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Anotace (abstrakt) 

Práce sleduje historický vývoj hudební komunikace i jejího zkoumání a nabízí konkrétní 

výzkumnou metodu. 

V první kapitole je načrtnuta motivace autora a jím zkoumaný hudební korpus. 

Druhá kapitola nabízí stručný přehled toho, jak se průběhu historie západní civilizace utvářely 

dvě hudebně komunikační kompetence a vědecké obory zajímající se o jejich výzkum. 

V třetí kapitole je představena výzkumná metoda italského hudebního sémiotika a didaktika 

Gina Stefaniho, která se opírá o model sdílených odborných i lidových hudebních 

kompetencí, jejichž společnou základnou jsou obecné „antropologické“ kódy. 

Čtvrtá kapitola představí názornou aplikaci této metody na vzorku českého „laického“ publika 

a prokáže, že i hudebně nevzdělaná populace disponuje nevědomým hudebně komunikačním 

potenciálem.  

 

 

  



Abstract 

The thesis deals with the evolution of musical communication, competencies and offers a 

research method for study of these. 

In the first chapter, author’s background, motivation and the chosen body of music is 

presented. 

The second chapter briefly summarizes the development of musical communication and of the 

main theoretical and research approaches to it in the Western society. 

The third chapter provides a research method of shared musical communication skills based 

on Italian scholar Gino Stefani’s model of common musical competence. 

In the fourth chapter this method is tested out on a sample of Czech musically uneducated 

population to prove wrong the common assumption that only a gifted and musically educated 

part of society is privileged to participate in the practices of musical communication. 

 

Klíčová slova 
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analytických technik aplikovatelných na tento druh komunikace v rámci mediálních studií a B) k 

demonstraci jedné komplexní metody kombinující tři techniky využitelné k výzkumu efektivity sdělení 

mediovaného prostřednictvím hudby. Tato metoda zkoumá hudební kompozici jako svébytný 

komunikační proces (řeč). 

Z mé rešerše vyplynulo, že toto téma doposud nebylo touto metodou v rámci mediálních studií v Česku 

nikým zpracováno a navíc jsem pevně přesvědčen, že na IKSŽ předmět podobný těm dvěma výše 

zmíněným, které jsem studoval v Římě, chybí (přitom se již na IKSŽ zkoumají (nejen) ze sémiotického 

hlediska jak filmové, reklamní a další vizuální složky a náplně mediálního obsahu, tak i počítačové hry 

- a to jak pokud jde o jejich vztah k médiím, tak coby samostatná forma média). Hudba či potažmo 

zvuková složka je přitom nezanedbatelným nosným prvkem většiny obsahů všech audiovizuálních a 

nových médií a disponuje výrazným persvazivním potenciálem využitelným k ovlivňování vědomé, ale 

hlavně podvědomé interpretace mediovaného sdělení jeho příjemci a tedy i efektivity účinku takového 

sdělení. Má práce by tak mohla posloužit jako impuls pro vznik předmětu po vzoru výše zmíněných, 

kterého by se následně mohl ujmout některý z doktorandů, či, v případě úspěchu u doktorandských 

zkoušek, já sám. 



Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 

1800 znaků):  

Ve své DP bych chtěl nejprve poskytnout přehled dosavadních společenskovědních metod výzkumu 

komunikační funkce hudby, dále hlouběji vysvětlit metodu mnou zvolenou a ve výzkumné části práce 

pak touto metodou zanalyzovat přenos konkrétního sdělení mediovaného hudbou porovnáním vstupních 

kódů komunikátora (tvůrce hudby) a jeho následného dekódování příjemci (posluchači). Vlastní 

výzkum bude proveden ve čtyřech fázích a bude spočívat v kombinaci tří technik kvantitativního i 

kvalitativního výzkumu (dotazníkové šetření, strukturovaný rozhovor a na něj navazující sémiotická 

analýza).  

 

Hlavní výzkumná otázka: „Jaká je míra efektivity přenosu konkrétního sdělení prostřednictvím hudební 

komunikace?“ 

 

Hypotéza pro kvantitativní část výzkumu: Míra účinnosti kýžených funkcí dané skladby (viz. níže 

uvedené okruhy otázek dotazníkového šetření) bude totožná u všech respondentů nehledě na jejich 

pohlaví, věk a dosažené vzdělání. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 

1. Úvod 

- Vymezení tématu, důvody pro jeho výběr, pro volbu metodiky a cíle práce – položení hlavní 

výzkumné otázky/hypotézy  

- definice pojmu „hudební řeč“ či „hudební komunikace“ 

- Obecný úvod do tématu, jeho problematiky, historická perspektiva a slovník doposud nepočeštěné 

terminologie (condotte, jouissance, apod.) 

 

2. Přehled společenskovědních metod analýzy hudební komunikace 

- Panoramatický i chronologický přehled dostupných analytických metod a přístupů použitelných 

pro výzkum přenosu sdělení prostřednictvím hudby na poli společenských věd (hudební sociologie, 

psychologické a sociopsychologické výzkumy, percepční analýzy, sémiotika, syntaktická analýza, 

paradigmatická analýza,  hudebně vědní analýza, muzikologie, etnomuzikologie apod.) a jejich 

souvislost se mnou zvolenou metodou i využitelnost při jiných formách výzkumu v rámci 

mediálních studií. 

 

3. Zvolená metoda – dotazníkové šetření + strukturovaný rozhovor + následná sémiotická 

analýza 



-  Podrobný popis dané metodiky – vztah hudby a slova (sémantický přístup ke zkoumání hudební 

struktury) 

- zdůvodnění volby daného autora a kompozice; metodiky výběru vzorku respondentů, sběru dat a 

samotné analýzy 

-  výsledek předvýzkumu - vymezení zkoumaného vzorku populace a zdůvodnění jeho výběru a 

stanovení případných dalších (doplňkových) otázek/hypotéz – např.: „Jaká bude korelace při 

srovnání hodnotících výrazů hudebně nevzdělaných laiků s hodnotícími výrazy expertní skupiny 

(hudebních publicistů / kritiků / muzikologů)?“ apod. 

 

4.   Analýza  

     - Přehledná statistika dat shromážděných dotazníkovým šetřením  

     - jednoduchá kvantitativní analýza výrazů zaznamenaných při strukturovaném rozhovoru (dojde-li 

k jejich korelaci) 

     - sémiotická analýza shromážděných textů a jejich komparace  

 

5.  Závěr 

     -  vyhodnocení analýzy, vysledování (ne)korelací, znaků kulturní determinace a dalších kauzalit a     

        následné zodpovězení hlavní výzkumné otázky a ověření/vyvrácení hypotézy, vedlejší hypotézy 

     -  vlastní subjektivní zhodnocení výsledku výzkumu 

     - zhodnocení předností a nedostatků dané analytické metody a nastínění jejího dalšího možného 

využití a rozvoje pro potřeby mediálních a komunikačních studií 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

 

Hudební kompozice: Brian Eno – Ambient 1: Music For Airports (1978, GRT, Canada, kat. číslo: 

9167-9835) -  „funkční“ skladba zkomponovaná dle předem stanovených kritérií pro vyvolání žádaných 

„condotte“ (podmíněných psychosomatických reakcí, chování) u cestujících pohybujících se 

v prostorách letištních hal (vyhnutí se interferencím s frekvencemi lidské verbální komunikace,  

redukce pocitu stresu apod.) 

 

Vzorek respondentů: cílení příjemci sdělení (posluchači kompozice): 100 slyšících pasažérů mluvících 

českým jazykem coby mateřským pohybujících se v prostoru letištní haly:  

 

Před samotným dotazníkovým šetřením provedu kvótní výběr vzorku respondentů dle pohlaví (muži; 

ženy), dvou věkových kategorií (mladší populace 15 - 30 let včetně; starší populace od 50 – 65 let 



včetně) a úrovně dosaženého vzdělání obecného (absolventi VŠ; neabsolventi VŠ). 

Kvótní identifikace byla záměrně naformulována zjednodušeně - tak, aby vzhledem k jejich omezeným 

časovým možnostem neodradila potenciální respondenty. 

 

Vzhledem k omezeným možnostem provádění výzkumu formou dotazníkového šetření v prostorech 

letištních hal (je zapotřebí časově omezené povolení podmíněné doporučením určité insitiuce zaštiťující 

výzkum – v tomto případě FSV UK) a vzhledem k specifičnosti cílové populace leteckých pasažérů 

(minimální výskyt malých dětí a seniorů) je populace tohoto vzorku je záměrně limitována kvótovým 

výběrem do dichotomicky odlišných skupin.  

 

Po vyhodnocení ověřovacího předvýzkumu bude ve spolupráci s konzultantem sociologem/statistikem 

z ISS FSV UK (Doc. Milan Tuček, CSc.) provedena případná další korekce/změna předběžně 

zvoleného vzorku, jeho rozsahu, kvótního výběru a skladby při zachování hlavní výzkumné otázky. 

