální, které získáváme na základě jejich ustáleného používání celou 

společností. Patří sem např. frazémy. 

2. Metafory aktuální , nazývané taktéž autorské, které vytváří jedinec 

v konkrétních promluvách a textech, a plně zde uplatňuje svou individualitu 

a jazykovou kreativitu. Autorské metafory se zpravidla používají v literatuře 

a publicistice. 53  

 

Jiná kategorizace metafor je odvozena od způsobu, jakým naše myšlení zpracovává 

metaforické významy: 

 

1. Metafory strukturní  (zdrojová oblast (konkrétní) se přenáší do oblasti cílové 

(abstraktní) díky řadě korespondencí mezi nimi). 

2. Metafory orientační (vycházejí z orientace lidského těla v prostoru). 

3. Metafory ontologické (např. personifikace – abstraktním pojmům připisujeme 

vlastnosti konkrétních pojmů – materiálně existujících objektů a látek).54 

 

Existuje několik dalších členění metafor podle různých kritérií, ale pro následující 

analýzu jsou tyto dvě kategorizace plně dostačující. 

 

 

3.2.4 Význam metafory v analýze  

  

 Následující analýza rozebírá slovní zásobu vzorku publicistických textů, kde je 

umožněna tvůrčí svoboda a plně se tak projevuje individualita pisatele. Tyto žánry 

nejsou svázány pravidly, jako je objektivita a neutrálnost, jako ve zpravodajské 

žurnalistice, a proto se zde rozvíjí autorský styl v plné své bohatosti. A právě zde má 

metafora své nezastupitelné místo.  

                                                 
53 VAŇKOVÁ, I., Co na srdci, to na jazyku, s. 94. 
54 VAŇKOVÁ, I., Nádoba plná řeči, s. 70-71. 
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Cílem analýzy je poukázat na způsob, jakým jsou metafory tvořeny v našem 

myšlení, jaké významy přiřazujeme konkrétním slovům a slovním spojením (a obecně 

jak zacházíme s naší řečí). Je to zajímavá sonda nejen do slovní zásoby člověka, ale také 

do jeho myšlení. Odhalí tak procesy, které považujeme za přirozené a automatické do té 

míry, že je ani neregistrujeme, a přitom vypovídají tolik o naší osobnosti i o naší 

kultuře. 

 
 
3.2.5 Úvod do obsahové analýzy  

 

Kvalitativní obsahová analýza konkrétních publicistických textů se zabývá 

slovní zásobou, která je využívána v souvislosti s popisem a hodnocením hudby. Tato 

slovní zásoba se snaží postihnout jevy, které nelze objektivně popsat jedním konkrétním 

slovem. Protože v našem jazyce tyto pojmy chybí, jsou nahrazovány bohatou 

metaforickou mluvou, která je velice pestrá a subjektivně používaná. Její používání je 

zcela v souladu s tvrzením George Lakoffa a Marka Johnsona, kteří tvrdí, že: 

„Podstatou metafory je chápání a prožívání jednoho druhu věci z hlediska jiné věci.“ 55 

 
 
3.2.5.1 Metodika 

 

Základní metodika této analýzy byla převzata z knihy Metafory, kterými žijeme 

od George Lakoffa a Marka Johnsona. Tito lingvisté dokázali přítomnost metafor 

v běžných každodenních promluvách a jednoduše konceptualizovali způsob, jakým 

zacházíme s významy slov. 

Autoři ve své práci postupují tak, že identifikují v lidském vyjadřování metafory 

a najdou v nich určitý vzorec. Abstraktní/vzletný/básnický výraz převedou 

do konkrétního slova/situace a vytvoří modelovou větu: „Něco je něčím“. První výraz 

(„něco“) označuje slovo, které je obrazem metafory, a druhý výraz („něčím“) označuje 

skutečný význam (k čemu přirovnáváme), např. Argumentace je válka. Čas jsou peníze. 

Vědomí je křehká věc.56  

Tímto zjišťujeme, že metaforický pojem je obrazem nějaké běžné lidské činnosti 

nebo konkrétního předmětu. 

                                                 
55 LAKOFF, G., Metafory, kterými žijeme, s. 17. 
56 Více o metodice viz LAKOFF, G., Metafory, kterými žijeme.  
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3.2.5.2 Zkoumaný vzorek text ů 

 
V této práci jsou analyzovány publicistické texty – věnující se hudbě – časopisů 

Týden, Respekt a Reflex z období leden až červenec 2011.  

Tato periodika byla vybrána z několika důvodů. Nabízejí podobný obsah a jsou 

kvalitativně na podobné úrovni. Všechna se navíc zaměřují na shodnou cílovou skupinu 

příjemců: na osoby se středním a vyšším vzděláním s širokým spektrem zájmů, které 

chtějí mít velký všeobecný přehled. Proto nabízejí periodika témata z různých oblastí, 

prezentují různé názory a podněcují diskuzi. Své místo zde mají především publicistické 

útvary. Hudební publicistice zde věnují srovnatelný prostor.  

Kódovací kniha, z níž vychází kvalitativní analýza zkoumající přítomnost 

metaforických vyjádření v publicistických textech, je uvedena v příloze této práce. 

 
 
3.2.6 Analýza metaforických vyjád ření 

 

3.2.6.1 Hudba vnímaná všemi smysly 

 

Při popisování zvukových vjemů (poslech hudby) si recenzenti často pomáhají 

výrazy převzatými úplně z jiných smyslových oblastí. Přívlastky, které používají, patří 

svým původním významem k jednomu konkrétnímu smyslu: hmatu, čichu, chuti, zraku 

a sluchu.  

 
Tabulka č. 3 – Smyslové vjemy 

zrakový vjem hmatový vjem čichový vjem chuťový vjem sluchový vjem 

bezbarvá křehká svěží čerstvá oposlouchaná 

nevýrazná odlehčená vyčpělá ostrá* melodická 

výraznější slabší  syrová rytmická 

čistá nevyvážená  přeslazená houpavá 

pestrá mrazivá  sladká dunivá 

temná členitá  cukrkandlová harmonická 

zpestřující tvrdá   přeslechnutelná 

málo pestrá silná   ruchová 

rozostřená drsná    

zářící lehká    

vydestilovaná 
syntetická 
(umělá)    

ryzí     

 
 



  

 

28 

  

3.2.6.1.1 Zrak 
 

Analýzou konkrétního vzorku textů bylo zjištěno, že zrakové vjemy nevyjadřují 

konkrétní barvy, ale především jejich intenzitu. Všechna označení v tabulce zachycují 

kvalitu lidského zraku a vnímání odstínů barev. V tomto případě popisujeme naše 

vnímání hudby, jako bychom ladili obraz na televizoru. Pokud se nám hudba nelíbí, 

pohlížíme na ni jako na rozladěnou obrazovku – temný, bezbarvý, rozostřený obraz. 

Pokud ji naopak hodnotíme kladně, mluvíme o pestrém, ostrém, zářícím obraze. 

 
Tabulka č. 4 – Zrakové vjemy 

 
 
Nelze ale zobecňovat všechny pojmy. Záleží opět na kontextu, ve kterém jsou 

slova použita, například je možné sarkastické vyznění, které posune kladné výrazy 

do negativních intencí. 

 

Př. Místo toho ve svých dvaačtyřiceti letech natočila rodačka z britského Yeovilu 

své asi nejtemnější a velmi „politické“ písně…57 

 

V tomto případě nelze jasně vymezit, jestli je to kladné či záporné hodnocení. 

Nejtemnější zde označuje jistý vývoj interpretky. Lze to interpretovat tak, že předchozí 

alba byla příliš rozjuchaná a lehkovážná, a označení „temný“ vyzní jako pozitivní 

hodnocení. Temná může ale znamenat také ponurá, smutná, zachmuřená a v tomto 

kontextu také kritická. 

Pojmy v kategorii výraznost můžeme posuzovat také jako synonyma ke kategorii 

barva: nevýrazná = bezbarvá, málo pestrá; výraznější = pestřejší. Synonyma vidíme 

i v kategorii čistota, kde slova čistá, ryzí, vydestilovaná a čirá vyjadřují stejný dojem – 

řekněme minimalistickou hudbu, nepřeplácanou harmonicky ani melodicky. 

 

                                                 
57 LINDAUR, V., Těžká temná záře, s. 56. 

barva jas ostrost výraznost čistota 

bezbarvá nejtemnější rozostřená nevýrazná čistá 

málo pestrá temná ostrá výraznější ryzí 

zpestřující zářící   vydestilovaná 

barevná    čirá 

pestrá     
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Př. V televizi teď rotuje reklama na vodku, kterou výrobci nejprve destilují a pak 

ji destilují a znovu destilují a znovu... dokud není zcela čirá. Podobně přistoupili 

Radiohead i k The King of Limbs: zbavili svoji hudbu všech efektů, až nezůstalo 

téměř nic. Nic zbytečného.58 

 

 Recenzent konkretizuje svůj dojem z poslechu hudby na případu vodky jako 

čistého, čirého nápoje. Čirá je původně spojovaná s vodou jako jednou z jejích 

základních vlastností. Při porovnání společných charakteristik vody a vodky s hudbou 

dostaneme následující vzorové věty: 

 

Hudba je vodka (čistá, destilovaná, opojná). 

Hudba je voda (čistá, čirá, osvěžující). 

 

 Výrazy čistá a čirá používáme taktéž v přeneseném významu – jako stylově 

čistý, tzn. nesmíchaný s jinými žánry. 

 

Př. A co by mohlo zaujmout i mladou generaci, pro niž nejsou letité hity skupiny 

svázané s konkrétními vzpomínkami; nové album kombinující přímočarý rock se 

zvukem akustických nástrojů jim tak musí nutně znít jako čiré retro.59  

 

 Tady můžeme sledovat, jak se původně kladný význam slova mění v záporné 

hodnocení. Čirá voda byla vždy považována za čistou a pitnou, to jsou její žádoucí 

vlastnosti. V tomto případě je spojení slov „čiré retro“ označením něčeho zastaralého 

pro jistou skupinu posluchačů. 

Barvy se nepoužívají jen při hodnocení, ale pokoušíme se s nimi vystihnout, jaký 

je náš hlas. To mluvíme o „barvě hlasu“, i když se jde o zvukový vjem, ne o zrakový. 

Jedná je o tzv. synestezii, což je metaforický jev, který nám umožňuje vnímat jeden 

smyslový vjem skrze jiný. 

 

Př. „Pamětníci tvrdí, že už tehdy (ještě před mutací) zpíval svým 

nezaměnitelným chraplákem. „Ta barva byla taková světlejší, asi taková, jakou 

teď mluvím,“ říkal pak v rozhovoru v roce 1975.“60 

                                                 
58 TUREK, P., Vydestilovaná hudba, s. 66. 
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3.2.6.1.2 Hmat 
 

Hmatové vjemy zahrnují pojmy, které charakterizují povrchy pevných předmětů, 

látek, jejich váhu a pevnost. I zde se jedná o vizualizaci abstraktního pojmu 

na konkrétním povrchu. Se zvukovým vjemem je tu zacházeno jako s pevným 

objektem, můžeme jej uchopit do rukou a „na vlastní kůži“ poznat jeho vlastnosti. 

 
Tabulka č. 5 – Hmatové vjemy 

povrch hmotnost pevnost 

členitá odlehčená křehká 

syntetická (umělá) nevyvážená tvrdá 

drsná lehká silná 

ostrá  slabší 

mrazivá   

 
Hmatem nejprve poznáváme povrch předmětu, ale v hudbě jsou slova jako 

členitá, drsná či ostrá výrazem vnitřního uspořádání skladby. Podobně pojem 

„syntetická“, který označuje vjem povrchu látky/tkaniny, vyjadřuje místo původního 

hmatového zážitek sluchový. S pojmem členitá máme primárně spojený např. zemský 

povrch a na tomto příkladě si dokážeme snadno představit členitou melodii. Výrazy 

drsná (jako šmirgl papír) a ostrá (jako čepel nože) se používají jako synonyma. 

Samotné slovo mrazivá navozuje pocit chladu, tedy bychom očekávali negativní 

hodnocení. Ale fráze „leze mráz po zádech“ vyjadřuje lidskou pocitovou reakci na něco, 

co ho zasáhlo, udělalo na něj dojem, což je výrazně pozitivní reakce. 

Výrazy shrnující hmotnost mohou zahrnovat všechny výrazy na ose lehký-těžký, 

ale jejich použití v současných textech nemá s váhou nic společného. Lehký je paralelou 

k snadný a těžký k výrazu složitý. Termín nevyvážená zase odkazuje k termínu 

nevyrovnaná (tzn. některé části desky jsou lepší, jiné horší). Podobně nahlížíme 

na výrazy silný-slabý. Silný zastupuje kladné hodnocení (dobrý, chytlavý) a slabý je 

negativním hodnocením (špatný, nevýrazný, nenápaditý). 

 
Př. „S nápaditými písněmi se tu potkávají slabší kousky.“ 61 
 

Přívlastek tvrdá (často užívané přirovnání tvrdá jako kámen) bývá většinou 

spojován s ostrou kytarovou hudbou (rockem, metalem, rock = hora jako konkrétní 

                                                                                                                                               
59 KOCÁBEK, A., R.E.M. ve vlastní šťávě, s. 61. 
60 LINDAUR, V., Jiří Schelinger, s. 62. 
61 SLOMEK, J., Jan Vodňanský: Vzpoura kocourů, s. 67. 
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předmět je příkladem tvrdosti), naopak křehká náleží akustickým nástrojům, „jemným“ 

melodiím a ženám/zpěvačkám a jejich projevu.  

Základní vlastnosti pevného předmětu (křehká váza) jsou aplikovány 

na abstraktní pojem, náš zvukový a pocitový vjem se tak pokusíme zhmotnit (hudba je 

tak zobrazena jako křehká skleněná váza). O písni mluví jeden z recenzentů jako 

o „křehkém kusu“, píseň je tedy zobrazena jako např. křehký kousek porcelánu či kus 

rozpadající se horniny. Naopak spojení „křehký nezaujatý dívčí projev“ zůstává 

v intencích abstraktních – hlas zůstává zvukovým vjemem a není zpodobňován 

s žádným předmětem. Na slovo křehký v tomto kontextu nahlížíme automaticky se 

znalostí všech jeho významů.       