Přeběžný odhad minimálního rozsahu vzorku je 100 osob. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

 

I. FÁZE – PŘÍPRAVA NA SBĚR DAT – TERÉNNÍ PŘEDVÝZKUM: 

 

Předvýzkum ve spolupráci s konzultantem Doc. Milanem Tučkem, CSc. poslouží k ověření správnosti 

zvoleného vzorku, formulací hypotézy i otázek v dotazníku a jejich případné korekci/změně při 

zachování hlavní výzkumné otázky. V případě, že by předvýzkum prokázal příliš nízkou míru reliability 

a relevantosti dat, přikročil bych, opět při zachování hlavní výzkumné otázky, k variantě opuštění 

kvantitativní fáze výzkumu a soustředění se na jeho kvalitativní část – navýšením vzorku pro 

strukturovaný rozhovor -  tím i rozsahu souboru dat pro následnou sémiotickou analýzu a zároveň 

relevantnosti jejích výsledků. 

 

II. FÁZE – KVANTITATIVNÍ VÝZKUM - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: 

 

V dotazníku budou respondenti během poslechu skladby odpovídat výběrem z nabízených možností na 

otázky ověřující efektivitu dané „fuknční“ skladby vzhledem k jejím kýženým funkcím – tj. účinkům na 

posluchače definovaným samotným autorem, jemuž šlo o vyvolání žádaných „condotte“ (vzorců 

podmíněných psychosomatických reakcí, chování): neměla by kolidovat s frekvencí, na níž lidé hlasově 

komunikují; měla by snést přerušení letištními hlášeními; i přes tyto různé interference by měla budit 

dojem kontinuity; měla by navozovat pocit klidu, uvolnění, zároveň však i respektu a ostražitosti; měla 

by být stejně tak ignorovatelná při podvědomém vnímání jako zajímavá při soustředěném poslechu; atd. 



 

III. FÁZE: KVALITATIVNÍ VÝZKUM  STRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

 

Stejní respondenti jako u dotazníkového šetření dostanou zadání, aby během daného časového úseku 5-

10 minut spontánně uvedli na mikrofon 5-10 slovních interpretací asociací a emocí, které jim poslech 

skladby bude evokovat. Tento rozhovor absolvuje i autor skladby. Přesný časový limit i rozsah počtu 

slovních výrazů bude upřesněn po vyhodnocení předvýzkumu (viz. výše). Pro zajištění kompatibility 

dat pro jejich následnou sémiotickou analýzu bude k zaznamenání vstupních kódů autora skladby i 

dekódování příjemci použito výhradně pouze subjektiv či adjektiv v daném rozsahu a časovém limitu.  

 

IV. FÁZE: SÉMIOTICKÁ ANALÝZA  

 

Sémiotický rozbor shromážděných textů s cílem najít prvky konotující i denotující konkrétní asociace a 

následně vysledovat jejich případnou (ne)korelaci s asociacemi ostatních respondentů a především s 

konotacemi, jež byly v souladu s úmyslem autora sdělení vloženy do kompozice (autor absolvuje stejný 

strukturovaný rozhovor jako respondenti výzkumu pro získání kompatibiliních dat ke komparaci). 

Pokusím se tak zodpovědět otázku „Jaká bude předpokládaná korelace percepce dané kompozice 

zvoleným vzorkem respondentů s úmyslem autora?“ a tímpádem i hlavní výzkumnou otázku „Jaká je 

míra efektivity přenosu konkrétního sdělení prostřednictvím hudební komunikace?“ Sledovat budu 

mimo jiné i nakolik budou subjektivní (emoční) vyjádření nabývat intersubjektivní platnosti (např. 

sdílením dominantních společenských mýtů, denotací, metafor či metonymií) vzhledem k věku, genderu 

i kulturní či vzdělanostní determinovanosti respondentů a tím tedy i míru univerzality hudební 

komunikace. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

Stefani, G.; Musica: Dall´esperienza alla teoria; Ricordi, Milano 1998 – Hudební teoretik Gino 

Stefani zkoumá především přenos konkrétních významů, emocí, asociací atd. mezi autorem a 

posluchačem a vztah mezi nimi. Postupuje dedukční metodou – od obecných faktů a úvah ke 

konkrétním teoriím a definicím zmíněných kauzalit. 

 

Marconi L.; Musica, Espressione, Emozione; Clueb, Bologna 2001 – Poskytuje ucelený přehled 

hlavních teoretických směrů, ale i konkrétní znáznornění přístupů jednotlivých vědních disciplín 

zkoumajících hudební komunikaci – sémiotiky, psychologie, filosofie a hudební estetiky. 

 

Baroni M.; L'orecchio intelligente - Guida all'ascolto di musiche non familiari; edizione Lucca: 



LIM 2004 – Hudební teorie a metodika analýzy hudební produkce a interpretace, efektivity hudebního 

přenosu, metajazyka, empatie, percepce. Technika kreativního poslechu.  

 

Byrne, D.; How Music Works; McSweeney’s, San Francisco 2012 - Souborné dílo se mimo jiné 

zabývá tím, jaké faktory ovlivňují vědomě i nevědomě tvůrčí proces kompozice – kromě 

všudypřítomných technologií je to i prostor, pro nějž je daná skladba určena. Dále například využívá 

poznatků kognitivní psychologie odhalujících podstatu přenosu emocí skrze hudbu ve srovnání s jejich 

přenosem prostřednictvím intonace v lidské mluvě. 

 

Fiske, J.; Introduction to Communication Studies; Routledge, London, New York 1992 – Fiskeho 

přehled hlavních komunikačních teorií a z nich odvozených metod k analyzování komunikace, zaměřuje 

i na vliv kulturního prostředí na vnímání významů. 

 

Barthes, R.; Mytologie; Hill and Wang, New York 1987 – Barthes zkoumá podstatu významu, či 

spíše označení (signification) všech věcí kolem sebe, od vysokého umění až po ty nejvšednější a 

„nejtriviálnější“ věci, odkrývá skutečný význam slov, která používáme často jen jako nálepky.  

 

Válek, J.; Italské hudební názvosloví; Panton, Praha 1991 (Paseka, Praham Litomyšl 2007) – 

Praktická příručka pro hudebníky shrnuje nejčastěji užívanou italskou terminologii týkající se různých 

oblastí hudby včetně českých ekvivalentů. 

 

Eco, U.; Trattato di semiotica generale (Theory of semiotics); Bompiani, Milano 1975 Eco 

představuje sémiotiku v širších souvislostech,  především jako ekvivalent kulturní antropologie, znak je 

dle něj konsekventně podstatou veškeré lidské komunikace, tedy základním stavebním prvkem kultury. 

 

Eco, U.; Come si fa la tesi di laurea; Le materie umanistiche, Bompiani, Milano 1977/2009 -  

Manuál k metodice psaní diplomové práce – od výběru tématu, konzultantů, vzorku, přes získání a 

ověřování zdrojů, koncepci 
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2 Úvod 

2.1 Motivace a inspirace 

 

„Když X mluví, Y mají mlčet a poslouchat.“ Tato magická formule slouží již po staletí 

k rozdělování rolí a mocenských pozic v celospolečenském diskurzu. Jde vlastně o normativní 

vzorec, do nějž je za X a Y možné dosadit mnoho proměnných v různých kontextech (dospělí 

– děti; autority – podřízení; experti – laici; učitelé – studenti; vzdělaní – nevzdělaní; 

profesionálové – amatéři; muži – ženy). Z perspektivy omezené délky našeho života se tyto 

nerovnice jeví se jako stabilní, až neměnné, vytesané jako součást pomyslného ‚desatera‘ do 

kamene, jenž se nevyhnutelně dědí z generace na generaci. Vzniká tak sdílený dojem 

spoluúčasti na hře s předem rozdanými kartami, umocňovaný nepřetržitým přesvědčováním, 

že jsou rozdány správně a že hráči budou po zásluze odměněni, budou-li hrát dle stanovených 

pravidel. K tomu dochází v rámci procesů socializace, akulturace, sémiózy
1
 a školní výchovy, 

na nichž mají čím dál větší vliv prostředky masové komunikace. Přitom již tolikrát se lidstvo 

mohlo přesvědčit, jak snadno a rychle je možné karty a role s nimi spojené zamíchat. Stačí, 

aby se objevil jeden člověk obdařený mimořádnou schopností tzv. rétorického či 

ideologického přepínání kódu [code-switching]
2
. Ač se historie neustále opakuje a je 

takovými demagogickými hybateli diskurzu posetá (od Cicera, přes Berlioze, Goeblese až po 

Berlusconiho), lidstvo vykazuje pozoruhodnou tendenci nepoučovat se ze svých chyb a 

nadále podceňovat sílu moci slova a manipulace s jeho významem, která probíhá povětšinou 

podvědomě, tedy ‚neviditelně‘. I proto je jedním z poslání společenských věd jako jsou 

sociologie, politologie, sociální psychologie, mediální studia, sémiotika či kulturologie tyto 

manipulační mechanismy odhalovat prostřednictvím výzkumů, rozebírat je, pokud možno, do 

posledního šroubku a poté nabídnout veřejnosti prostředky k jejich prozření, a 

k ‚sebeobraně‘ proti jejich vlivu. 