 

Tabulka č. 6 – Hmatový vjem: křehký 

křehký podmět 

křehkou baletní etudu baletní etuda 

křehkému kusu Give up the Ghost  píseň 

nápěvy a křehký nezaujatý „dívčí“ projev  zpěvaččin hlasový projev 

křehkou akustickou stránku  akustické nástroje 

od šansonové křehkosti  šanson 

jeho křehké písně píseň 

nechybí mu folková křehkost folk 

křehké How Can You Sleep píseň 

hudba je to křehká hudba 

i křehkými písničkami píseň 

 
 
K pevnosti se váže i fráze „držet pohromadě“. Jakási představovaná soudržnost 

jednotlivých skladeb je obrazem fyzické soudržnosti skutečného pevného předmětu. 

 

Př. „Jedenáct předělávek skladeb starých i zcela současných drží dobře 

pohromadě, a i přes retro vyznění působí živočišně, čerstvě a zábavně.“ 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 KOCÁBEK, A., Wanda Jacksonová: The Party Ain´t Over, s. 71. 
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3.2.6.1.3 Čich  
 

Nejméně početná skupina metaforických výrazů zahrnuje čichové vjemy. Je to 

z toho důvodu, že čichové pojmy jsou samy o sobě převzaty z jiných smyslových 

vjemů. U čichu vnímáme intenzitu vůně (sílu, výraznost) a „zabarvení“ nebo druh vůně 

samotné (např. při charakteristice vůně parfému). 

 
Tabulka č. 7 – Čichové vjemy 

čichový vjem chuťový vjem hmatový vjem zrakový vjem 

svěží čerstvá slabá  výrazná 

vyčpělá sladká silná nevýrazná 

 ostrá ostrá  

 
 

Př. Právě on nejspíše stojí za kombinací taneční elektroniky a rockově 

zkreslených kytar, která nahrávku občerstvila, i když jde jinak o postup tisíckrát 

vyzkoušený a v jiných žánrech už vyčpělý.63 

 

Svěží úvodní Machu Picchu či výborné náladovce Call Me Back to kazí kousky, 

jako je pompézní odrhovačka Two Kinds Of Happiness.64 

 

S čichem souvisí i frazém „ohrnovat nad něčím nos“. Jeho významy jsou 

negativní – pohrdat něčím, nebýt pro něj dost dobrým apod. 

 

„u t řetí desky všichni ohrnovali nos.“65 „nad nepřeslechnutelnými 

reminiscencemi na krále glam rocku Marka Bolana taky nikdo nejspíše neohrne 

nos.“66 

 
 
3.2.6.1.4 Chuť 
 
 V chuťových vjemech převažuje použití sladkého. Sladká, přeslazená 

a cukrkandlová jsou při hodnocení hudby převážně negativního významu (záleží ovšem 

opět na kontextu). Ostatní chuťové požitky jako slané, hořké, kyselé se ve zkoumaném 

                                                 
63 KOCÁBEK, A., Slunce, seno, Gaga, s. 66. 
64 KOCÁBEK, A., The Strokes: Angles, s. 69. 
65 Tamtéž, s. 69. 
66 KOCÁBEK, A., Miles Kane: Colour Of The Trap, s. 79. 
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vzorku textů neobjevily. Často se ale používá výraz hořkosladká, možné je i použití 

kyselé při vyjádření hodnocení. 

 
Tabulka č. 8 – Chuťové vjemy 

sladkost čerstvost výraznost 

přeslazená čerstvá ostrá 

sladká syrová výrazná 

cukrkandlová   nevýrazná 

 
Stejně tak, jak člověk má nebo nemá rád sladké, můžeme posuzovat hudbu – 

přijde nám sladká – jako dobře harmonicky a melodicky provedená, že při poslechu 

lahodí našemu uchu. Nebo přeslazená – příliš vlezlá, podbízivá – cukrkandlová. 

Kromě chuti nějakého jídla (přeneseně nějakého dojmu) rozeznáváme 

i (chuťovou) výraznost a poznáme také čerstvost či kvalitu potravin. 

 

Publicisté připodobňují proces tvoření hudby k vaření. Míchání zvukových stop 

ve studiu vnímáme tedy jako míchání omáčky v kuchyni. Přidáváme různé ingredience 

a dochucujeme, aby nám výsledný produkt chutnal. Publicisté používají slovesa jako 

míchat, mixovat a ořezávat, aby co nejvíce přiblížili tento proces čtenáři. Písničku tak 

vnímáme jako koktejl, správně okořeněné jídlo nebo šťavnaté maso a tvůrčí proces 

jejího vzniku jako vybírání si surovin k vaření, vybírání si jídla u švédského stolu, 

ořezávání masa od kosti nebo zdobení dortu. 

 
Tabulka č. 9 – Tvorba hudby jako vaření 

Tvorba hudby jako vaření 

R.E.M. ve vlastní šťávě 

U veličiny typu R. E. M. je totiž legitimní čekat více než jen nastavovanou kaši 

konečné hody se rozplývají na jazyku a dovedou i zaskočit mixem ostrých chutí 

Nicméně tu pravou smetanu za něho slízl někdo jiný 

a ingredience úspěchu předem přesně nastaveny 

fajnšmekrovskému repertoáru dodává šťávu 
West mixuje svoje fantazie ze sfér sexu či slávy ve fascinujícím koktejlu, kde se sen a skutečnost 
střetávají, prolínají a míchají 

Řekl to se špetkou ironie a notnou dávkou hiphopové sebejistoty 

přistupuje k dějinám populární hudby jako ke švédskému stolu 

Ořezat písničkovou podstatu až na folkovou kostru, zdobenou jen zvukovými miniaturami 

 
I tato přenesená vyjádření jsou nositeli pozitivního či negativního hodnocení. 

„Dodat šťávu“ nebo „mít šťávu“ (podobně jako „mít správné grády“) jsou pochvalou, 

ale „vařit se ve vlastní šťávě“ znamená to samé jako „plavat v tom“ čili ztrácet se v tom. 
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Fráze „vařit se ve vlastní šťávě“ je v našem úzu běžná, stejně jako když mluvíme 

o nastavované kaši. Negativní konotace vychází z původní činnosti kuchařů, kteří kaši 

ředili nebo šidili, aby jí bylo více. To samé můžeme (přeneseně) vnímat i v hudbě. 

Antonín Kocábek tuto frázi použil v recenzi na nové album R.E.M., kde „nastavovaná 

kaše“ označuje recyklování stále stejných hudebních motivů a nápadů. 

Pokud se nám hudba líbí, máme možnost vyjádřit spokojenost, stejně jako kdyby 

nám chutnalo jídlo („rozplývat se na jazyku“). „Slíznout smetanu“ je taktéž běžným 

frazémem, který nemusí být použit jen v publicistice. Přenesený význam (dostat 

odměnu) převažuje v současném úzu nad původním „kuchařským“ významem. 

Proces vzniku konkrétních hudebních děl není připodobňován jen k vaření. 

Dalšími činnostmi, které s ním srovnáváme, jsou např. skládání mozaiky nebo stavění 

podle předlohy (mustru). V tabulce je zmíněno také vyzobávání, což je obrazem 

vybírání hudebních motivů. Obecně tyto činnosti zobrazují skládání dílů do celku. 

 

 Tabulka č. 10 – Tvorba hudby jako skládání 

 
 
 Další činností, kde můžeme hledat paralelu s hudebním tvořením, je šití 

a vyšívání. Je to opět obraz nějakého konkrétního lidského tvoření, na jehož konci bude 

stát hotový výrobek (ať už je to např. košile při šití, nebo píseň ve skládání hudby). 

  

Př. „Původně jsem navíc chtěl natočit desku jednoduchou, s jednou kytarou, 

basou a bubnem, ale zase se ve mně vzbudil ten vyšívací rys, co mám, když 

dělám symfonické věci, takže je to zas takové více zahuštěné, ornamentální.“ 67 

 

 
3.2.6.1.5 Sluch 
 

Sluchový a zvukový vjem může na první pohled označovat úplně to samé – 

jedná se o stejný vjem, proto by se nemělo jednat o metaforické „přenesené“ výrazy. 

Ale recenzenti obvykle nepopisují jen to, co slyší, ale také, jak to na ně působí a jaký 

                                                 
67 KADLECOVÁ, K., Neměl jsem na výběr, s. 26. 

Tvorba hudby jako skládání částí do celku 

Hraje si s motivy i se samply jako s kameny mozaiky 

s jakou jsou skladby poskládány podle stejného mustru 

Ležatá osmička vyzobává ze všech stylů to nejlepší a staví z nich kompaktní kolekci 
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dojem to v nich vyvolává. To je záležitostí velmi subjektivní. Proto můžeme 

předpokládat, že použití slov a vnímání významů může být u každého mluvčího jiné. 

 Sluchové vnímání se těžko kategorizuje, protože už díky subjektivnímu užití 

výrazů bude také každý pokus o tvoření kategorií subjektivní. Sluchem vnímáme 

rytmus, hlasitost (která ve vzorku textů není použita), melodičnost, kvalitu zvuku 

a něco, co můžeme označit jako příjemnost či nepříjemnost zvuku. 

 
Tabulka č. 11 – Sluchové vjemy 

rytmus melodie kvalita zvuk 

rytmická melodická oposlouchaná dunivá 

houpavá harmonická přeslechnutelná ruchová 

  přeřvaná řinčivá 

   řezavá 

 
 Většina výrazů vyjadřuje pozitivní hodnocení. Jako negativní jasně vidíme slova 

oposlouchaná a přeslechnutelná, a to ještě bez uvedení do kontextu. Vyznění slov 

dunivá a ruchová není tak jednoznačné. 

 

Př. „Většina skladeb mírně splývá v jeden chumel dunivých rytmů a refrénů, 

které svojí intenzitou hrozí posluchači odvát příčesek.“ 68   

 

 V této ukázce uvádí recenzent termíny na pravou míru. Dojem z poslechu alba je 

jasně negativní. Zvukovou stránku alba můžeme podle jeho slov interpretovat jako 

splývavou, nevýraznou a příliš hlasitou. Slovo chumel je dalším vzorovým příkladem, 

jak přeměňujeme abstraktní výrazy na konkrétní. Chumel představuje předmět 

nepřehledně uspořádaný, např. zamotané klubko nití, a ty samé konotace nám vytanou 

jako první na mysli, když recenzent píše o „zvukovém splývání“. Hlasitost v druhé části 

výpovědi je vizualizována jako silný vítr („hrozí odvát příčesek“).  

Popsat hlasový projev umělce lze mnoha způsoby. Již výše byl charakterizován 

hlas jedné ze zpěvaček jako křehký čili přirovnáním k hmatovému vjemu. Vojtěch 

Lindaur popisuje Jiřího Schelingera slovy: „Blonďáček s vizáží pážete a hlasem gorilího 

samce.“69 Konotace s „gorilím samcem“ jsou jasné. Každý jedinec sice může použít 

jiná slova, ale skupina těchto výrazů se bude pohybovat ve stejném okruhu, který 

vystihuje hlasitý a hrubý řev.  

                                                 
68 KUČERA, P., Vzhůru do lunaparku, s. 59. 
69 LINDAUR, V., Jiří Schelinger, s. 62. 
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Při pokusech o co nejpřesnější vystihnutí zvuku si můžeme pomoci hláskami, 

které při vyslovení evokují určitý zvuk. Časté je použití hlásek ř, š, č. Využití fonetické 

složky řeči je obvyklé v poezii (např. onomatopoeiu čili zvukomalebnost nalezneme 

v Máchově Máji), ale tato analýza prokázala přítomnost zvukomalebných slov 

i v současných publicistických textech.   

 

Př. „Řezavé kytary, řinčivé bicí, přeřvané samply a nad tím nasládlý 

i rozzlobený hlas Alexis v této kombinaci jinde nenajdete.“70  

 

 Do této skupiny pasují také výrazy jako šustivý, skřípavý, břeskný, syčivý, 

šumivý, bzučivý71. Stejně tak sem můžeme zařadit i substantivum chraplák, které se 

foneticky snaží přiblížit skutečné barvě konkrétního hlasu. 

 

3.2.6.2 Hudba jako živá bytost 

 
3.2.6.2.1 Cit 
 

Ze všech vlastností, které připisujeme hudbě, vyplívá, že ji bereme jako živou 

bytost, která nejen že vnímá svět všemi smysly (sluch, zrak, chuť, čich a hmat), ale také 

má myšlenky, emoce a pocity. Cit můžeme označit za šestý smysl člověka. Dovoluje 

nám prožívat všechny vjemy získané pomocí výše zmíněných smyslů. Následující 

tabulka zachycuje to, že emocionální založení člověka se promítá i do jeho mluvy. 

 
Tabulka č. 12 – Cit v textech hudební publicistiky 

Cit podmět 

kytara procítěně nyje kytara 

písně na jejím albu (…) jsou plné citu písně 

šansonově procítěné písně  písně 

a citlivý přístup  přístup 

uspěli (…) citlivými posmutnělými a atmosféricky pojatými popovými písněmi písnička 

cit pro neotřelé melodie melodie 

citlivé a romanticky zasněné (…) písničky písnička 

procítěné a posmutnělé chvilky písnička 

s citlivou instrumentací naopak ožila  instrumentace 

víc pocitová než vypravěčská písnička/album 

                                                 
70 KUČERA, P., Takhle zní současnost, s. 70. 
71 Výrazy pocházejí ze studie Barva hudebního zvuku a její slovní popis, s. 10. 
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Emocionálně vnímáme i hudbu, která v nás vyvolává různé pocity a nálady. 

V textech hudební publicistiky je samotné slovo „cit“ spojeno s výrazy jako 

posmutnělý, atmosférický, romanticky zasněný atp. Také šanson máme spojený 

s pomalými, melancholickými skladbami. Fráze „citlivý přístup“ má už své místo v naší 

běžné komunikaci. Citlivý zde znamená opatrný a přiměřený. V těch samých 

významech je použita i „citlivá instrumentace“.  