                                                

1 (z řeckého sēméiōsis) v sémiotice se sémiózou rozumí proces, v němž něco funguje jako znak. Tedy proces, 

kterým něco (pro někoho) nabývá nějakého významu a jemu odpovídajícího znakového (výrazového) 

prostředku, či opačně. 
2 Termín, jímž Eco označuje sémiotickou aktivitu spočívající v přestavbě sémantického systému, neboli kódu a 

na něj vázaných emocionálních konotací a pozičních hodnot, které jsou postupně nevědomě akceptovány 

společností a mění tak její interpretaci světa. Pro dobrý příklad dosažení takové manipulace prostřednictvím 

marketingové komunikace viz Eco 2009: 347-50 (Eco 2009, s. 347-50) 
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Právě tímto směrem jsem se při svých studiích začal ubírat již svou bakalářskou prací, v níž 

jsem odkrýval mediální mechanismy kulturního průmyslu sloužící k vytváření a udržování 

statutu tzv. zbytnělých celebrit (tedy osob, jež jsou slavné proto, že jsou slavné). V rámci 

Erasmu na římské fakultě komunikačních studií univerzity La Sapienza jsem vystudoval dva 

předměty, které mi značně rozšířily společenskovědní obzor. První se jmenoval ‚analýza 

hudebních řečí‘ (Analisi dei linguaggi musicali) a seznámil mě s metodami výzkumu hudby 

jakožto formy komunikace vycházejícími z různých vědních oborů (muzikologie, hudební 

psychologie i sociologie, kulturologie a dalších). Tím druhým byla ‚sociální psychologie 

komunikace‘ (Psicologia sociale e della comunicazione), zkoumající mimo jiné vliv percepce 

zvuku, paralingvistických
3
 a behaviorálních jevů či segmentace paměti na mezilidské 

sdělovací procesy.  

 

Po návratu na svou alma mater jsem chtěl v tomto studijním směru pokračovat, avšak k mému 

zklamání jsem zde nenašel ekvivalent ani k jednomu ze zmíněných kurzů, přestože se zde 

studují podrobně všechny textuální i vizuální složky mediálního obsahu, včetně fotografie, 

filmu, reklamy, módy a počítačových her. Zvuková a hudební složka má přitom podstatný 

podíl na utváření významu mediálních sdělení, v nichž je využíváno jejího podprahového 

efektu a přesvědčovacího potenciálu. To se projevuje i v trendech technologického a 

společenského vývoje – ať už jde o propagandistické využití hudby, o nezadržitelnou 

konvergenci médií, tedy o prolínání všech zmíněných složek mediálního obsahu, o 

ozvučování veřejných prostorů, o rostoucí marketingové náklady obchodních společností a 

politických stran na hudební složky reklam a ‚zvukovou image’ či o nezanedbatelnou úlohu 

hudebního průmysl jakožto svébytného média tak, jak o něm mluví Denis McQuail (2009). 

Především však vzhledem k vývoji naší percepce zvuku v souvislosti s tzv. zvukovou inflací.  

Jelikož lidské ucho na rozdíl od oka nemá víčko, je vždy otevřené, dokonce i když spíme. Je 

proto vystaveno širokému spektru signálů, které netřídí selektivně – neostří na zdroj vjemu. 

Sluch je tedy méně subjektivně organizovaný než zrak a výrazná část slyšeného je vnímána 

podprahově. Tato nenápadná hranice mezi slyšením a posloucháním je tudíž zásadním 

prostředkem sebeobrany proti manipulaci s naším podvědomím. V důsledku všudypřítomného 

akustického smogu velkoměst se přitom každým dnem ztenčuje a posouvá. Naše ucho 

postupně přichází o citlivost a stává se pasivním, snáze manipulovatelným receptorem. 

                                                

3 Paralingvistika studuje tzv. suprasegmentální rysy jazykové komunikace, tj. všechny lingvistikou nezkoumané 

jevy, které se podílejí na dorozumívání (vlastnosti a projevy hlasu, hlasivek, artikulace, rozsahu, dýchání, atd.) 
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Ztrácíme tak nejen vůli poslouchat, ale i s ní související schopnost vzájemně si naslouchat, 

která je základním předpokladem jakékoli mezilidské komunikace a porozumění. Studovat 

zvukovou a hudební formu komunikace se tedy dnes jeví důležitějším, než kdy předtím. 

 

2.2 Metodika a problém ideologie v hudebním diskurzu 

 

Druhá kapitola této práce nabídne stručný přehled historického vývoje hudební komunikace a 

a metod jejího výzkumu, v třetí kapitole je pak představena navrhovaná multidisciplinární 

metoda výzkumu, která je v  kapitole čtvrté otestována. Opírá se o postupy soudobých 

hudebně psychologických výzkumů a o sémiotické poznatky dvou italských vědců – Umberta 

Eca a Gina Stefaniho.  

Gino Stefani, profesor hudební sémiologie a metodologie hudebního vzdělávání na 

univerzitě v Bologni, věnoval celý svůj život hudbě – jak coby muzikant, tak jako hudební 

teoretik, výzkumník a propagátor tzv. metodiky nenásilného hudebního vzdělávání E.M.N. 

(Educazione Musicale Nonviolenta). Jejím pilířem a hlavním Stefaniho přínosem pro oblast 

hudebního výzkumu je pětiúrovňový model hudebních kompetencí, jehož základnu tvoří 

‚antropologické‘ univerzum kódů sdílených všemi lidmi bez ohledu na jejich kulturní původ, 

zatímco další kompetence už jsou společensky, vzdělanostně a kulturně determinované. 

Stefaniho teorie však jde mnohem dál – odhaluje, jak je prostřednictvím ideologického 

přepínání kódu a dogmatického vzorce zmíněného v úvodu podkapitoly 1.1 hudební diskurz 

opanován a manipulován jak hudebním průmyslem, tak skupinami expertů – hudebních 

novinářů, kritiků a muzikologů. Ti v něm z titulu své povolanosti uplatňují svou moc 

podsouváním nebo přímo určováním toho kdo, kde a jak se může a má o hudbě vyjadřovat. 

Takto rozdané karty pochopitelně vyhovují zejména hudebnímu průmyslu, který v éře 

konvergence médií, a ‚internetové revoluce‘ postupně ztrácí kontrolu nejen nad hudebním 

trhem, ale i nad hudebním diskurzem a čím dál víc se o ni musí přetahovat s aktivními 

‚produživateli‘, tedy aktivními spolutvůrci mediálního obsahu. Většina společnosti je proto 

cíleně udržována v povědomí své nekompetentnosti, jehož typickým projevem jsou věty jako 

„Já jsem laik. Hudbu mám rád, ale nerozumím jí.“ či „Já nemám hudební sluch“ apod. První 

tvrzení je přímo protimluvem, vyvracejí ho současné poznatky psychologů o propojení 

řečového centra mozku s centrem hudebním, podle nichž by takový jedinec nebyl schopen 

komunikovat.  Obě tvrzení pak přesvědčivě vyvrací zmíněná Stefaniho metoda, která je ve 

svém důsledku přínosná jak pro badatele, tak pro samotné účastníky výzkumu. 
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2.3 Metoda, výzkum, analýza a ověření diskurzivních kompetencí 

 

Stefani i jiní badatelé, o jejichž poznatky se tato práce opírá (Richard Middleton, Francois 

Delalande, Patrik N. Juslin, Ulf Gabrielsson a další) upozorňují, že není možné studium 

hudební komunikace vytrhnout ze společenského kontextu, v němž teprve hudební obsahy 

nabývají významů. Proto odmítají zjednodušující vizi klasické muzikologie, zkoumající 

hudbu z gramatického a syntaktického hlediska jako uzavřenou a nedotknutelnou formu, v níž 

jsou již všechny možné obsahy a jejich významy zakódovány geniálním tvůrcem a dekódovat 

je může jen rovnoměrně kongeniální a vzdělaný expert. Takový přístup klade rovnítko mezi 

(ne)gramotnost a (ne)schopnost komunikovat (sic!), což nás vrací zpět k již zmíněnému 

oxymóronu o ‚hudebním hluchu‘. Jak již však prokázalo mnoho psychologických, 

antropologických či kulturálních výzkumů, hudba není jen systémem gramatizovaných a 

syntaktických struktur. Je sítí sdílených významů, které vznikají a jsou aktivně dotvářeny 

během nejrůznějších společenských praktik, v nichž se vyskytuje – ty navíc zpětně ovlivňují 

způsob, jakým je další hudba tvořena.  Dochází tak k nekonečné cyklické sémióze, která 

zůstává i přes svou významnost, pro jakoukoli strukturální formu analýzy neviditelná. 

 Právě tyto kulturně a mezikulturně sdílené kompetence tvoří první dvě úrovně 

zmíněného Stefaniho modelu, z nichž vychází i jeho třífázová výzkumná metoda. V první fázi 

výzkumník zaznamená spontánní verbální či nonverbální reakce respondentů na hudební 

podnět (v mém případě formu dotazníku). V další fázi provede analýzu těchto dat (v mém 

případě analýzu sémiotickou a hudebně-psychologickou), případně i jejich srovnání 

s expertním materiálem (recenze, kritika, anotace díla) a vyzve respondenty k určení 

konkrétních částí či prvků skladby, k nimž se dle nich vztahují výrazy, které uvedli. Jejich 

odpovědi výzkumník porovná s výsledky analýzy, aby respondentům demonstroval, kolika 

hudebními kompetencemi již disponují, aniž by si to uvědomovali a naznačí, jak jich mohou 

využít a dále je rozvíjet.  

 

  Takto společensky kontextualizovaná forma výzkumu je tedy cestou k dvojímu 

poznání. Na jedné straně je takový multidisciplinární výzkum přínosem pro společenské vědy, 

kterým může posloužit mimo jiné a) k postupnému zmapování českého hudebního diskurzu b) 

v rámci něj k odhalení skrytých kauzalit a technik přepínání ideologického kódu různými 

zájmovými skupinami a c) k rozvinutí teorií hudební sémiózy, které bude možno využít při 

rekonstrukci stávající neuspokojivé metodiky hudebního vzdělávání.  
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Na straně druhé otevírá mysl a uši jeho účastníkům. Ukáže jim, že pouhý proces 

uvědomování si určitých podvědomých vjemů vede k prozření netušených kauzalit a k 

zjištění, že z podstatné části již hudbě rozumí, jen své nevědomě sdílené kódy nikdy 

nezkoušeli přeložit do slov, neboť byli doposud přesvědčováni, že hudbě jako laici nerozumí. 

Objeví tak, že dvěma základními úrovněmi ‚lidových kompetencí‘ již disponují a že ty další 

tři kompetence expertní (které úzce souvisejí s již zmíněnou hudební gramatikou, jsou však 

pouze nadstavbou kompetencí sdílených), nejsou zdaleka tak nedosažitelné a významné, jak 

jim bylo doposud naznačováno a že i aktivní muzikant se bez nich v dnešní době může obejít, 

aniž by to snižovalo hodnotu jeho tvorby. Takový svobodný ‚homo musicus‘, kterého v sobě 

objeví, není již nadále nevědomým účastníkem hudební komunikace, pasivním konzumentem 

odsouzeným k mlčenlivosti, ale stává se postupně samostatnějším a uvědomělejším 

účastníkem diskurzu a semiózy. Je tedy pozornější a odolnější vůči ideologickému, 

manipulativnímu užití hudby a zároveň tolerantnější k rozdílnosti, tedy k diskurzivnímu 

pluralismu, který bourá diskriminační a ideologické bariéry mezi příznivci jednotlivých 

hudebních žánrů. Ty jsou stavěny konvenčním a často velmi nespravedlivým rozlišováním 

toho, která hudba je seriózní či neseriózní, klasická či populární, lidová či komerční a 

podobně. 

 

2.4  Terminologie 

 

Výzkumně analytická část této práce si klade za cíl demonstrovat, že hudební diskurz nemusí 

být výhradním hájemstvím hudebních expertů a profesionálů, tedy že mluvit o hudbě 

pregnantně a výstižně lze i bez znalostí odborné hudební terminologie, které mohou být někdy 

naopak překážkou. Záměrem je i přiblížit navrhovanou metodiku širší české akademické obci, 

která by ji mohla využít a dále rozvíjet v různých vědních oborech. Text by proto měl být 

přístupný i čtenářům bez hudebního vzdělání a k jeho srozumitelnosti by měly přispět 

poznámky pod čarou vysvětlující některé odborné výrazy a uvádějící konkrétní příklady.  

Jelikož české i anglické verze Ecovy Teorie sémiotiky (2009, 1979) jsou značně zavádějící a 

literatura týkající se výzkumu hudební komunikace se zatím nedočkala českého překladu, 

vycházel jsem hlavně z italských a anglických originálů. Dalším úkolem této práce je tedy i 

převést do českého jazyka doposud nepočeštěnou terminologii. Některé nejednoznačně 

přeložitelné pojmy budu proto uvádět i v původním jazyce pro ponechání možnosti 

alternativního překladu. Pokud by kdokoliv z čtenářů přišel na vhodnější ekvivalent, budu 

rád, když mě kontaktuje.  
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2.4.1 Hudební korpus
4
 

 

Co je to vlastně hudba? Tato otázka by měla padnout v úvodu jakékoliv teoretické či 

výzkumné práce hudbou se zabývající. Nepadne-li, může to být znamením naivity autora 

nebo naopak jeho přílišné sebejistoty. Většinou však takové (ne)počínání implikuje autorův 

předpoklad, že právě ta hudba, kterou se ve své práci zabývá, je tou ‚pravou‘, zatímco ta 

ostatní je nepodnětná, podřadná či jinak nehodná vědeckého zkoumání. Jak bude patrné 

v následujících kapitolách, jsou to právě takové (nevyřčené) ideologické předsudky a rigidní 

kategorizování hudebního spektra, které jsou epistemologickým prahem některých 

metodologií či přímo celých vědeckých disciplín. 

 Jakkoliv se otázka „Co je to hudba?“ může jevit banální, každý, kdo se ji pokusí 

uspokojivě zodpovědět, musí uznat, že zdání klame. Je i ptačí zpěv hudbou? A co tlukot 

lidského srdce či kladiv na stavbě? Švitoření meluzíny? Recitace poezie? Nepomůže tedy ani 

otočení otázky na „Co tedy hudba není?“. Hudba, podobně jako vesmír či lidská psýché, patří 

k těm oblastem bádání, které se s každým novým poznatkem zdají stále hůře ohraničitelným 

univerzem. Proto by rozhodné zodpovězení této otázky bylo stejně závažnou chybou jako její 

nepoložení. Stejně jako je cesta často cílem, je váhání občas jediným možným vskutku 

objektivním vědeckým přístupem. I tato práce a metodika v ní navržená je proto jen jednou 

z mnoha možných cest vedoucích k jednomu společnému cíli – k lepšímu pochopení toho, 

kam až je možné při mapování současného hudebního kontinua dojít, aniž bychom jej při tom 

museli kvótovat. 

 Zde by mohla pomoci zmínka o skladateli Johnu Cageovi. Ten ve své slavné skladbě 

"4:33" nechal partituru prázdnou a na koncertě tak klavírista čtyři minuty a třicet tři vteřin 

pouze sedí. Sem tam otočí list partitury a pootevře víko klavíru. Zatímco obecenstvo marně 

čeká na první tón, vnímá se zvýšenou citlivostí jakýkoliv ruch v sále i mimo něj. Dutí větru 

opírající se o zdí koncertního sálu, bubnování kapek do jeho střechy a šepot netrpělivého 

obecenstva. Jelikož Cage byl vyhlášený i svým rafinovaným smyslem pro humor, dal by se 

tento experiment chápat jako vtipná narážka na konvenční zvyklosti západního ‚vážno-

hudebního‘ světa, či jako důkaz toho, že ticho neexistuje. Jeho hlavní smysl však tkvěl jinde. 

Cage takto názorně demonstrovat své (zen buddhismem ovlivněné) přesvědčení, že hudba je 

všude. I tam, kde ji nečekáme. I v nás samých. 

                                                

4 (Z. angl. ‚body of music‘) Soubor hudebních děl zkoumaný určitou vědeckou disciplínou či metodikou 
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 Podobnou perspektivu skýtá i tvrzení, že hudba je jen jedna, či že hudbu lze dělit jen 

na dobrou a špatnou. Avšak současný hudební diskurz bohužel takto neutrální či explicitně 

subjektivní pozici nenabízí. Aby laici, ale i vědci či novináři mohli hudbu, o níž se vyjadřují, 

nějak ‚uchopit‘, nezbývá jim než se uchýlit k zavedeným sémantickým kategoriím čili k tzv. 

‚škatulkám‘, aby tak příjemci sdělení usnadnili orientaci. Avšak i přes veškeré snahy 

hudebních teoretiků objektivně zrevidovat a klasifikovat hudební žánry, všechny výsledné 

modely vyznívají ideologicky či normativně, což je tím patrnější, čím menší počet kategorií 

obsahují. Příkladem budiž obvyklá dichotomie vážná (či klasická) hudba – populární hudba 

( či popmusic). Stačí zapátrat po prvních konotacích či etymologii těchto výrazů a hned vyjde 

najevo jejich víceznačnost, nepřesnost a vágnost. Termín ‚populární‘ vycházející z latinského 

‚populus‘, (lid, ale taky národ či dav) může v závislosti na zvoleném kontextu či použitém 

ideologickém kódu znamenat ‚obecně přístupná či srozumitelná‘ nebo také ‚oblíbená‘.  

Snadno ale také nabývá pejorativního zabarvení ve smyslu latinského ‚vulgus‘ (obyčejní lidé, 

dav, cháska), když je spojován s ‚nízkou‘ kulturou méně vzdělaných společenských vrstev. 

Nabízí se též ekvivalent ‚lidová‘, který je však v češtině spojován s hudbou folklorní. 