Když se podíváme do současného úzu, objevíme frázi „naladit se na citlivou 

strunu“. Na první pohled hudební téma je převedeno na lidské emoce a s původním 

laděním strunných nástrojů už nemá nic společného. 

 
 

3.2.6.2.2 Charakter 
 

Analýza ukázala, že je možné veškeré pojmoslovné výrazy „hudební metafory“ 

shrnout do několika skupin. Nejčastějším jevem je jakýsi způsob zživotňování – 

přikládání abstraktním jevům konkrétní významy. Recenzenti dávají hudbě, zvukovým 

vjemům a dojmům charakterové vlastnosti, které primárně náleží lidským bytostem. 

Tyto přívlastky jsou pozitivní (např. chytrá, sebevědomá, sofistikovaná, něžná) 

a negativní (cynická, vtíravá, agresivní, hysterická). Pokud na tyto pojmy aplikujeme 

Lakoffovu metodiku, zjistíme, že používáme metaforu: hudba je člověk. Protože 

množství vlastností, které jsou hudbě přisuzovány, patří spíše do ženské charakteristiky, 

můžeme tvrdit, že: hudba je žena (podobně tomu je tak i s výrazy atmosféra, nahrávka, 

album, deska, melodie, rytmus, píseň). 

 
Hudba je osoba/žena 

„V teritoriu vytýčeném trojúhelníkem mezi šansonem, country a rockem dokáže být hrdě 

sebevědomá i zadumaně introvertní.“ 72 V tomto případě nemluví recenzent o zpěvačce, 

ale o jejím hudebním projevu. Pojmy jako sebevědomá a introvertní zde nenáleží osobě, 

ale hudbě. 

 

„…nabízí inteligentní pop a kulisu, která soudného posluchače jen těžko urazí.“73 

 

 

                                                 
72 KOCÁBEK, A., Anna Calvi: Anna Calvi, s. 61. 
73 KOCÁBEK, A., R. E. M. ve vlastní šťávě, s. 61. 
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Atmosféra je žena 

„Možná ještě přesvědčivější než v energických vypalovačkách je zpěvačka v několika 

blues či country náladovkách, kde atmosféra „zeseriózní“…“74 

 

Nahrávka/album/deska je žena 

„…nahrávka plná mile opilých syntezátorů však v tom všeobecném drnčení kytar, které 

The Strokes sami pomohli rozpoutat, působila minimálně nápaditě a odvážně.“ 75 

 

„Nicméně svou melancholií a vyrovnaností se Karmageddon blíží Dreameru, patrně 

nejlepšímu albu kapely.“76 

 

„Spojení elektroniky a rocku nabízí Papírovka nebo titulní singl Opakování: tentokrát 

už ne v naivitě Futuretra, ale v duchu nejmodernějšího fúzovaní obou žánrů.“ 77 

 

Melodie/rytmus je žena 

„Mladí, zakládající nové kapely, zvolili svižnou a energickou formu punk-rocku, 

kladoucího důraz především na vstřícné a výrazné melodie.“78 

 

„Sofistikované jazzové a dubstepové rytmy z úvodu se pomalu vytrácejí, stejně jako mizí 

z doslechu tep civilizace.“79 

 

Píseň je osoba/žena 

„Vrcholy alba, energický Vetřelec a bubeníkem zpívaná něžná Romeo a Julie po deseti 

letech, nezůstávají pozadu za největšími hity.“80 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
74 KOCÁBEK, A., Wanda Jacsonová: The Party Ain´t Over, s. 71. 
75 KUČERA, P., Pozdravy z Kahánkova, s. 60. 
76 KUČERA, P., Případ nepromarněné šance, s. 80. 
77 TUREK, P., Kluci, co už nejsou kluci, s. 67. 
78 KOCÁBEK, A., Slíznutí pop-punkové smetany, s. 66. 
79 TUREK, P., Vydestilovaná hudba, s. 66. 
80 KOCÁBEK, A., Traband: Neslýchané!, s. 69. 
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3.2.6.2.3 Hudba je lovec 
 

Synonyma jako chytlavá, vlezlá, podmanivá, neodolatelná a uhrančivá můžeme 

vyjádřit přímo nebo nepřímo pomocí metafory. Následující tabulka zachycuje části 

textů jednoho autora (Antonín Kocábek, Týden) a metaforické významy, které připisuje 

svým hudebním dojmům.  

 
Tabulka č. 13 – Hudba je lovec 

metafora podmět  původní význam 

nahrávka, která škube motorikou nahrávka nahrávka je tik 

melodie, které se zaseknou drápkem a už nepustí. melodie 
melodie je dravec, posluchač je 
kořist 

Plné písní (…) zadírajících se pod kůži píseň píseň je nehet/dráp 

může uhranout a už nepustit deska/album deska/album je siréna 

písničky (…) jsou nakažlivé atmosférou i podáním.  písnička píseň je nemoc/virus 

 
Pojmy jako nahrávka, melodie, píseň či album můžeme shrnout do obecnějšího 

vyjádření: hudba. V tabulce sledujeme základní významy, které spojil autor nevědomě 

s hudbou. Autor se stylizuje do role oběti a hudba je něco, co ho loví a láká. Výrok 

„deska je siréna“ odkazuje na antickou mytologii, podle níž byly sirény vábičky, které 

svým zpěvem lákaly námořníky na útesy svého ostrova a pak je nechaly ztroskotat.  

Podobné konotace dostaneme z vyjádření „zaseknout se drápkem“ a „zadírat se 

pod kůži“. Tato slovní spojení jsou tak často užívaná, že je můžeme označit za frazémy. 

Hudba zde představuje buď samotný nehet, dráp či třísku jako zástupce konkrétního 

předmětu, který má lidská mysl spojený s průnikem do kůže, nebo jako lovce/dravce 

(orel, kočka), který jde po své kořisti, dokud ji nedostane. Původní významy chytlavosti 

a podmanivosti jsou tedy spojeny s negativním dojmem, když se na to podíváme 

z hlediska oběti, negativním jevem pro člověka je i dostat tik do obličeje. V současné 

publicistice jsou jim ale připisovány významy kladné – jedná se o kladná hodnocení 

hudby (album, které posloucháte, si pouštíte stále dokola a pořád vás to baví, klepete si 

nohou do rytmu, prozpěvujete si melodie během dne).  
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3.2.6.3 Pozitivní a negativní hodnocení  
 
 

Další skupina vystihující hodnocení hudby a dojmů je obecnějšího charakteru. 

Jedná se o vlastnosti, které nemůžeme jednoznačně přisoudit lidské osobě. Často se 

jedná o hodnocení vyskytující se na ose pozitivní-negativní, patří sem různé jejich 

stupňování a superlativy. Jejich zařazení je do jisté míry subjektivní, založené 

na jazykovém citu, který je ale pro potřeby této analýzy dostačující. 

 
Tabulka č. 14 – Pojmy na ose pozitivní-negativní 

výrazně pozitivní pozitivní negativní výrazně negativní 

krásná hezká nepovedená děsná 

dokonalá zdařilá nestrhující příšerná 

perfektní povedená horší  

výtečná precizní špatná  

pozoruhodná zajímavá nepřevratná  

jedinečná dobrá   

podivuhodná lepší   

výborná příjemná   

neodolatelná neobyčejná   

fascinující    

monumentální    

bombastická    

 
Největší emoční náboj obsahují výrazy výrazně pozitivní (monumentální, 

bombastická) a výrazně negativní (děsná, příšerná). To, že převažují kladná hodnocení, 

je pravděpodobně způsobeno výběrem hudebních CD, o kterých recenzenti píšou. Je 

zřejmé, že si často vybírají interprety, pro jejichž tvorbu mají sympatie. Vydání nového 

CD některých interpretů je ovšem taková událost, že ji nemohou sledovaná periodika 

přehlížet, a recenze uveřejní všechna (Lady Gaga, Kayne West, Sunshine).  

U některých výrazů je problematické zařazení na ose pozitivní-negativní 

hodnocení. Jejich význam se může měnit v závislosti na kontextu, ve kterém jsou 

použity. Výraz obyčejná může být zaznamenán jako negativní hodnocení (ve významu 

tuctová, strohá, bez nápadu), ale rovněž jako kladné hodnocení (ve významu 

nepřeplácaná). 
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3.2.6.4 Výrazy zachycující trend  
 

 

Další skupina přívlastků vztahující se k charakteristice vlastností hudby je 

zařazena do skupiny trend. Tyto pojmy, ač se to na první pohled nezdá, se víceméně 

vztahují k času (mimo kosmopolitní, tradicionalistická, stylová). Tento časový úsek 

můžeme rozčlenit na minulost (kultovní, legendární, tradiční – má své pevné ukotvení 

v minulosti), současnost (současná, aktuální).  

 
Tabulka č. 15 – Výrazy zachycující trend 

minulost přítomnost mimo čas trend 

legendární současná nadčasová kosmopolitní 

kultovní moderní stále platná stylová 

tradiční aktuální nadgenerační světácká 

tradicionalistická    

 
 

Legendární, kultovní a tradiční mají své pevné ukotvení v minulosti a tyto 

výrazy odkazují na jevy, které jsou v určitém ohledu nezapomenutelné – jevy spojené 

s minulostí a zároveň přesahující do současnosti. Výrazy současná a aktuální jsou 

synonymickým vyjádřením téhož. Moderní se taktéž vztahuje k současnosti. 

Mimočasové údaje můžeme označit jako platné v minulosti, současnosti a očekáváme 

i v budoucnosti – nadčasová, stále platná, že prostě nevyjdou z módy. Tato kategorie je 

výjimečná tím, že se zde nacházejí pouze kladná hodnocení.  
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3.3 Hovorová a knižní slovní zásoba a vhodnost její ho užití 

 
3.3.1 Vymezení pojm ů 
 
 
3.3.1.1 Hovorová slovní zásoba 

 
 Hovorová čeština je variantou spisovného jazyka, která se užívá především 

v mluveném projevu v polooficiálních a neoficiálních situacích.81  

Současný úzus v oblasti publicistiky ale dovoluje širokou autorskou svobodu, 

která umožňuje publicistům použití libovolných jazykových prostředků. Proto se 

v textech objevuje velké množství hovorových výrazů dříve používaných výhradně 

v mluvené složce jazyka. V současnosti jsou tyto výrazy běžné i v oficiálních psaných 

projevech. V žurnalistice jsou typické pro publicistické žánry spíše než pro 

zpravodajské útvary.  

 Hovorovost se záměrně zachovává především v citacích a v rozhovorech pro 

svou autentičnost, protože odpovídá skutečnému stavu vyjadřovacích schopností 

mluvčích. Publicisté využívají emočního náboje hovorových slov k ozvláštnění svého 

textu, běžné je přizpůsobování se čtenářům a tím pádem se dbá na srozumitelnost. 

 

 

3.3.1.2 Knižní slovní zásoba 

 

 Knižní slovní zásoba je na rozdíl od hovorové určena do oficiálních projevů 

psané formy. Její frekvence výskytu je nižší, knižní výrazy se často přestávají používat 

nebo zastarávají (přesouvají se do složky archaismů). Knižní prostředky jsou stylově 

neutrální, v odborných textech mohou zvyšovat odbornost a v textech publicistických 

obohacují autorský styl.82 

 

 

 
 
 
 

                                                 
81 HUGO, J., Slovník nespisovné češtiny, s. 11. 
82 NOVOTNÝ, J., Mluvnice češtiny pro střední školy, s. 156. 
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3.3.2 Hovorová slovní zásoba v hudební publicistice  
 

Hovorové prostředky s sebou obvykle nesou silnější expresivní zabarvení, proto 

je publicisté používají k ozvláštnění svých textů. V následující tabulce je podán výčet 

18 výrazů, které označují píseň. V levém sloupci můžeme nalézt slova spíše neutrální 

a obecného významu, v pravém sloupci jsou pak slova hovorová, více významově 

vymezená.  

 
Tabulka č. 16 – Pojem písně v pojetí spisovného a hovorového jazyka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Výrazy sice označují stejnou věc, ale významově se od sebe lehce liší. Např. 

vypalovačka označuje podle Slovníku nespisovné češtiny písničku v rychlém tempu, 

s výrazným rytmem, která posluchače nutí k pohybu,83 naopak cajdák je výrazem 

pro pomalou skladbu84.  

Výraz hit můžeme nalézt jak v Pravidlech českého pravopisu (tzn. že už se jedná 

o slovo kodifikované), tak i ve Slovníku nespisovné češtiny. Slovo pochází z anglického 

slovesa hit, tzn. udeřit, úderem zasáhnout, a označuje úspěšnou písničku, která 

„zasáhne“ velké množství posluchačů.85 To samé označuje hitovka, zde je pouze slovo 

doplněno o českou koncovku.  

Tuc-tucka je zajímavým pokusem o zvukovou charakteristiku písničky. 

(„Směrem k tvrdší elektronice a ozvěně německé nové vlny míří Government Hooker, 

ale i ta se postupně zvrhne v obyčejnou „tuc-tucku“.“86) Výraz není kodifikovaný, ale 

objevuje se v úzu posluchačů techna a taneční hudby, kteří tak označují typický 

jednotvárný rytmus písní. Jeden výskyt „tuc tuc rytmu“ zaznamenává i Český národní 

                                                 
83 HUGO, J., Slovník nespisovné češtiny, s. 428. 
84 Tamtéž, s. 77. 
85 Tamtéž, s. 151. 

spisovné (neutrální) výrazy hovorové výrazy 

písnička vypalovačka 

píseň odrhovačka 

skladba hitovka 

song cajdák 

track předělávka 

singl protestsong 

kus „tuc-tucka“ 

hit lehkoruké vypalovačky  

  odsejpající kytarová odrhovačka 

  hitový singl  
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korpus87. Výjimečnost výrazu si zřejmě uvědomuje i autor textu sám, proto uvádí slovo 

do uvozovek. 