V češtině používaný termín ‚pop music‘ či jen ‚pop‘ je pak většinou asociován s nenáročnou, 

komerčně úspěšnou hudbou tzv. nejnižšího společného jmenovatele, ovšem významy výrazů 

populární hudba a pop music (na rozdíl od jejich anglického úzu) v češtině často splývají. 
5
  

 Zde se nebudeme pokoušet o definici hudby jako takové, ani o její demarkaci na 

jednotlivá teritoria, jímž by se určitá disciplína či metodika měla výhradně věnovat. Je však 

na místě orientačně načrtnout konkrétní část hudebního korpusu, která poslouží jako 

výzkumný vzorek této práce, aniž bychom se tak vymezovali vůči hudbě ‚jiné‘ či vytrhávali 

zvolený vzorek z jeho celohudebního kontextu. Tato práce je psána na katedře mediálních 

studií a vzhledem k tomu, že dosavadní výzkumy hudební komunikace se věnovaly nejméně 

tzv. ‚hudbě populární‘, která má přitom na hudebním obsahu v současných médiích největší 

podíl, byl záměrně zvolen vzorek právě z této oblasti. Proto tato práce bude bilancovat i 

možnost aplikace konkrétních metodik na tento druh hudby (to nicméně neznamená, že by 

metodika v této práci navrhovaná byla vhodná pouze pro aplikaci na populární hudbu – viz 

kapitola 3.).  

 Jakkoli se autor této práce s dělením hudebního kontinua neztotožňuje, což se snažil 

naznačit uvedením jednotlivých kategorií v uvozovkách, bude je zde z operativních důvodů 

                                                

5 Pro etymologii a vývoj pojmu ‚popular music‘ v angličtině a pro přehled hudebně teoretických pokusů o 

definici a kategorizaci hudby viz Middleton 1990:3-15 a Williams 1976:198-9 
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muset používat a bude tak dále činit již bez uvozovek. Čtenáři by se tedy měli mít na pozoru a 

nahlížet pod povrch těchto výrazů, pod kterým je vše relativní. Co bylo kdysi populární, může 

být dnes považováno za klasické (i naopak) a je zřejmé, že ‚vážná hudba‘ vůbec nemusí být 

vážná. „Ať už jsou z těchto termínů použity kterékoliv, jejich obsahy by neměly být 

považovány za absolutní“ (Middleton 1990:7) 
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3 Historicko metodologický rámec vývoje hudební komunikace a 

jejího výzkumu 

  

3.1 Panorama tendencí a disciplín 

 

Každý, kdo navrhuje novou či kombinovanou metodiku výzkumu, by se měl nejprve 

s pokorou ohlédnout za tím, co již v dané oblasti vykonali jeho předchůdci. Původním 

záměrem této práce bylo představit v českém akademickém prostředí chybějící širší, 

systematický obzor společenskovědních přístupů věnujících se výzkumu hudby. V mezidobí 

od schválení tezí po sepisování této diplomové práce se však takový komplexní přehled 

vyskytl v dizertační práci Koncepce studia populární hudby pro česká mediální studia, která 

byla obhájena na katedře mediálních studií FSV UK. Autor Michal Pospíšil v ní učinil 

významný krok směrem k zformování doposud chybějícího samostatného podoboru studií 

hudební komunikace v rámci českých mediálních studií (autor mimo jiné komplexně shrnuje 

všechny hlavní vědecké disciplíny věnující se výzkumu hudby). V souvislosti s tím bylo 

nezbytné přehodnotit priority této diplomové práce, a proto se v ní zaměříme na ty vědecké 

obory, které hudbu zkoumají jako komunikační proces, tedy proces sdílení významů, (ale také 

emocí a pocitů, s nimiž jsou provázané), při němž dochází ke kódování a dekódování, 

případně vztah hudby a jazyka. 

Feld a Fox rozlišují v přístupech takových disciplín dvě základní tendence – 

absolutismus vs. referencialismus a tuto dichotomii doplňují ekvivalentními výrazy –  

formalismus (či strukturalismus) vs. expresionismus (1994:30), přičemž v této práci bude 

užíváno variant strukturalismus vs. referencionalismus. Strukturalistický přístup považuje 

hudbu za uzavřený formální celek, v kterém jsou již všechny významy obsaženy a musí být 

proto zkoumány výhradně v jeho rámci. Referencionalistický postoj naopak vidí v hudbě 

odraz skutečného světa. Její významy proto zkoumá na základě věcí či jevů, k nimž hudba 

odkazuje. Tato práce, jak bude nejlépe patrné v třetí kapitole, bude zaujímat relacionistický 

postoj, tedy pozici mezi těmito hlavními tendencemi, která však má blíže k referencionalismu 

než k strukturalismu. 
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3.2 Historicko-zeměpisný rámec 

 

Vzhledem k zvolenému vzorku populace a hudebnímu stimulu (viz 4.6.3 a 4.6.5) je 

zeměpisným rámcem této práce je tzv. západní kultura evropské civilizace. Je však nutno 

podotknout, že vymezování zeměpisných rámců je z empirického hlediska při soudobém 

intenzivním trendu globalizace, potažmo glokalizace, čím dál tím těžším úkolem. Kódy 

tradičních lokálních kultur prosakují prostřednictvím kanálů masových médií a původní jasně 

načrtnuté linie se tak rozpíjí (sylogismem však je, že tyto jevy dávají vzniknout novým, dříve 

nepředstavitelným odstínům) 

Ani historické zarámování na tak omezeném prostoru, jakým je jedna podkapitola 

diplomové práce samozřejmě není snadné, žádá-li si shrnout tak komplexní historii, jakou má 

za sebou hudba. Přesto je nutné, byť alespoň stručně a povrchně (avšak tam, kde to bude 

nutné, nahlédneme i pod povrch známých historických faktů), zrekapitulovat dosavadní vývoj 

koncepcí a zkoumání hudební komunikace a významů hudby v rámci západní kulturní tradice 

a zařadit tak metodickou a výzkumnou část této práce do jejího kontextu. Ve stručnosti se 

tedy podíváme na to, jak se v průběhu jednotlivých historických epoch vyvíjel pohled na 

komunikační funkci hudby a jaké společenské skupiny se převážně podílely na utváření 

hudebního diskurzu.  

 

3.3 Antika 

 

V kolébce západní kultury, antickém Řecku, nebyla hudba (zvaná tehdy múzickým uměním) 

samostatnou uměleckou disciplínou, ale plnila důležitou společenskou funkci jako 

komplementární součást tance, dramatu, poezie, mytologie, ale i výchovy. Jejím posláním 

bylo šířit krásno a harmonizovat duši občanů městských států (polis). Koneckonců ani umění 

v dnešním slova smyslu nebylo tehdy svébytnou jednotkou, ale tvořilo součást širšího celku 

lidských dovedností, znalostí či řemeslné zručnosti, zvaného techné. 

Pythagoras na základě svých měření akustických vlastností nástrojů, kmitočtových 

parametrů libozvučných tónů a akordů či metriky skladeb, spatřoval v hudbě matematicky 

přesný, propracovaný řád, jehož hlavní stavební jednotkou jsou čísla a který je tedy vhodné 

studovat především kvantitativně. Z jeho učení vznikla škola kánoniků, kteří hudbu 

považovali za ztělesnění exaktních přírodních i vesmírných zákonů a boží prozřetelnosti (tzv. 

hudbu sfér).  
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Vedle tohoto směru se rozvíjela škola harmoniků vycházející z učení Aristotela, který 

múzické umění považoval spíše za světský prostředek vhodný výchově, harmonizaci a 

rozvíjení ctností občanů. On a jeho následovníci, na rozdíl od kanonické akcentace 

matematičnosti a božského řádu, vnímali hudbu jako lidskou činnost pramenící především 

z intuitivního potenciálu člověka a jeho sluchové zkušenosti. Svou pozornost soustředili také 

na schopnost hudby vyvolávat konkrétní emoce a působit tak terapeuticky či kultivačně na 

lidského ducha, ale i činy – podobně, jako se umění rétorickému dařilo manipulovat s lidskou 

myslí a konáním v souladu se záměrem řečníka. 

Vedle těchto dvou směrů se k hudbě vyjadřoval i Platón. Zdůrazňoval její společenskou 

funkci spočívající v rozvíjení lidských ctností a byl tak k ní shovívavější než k ostatním 

uměleckým disciplínám, v nichž viděl nežádoucí rozptylování duše, která by měla směřovat 

k idejím krásna a dobra. Soustředil se na přísné normativní vymezování vhodných hudebních 

postupů (tónin či rytmů) a na rozdíl od Aristotela nepřipouštěl zábavní či terapeutickou funkci 

hudby. 