Z výše zmíněných hovorových výrazů můžeme vyčíst hodnocení díky jejich 

emočnímu zabarvení. Výrazně negativní náboj v sobě nesou výrazy odrhovačka, cajdák 

i tuc-tucka. Pozitivní význam má vypalovačka, hitovka i hitový singl. Nutné je ovšem 

sledovat kontext, protože výrazy mohou být použity i v ironickém smyslu. Nejasné 

hodnocení můžeme zaznamenat u spojení „odsejpající kytarová odrhovačka“ („K jeho 

nejlepším místům patří singl Under Cover of Darkness, odsejpající kytarová 

odrhovačka, jež však opakuje to, co už od The Strokes dobře známe.“88). Tento výrok 

můžeme interpretovat tak, že nejlepší skladba má sice dobrý spád (pozitivní hodnocení), 

ale to už je poněkolikáté zopakovaný postup (negativní hodnocení). 

 Následující tabulka podává výčet hovorových výrazů vyskytujících se 

ve sledovaných textech. Jedná se o všeobecně známá a často používaná slova, a to 

především v mluvené řeči. Někteří autoři uvádějí takové výrazy do uvozovek, protože si 

uvědomují jejich příznakovost.  

 

Tabulka č. 17 – Hovorová slovní zásoba v publicistických textech 

                                                                                                                                               
86 KOCÁBEK, A., Slunce, seno, Gaga, s. 66. 
87 Český národní korpus [online]. 
88 KUČERA, P., Pozdravy z Kahánkova, s. 60. 

hovorové výrazy     

všeuměl sdílel loft  depka 

frajersky undergrounďáckými kruťárna 

totálně křepčit profláklá 

"zmáknuté" chlápek kytarovka 

"úlet", "zbaštili i s chlupama" zdreamnout tvrdej 

férové řadovce odsejpající 

lídr muzika placka (CD, deska, album) 

fuška hračičkovství zakásne 

fajnšmekrovskému pitomoučkou „nastražit ovar“ 

kurva každým coulem  magič  

jižanský buran  divnolidi „shoegazerům“ 

kecy bloud fórky 

floutek lamentaci "pičování" 

fanda šmahem loser 

Kahánkov ranař ztřeštěně přiblblé 

fans osobák galimatyáši 

„pravdařů“ až k posledku  předpubertální klučíci 

šmrnc zpackanou béčkového škváru 

flákač egomaniaků trendař 
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 Všimnout si můžeme typicky hovorových koncovek (tvrdý → tvrdej) i změn 

uprostřed slova (odsýpat → odsejpat). Běžná je i univerbizace, např. řadová deska je 

uváděna jako řadovka, osobák („Naopak, můj vztah k hudbě PJH je naprostý 

osobák!“89) znamená v tomto případě osobní citovou záležitost, kytarovka je vnímána 

jako kytarová hudba. Dochází ke zkracování slov (magnetofon → magič, fanoušek → 

fanda, fans). Snaha o zjemnění výrazu vede ke zdrobnělinám (hračičkovství, 

pitomoučkou, fórky, klučíci).  

Autorská invence se projevuje tvořením neobvyklých novotvarů (divnolidi, 

egomaniak, Kahánkov, zdreamnout). Kahánkov jasně odkazuje k idiomu „mít 

na kahánku“ a zdreamnout je novotvarem inspirovaným anglickým slovem dream (snít) 

a českým zdřímnout („Vždyť většina z dvanáctky nových písní se odehrává v hlavách 

zasněných romantiků, kteří poletují vesmírem a sní o smyslu reinkarnace, do pozdních 

nočních hodin si nemohou zdreamnout nebo s tužkou v ruce či sluchátky na uších 

vymýšlejí ta nejkrásnější rendez-vous po francouzsku.“90).  

Jediným neznámým výrazem v tabulce je shoegazer („Nechávají vyplavat 

na povrch své dávné lásky k post-punku konce 70. let i zasněným „shoegazerům“ 

z počátku let devadesátých.“91). Tento výraz patří do skupiny hudebních žánrů, protože 

se jedná o alternativní rockový styl oblíbený v 80. a 90. letech. Pojmenování získal 

po interpretech, kteří při koncertech stáli na místě a koukali se na své boty, protože 

často používali efektové pedály.92  

 

 

3.3.3 Vhodnost užití hovorových výraz ů 
 

Pod vlivem současného úzu je možné v publicistických textech používat širokou 

škálu hovorových výrazů. Tato slovní zásoba je běžně užívaná u mnoha autorů a je 

neoddělitelnou součástí jejich autorského stylu. Autoři tak kladou důraz 

na srozumitelnost textu pro čtenáře daného časopisu a vyhýbají se odborným a málo 

známým výrazům. Pokud jim připadá, že vybraný hovorový výraz není příliš vhodný, 

uvádějí ho do uvozovek. 

                                                 
89 MARDOŠA, Polly na bitevním poli, s. 57. 
90 KONRÁD, D., Ležatá osmička Tata Bojs, s. 65. 
91 KOCÁBEK, A., Sunshine: Karmageddon, s. 67. 
92 Více o pojmu shoegazer viz Wikipedia [online]. 
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V některých textech jsou hovorové výrazy koncentrovány do té míry, že to 

negativně působí na kvalitu textu a snižuje to jeho úroveň („Vím, že texty jsou depka 

a často kruťárna.93). Hovorovými výrazy na pokraji vhodnosti je protkaný text Kateřiny 

Kadlecové Žena, ta tvrdej chleba má („nastražit ovar“, „pi čování“, tvrdej, fórky, magič, 

zakásne).94  

O užití vulgarismů v textech by se dalo diskutovat. Všechny texty byly 

publikovány a to znamená, že prošly schvalovacím procesem přes korektory či editory, 

kteří nechali tyto výrazy bez povšimnutí. I když se jedná často o mírná vyjádření jako 

buran, floutek, bloud či loser, měli by publicisté jejich používání sami důkladně 

zvažovat a pokud je to možné, s ohledem na jazykovou kulturu se jim vyhýbat.  

 

 

3.3.4 Knižní slovní zásoba  
 

 Knižní výrazy se obtížně vyčleňují ze zbytku slovní zásoby, protože zde 

většinou chybí objektivní činitelé, které by jasně ukázaly na knižnost výrazu. Slovní 

zásoba se neustále pohybuje v závislosti na úzu a mění se frekvence i způsoby užití 

jednotlivých výrazů.  

Knižní výrazy jsou obvykle málo používané v mluvené formě jazyka a jsou 

typické pro krásnou literaturu. V publicistice se obvykle používají ke stylovému 

povznesení a ozvláštnění textu. Záměrně se také míchají s hovorovými prostředky, což 

vede ke zvýraznění jejich kontrastního stylového zabarvení. 

Následující tabulka obsahuje výčet výrazů, které můžeme považovat za knižní. 

Byly vyčleněny ze sledovaných publicistických textů díky své výjimečnosti, která je 

charakterizována nízkou frekvencí výskytu v porovnání se současným územ a stylovou 

nadřazeností nad hovorovými výrazy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 MARDOŠA, Polly na bitevním poli, s. 57. 
94 KADLECOVÁ, K., Žena, ta tvrdej chleba má, s. 64. 
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Tabulka č. 18 – Knižní slovní zásoba v publicistických textech 
 

knižní výrazy     

korektní nelká k submisivní pasívní roli  

kooperace ambivalentní emfatickými hláskami  

neexhibuje reflektující  kalkul 

nečiní flektující independentní 

evokuje Albion exces 

neurputný repliku letargie 

manýrismus dekáda a propos 

reminiscence milénium postmoderní nonsens 

fundament vágní obskurní 

imaginární frenetické nadšení  performace 

nestor juvenilní maskulinní 

adekvátně devótních fanoušků deklamují 

vulgo (ergo???) defilé  regulérní 

privatissimo americké anabázi ad absurdum 

purismus dogmaty kompaktní 

nejvulgárnější progrese nelze lpět 

regulérní absence stroze anoncovali 

spekulovat spektakulárním  

uzardění leitmotivy nuance 

legitimní iniciovat impozantní 

nacionální korektnosti sebezpytnou stagnující  

unifikovanost introspektivní s kultivovaností 

a propos kontury artiklu 

eliminuje negující renegáti 

reflexe rendez-vous establishment 

propriety kondenzuje  
 
 
 Většinu těchto knižních výrazů spojuje to, že se jedná o výrazy pocházející 

z cizích jazyků, což je v jejich podobě jasně patrné (kooperace, neexhibuje, reflektující, 

ambivalentní apod.). Několik století působení latiny v naší historii zanechalo v češtině 

nesmazatelné stopy a stále používáme nepřekládané latinské výrazy (a propos, ad 

absurdum). Původem z latiny jsou i další slova jako ambivalentní, adekvátní, korektní, 

kalkul, artikl, devótní, negace, fundament, iniciovat, spekulovat, reflexe. 

Z francouzštiny pochází výrazy rendez-vous, defilé, nuance, kontura. Z řečtiny je slovo 

letargie a z italštiny renegát.  

Původem české je slovo lkát a ze staroslověnštiny pochází výraz činit. 

Ze staročeštiny pochází slovo urputný, které v současnosti můžeme považovat 
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za archaismus.95 Za málo používaný archaismus lze označit i slovo Albion, výraz pro 

Anglii, na který můžeme narazit především v literatuře, v publicistice je to označení 

výjimečné.   

Ve slovní zásobě českého jazyka můžeme nalézt pro knižní výrazy ekvivalenty, 

které věrně vystihují jejich význam, ale nejsou stylově tak na výši (independentní → 

nezávislá, legitimní → oprávněný, kontury → obrysy, unifikovanou → jednotvárnou, 

kultivovaný → vytříbený, milénium → století atd.).   

 
 
 
3.3.5 Vhodnost užití knižních výraz ů 
 
  
 Knižní výrazy povznášejí stylovou úroveň sledovaných textů, avšak je třeba brát 

ohledy na vzdělání čtenářů, kteří nemusejí znát významy všech slov, zvláště výrazů 

cizího původu. Proto není příliš žádoucí tyto výrazy nadužívat, např. „Svou roli v tom 

jistě hrají i přítomné a nezastírané vlivy asijského folkloru, reflektující současné 

flektující prorůstání kultur, i pod kůži se zadírající naléhavý zpěv.“96, může to být na 

úkor srozumitelnosti textu. Je to ovšem opět věcí vedení redakce daného periodika, 

jakou kvalitativní úroveň svých textů nastaví, od této úrovně se také bude odvíjet 

čtenářská základna.  

 

                                                 
95 REJZEK, J., Český etymologický slovník.  
96 KOCÁBEK, A., Povzbudivé zprávy z bojiště, s. 70. 



  

 

49 

  

4. Osobnost noviná ře a jeho individuální projev 

4.1 Osobnost noviná ře 

 Autorský styl, který je analyzován v této práci, je určen osobou novináře. Jeho 

písemný projev, tedy to, jakou slovní zásobu či styl zvolí, je projevem jeho osobnosti, 

která je neustále formována vnějšími vlivy. Mezi tyto vlivy patří společnost, kultura či 

subkultura, ve které autor žije, jeho vzdělání a zájmy a v neposlední řadě také profese, 

kterou vykonává. 

V současnosti není kladen důraz na odborné znalosti publicistů. Jak už bylo 

řečeno výše97, není nutné, aby měl publicista odborné hudební vzdělání nebo byl sám 

hudebník. Sami novináři tvrdí, že o populární hudbě může psát naprostý laik, důležitý je 

především zájem o danou oblast a schopnost psát srozumitelně pro čtenáře. Na příkladu 

publicisty Antonína Kocábka můžeme vidět, jak se nadšenec, který začínal publikovat 

na internetových fanzinech, vypracoval až na uznávaného autora. 

V následující analýze porovnáváme individuální styl tří rozdílných osobností. 

A ačkoli nelze zjistit, do jaké míry byly ovlivněny výše jmenovanými vnějšími faktory 

(můžeme jen odhadnout, že všichni autoři vyrůstali v podobném kulturním prostředí 

a že sdílejí podobné zájmy), můžeme sledovat rozdílnost jejich písemných projevů. 

Pro porovnání jejich profesního formování jsou zde uvedeny krátké medailonky.  

 

4.1.1 Pavel Turek 
 

Studoval obor fotografie a multimediální tvorby na FAMU. Pracoval v redakci 

časopisu Živel, publikoval v periodikách Rock & Pop, MF Dnes a Respekt. 

Spolupracoval s Radiem Wave a v letech 2007-2009 psal pro Aktuálně.cz. V roce 2009 

je členem kulturní redakce týdeníku Respekt.98 

 

                                                 
97 Viz kapitola Aktuální stav hudební kritiky, s. 10-11. 
98 PechaKucha Night [online].  
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4.1.2 Antonín Kocábek  

Narodil se v roce 1968. Po absolvování gymnázia se živil různými profesemi. 

V průběhu devadesátých let spoluzaložil festival Mezi Ploty, vysílal na Rádiu 1 (kde je 

ke slyšení dodnes) a přispíval nejprve do různých hudebních fanzinů a později 

i regulérních periodik jako Nový prostor, Telegraf, „14“, UNI, Babylon. Od poloviny 

devadesátých let byl stálým spolupracovníkem a pak i redaktorem měsíčníku 

Rock & Pop. V roce 2000 začal psát pro Musicserver.cz, ale průběžně přispíval i na 

další hudební portály: i-music.cz, Čro Radium, Muzikus.cz, FreeMusic.cz nebo 

Musiczone.cz. V roce 2009 se stal redaktorem kulturní rubriky Lidových novin, odkud 

se pak přesunul do Týdne.99  

 

4.1.3 Vojtěch Lindaur 

Narodil se v roce 1957. Vystudoval gymnázium a poté rozhlasovou žurnalistiku 

na Univerzitě Karlově v Praze. V 80. letech vedl Kulturní dům Opatov, pracoval jako 

dramaturg a publikoval v časopisech Melodie, Hudební věda, Gramorevue, Revolver 

Revue a Druhá strana. Produkoval alba několika českých skupin a spolupracoval 

na dokumentárním cyklu České televize Bigbít. V 90. letech byl redaktorem a později 

šéfredaktorem časopisu Rock & Pop. Publikoval a publikuje v periodikách: Mladý svět, 

MF Dnes, Lidové noviny, Reflex, Týden, MF Plus, Playboy, Xantypa a Aktuálně.cz. 

V současnosti pracuje jako moderátor Radia Beat a přednáší o hudební publicistice na 

Vyšší odborné škole publicistiky v Praze.100  

 

4.2 Individuální styl a jeho projevy v textu 

 
Užívání metaforických prostředků v naší mluvě je záležitostí do velké míry 

individuální, obzvlášť pokud se jedná o metafory autorské. Závisí zcela na vůli 

jednotlivce, jaké jazykové prostředky použije k vyjádření.  

Následující analýza porovnává jazykové projevy tří autorů, jejichž texty 

zastupují periodika Týden, Reflex a Respekt. Záměrně byly vybrány tematicky stejné 

                                                 
99 Týden [online]. 
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texty – recenze na nové album zpěvačky Polly Jean Harvey. Tyto recenze byly 

uveřejněny ve všech třech časopisech a mají přibližně stejný rozsah, proto se budou 

dobře srovnávat. 

V textech byla sledována metaforická mluva rozdělená do několika kategorií: 

smyslové metafory, které zahrnují výrazy vyjadřované skrze lidské smysly, jako je zrak, 

čich, hmat, chuť a sluch, poté následují slova hodnotící a popisné výrazy, které 

charakterizují dané album. Dále jsme se zabývali metaforami zživotňujícími neživé 

předměty či jevy. Byly vyčleněny také metafory orientační, jež zakotvují abstraktní jevy 

do konkrétního prostoru. 

 

 
4.2.1 Pavel Turek, Respekt 
 
 
Název článku: Písně pro Spojené národy101. Rozsah článku: 2,87 normostrany, 795 slov. 

 

Autor textu Roman Turek používá bohatých prostředků k vyjadřování a v jeho 

článku Písně pro Spojené národy bylo objeveno množství metaforických vizualizací. 

V textu použil 16 metafor spojených s lidskými smysly. Nejčetněji užitým smyslem je 

hmat (6 výskytů) a chuť (5 výskytů).  

Do hmatových vjemů náleží pojmy křehkost, lehkost, síla, mrazivý a jemný, což 

jsou vlastnosti pevných předmětů přenesené do oblasti abstraktních jevů. U případu 

„dějinných přehmatů“ si vizualizujeme abstraktní slovo „omyl“ konkrétním hmatovým 

vjemem. 

K chuťovým vjemům se nevážou jen výrazy určitých chutí jako syrový a hořký, 

ale také obecněji používané spojení „mít chuť na něco/do něčeho“, které v původním 

nepřeneseném smyslu vyjadřuje odhodlání pustit se do něčeho. Zařazení fráze „smíšené 

pocity“ do oblasti chutí vyplývá z řazení z předchozí kapitoly, kde míchání či mixování 

bylo identifikováno jako primárně kuchařská činnost, která stimuluje především chuť. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
100 Český hudební slovník osob a institucí [online].  
101 Text článku je uveden v příloze č. 1, s. 74. 
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Tabulka č. 19 – Smyslové metafory v textu Pavla Turka 
smyslové metafory   

syrový debut chuť 

s texty stejně syrovými chuť 

hluboký hlas sluch 

vysoké rejstříky sluch 

nemá chuť dodávat jim důrazu chuť 

křehký nezaujatý dívčí projev hmat 

mrazivé zvolání hmat 

zanechává hořkou pachuť chuť 

ozvěna tisíce kilometrů vzdáleného konfliktu sluch 

s fascinující lehkostí hmat 

její síla tkví v tom hmat 

zobrazuje. Podobně jako to dovedou někteří váleční fotoreportéři. zrak 

smíšené pocity chuť 

Črta následků bitvy není nepodobná Goyovým tiskům zrak 

s jeho dějinnými přehmaty hmat 

mezi jemnými sebezpytujícími autorkami hmat 

 
 
 Sluchové metafory zachycují slovní popis polohy hlasu. Výška a hloubka jsou 

zároveň orientačními metaforami, kterými snadno ukotvíme nehmotný zvuk 

v konkrétním prostoru. Sluchový vjem ozvěny je v tomto případě autorské metafory 

připodobněn k jakési vzpomínce či připomenutí: „do milostné písně věnované vlasti 

proniká ozvěna tisíce kilometrů vzdáleného konfliktu“. 

Zrakové metafory byly v textu zaznamenány dvě. V obou případech se snaží 

autor textu popsat, jak na něj působily texty a písně interpretky. Ze zvukového vjemu 

a znění textu písně mu vzniká obraz (připodobnění ke Goyovým tiskům) či fotografie 

(připodobnění k válečné fotografii). 

Metafory spojené s čichem jsou obecně nejméně využívané v porovnání 

s ostatními smysly a ani v tomto textu nebyly žádné zachyceny. 

Velké zastoupení v textu mají orientační metafory. Ty ve svém primárním 

významu představují orientaci v prostoru z pohledu člověka. Jejich sekundární význam 

je opět jako u většiny metafor zkonkretizování nějakého abstraktního jevu. Výše 

zmíněná výška a hloubka hlasu je obrazem prostoru nahoře a dole, slovesa vyvstat a 

ponořit se taktéž odpovídají těmto směrovým určením.  
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Tabulka č. 20 – Orientační metafory v textu Pavla Turka 

orientační metafory prostor 

pozadí poselství novinkového alba vzadu 

našla chybějící spojnici přímka 

hluboký hlas dole 

vysoké rejstříky nahoře 

ponořila se do rešerší dole 

ocitá se na chvostu vlivu vzadu 

hlas balancoval na hraně rozhraní 

kontrast vyvstane nahoře 

na prahu 40 rozhraní 

úhel pohledu přímka 

deska je hlubokým povzdechem dole 

 
 Další rozměr prostoru představuje osa vpředu-vzadu. V analyzovaném článku 

nebyly použity orientační metafory zastupující prostor vpředu, ale vyskytly se dva 

případy určení prostoru vzadu. Dole a vzadu jsou podle Lakoffa orientační body spojené 

s negativním významem102, v našem případě je to slovní spojení „na chvostu vlivu“, 

které de facto znamená malý, bezvýznamný vliv. Další případ „pozadí poselství“ není 

zatíženo ani negativním, ani pozitivním významem. 

 Metafory spojené s prostorem vyjadřují také umístění na rozhraní nebo na hraně. 

Na hraně nebo můžeme říci „na tenkém ledě“ označují pohyb člověka na nebezpečném 

místě, odkud mu hrozí pád/zánik. Zajímavý je pohled na výraz „na prahu čtyřicítky“. 

Práh ve svém původním významu označuje rozhraní domu, tedy předěl mezi prostorem 

venku a uvnitř. V tomto konkrétním případě označuje práh úsek na časové ose. Je zde 

vyjádřeno také to, že lidé v naší kultuře přikládají větší význam tzv. kulatým 

narozeninám. Za člověka „na prahu čtyřicítky“ může být označován už ten, který 

dosáhne 37. až 38. roku. Začátek tohoto časového úseku není přesně vymezen, ale 

konec je stanoven přesně na den 40. narozenin.    

Poslední skupina prostorových metafor by se dala zařadit do skupiny označující 

matematické-geometrické útvary. Úhel pohledu označuje vztah polohy člověka 

a předmětu, na který pohlíží, a spojnice vyjadřuje taktéž vztah mezi dvěma předměty. 

 

Publicistické texty jsou snadno rozpoznatelné tím, že na rozdíl 

od zpravodajských žánrů obsahují množství subjektivních hodnotících výrazů. 

V hudebních recenzích má tato slovní zásoba popisovat zážitek recenzenta z poslechu 

                                                 
102 LAKOFF, G., Metafory, kterými žijeme, s. 26-32. 
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hudby, což je vhodná oblast pro metafory. V následující tabulce vidíme skupinu 

hodnotících/popisujících slov, o kterých můžeme říci, že vystihují lidské vlastnosti. 

V levém sloupci jsou ale výrazy zařazeny do kontextu a jasně je tak patrné, že náleží 

k výrazům neživým a abstraktním (zpověď, texty, projev, hlas, instrumentace, počin, 

úhel, pocit).   

 

Tabulka č. 21 – Hodnotící výrazy v textu Pavla Turka 

hodnocení - přívlastky   

intimní a ryze ženské zpovědi intimní, ženská 

s texty stejně sexuálními sexuální 

po tomto pudovém projevu pudový 

sebejistým hlasem sebejistý 

komplikovanou instrumentací komplikovaná 

dívčí projev dívčí 

střízlivá jednoduchost střízlivá, jednoduchá 

posluchačsky nejvstřícnější počin nejvstřícnější 

mateřský úhel pohledu mateřský 

provinilý pocit provinilý 

 
 
Zživotňování je velmi častým jevem v našem vyjadřování. Abychom si dokázali 

snadno představit věci či jevy, rozpohybujeme je jako živé bytosti. 

 
Tabulka č. 22 – Jev zživotňování v textu Pavla Turka 

zživotnění   

deska je přitakáním přitakává 

píseň promlouvá promlouvá 

píseň vypočítává konflikty vypočítává 

skladbu uzavírá zvolání uzavírá 

pocit, v němž se tluče okouzlení tluče 

v písních jsou rozeseté citace rozesívá 

deska je hlubokým povzdechem dýchá 

nad vyhasínáním víry vyhasíná 

kontrast vyvstane vyvstává 

hlas balancoval na hraně balancuje 
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4.2.2 Antonín Kocábek, Týden 
 
Název článku: Povzbudivé zprávy z bojiště103. Rozsah článku: 2,08 normostrany, 569 

slov. 

 

 Ze smyslových metafor převažují zrakové a hmatové vjemy, v obou kategoriích 

je zaznamenáno po třech výskytech. Pestrý a barevný jsou takto užity jako synonyma, 

která vyjadřují rozmanitost, můžou zastupovat neurčitý větší počet (nápadů a nástrojů). 

Nastiňování obrazu zachycuje dojem recenzenta, zde je opět zpěv interpretky 

vizualizován jako malování obrazu.  

U hmatových metafor převádíme působení zvuku (šanson, melodie) a dalších 

nehmotných entit (témata) na hmotnost a pevnost (soudržnost) předmětů. Těžké 

znamená závažné, silné jako chytlavé či strhující, křehké jako jemné (tento vjem nelze 

připodobnit jinak než metaforou, jemný je opět hmatový vjem). 

 
Tabulka č. 23 – Smyslové metafory v textu Antonína Kocábka 

smyslové metafory   

pestrostí hudebních nápadů  zrak 

na první poslech  sluch 

nastiňuje působivý obraz zrak 

při vší tíživosti témat  hmat 

znějí tu silné, až popové melodie hmat 

od šansonové křehkosti  hmat 

doprovod barevností i počtem použitých nástrojů  zrak 

 
 

Vyjadřování Antonína Kocábka, recenzenta Týdne, je bohaté na orientační 

metafory, ale ty jsou v porovnání s Pavlem Turkem odlišné. Zaujímají jiný prostor. 

Použité metafory Pavla Turka se pohybují v prostoru nahoře-dole-vzadu-na hraně-na 

přímce, mluva Antonína Kocábka popisuje jiné pozice. První z nich je členění prostoru 

na vrstvy a roviny. V přeneseném metaforickém významu se už nejedná o vrstvy 

konkrétní, ale o hudební (zvukové) uspořádání („mnohovrstevné aranže“), oblast 

lidského jednání („rovina mezilidských vztahů“) a jasnou strukturu můžeme nalézt také 

v poslouchané melodii („konstrukce melodie“). Originálním autorským spojením je 

novotvar „mnohovrstevhravý“, který se pokouší co nejvěrněji charakterizovat zvukový 

zážitek.  

 
                                                 
103 Text článku je uveden v příloze č. 2, s. 75. 
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Tabulka č. 24 – Orientační metafory v textu Antonína Kocábka 

orientační metafory   

k mnohovrstevným mnohovrstevhravým aranžím struktura 

byla o krok ne snad před nimi, ale vedle nich vpředu, vedle 

s tímto úhlem pohledu přímka 

(skladby) představují odrazový bod pro metafory bod, pozice 

pozice někdejší koloniální velmoci bod, pozice 

z odstupu  bod, pozice, vzdálenost 

Nesklouzává však přitom k laciné kritice pohyb dolů 

snaží se o hledání dalších rovin onoho vztahu i významů struktura 

přenesených do roviny mezilidských vztahů struktura 

vysoko nastavené laťce po hudební stránce  bod, pozice, nahoře 

melodie sahající ve své konstrukci  struktura 

 
 „Odrazový bod“ a „vysoko nastavená laťka“ patří na první pohled do kategorie 

sportovních metafor. V prostorové orientaci je můžeme zachytit jako určitý bod nebo 

pozici. V textu představuje odrazový bod jakousi virtuální platformu, na základě které 

interpretka realizuje metafory. Pohybujeme se opět na abstraktním poli, proto ani 

vysoko nastavená laťka neznamená tělocvičné náčiní, ale nároky či ambice v hudební 

tvorbě. 

Pohyb dolů je zde naznačen sklouzáváním představující klesající tendenci 

v kvalitě kritiky. Lidská chůze (kroky, stopy, pohyb) představuje další obecně často 

používané schéma při konceptualizaci metaforických významů. Odstup je v kontextu 

textu záležitostí času, ne prostoru. Na časové ose si můžeme představit také výrok „byla 

o krok ne snad před nimi (před módními trendy), ale vedle nich“ (nebo také vývoj 

hudební tvorby interpretky, vývoj = pohyb, směřování, cesta).  