 

3.4 Středověk – rozchod světského a duchovního 

 

Z antických kořenů vycházející dichotomické pojetí hudby (kanonici vs. harmonici) přetrvalo 

až do středověku, kdy se propast mezi duchovním a světským pojetím hudby stále více 

prohlubovala v souvislosti s rozvojem a institucionalizací křesťanství. Církev neváhala využít 

emočního a komunikačního potenciálu hudby k potlačení pohanství, upevnění své pozice a 

šíření víry prostřednictvím liturgických zpěvů.  K tomu výrazným způsobem přispělo 

zavedení notace, jež umožnila vznik komplikovanějších polyfonních (vícehlasých) skladeb, 

které svou matematickou komplexitou evokovaly nedosažný, vyšší božský řád. Obdobný 

význam mělo i zavedení temperovaného ladění, v němž všechny sousední půltóny mají tentýž 

interval. Toto ladění se sice nepatrně liší od ladění přirozeného, umožnilo však hrát na jednom 

nástroji s pevně nastavenými tóny (cemballo, varhany či později klavír) ve všech dvanácti 

diatonických stupnicích. Notace a nástroje umožňující temperované ladění se vzhledem ke 

své lidové nedostupnosti staly nástroji, které svěřily ‚vyšší‘ tvůrčí kompetence výhradně do 

rukou hrstky gramotných jedinců. Tím se navázalo na antickou tradici kanoniků a umění ve 

smyslu obecného antického techné bylo ve středověku rozděleno do dvou kategorií, přičemž 

hudba byla zařazena mezi artes liberales (svobodná umění) a studována spolu s matematikou, 

astronomií, logikou či gramatikou. Ostatní umění spadala do podřadnější kategorie artes 

vulgares (umění služebná, pospolitá či mechanická), kterým se nevěnovala akademická 
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pozornost (právě od tohoto výrazu – vulgares od singuláru vulgus – pramění již zmíněné 

negativní konotace výrazu populární / lidový).  

Vedle hudby náboženské se však rozvíjela i hudba světská, vůči níž se církev 

vymezovala, neboť si byla dobře vědoma jejího subverzního potenciálu. Věnovali se jí 

především negramotní, potulní muzikanti, kteří si repertoár předávali orálně, tj. na základě 

sluchu, intuice a improvizace. Ty byly v profánní hudbě nezbytností, vzhledem k tomu, že 

skladby nebylo možné zapsat a každé provedení tak bylo volnou variací na předchozí 

interpretace.  

Již v tomto bodě je vhodné zmínit výzkumnou metodu zvanou „oral-formulaic 

theory“ (teorie orálních formulí/schémat), kterou vyvinuli Alberd Loyd a Milman Parry za 

účelem prozkoumání původu gigantických eposů jako byl Illias a Odysea připisovaný 

Homérovi (Lord 1960). Zjistili, že ve skutečnosti jde o kolektivní dílo, za jehož vznikem stojí 

mnoho neznámých negramotných autorů, kteří si jednotlivé části eposu předávali orální 

formou prostřednictvím mnemotechnických pomůcek, nazvaných Loydem a Parrym orální 

formule. Šlo o opakující se ‚prefabrikované‘ motivy (náměty, verše, fráze, epická klišé), 

z nichž byl celý epos v průběhu mnoha improvizačních cyklů vystavěn. Není náhodou, pokud 

takový proces čtenáři připomíná kompozici moderní populární hudby či teorie o vzniku 

jazyka – i proto se k Lord-Parryově metodě (jak je také někdy zvána) ještě vrátíme později.  

 

3.5 Renesance, baroko, klasicismus – hudba mezi nebem a Zemí 

 

Po období svázanosti svou převážně liturgickou úlohou se ‚vzdělaná‘ hudba (artes liberales) 

v období renesančních dvorů a humanismu dočasně osvobozuje od silného církevního vlivu a 

přibližuje se v duchu aristotelské tradice k lidem. Hudební komunikace je znovu chápána jako 

především lidská činnost a interpretace její symboliky sestupuje z nebeských sfér zpět na zem. 

Hudebníci se těší štědré podpoře mecenášů a objevují se tak první profesionální skladatelé. Ti 

se zajímají o vliv hudby na lidské emoce, experimentují s možnostmi napodobování 

přírodních i jiných mimohudebních zvuků a dávají prostor improvizaci.  

 

V baroku částečně přetrvává tradice dvorních skladatelů, ale výrazná část ‚vzdělané‘ hudby 

vrací do služeb církve. S temperovaného ladění a tudíž i rozšířením nástrojového inventáře se 

rozvíjí harmonické a dynamické postupy a vzniká rafinovaná afektová teorie, která v rámci 

komunikačních funkce hudby systematizuje techniky umožňující vyvolání konkrétních 

citových reakcí u posluchačů. Toho se docilovalo například dynamickými skoky rytmiky či 
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melodickými prvky vytvářejícími napětí a očekávání. Ubývá prostoru pro improvizaci, která 

čím dál víc ustupuje pevně daným partiturám. 

 

Klasicismus přináší rozvoj měšťanské třídy, která se začíná aktivně zapojovat do hudební 

tvorby a komunikace a omezovat v ní vliv církve a šlechty. Bohatě ornamentální, dekorační 

styl baroka akcentující citovost a zbožnost postupně nahrazuje střízlivost a symetričnost. 

Důraz je vedle citovosti kladen čím dál víc na racionální rovinu hudby (již plně odkázanou na 

striktní notaci), které jsou opět připisovány rétorické schopnosti a pod vlivem rozvoje 

exaktních věd je pozorována její podobnost s jazykem.  

 

„Hudební významy již nepotřebovaly být ospravedlňovány odkazováním k textu písně, který je mohl přenášet, 

ani k způsobu, jakým byly přenášeny (k jejich ‚prosodii‘6); instrumentální hudba začala být považována za 

schopnou přenosu významů svými vlastními prostředky“ (Cross a Tolbert in Hallam et. al. 2009:27) 

 

3.6 Romantismus 

 

V romantismu vrcholí tendence přesunu hudební produkce do rukou profesionálních 

skladatelů a do velkých koncertních síní, které začínají vznikat v rychle se rozvíjejících 

velkoměstech. Úměrně tomu se proměňuje i charakter ‚vzdělané‘ hudební tvorby – vznikají 

velkolepé symfonické skladby pro početné orchestry, jejichž partitury jsou natolik komplexní, 

že se jimi začínají intenzivně zabývat badatelé z oborů matematiky, filosofie či estetiky a 

z jejich zkoumání se v druhé polovině 19. století ustanovuje muzikologie – první samostatná 

věda věnující se systematickému zkoumání hudby. V souvislosti s rozvojem tištěných 

periodik se muzikologové do hudebního diskurzu začínají výrazně zapojovat i v roli 

hudebních kritiků, považovaných nejen za povolané hodnotitele estetické kvality hudebních 

děl, ale i za přední interpretátory jejich významu. Přesun ‚vzdělané‘ hudby do velkých 

koncertních sálů je spojen i s dvěma zásadními změnami týkajícími se společenských rolí 

tvůrců a publika:  

1) Došlo k ustanovení nového etického kodexu, který role účastníků hudebně 

komunikačního procesu rozdělil na bázi aktivity a pasivity. V nezpochybnitelné ústřední roli 

tak stanul tvůrce či interpret, zatímco jedinou úlohou poučeného (součástí etikety bylo i 

nastudování průvodních informačních materiálů ke koncertu), avšak statického, v tichosti 

sedícího obecenstva, byl soustředěný, kontemplativní poslech následovaný potleskem. Do té 

                                                

6 Souhrnné označení zvukových vlastností řeči (intonace, přízuku, barvy hlasu atd.) 
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doby přitom bylo obecenstvo běžně aktivní součástí jak světských, tak nábožensky 

orientovaných hudebních představení – při bohoslužbách se zapojovalo do sborových zpěvů, 

na dvorních koncertech tancovalo a v opeře projevovalo hlasitě své reakce tleskáním, 

pokřikováním či vyžadováním zopakování oblíbených árií, podobně, jako je tomu dnes na 

koncertech populární hudby (viz Byrne 2012: 13-21).  

2) Započala komercionalizace hudby – vstupenky do koncertních síní, stejně jako 

první tištěná periodika, nahrávky, veřejné hudebně-naučné materiály či hudební nástroje 

s temperovaným laděním sice byly volně k prodeji, ale vzhledem k jejich vysoké ceně došlo 

k segmentaci publika i čtenářů na vzdělané i nevzdělané dle příslušnosti k společenským 

vrstvám. Vstup, předplatné či vlastní klavír v domácnosti si mohli dovolit pouze příslušníci 

bohatší třídy vzdělaného měšťanstva, která tak získala výhradní přístup k hudbě romantických 

skladatelů i k odbornému diskurzu hudebních kritiků. 

Všechny tyto trendy mají za následek historicky nejvýraznější odtržení odborných 

hudebně komunikačních kompetencí od kompetencí lidových v druhé polovině 19. století. Na 

protějších stranách propasti tak stály laická a odborná veřejnost, snáze identifikovatelné, než 

kdy předtím. Lidová, amatérská či ‚nevzdělaná‘ hudební tvorba a spolu s ní rozvíjené 

kompetence sice přežívaly ve všech zmíněných historických epochách, nicméně 

s přibývajícími vědeckými poznatky o hudbě, rozvíjející se hudební teorií a naukou na ní bylo 

hudebními experty čím dál více nahlíženo jako neodborné „fušerství“. Někteří z romantických 

skladatelů se přitom tradicemi lidové kultury inspirovali, jejich díla však zůstala na dlouhou 

dobu mimo dosah většiny příslušníků této tradice.  