 
Tabulka č. 25 – Hodnotící výrazy v textu Antonína Kocábka 

hodnocení - přívlastky   

podpořenou nenápadnými kooperacemi  nenápadné 

osmé album může leckoho zaskočit zarážející 

jednoduchého hudebního doprovodu jednoduchý 

A dělá to tak poeticky a procítěně poetická, procítěná 

album působí překvapivě často optimisticky a nadějně optimistické, nadějné 

i pod kůži se zadírající naléhavý zpěv naléhavý 

odhodlané folkové upřímnosti odhodlané, upřímné 

 
 
 Z kategorie metafor, které připisují vlastnosti živých bytostí neživým objektům, 

můžeme v textu Antonína Kocábka vyčlenit speciální skupinu. Do ní patří promluvy, 



  

 

57 

  

jejichž předmětem je zrání a růst. V těchto případech zacházíme s člověkem jako 

s rostlinou a jejich primární význam je spojen s časovým zařazením.  „Zkoumáním 

vlastních kořenů“ se ponoříme do historie, „zralost“ a „vyzrálá osobnost“ zase odkazují 

k mentálnímu vývoji člověka, o kterém v přeneseném smyslu slova mluvíme jako 

o růstu. „Vyrůst ze šatiček“ také znamená jistý vývoj mentální, ne tělesný. Jiným 

případem je „prorůstání kultur“, v němž vizualizujeme působení a míchání rozdílných 

kulturních prostředí jako prorůstající rostliny.   

 

Tabulka č. 26 – Jev zživotňování v textu Antonína Kocábka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text Antonína Kocábka je velmi vizuální a bohatý na metaforická vyjádření, 

která nejsou na první pohled zcela patrná, ale najdeme je, až když se ponoříme hlouběji 

do významů slov. Metafory se volně prolínají a tvoří tak živý a dynamický text. 

 

Př. „Při vší tíživosti témat a vysoko nastavené laťce po hudební stránce album 

působí překvapivě často optimisticky a nadějně. Svou roli v tom jistě hrají 

i přítomné a nezastírané vlivy asijského folkloru, reflektující současné flektující 

prorůstání kultur, i pod kůži se zadírající naléhavý zpěv. Znějí tu silné, až 

popové melodie, sahající ve své konstrukci od šansonové křehkosti a odhodlané 

folkové upřímnosti až k mnohovrstevným mnohovrstevhravým aranžím, 

ve kterých se doprovod barevností i počtem použitých nástrojů chvílemi 

proměňuje v menší orchestr.“ 

 
 
 
 
 

zživotňování   

znak definitivní zralosti zrání 

vyzrála v osobnost  zrání 

z někdejších šatiček nezávislé umělkyně, jejíž tvorbu milují jen 
intelektuálové, už dávno vyrostla. růst 

prorůstání kultur růst 

při zkoumání vlastních kořenů  růst 

zpěvačku tentokrát okouzlily možnosti  okouzlit 

melodie sahající ve své konstrukci  sahat 

Svou roli v tom jistě hrají i přítomné a nezastírané vlivy  hrát 
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4.2.3 Vojtěch Lindaur, Reflex 
 
Název článku: Těžká temná záře104. Rozsah článku: 2,38 normostrany, 690 slov. 

 

 Vojtěch Lindaur využívá ze smyslových metafor především zrakové vjemy (9 

výskytů) a méně pak vjemy hmatové (3 výskyty). Metafory sluchu, chuti a čichu se 

v textu nevyskytovaly. Sám titulek článku „Těžká temná záře“ v sobě nese hned tři 

vizualizace a „temnou záři“ můžeme považovat za spojení protikladných vlastností 

(oxymóron). Z kontextu celého článku vyčteme, že titulek vyjadřuje hodnocení a dojem, 

který zanechal v autorovi poslech alba. Jedná se o autorskou metaforu, pod kterou si 

jako čtenáři recenze můžeme představit každý něco jiného. Těžká a temná může 

označovat kritické texty písní a slovo záře jasný hlas a osobní kouzlo zpěvačky. 

Z těchto interpretací vyplívá, že o čím jasnější odstíny zrakových vjemů se jedná, tím 

kladnější význam budou mít. S tmavějšími barevnými vjemy máme naopak spojené 

negativní konotace. 

 Frázi černý humor můžeme označit také za oxymóron, protože při pohledu 

na úzus jsou za černý humor považovány morbidní a často smutné vtipy (tedy spojení 

černý = smutný, zlý a humor = veselý, zábavný). Protikladné emoce vycítíme 

i ze spojení slov „temná krása“. 

 
Tabulka č. 27 – Smyslové metafory v textu Vojtěcha Lindaura 

smyslové metafory   

těžká hmat 

temná zrak 

záře zrak 

na první pohled zrak 

s drsnou otevřeností hmat 

temnou krásou zrak 

zářícím hlasem zrak 

černý humor zrak 

temně věštit zrak 

črtá obrazy časů, které teprve přijdou zrak 

nejtemnější písně zrak 

nejsilnější skladbou alba hmat 

 
 Stejně jako v předchozí recenzi i zde je přítomna vizualizace zvukového dojmu 

jako malování obrazu. „Črtá obrazy časů“ zachycuje nejen dojem vyplývající z poslechu 

                                                 
104 Text článku je uveden v příloze č. 3, s. 76. 
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alba, ale také metaforu, ve které je konkretizován čas jako předmět, jenž lze zachytit 

jako obraz na papír nebo na malířské plátno. V širším kontextu vidíme čas spíše jako 

živou bytost (přelétavou a nestálou) než jako předmět: 

 

Př. „Myslil jsem si, že Polly Jean Harvey črtá obrazy časů, které teprve přijdou. 

Dneska se mi zdá, že ty doby nepřišly. A jestli ano, pak to byly vteřiny a já je 

nechal prosvištět bez povšimnutí. Vypadají a znějí snad jinak, než jsem si je 

s nadějí představoval podle alb Polly Jean Harvey? Anebo ještě nenastaly?“ 

 

Orientačních metafor v textu Vojtěch Lindaura bylo nalezeno výrazně méně než 

v předchozím textu. Byly zaznamenány jen dva výskyty. Výraz plochý v konkrétním 

kontextu („v plochém světě dnešní populární hudby“) poukazuje na to, že populární 

hudbě chybí třetí rozměr, tzn. jakýkoli myšlenkový přesah, může označovat také jakousi 

jednotvárnost a povrchnost, to už záleží na interpretaci. Výraz píď („jen o píď slevila 

ze své umělecké svéhlavosti“) pak neoznačuje délkovou míru, ale míru umělecké 

originality. 

 Slovní zásoba, která zachycuje hodnocení, charakteristiku zpěvačky a jejího 

alba, nabízí pestrou škálu přívlastků. Opět zde můžeme pozorovat metaforické 

zživotňování, kdy vlastnosti charakterizující výhradně lidské bytosti jsou připisovány 

předmětům nebo abstraktním jevům (neurotizující napětí, sexuální téma, hrdý, 

ponižující Albion, trapné kulisy).  

 

Tabulka č. 28 – Hodnotící výrazy v textu Vojtěcha Lindaura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hodnocení - přívlastky   

výraz vytřeštěného pikolíka vytřeštěný 

magnetizují oči magnetizující 

s drsnou otevřeností otevřená 

poloviny nadějných devadesátých let nadějná 

alternativní Madonna alternativní 

písně plné neurotizujícího napětí neurotizující 

k loureedovským otevřeným sexuálním tématům otevřená, sexuální 

alternativní Madonna alternativní 

independentní Lady Gaga independentní 

velmi politické písně politické 

hrdý (Albion) hrdý 

i ponižující sám sebe (Albion) ponižující 

s jednoduchou xylofonovou melodií jednoduchá 

hněvivě ironizuje hněvivá, ironizující 

skifflově rozvolněná písnička rozvolněná 

s nápadnými odkazy nápadná 

trapné kulisy trapná 
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Spojení „alternativní Madonna“ a „independentní Lady Gaga“ můžeme opět 

identifikovat jako oxymórony. Zde stojí slova alternativní a independentní (nezávislá) 

na jedné straně a Madonna a Lady Gaga, jako představitelky popové, mainstreamové 

hudební scény, na straně druhé. 

Nenápadná zživotnění nalezneme v textu jen dvě ve výrocích „vnucuje se 

úvaha“ a „to si musí utřídit každý sám“. Zde je s abstraktním pojmem úvaha zacházeno 

jako s živým tvorem a s myšlenkami jako s hmatatelnými předměty, které lze třídit jako 

např. hrách.   

 

V textu Vojtěcha Lindaura je znát jeho mnohaletá zkušenost, především velké 

množství naposlouchané hudby (v textu zmiňuje Madonnu, Lady Gagu, Eddieho 

Cochrana a Lou Reeda).  Do textu vkládá své vlastní hudební zážitky a pocity a je 

jakoby sdílnější, přátelštější. Používá mnoho vizuálních popisů („Výraz vytřeštěného 

pikolíka je ten tam, ty, kteří dohlédnou, magnetizují oči překrásné španělské 

tanečnice.“), přirovnání a oxymóronních spojení. Výsledný text je pak více emotivní.  

 

 
4.2.4 Výsledky analýzy 
 

Analýza dokázala, že metafory jsou nedílnou součástí našeho každodenního 

vyjadřování a je jimi protkaný i náš psaný projev. V textech hudební publicistiky byly 

tyto jazykové prostředky objeveny ve velkém množství a poukázali jsme na to, jak 

lidská mysl konceptualizme významy slov. 

V textech třech různých autorů byly zkoumány vyjadřovací schopnosti, bohatost 

slovní zásoby a také sdílené významy, které přechováváme v naší kultuře. Je nutné 

upozornit na to, že počet metafor ve zkoumaných textech neodráží jejich kvalitu.  

 

Tabulka č. 29 – Celkové srovnání 

  autor       

počet výskytů Pavel Turek Antonín Kocábek Vojtěch Lindaur celkem 

smyslové metafory 16 7 12 35 

orientační metafory 11 11 2 24 

hodnocení - přívlastky 12 10 18 40 

zživotňování 10 8 2 20 

celkem 49 36 34   
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 Kvalitativně jsou všichni autoři na podobné úrovni, ať už se to týká jejich 

vyjadřovacích schopností, či stylu, který je na první pohled odlišný u každé osobnosti. 

Všichni recenzenti jsou stylisticky velmi zdatní, píší čtivě, erudovaně a jsou znát jejich 

zkušenosti v hudební oblasti i publicistice. Důležité je, že text zůstává srozumitelný 

pro všechny čtenáře daného periodika. 

 

 Následující tabulka porovnává hodnotící a popisné výrazy všech recenzentů. 

Většina z těchto charakteristik náleží dojmům z poslechu stejného alba a stejné 

interpretky. Autoři použili široké spektrum výrazů, ale vidíme, že významově tvoří 

podobné skupiny.  

 
Tabulka č. 30 – Srovnání hodnotících a popisných výrazů všech autorů 

Pavel Turek Antonín Kocábek Vojtěch Lindaur 

intimní nenápadné vytřeštěný 

ženská zarážející magnetizující 

sexuální zralá otevřená 

pudový jednoduchý nadějná 

sebejistý poetická alternativní 

komplikovaná procítěná neurotizující 

dívčí optimistické otevřená 

střízlivá nadějné sexuální 

jednoduchá naléhavý alternativní 

nejvstřícnější odhodlané independentní 

mateřský upřímné politické 

provinilý   hrdý 

    ponižující 

    jednoduchá 

    hněvivá 

    ironizující 

    rozvolněná 

    nápadná 

    trapná 

 
Úplná shoda nastala u slova jednoduchý, dva ze tří recenzentů pak použili slova 

sexuální a nadějná. To, že bylo u tří recenzí stejného alba použito tak málo shodných 

výrazů, je pozitivním poznatkem. Dokazuje to velkou variabilitu našeho jazyka a dobré 

vyjadřovací schopnosti současných hudebních publicistů.  
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 V čem se všichni autoři shodli jednoznačně, je vizualizace stejného dojmu. Svůj 

pocitový a zvukový vjem převedli na vjem zrakový a zpěv Polly Jean Harvey zobrazili 

jako malování obrazu. 

 
Tabulka č. 31 – Srovnání zrakových metafor všech autorů 

autor zrakový vjem 

Pavel Turek Črta následků bitvy není nepodobná Goyovým tiskům 

  zobrazuje. Podobně jako to dovedou někteří váleční fotoreportéři. 

Antonín Kocábek nastiňuje působivý obraz 

Vojtěch Lindaur črtá obrazy časů, které teprve přijdou 

 
 

 V oblasti smyslových metafor byl nejpoužívanějším vjemem zrak následovaný 

hmatem. Častými výrazy náležícími do těchto vjemů byla slova temný a těžký. Tyto 

dojmy převládají, protože byla vybrána poměrně kritická interpretka. Pokud bychom 

vybrali veselejší či bezstarostnější hudbu, převládaly by světlé zrakové vjemy a lehčí 

vjemy hmatové. Sluchové, čichové a chuťové vjemy byly využity jen málo. 
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5. Komparace žánr ů a tendence sou časné hudební 

publicistiky 

5.1 Odlišné pojetí ve zpracování žánr ů hudební publicistiky 

 Každý zpravodajský časopis přistupuje ke zpracování článků jiným způsobem. 

Mezi sebou se liší graficky i obsahově, velkou roli zde hraje také individuální styl 

autorů. 

5.1.1 Týden 

Časopis Týden má jednoduchou a přehlednou úpravu s decentním barevným 

laděním. Kromě klasických žánrů jako rozhovor, reportáž či recenze nabízí drobné 

informační (sloupek Novinky, Žebříček) i názorové (Sloupek, Zrní, Hudební kapsář) 

útvary. 

5.1.2 Reflex 

Časopis Reflex má nejvýraznější grafickou úpravu, ve které upoutají pozornost 

velké fotografie a pestřejší barevné ladění. Klade důraz na osobnosti, jejichž portréty 

připojuje k jejich článkům, a dbá na přehledné členění celé rubriky. Názorovým žánrům 

vyčleňuje celou dvoustránku (sekce Tipy a glosy) a originálně je pojmenovává (kulturní 

rubrika Labyrint kultury, sloupek Refrén, Hlasy X, Hlasy z druhé strany, Never more). 