 

V moderním věku […] lidé začali věřit, že umění a hudba jsou produkty individuálního úsilí, nikoliv něčím, co 

vzniká v rámci komunity. Kult ojedinělého génia je mocný. Ovlivnil způsob, jakým uvažujeme o tom, jak vzniká 

naše kultura. Často se domníváme, že můžeme či dokonce musíme spoléhat na obdařené jedince, kteří nás 

dovedou na nové místo a poctí nás tak svou jasnozřivostí [insight] a svými výtvory – a přirozeně tou osobou 

nejsme nikdy my sami. (Byrne 2012:269) 

 

 

3.7 Muzikologie 

 

To, že právě v této době se zformovala muzikologie a spolu s ní i hudební kritika, se odráží 

v hudebním diskurzu a pohledu na hudebně komunikační kompetence až dodnes. 

Muzikologie (v českém kontextu také ‚hudební věda‘) je předním muzikologickým slovníkem 

Grove Music Dictionary definována jako „vědecké studium hudby“ (Platt 2014) či „znalost, 
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zkoumání a uvažování o všech množných aspektech hudby“ (tamtéž). Teoreticky by tedy její 

výzkumné metody měly být aplikovatelné a aplikované na jakýkoliv druh hudby či hudební 

diskurz. Ve skutečnosti však muzikologie velmi brzy narazila na svůj práh, jehož příčiny 

spočívají v tom, kde a za jakých okolností vznikla – tedy v Německu druhé poloviny 

devatenáctého století, v období vrcholícího romantismu. Podstata hudby tehdy byla pod 

vlivem filosofie německého absolutního idealismu už od počátku 19. století spatřována v její 

autonomii, tedy v nedotknutelnosti jejích významů a v její estetické hodnotě. Důraz byl 

kladen na citovost a intimitu považované za přímý, subjektivní otisk autorova génia v díle, 

který lze interpretovat pouze v rámci jeho struktury. Tento přístup, vytrhávající studium 

hudby z jejího společenského kontextu, utvořil  „paradigma způsobů, jakými byly nahlíženy 

otázky týkající se hudebních významů a hodnot v západní intelektuální tradici po následující 

dvě století“ (Cross, Talbert in Hallam et al. 2009:27). Problematické důsledky původu 

muzikologie shrnuje Middleton (1990:103-7) do tří bodů: 

 

1) Ideologické členění hudebního spektra vyplývá z výchozího hudebního korpusu 

muzikologie. Tím je hudba rakousko-německé hudební tradice, tedy velkých skladatelů jako 

Bach, Händel, Mahler, Richard Strauss, Beethoven či Schoenberg, pro níž se ustálila označení 

jako ‚klasická‘, ‚umělecká‘ (či také ‚artificiální‘), vymezující ji proti hudbě ‚populární‘,  či 

‚neartificiální‘. Vznik tohoto ‚kánonu dobré hudby‘, který stanovil estetická kritéria 

muzikologie, je spojen i s ‚konstrukcí‘ nového druhu publika, o němž byla řeč v předchozí 

podkapitole (Middleton záměrně užívá pojmu ‚konstrukce‘, aby tak naznačil nepřirozenost, 

umělost tohoto procesu).  

2) Terminologický aparát muzikologie je bohatý na výrazy vhodné pro popis takto 

vymezeného ‚klasického‘ hudebního korpusu, ale stěží aplikovatelný na ostatní druhy hudby, 

pro jejichž charakteristiku jsou stěžejní jiné parametry. Navíc v sobě tyto výrazy často 

implikují i hodnotící konotace, které často zahrnují selektivní koncepty toho ‚co je hudba‘ a 

tedy i ‚co hudba není‘ a ‚jaká být nemá‘. Například výraz „drone“ slovník Grove definuje 

jako monotónní, držený tón vznikající jako vedlejší produkt lidových nástrojů jako jsou dudy 

či niněra (Baines 2014). Drone je přitom běžným stavebním a náladotvorným prvkem v hudbě 

‚populární‘ již mnoho desítek let a především v hudbě ambientní má velkou škálu variací a 

bývá propojován do mnohovrstevnatých, komplexních harmonií schopných zastávat podobně 

stěžejní funkci, jako v ‚klasické‘ hudbě melodie hraná smyčcovou sekcí symfonického 

orchestru.  
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3) Třetím problémem je metodika muzikologického výzkumu, která je zaměřená na 

partitury jako na uzavřené významové celky – zvýrazňuje tak hudební parametry snadno 

zanesitelné do not a naopak ignoruje parametry, které se zapsat buď nedají nebo vznikají 

invencí interpretů při provedení kompozice (záměrné rytmické či melodické odchylky, 

polyrytmy, zvukové efekty, témbry hlasu, slide, blue tóny, mikrotóny, perkusivní údery do 

těla nástroje a následné vibrace) a mnoho dalších hudebních parametrů a prvků, které nejsou 

empiricky změřitelné a definovatelné a pro něž tudíž neexistují notační pojmy či značky, 

často však ani vhodné české ekvivalenty (sound, groove, flow, swing).  Hudba navíc není 

zkoumána jako komunikační proces, v němž jsou výsledné významy spoluvytvářeny 

okolnostmi hudební produkce a zkušenostmi posluchačů, nýbrž jako autonomní, syntaktická 

entita, která má být chápána tak, jak byla zkomponována. Všechny tři zmíněné problémy 

nediskriminují pouze ‚neartificiální‘ hudbu západního světa. Na své limity narazila 

muzikologická metodika i v rámci svého vlastního korpusu, například u hudby Debussyho či 

Stockhausena, ale i u hudby odlišných kultur, která stojí na jiných principech. Podobně jako 

velká část západní lidové či populární hudby nevzniká prostřednictvím psaných znaků a často 

spoléhá na výrazně repetitivní formu kompozice (viz kap. 3.4), která je z pohledu klasické 

muzikologie znakem regrese či triviality. 

  

Middleton navíc z vlastní zkušenosti s klasickým hudebním vzděláním upozorňuje, že 

orientace na zkoumání partitur má i vedlejší účinek na to, jak tradičně vzdělaný muzikolog 

hudbu slyší: 

 

 ‚Notačně-centrické‘ vzdělání navozuje specifický způsob poslechu, který posléze bývá aplikován na poslech 

všech druhů hudby, ať už vhodně či nikoliv. Podstatná část konvenčního muzikologického vzdělání spočívá ve 

schopnosti čtení partitury s její současný ‚vnitřní poslech‘. Avšak co je ‚slyšeno‘ je silně ovlivněno tím, co bylo 

ve skutečnosti – převážně – slyšeno v minulosti [...]. (1990:105) 

 

Orientací na partitury tedy mysl muzikologa učí zhmotňovat abstraktní kompozici a vnímat ji 

jako skutečnou hudbu. Tento proces postupně nevyhnutelně determinuje to, čeho si 

muzikolog v hudbě prioritně všímá a co opomíjí, a proto musí „vyvinout značnou snahu o 

sociální empatii k uvědomění si, že jiní posluchači mohou ve skutečnosti slyšet jiné věci, 

nebo je slyšet v jiných souvislostech“ (tamtéž). I přes ojedinělé pokusy (například Carla 

Dahlhause) o takový otevřený přístup však převážná část klasické muzikologie stále zastává 

elitářský postoj, z nějž přehlíží velkou část hudebního spektra jako nevhodnou vědeckého 

zkoumání, případně, protože si s ní vzhledem ke svým terminologicko-metodologickým 
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limitům neví rady, přenechávají ji jiným oborům či nově vznikajícím hudebně vědním 

odnožím. Přitom muzikologie měla spíše zrevidovat a přizpůsobit své vlastní teoretické a 

výzkumné nástroje tak, aby jimi bylo možné zkoumat co nejširší hudební korpus a mohla tak 

být právem považována za všeobecnou hudební vědu v pravém smyslu slova.  

 

3.8 1. polovina 20. Století 

 

V průběhu jediného století doznala povaha hudebně komunikačních procesů mnoha 

radikálních změn, na nichž měl podíl kromě nebývalého prolínání společenských vrstev a 

etnické migrace i rychlý technologický rozvoj. Postupné zlevňování nahrávek stejně jako 

počátek rozhlasového a posléze televizního vysílání znamenalo zpřístupnění hudby široké 

veřejnosti. Zároveň však přineslo její výraznou komodifikaci a dva nové, mocné hybatele 

hudebního diskurzu – kulturní průmysl a masová média. V jejich spolupráci vzniká globální 

hudební trh, na němž se výrazně prosazuje populární hudba klíčící z amerického blues a 

jazzu, jejichž kořeny však sahají i na africký a evropský kontinent. Dochází tak fenoménu 

‚glokalizace‘ (D’Amato 2004), tedy k mezinárodnímu prolínání lokálních hudebních kódů a 

stylů a utváření jakési nadnárodní, ‚glokální zvukové krajiny‘ (tamtéž), a to nejen v rámci 

žánru zvaného World Music.  

Nahraná a reprodukovaná hudba se postupně stává jednou z hlavních náplní 

mediálního obsahu a pro lepší uchopení tohoto fenoménu v rámci mediálních studií je 

navrhováno označení fonogram (Burnett 1996). Komodifikace a globální šíření populární 

kultury měly za následek zpřístupnění a popularizaci hudby, k níž měla do té doby přístup jen 

malá část společnosti, zároveň však vzhledem k  povaze fonogramů coby jednosměrného 

komunikačního média uváděly posluchače do pasivity.  