5.1.3 Respekt 

 Respekt je charakteristický jednoduchou a přehlednou úpravou rubrik i článků, 

přináší klasické žánry jako reportáže, rozhovory, recenze a podrobný kulturní servis. 

Názorových útvarů obsahuje nejméně v porovnání s předchozími periodiky (sloupek 

Cooltura a doporučení Tip). 
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5.2 Komparace žánr ů tišt ěných a internetových 

 

Velkou výhodou internetového prostředí proti tištěnému časopisu je neomezený 

prostor a interaktivita. Čtenáři mají možnost „proklikávat“ se na články, které je 

zajímají (tematické odkazy), okomentovat článek či se zapojit do diskuse. Na webových 

stránkách zkoumaných zpravodajských týdeníků je vyhrazen prostor blogerům – 

redaktoři periodik, ale také čtenáři zde mají vlastní názorové sekce. Čtenáři, kteří se 

zajímají o autory článků, mají k dispozici profily redaktorů a přehledy jejich článků, což 

by se do tištěné verze nevešlo. V současné době dobře fungují také profily časopisů na 

sociálních médiích, a to především na Facebooku. 

Oproti tištěným verzím mají internetové prezentace výhodu v tom, že zde 

můžeme nalézt více článků, fotografií a také videa. Například webové zpravodajství 

Týdne je aktualizováno denně a nabízí mnohem více rubrik. Všechna periodika ale stále 

preferují své předplatitele, pro které je zpřístupňováno více článků a kteří mohou získat 

neomezený přístup do internetového archivu časopisů. 

 

5.3 Tendence sou časné hudební publicistiky 

  

Už delší dobu se vedou diskuse o tom, zda zaniknou tištěné verze časopisů 

a veškerá jejich existence se přesune na internet. České prostředí je v tomto ohledu 

velmi konzervativní a čtenáři se nechtějí vzdát svých zvyků. Zpravodajské časopisy tak 

mají stálý okruh odběratelů, kterým nabízejí různé bonusy k předplatnému, jako jsou 

neomezený přístup do webového archivu časopisu či různé věcné dary. Pro neplatící 

čtenáře na svém webu nabízejí pouze omezený obsah (náhled článku). 

Na tendence hudební publicistiky mají vliv dva faktory: hudba a čtenáři. Hudba 

je předmětem tohoto zpravodajství, a proto bude žurnalistika vždy reagovat na novinky 

v této kulturní oblasti a s novou hudbou (novými interprety, hudebními styly 

a událostmi) bude přinášet také nová témata. Při výběru témat na zpracování musí být 

brán ohled na zájmy čtenářského okruhu daného periodika. Proto i nadále budou 

převažovat mainstreamová témata, která uspokojí většinu čtenářů. Můžeme očekávat 

také prohloubení procesu bulvarizace (I když tato tři vybraná periodika přinášejí 
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seriózní žurnalistiku, na svých webových stránkách zavádějí společenské rubriky 

bulvárního charakteru.).  

Hudební žánry se mění jen velmi pozvolna, protože většina z nich vyhovuje 

současným požadavkům. V zavedených žánrech, jako jsou recenze, rozhovory, 

reportáže, lze jen těžko přinést nějakou zásadní invenci. Zde je určující autorský styl 

a formát nastavený vedením redakce časopisu. Názorová žurnalistika není tak strnulá 

a nabízí pestřejší možnosti využití. Mezi časopisy panuje rivalita, proto se každý snaží 

přijít s vlastním a originálním zpracováním. Vznikají tak drobné žánry nabízející 

komentáře, názory a tipy podané neformálně a odlehčeným stylem. 
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Závěr 

V této diplomové práci byla provedena komplexní diskursivní a textová analýza 

vycházející ze vzorku 238 článků. Tyto články byly publikovány od ledna do července 

2011 ve zpravodajských časopisech Týden, Reflex a Respekt a tematicky spadají 

do oblasti hudební publicistiky.   

Kvalitativní analýza slovní zásoby odhalila vysoký výskyt metaforických 

vyjádření v publicistických textech. Tato vysoká frekvence odpovídá autorské invenci, 

která je žádoucí v publicistických žánrech (na rozdíl od žánrů zpravodajských). Autoři 

zde mají neomezenou tvůrčí svobodu, a proto je jejich vyjadřování velmi pestré.  

Na konkrétních případech jsme mohli dokázat, jakým způsobem se vyjadřujeme 

a jaké významy připisujeme jednotlivým pojmům. Pro naši mysl je typické vytváření 

konceptů, na základě kterých chápeme všechny předměty a jevy v našem světě. 

Na vzorku textů v této práci bylo dokázáno, že naše mysl si zpracovává abstraktní 

pojmy na základě pojmů konkrétních. Přenesením významu přistupuje k abstraktním 

jevům, jako jsou myšlenky, pocity, dojmy apod., jako k jednoduchým konkrétním 

předmětům, které se běžně vyskytují v okolí člověka, tzn. že metaforický pojem je 

obrazem nějaké běžné lidské činnosti nebo předmětu. 

Tato konceptualizace je v textech hudební publicistiky nejvíce patrná 

u hodnocení a popisu a při vyjadřování dojmů z poslechu hudby, protože publicisté 

zobrazují zvukové vjemy na základě vjemů převzatých z jiných smyslových oblastí. 

Nejvíce jsou používány zrakové a hmatové vjemy, dále pak vjemy chuťové, sluchové 

a nejméně frekventovanými jsou vjemy čichové. Publicisté dále používají zživotňování 

a popisují tak hudbu jako živou bytost, když ji charakterizují vlastnostmi typickými 

pouze pro člověka. Hudba a abstraktní pojmy jako píseň, melodie, rytmus či atmosféra 

tak dostávají charakterové vlastnosti, cit a emoce. 

V rámci analýzy jazykové výstavby byla také věnována pozornost terminologii, 

která je typická pro žánry hudební publicistiky. K nejčastějším termínům patřily pojmy 

vystihující stylové zařazení hudby do žánrů či podžánrů, dále se vyskytovaly termíny 

vymezující hudební interprety, alba, skladby a části skladeb. Tato slovní zásoba se 

odvíjela od konkrétní hudby, jež autoři textů hodnotili a popisovali. I když významná 

část těchto termínů pochází z anglického jazyka a do češtiny se nepřekládá, jedná se 

o výrazy všeobecně známé a pro čtenáře srozumitelné. 
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Poslední část jazykové analýzy byla věnována hovorové a knižní slovní zásobě 

a relevantnosti užití jednotlivých výrazů v rámci současného úzu. Kvantitativně 

převládaly hovorové výrazy, u nichž publicisté využívali jejich silné expresivity 

k ozvláštnění svých textů. Působnost hovorové slovní zásoby, která bývala dříve 

záležitostí mluveného projevu, se v současnosti rozšířila i na projevy psané, a proto se 

v žurnalistických textech setkáváme s hovorovými koncovkami, univerbizovanými 

a zkracovanými slovy, zdrobnělinami i vulgarismy. Zajímavou autorskou invencí jsou 

novotvary. Hovorové výrazy jsou běžné nejen v tomto vzorku textů, ale i ve zbytku 

současné publicistické produkce, proto nelze zpochybňovat jejich vhodnost. 

Diskutabilní je ale používání vulgarismů. I když se často jedná o mírné výrazy, měli by 

autoři textů jejich použití důkladně zvážit s ohledem na jazykovou kulturu.  

Knižní slovní zásoba netvoří tak velkou skupinu jako ta hovorová. Je to dáno 

tím, že knižní výrazy můžeme nalézt především v psaných projevech, např. v literatuře. 

Jsou tedy málo frekventované a nestačily se tak dostat do širšího povědomí. I z tohoto 

důvodu nebyla tato složka slovní zásoby tak často užívána ve vybraných textech. 

Zaznamenané knižní pojmy pocházely z cizích jazyků, především z latiny 

a francouzštiny. Publicisté jimi obohacují své texty nebo je míchají s výrazy 

hovorovými kvůli zvýšení stylového kontrastu. Používání knižní slovní zásoby je 

žádoucí, a to především pro povznesení stylu a zvýšení odbornosti článku. Je ale nutné, 

aby text zůstal srozumitelný pro čtenáře periodika, proto není doporučeno knižní výrazy 

nadužívat. 

Analýza srovnávající produkci kulturního zpravodajství se zaměřením 

na hudební publicistiku ve vybraných periodikách odhalila mnoho společných znaků. 

Ve všech periodikách lze vidět shodné textové vzorce zavedených žánrů jako recenze, 

rozhovor a reportáž. Odlišný přístup ve zpracování je nejvíce patrný v drobných žánrech 

názorové žurnalistiky (sloupky, glosy, komentáře), které jsou psané odlehčenou formou 

a nesou výrazný osobitý styl autora textu. 

Na základě diskursivní analýzy v této práci můžeme odhadnout tendence, 

kterými se bude ubírat hudební publicistika. Textové vzorce i styl psaní se bude i nadále 

přizpůsobovat čtenářům daného periodika a pro uspokojení zájmů co největší skupiny 

budou novináři volit mainstreamová témata. Dále bude také pokračovat rozšiřování 

bulvární žurnalistiky na úkor té seriózní. Ve slovní zásobě můžeme už v současnosti 

vidět silný trend v používání hovorových vyjadřovacích prostředků a autorského stylu, 

kde se neomezeně projevuje kreativita a osobnost publicisty. Žánry hudební publicistiky 
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se budou měnit jen pozvolna, nejrapidnější vývoj můžeme očekávat u drobných útvarů 

názorové publicistiky, která nemá pevně nastavený formát a textové vzorce si určuje 

každé periodikum individuálně.        

 

 

Summary 

In this diploma thesis there was made a content analysis of media discourse 

specialized in music journalism of magazines Týden, Reflex and Respekt. This analysis 

was based on 238 articles published from January to July 2011 in these magazines. 

This content analysis revealed a high frequency of metaphoric words and meanings. It is 

caused because journalists haven’t got any limitations and they feel free in using their 

individual style. 

We could see how we use metaphors and what meanings we give to them on 

many concrete examples. It is not easy for our minds to imagine abstract terms such as 

ideas, feelings or impressions. That is why our mind creates concepts in which 

visualizes abstract terms as it were concrete objects. It is easy to see it in special word-

stock used by music journalists. They usually describes music (what they hear) and 

impressions of listening to the music. So they must transfer abstract terms to something 

more understandable. So they use other human senses such as eye sight, touch, taste, 

smell and hearing. They also act to music as is was a living creature – at most human – 

because they describe music terms like song, melody, rhythm or atmosphere with 

human emotions and give them human character and feelings. 

There was also paid attention to the music terminology in this thesis. There is a 

typical word-stock which includes music styles and genres, description and 

characterization of musicians, music bands, songs and their compositions, music 

instruments and sounds. These words belong to a basic dictionary of common readers so 

there is no problem in using them. In spite of the fact that some of them comes from 

English language and we do not translate them to our language, are these terms 

understandable. 

One chapter of this thesis deals with colloquiality and bookishness. There was 

registered many colloquial words in concrete texts. These words are used on purpose to 

give expresixity to the text and enrich writing style. Authors also make up new words 
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and use vulgarisms. These vulgarisms are not so abusive but we prefer not to use them 

because we care about the language cultivation.  

Bookish word-stock is not so common in journalism. This fact is caused by their 

rare presence in this discourse because they are mostly a domain of literature. Bookish 

word-stock often comes from other languages such as Latin or French and many readers 

do not understand their meanings. That is why we suggest using bookishness very 

carefully.  

In the analysis of the textual formulas there were compared different attitudes in 

processing the same or similar topics. We could see that all magazines have similar 

textual formulas in sections of culture journalism. There are differences only in graphic 

and magazines choose very similar topics in the area of culture and music. There were 

spot differences in small opinion genres which are typical for each magazine.   

Based on media discourse analyses we can point out some tendencies in music 

journalism. Journalists will use easier ways of writing to get closer to a common reader 

– as we see it in present in using colloquial word-stock. In the same way there will be 

selected topics to publish to satisfy the main part of the audience which is more and 

more interested in gossip articles. The most of the text formulas will be steady because 

there is no need to change genres as interview or review. Some transformation might be 

possible inside small original genres which offer opinions such as column, note and 

comment.         
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Přílohy 

Příloha č. 1: Pavel Turek – Písně pro Spojené národy (text) 

 
Písně pro spojené národy 

 
PJ Harvey na své nové desce hraje a zpívá, jako kdyby portrétovala válku  
 

Evropa se pomalu ocitá na chvostu ekonomického a politického vlivu. Takové 
jsou závěry nedávného summitu v Davosu a takové je i pozadí poselství novinkového 
alba Let England Shake od PJ Harvey. „Myslím, že většina lidí chová smíšené pocity 
vůči zemi, do níž se narodila. Kromě lásky a touhy přihlásit se k její historii ve vztahu 
k národu vždy figuruje i velká míra zklamání, studu a přání nebýt spojován s jeho 
dějinnými přehmaty,“ popsala zpěvačka s havraními vlasy v rozhovoru pro server 
Drowned in Sound jedno z ústředních témat svého osmého alba.  
 Deska je hlubokým povzdechem nad vyhasínáním víry v západní civilizaci. 
A zároveň přitakáním tomuto pocitu: takřka každá z nových písní totiž promlouvá 
o válečných hrůzách a vypočítává konflikty, do nichž se upadající imperiální Británie 
za posledních sto let zapojila. Od neúspěšné bitvy o Gallipoli během první světové 
války, jež měla zajistit kontrolu nad Dardanelským průlivem, až po intervence 
v Afghánistánu a Iráku.  
 Pro PJ Harvey jde o nebývalý obrat, do druhé dekády třetího tisíciletí vstupuje 
jako zcela nový a přesvědčivý tvůrce. Ty tam jsou její intimní a ryze ženské zpovědi 
z předchozích alb. Nevyzpytatelná písničkářka se na prahu čtyřicítky poprvé odvážila 
popsat, co to znamená, když se člověk hlásí k nějakému vyššímu celku, jako je třeba 
národ nebo hodnoty euroatlantické civilizace.  
 
Popové lidovky  
 

Syrový debut rodačky z přímořského Dorsetu, který vyšel v roce 1992 pod 
jménem Dry, ohlásil nový typ ženské interpretky. PJ Harvey našla chybějící spojnici 
mezi jemnými sebezpytujícími autorkami, jakou je například Tori Amos, a militantními 
grungeovými rockerkami typu Courtney Love. S texty stejně syrovými a sexuálními 
jako zvuk kytary její hluboký hlas leckdy balancoval až na hraně pohlavní neurčitosti.  
 Po tomto pudovém projevu však není na Let England Shake ani stopy. PJ 
Harvey objevila vysoké rejstříky svého vokálu sice již na předchozí desce White Chalk 
(2007), ovšem tentokrát s nimi pracuje cíleně. I proto, že aktuální album vznikalo s tak 
pečlivou přípravou, jako by šlo o román. PJ Harvey se ponořila do rešerší na téma 
Británie a válečné konflikty a téměř tři roky pracovala výhradně na textech, kterým 
chtěla dodat až literární kvalitu. Na desce se tak hemží výjevy z válečných polí, jež jsou 
orána pásy tanků a pěšáci odklízejí mrtvá těla svých spolubojovníků.  
 S tímto výsledkem před očima zpěvačka zjistila, že už nemá chuť dodávat jim 
dalšího důrazu sebejistým hlasem nebo komplikovanou instrumentací, chce je pouze 
předat dál. Nápěvy a křehký nezaujatý „dívčí“ projev se do slov vloudily následně 
během domácích prací, když se PJ Harvey pokoušela najít příhodné melodie. Hudební 
základy zase vznikaly na autoharfu, což je poměrně primitivní nástroj, který si pro sebe 
PJ Harvey v posledních letech objevila. Díky tomuto převrácenému způsobu vzniku 
a tvůrčímu omezení nese Let England Shake až překvapivě mnoho podobností 
s ostrovní lidovou hudbou. Střízlivá jednoduchost podání je i jeden z hlavních důvodů, 
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proč jde o její posluchačsky nejvstřícnější počin od doby komerčně velmi úspěšného 
Stories from the City, Stories from the Sea (2000).  
 
Mateřský pohled  
 

Let England Shake přitom není v žádném ohledu tradiční nebo tradicionalistické 
album. V písních jsou rozeseté postmoderní citace a samply. „Viděla jsem věci, které si 
přeji zapomenout, viděla jsem vojáky padat jak hroudy masa, rozstřílené k neuvěření, 
ruce a nohy visely ve větvích stromů,“ zpívá v titulním singlu The Words that Maketh 
Murder (Slova, která nutí vraždit). Črta následků bitvy není nepodobná Goyovým 
tiskům z cyklu Hrůzy války a PJ Harvey tu zaujímá velmi mateřský úhel pohledu. 
Skladbu pak uzavírá opakované zvolání: „Co kdybych si stěžovala u Spojených 
národů?“ PJ Harvey si tento verš vypůjčila z dávného rock‘n‘rollového hitu Eddieho 
Cochrana Summertime Blues, kde se mladý zpěvák s nadsázkou vyzpívával z těžkostí 
teenagera, který si chce užívat. Ovšem v jejím podání se z páskovské ironie stane 
mrazivé zvolání.  
 Podobný kontrast vyvstane v písni England. Pouze za doprovodu akustické 
kytary se v ní PJ Harvey svěřuje, že ačkoli žije i umře v Anglii, ta země v ní zanechává 
hořkou pachuť. V tu chvíli se v pozadí začne ozývat kurdsky zpívaná nahrávka irácké 
zpěvačky: do milostné písně věnované vlasti proniká ozvěna tisíce kilometrů 
vzdáleného konfliktu.  
 Ačkoli to nejspíš ze slovního popisu a citací textů nevynikne, PJ Harvey se 
podařilo zmíněná – k patosu tíhnoucí – témata zhudebnit s fascinující lehkostí: 
bez náznaku mravokárnosti nebo spasitelského komplexu. Její síla tkví v tom, že 
nekáže, ale zobrazuje. Podobně jako to dovedou někteří váleční fotoreportéři. Poslech 
Let England Shake opravdu provází stejně provinilý pocit, v němž se tluče okouzlení 
estetickými kvalitami s obsahovou hrůzou, jaký mívá divák při pohledu na silné válečné 
fotografie. Jde o zážitek krásy a brutality zároveň. 
 

 

Příloha č. 2: Antonín Kocábek – Povzbudivé zprávy z bojiště (text) 

 

Povzbudivé zprávy z bojiště 

 

Na novém albu Let England Shake Polly Jean Harveyová odzbrojuje poezií, 
pestrostí hudebních nápadů i charismatem. A ještě u toho otevírá nečekané téma.  

Mnozí k ní léta přistupovali jako k jakési hudební femme fatale. A ani si u toho 
nevšimli, jak mezitím dnes jedenačtyřicetiletá P. J. Harveyová nenápadně vyzrála 
v osobnost současné populární hudby s nadžánrovým významem. Nikdy neměla potřebu 
přizpůsobovat se módním trendům, protože obvykle byla o krok ne snad před nimi, ale 
vedle nich, nikdy se o ní nepsalo jen kvůli osobním skandálům či třeba extravagantnímu 
kostýmu, ale především pro její tvorbu, podpořenou nenápadnými kooperacemi (duety 
s Björk, Nickem Cavem či písněmi, které napsala pro Marianne Faithfullovou), kterou 
dosáhla respektu i komerčního úspěchu. I s tímto úhlem pohledu ale její nové, už osmé 
album může leckoho zaskočit.  
Můžeme brát jako znak definitivní zralosti, že se na něm obrátila od svých osobních 
pocitů, úvah a tužeb k všeobecnějším problémům. Při té příležitosti se nechala slyšet, že 
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nějaký čas nedělala nic jiného, než že četla spoustu poezie, historickou literaturu 
a dějiny nejrůznějších válek. Nově nabyté znalosti využila při psaní skladeb, které 
představují odrazový bod pro metafory postupného úpadku světové společnosti i její 
vyhraněné politické názory. Nemoralizuje v nich ani nelká nad problémy současné 
Británie či realitou pramenící z dlouholetého zneužívání pozice někdejší koloniální 
velmoci. Podobně jako Remarque ve slavném románu Na západní frontě klid v nich 
z proválčené historie nedělá senzaci, ale za pomoci na první poslech jednoduchého 
hudebního doprovodu se proměňuje ve vypravěčku. Ta z odstupu nastiňuje působivý 
obraz, ze kterého je vše jasné i těm méně chápavým. A dělá to tak poeticky a procítěně, 
že je evidentní, že forma byla tentokrát stejně důležitá jako sám obsah. Je patrné, že její 
vztah k rodné zemi je přinejmenším ambivalentní. Nesklouzává však přitom k laciné 
kritice, ale snaží se o hledání dalších rovin onoho vztahu i významů, přenesených do 
roviny mezilidských vztahů.  
 Při vší tíživosti témat a vysoko nastavené laťce po hudební stránce album působí 
překvapivě často optimisticky a nadějně. Svou roli v tom jistě hrají i přítomné a 
nezastírané vlivy asijského folkloru, reflektující současné flektující prorůstání kultur, 
i pod kůži se zadírající naléhavý zpěv. Znějí tu silné, až popové melodie, sahající ve své 
konstrukci od šansonové křehkosti a odhodlané folkové upřímnosti až 
k mnohovrstevným mnohovrstevhravým aranžím, ve kterých se doprovod barevností 
i počtem použitých nástrojů chvílemi proměňuje v menší orchestr. Zapadá do toho 
i fakt, že zpěvačku tentokrát okouzlily možnosti autoharfy, nepříliš známého nástroje 
připomínajícího citeru, na který se naučila hrát a částečně jím nahradila pro ni tradiční 
elektrickou kytaru.  
 Společně se spolupracovníky Johnem Parishem a Mickem Harveym (ano, tím, 
co stál dvacet let po boku Nicka Cavea) P. J. Harveyová dokázala, že stejně jako 
bez nenávisti nemůže být láska a bez historie není současnost, lze i při zkoumání 
vlastních kořenů snadno narazit na leccos nadčasového a platného zdaleka nejen pro ty, 
kteří se narodili zrovna v Albionu. I kvůli tomu deska Let England Shake (Ať se Anglie 
třese) patří k tomu nejlepšímu, co zatím její autorka nahrála.  
 
P. J. Harveyová: Let England Shake. Vydal Universal 2011, 40 minut.  
 

 

Příloha č. 3: Vojtěch Lindaur – Těžká temná záře (text) 

 
Těžká temná záře  

 
Písničkářka PJ HARVEY vydala vynikající album tak trochu z jiné planety  
 
„Anglie neměla takovou zpěvačku od dob … Anglie neměla takovou zpěvačku!“  
(Z festivalového programu Reading’92)  
 

TEHDY JSEM POPRVÉ viděl a slyšel Polly Jean Harvey. Bylo jí třiadvacet let 
a na první pohled bych v ní nehledal ženskou. Ani z dálky.  

Zapsal jsem si tenkrát: „Přerostlé vykulené cikáně bez fanfár, spíš stydlivě 
přicupitá k mikrofonu, ukryté před třicetitisícovým davem za obrovskou červenou 
lubovou kytaru. Neznatelně se usměje, plaše pozdraví a pak praští ukrutnou silou do 
strun a trochu zadýchaně spustí: ,Tarzane, přestaň tak strašně řvát / Copak nevidíš, že 
krvácím? / Přestaň se ve mně hejhat!‘ (Me Jane) Výraz vytřeštěného pikolíka je ten tam, 
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ty, kteří dohlédnou, magnetizují oči překrásně španělské tanečnice. V písničce Dry, 
titulní skladbě svého debutového alba s drsnou otevřeností temnou krásou zářícím 
hlasem zpívala: ,Podívej se mezi mé kyčle / Nabízím se / Kdo má zájem / Odcházíš / 
A já jsem tak vyprahlá.‘“  
 Během alespoň z poloviny nadějných devadesátých let se z ní stala jakási 
„alternativní Madonna“: v devadesátém pátém pobláznila stotisícový dav 
glastonburského festivalu v růžovém sexy korzetu – přiznám, že i mne. Dokonce jsem 
v recenzi na album Rid Of Me vyfabuloval naše setkání na mostě Legií, pak na Kampě 
a tak. Přes obrovský úspěch zůstávaly její písně plné neurotizujícího napětí, 
k loureedovsky otevřeným sexuálním tématům přibyl černý humor a téměř proletářské 
obžaloby náboženství. Její třetí album, To Bring You My Love (1995), se stalo dokonce 
komerčním trhákem, aniž by Polly byť jen o píď slevila ze své umělecké svéhlavosti. 
Takové to byly časy!  
 Už v roce 1998 jsem si dovolil poněkud temně věštit: „Myslil jsem si, že Polly 
Jean Harvey črtá obrazy časů, které teprve přijdou. Dneska se mi zdá, že ty doby 
nepřišly. A jestli ano, pak to byly vteřiny a já je nechal prosvištět bez povšimnutí. 
Vypadají a znějí snad jinak, než jsem si je s nadějí představoval podle alb Polly Jean 
Harvey? Anebo ještě nenastaly? Kam jsi odtančila, Polly?“ „Nejsou to písně o válce.  
Jsou o světě, v němž žijeme a jehož součástí jsou války.“  

V dalších letech, po horších či lepších albech (White Chalk, 2007), se poněkud 
vytratila z obecného povědomí: dobře však věděla, že doba a její výraz, jež nadcházejí, 
budou jinačí. Co s tím? Že by se z „alternativní Madonny“ měla stát „independentní 
Lady Gaga“?  

Místo toho ve svých dvaačtyřiceti letech natočila rodačka z britského Yeovilu 
své asi nejtemnější a velmi „politické“ písně, které uspořádala na desku Let England 
Shake tak, že se dá s úspěchem hovořit o koncepčním albu. V hlavní roli: milovaný 
i nenáviděný Albion, hrdý i (dle Polly Jean Harvey) ponižující sám sebe. „Nejsou to 
písně o válce,“ míní Polly, „jsou o světě, v němž žijeme a jehož součástí jsou války.“  
 Titulní píseň s jednoduchou xylofonovou melodií vysamplovanou z písničky od 
The Four Lads Istanbul (Not Constantinople) z roku 1953 začíná slovy: „Ať se Anglie 
chvěje / Ujařmená tíhou tiché smrti,“ v The Glorious Land hněvivě ironizuje: 
„Oslavované plody naší země / Zmrzačené děti / Sirotci,“ ve skladbě England jako by 
svou milovanou zemi zaklínala: „Žiju tu a umřu … Anglie / Hořkneš mi v ústech.“ 
Polly Jean Harvey své nové album natáčela v rodném městě. Společně s už 
neodmyslitelnými spolupracovníky Johnem Parrishem, Mickem Harveym a Floo dem si 
však ještě udělali výlet do Turecka. Právě zde se nejspíš zrodily písně Battleship Hill, 
All and Everyone (Bolton Ridge), odkazující na účast Anglie v bitvě o Gallipoli (1915–
1916) proti osmanské říši, v níž zahynulo třicet tisíc Britů. Asi nejsilnější skladbou alba 
je v podstatě skifflově rozvolněná písnička The Words That Maketh Murder 
(s nápadnými odkazy na Summertime Blues Eddieho Cochrana): „Viděla jsem věci, na 
které chci zapomenout / Viděla jsem vojáky padat jak flákoty masa.“ Ufff!  

V plochém světě dnešní populární hudby zní skladby z alba Let England Shake 
tak trochu jako z jiné planety. Samozřejmě se hned vnucuje úvaha na téma, který z těch 
světů je opravdový a co jsou jen trapné kulisy. Jenže to si musíme utřídit každý sám.  
 
PJ HARVEY LET ENGLAND SHAKE Universal, 2011  
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Příloha č. 4: Kódovací kniha k analýze metaforických vyjádření (tabulka) 