Theodor Adorno
7
 v těchto procesech viděl záměrné otupování a umlčování masového 

publika ze strany kapitalistického mocenského aparátu, který tak prostřednictvím tržních 

mechanismů udržuje společenský status quo (Adorno 1976). Tento obecný poznatek je silnou 

stránkou Adornových teorií, o niž se opírá mnoho jeho následovníků zkoumajících populární 

kulturu v kapitalistických společnostech až dodnes. Jeho ostatní axiomy se však ve světle 

kulturologických či sémiotických poznatků jeví přehnanými až mylnými. Například hudební 

                                                

7 Spolu s Maxem Horkheimerem čelní představitel levicově orientované Frankfurtské školy kritické teorie 

(navazující na teorie Karla Marxe a Sigmunda Freuda) usilující o odhalení a demystifikaci procesů 

ideologického manipulování lidské mysli v kapitalistické společnosti. 
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dílo je pro něj uzavřeným celkem, v němž jsou již všechny významy obsaženy a jedinou rolí 

posluchače je tak je dešifrovat při soustředěném, kontemplativně kognitivním poslechu. 

Adorno proto nemilosrdně odsuzuje jakékoliv ‚aktivní prožívání hudby‘ (např. tanec), 

amatérskou participaci i další druhy společenských praktik a funkcí hudby, které dle něj 

pouze degradují hodnotu integrálně koncipovaného díla. Adorno tak přehlíží zásadní 

společenské procesy, v nichž může být hudba aktivně interpretována a nabývat svých 

výsledných významů. Nepřipouští, že by posluchači mohli mít z hudby užitek „aniž by se tak 

stávali ozubeným kolem kapitalistického stroje“ (Byrne 2012:282). Odsuzováním amatérské 

spoluúčasti zároveň bere lidem možnost podílet se na procesu hudební signifikace
8
, neboli 

proniknout s kritickým odstupem do jejích kódů a případně si je přizpůsobit k vlastním 

komunikačním účelům či přímo subverzním aktivitám. Těm přitom ze strany různých 

subkultur, žánrů a stylů čelí všechny politické režimy, ať už levicové či pravicové, které se 

proti nim brání svými vlastními prostředky. Adorno se tak vlastně v důsledku odklání od 

Marxova ideálu umělce v každém člověku, k němuž má naopak blízko Stefaniho koncepce 

společných či sdílených hudebních kompetencí – competenze comuni  –  která přitom směřuje 

k demokratizaci (v apolitickém smyslu slova) hudby a hudebního diskurzu (Stefani 1985). 

V těchto souvislostech přináší pohled na etymologii výrazu komunismus další příklad 

ideologického přepínání kódu (nejen) v rámci hudebního diskurzu. 

 

3.9 2. polovina 20. století – „nové muzikologie“ a nové výzvy 

 

V druhé polovině 20. století se začínají rozvíjet inovativní podobory muzikologie a 

mezioborové disciplíny reagující na nové společenské a technologické trendy, které výrazně 

rozšiřují panorama hudebního kontinua, mění procesy hudební komunikace a v jejichž světle 

se ideologické (korpus), terminologické a metodologické prahy klasické muzikologie jeví 

ještě více limitujícími. Nové metodické směry však často zacházejí ve vymezování vůči 

tradiční muzikologii příliš daleko, především v rámci studií populární hudby. Většinou se buď 

vrací zpět k sociologii a interpretují hudbu výhradně prostřednictvím společenských kategorií 

producentů (hudebního průmyslu) a publika, anebo se uchylují k „agresivnímu 'insiderismu' “, 

který zdůrazňuje, že interpretace hudby je 'intuitivní', 'anti-akademickou' a niternou 

záležitostí. Jde tedy o další antiteze, před kterými Middleton varuje a upozorňuje, že tyto 

antagonistické tendence přitom vyrůstají ze společného předpokladu, že lidová či populární 

                                                

8 Při procesu signifikace dochází k přiřazení znaku významům, což následně umožňuje procesy komunikační. 
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hudba je zcela odlišná od hudby 'akademické' (1990:117) stejně kompetence s nimi 

spojované. 

 Jak však Middleton vysvětluje a demonstruje na jednotlivých příkladech (tamtéž 117-

121), mezi mnoha žánry současné populární, tradiční lidové i ‚klasické‘ hudby přitom existuje 

mnoho spojných bodů a paralel. Například dokládá, jak některá schémata moderního rocku či 

blues vycházejí z tradičních postupů (harmonických formulí) renesanční taneční hudby zvané 

passamezzo moderno (viz také van der Merwe 2002). Zde se můžeme vrátit k teorii orálních 

formulí zmíněné v kapitole 3.4, která dokazuje, jak na základě sdíleného inventáře orálně 

tradovaných schémat mohly vzniknout tak komplexní skladby jako je ‚Homérova‘ Illias a 

Odyssea, bez jediného psaného znaku. Tyto formule jsou “fráze, jejich články a 

věty“ poetické gramatiky, kterou se budoucí lidový básník učí pokaždé „když je slyší 

v písních ostatních básníků“. Jde tedy o podvědomý proces, který „je založený na stejných 

principech jako učení samotného jazyka“ (Lord 1965:36)  

Nadčasovost i univerzálnost Lord-Parryovy metody (která původně byla vyvinuta pro 

rozbor starověkých hrdinských eposů) ověřil Middleton při syntaktickém rozboru skladby 

Jimiho Hendrixe ‚Gipsy Eyes', v němž odhalil, že je vystavěna na obdobném orálně 

kompozičním principu: „Je pravděpodobné, že intenzivní výzkum by odhalil, že pod 

rychlobrátkovým pulsem populární hudby leží, na jiné rovině, výrazné prvky koherence a 

stability“ (1990:136). Middleton tak nabízí narozdíl od plošného, povrchního pohledu na 

hudební vývoj možnost jej vnímat ve více vrstvách. Pod jednotlivými historickými epochami 

plnými syntaktických, sémantických a kulturních změn vidí pomyslný spodní proud, který 

uchovává hlavní konvence. Na nevědomém zachovávání této kontinuity přitom podle něj má 

pravděpodobně větší podíl 'lidová' vrstva, než ostatní vrstvy výše postavené v společensko-

kulturní hierarchii, které mají větší skon ke změnám, obě vrstvy se ale v průběhu staletí 

hudebního vývoje navzájem dialekticky ovlivňovaly (tamtéž 119).   

Takové pojetí nevědomého vývoje západního hudebního jazyka napříč historickými epochami 

je v souladu i se Stefaniho modelem sdílených kompetencí či koncepcí kulturologa Raymonda 

Williamse (1961), jenž rozlišuje 'specifické formy' od 'obecných forem' s dlouhou životností, 

které jsou 'obecným kulturních vlastnictvím' a vyvíjejí se velmi pozvolna, napříč velkými 

epochami v kulturním vývoji lidstva a vzhledem k migraci v období kolonialismu i napříč 

kontinenty. Fáze a rytmy jejich proměn jsou tak (narozdíl od krátkodobějších 'specifických 

forem'), nepozorovatelné z perspektivy dvou či tří generací. Tyto 'nejhlubší formy‘ není 

možné ukotvit v čase či rozfázovat, o což se mnoho historiků pokouší (ibid 122). 
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 Mohli bychom se vrátit i k termínu drón který byl ještě před zavedením notace a polyfonních 

(vícehlasých) kompozic ve středověku (viz kap. 3.4) běžnou součástí hudby, kde sloužil jako 

podklad pro další instrumentaci či homofonní (jednohlasý) zpěv. S rozvojem polyfonie zůstal 

zachován v hudbě lidové (světské – viz kapitola 3.7), díky níž přežil až do století dvacátého, 

kdy byl začal být hojně užíván v populární i experimentální hudbě.  Přesto, že se tento ‚lidový 

prvek‘ vyskytl i v hudbě romantického období (například úvodu Beethovenovy 

‚pastorální‘ symfonie) je klasickou muzikologií přehlížen, což opět souvisí s ideologickými 

limity jejího terminologického aparátu. Tyto příklady dokazují, že (ve velké míře nevědomé) 

lidové kompetence nemohou být uměle oddělovány od kompetencí vzdělaných, stejně jako 

hudební žánry či styly s nimi spojované. V průběhu vývoje lidstva a jeho kultury se vzájemně 

prolínaly a ovlivňovaly. Lidové hudební styly, jak tvrdí folklorista Alan Lomax: „mohou být 

obrazem základních systémů hodnot lidstva, které pracují na nevědomé úrovni a vyvíjejí se 

stejně pomalu jako doby ledové, neboť základní společenská schémata, která je vytvářejí, se 

vyvíjejí stejnou rychlostí“ (1978:50).   

 

Podíl lidových žánrů a kompetencí s nimi spojovaných na celkovém kulturním fondu lidstva 

se pokoušejí prozkoumat obory odklánějící se svou metodikou od klasické muzikologie a 

zařazující svůj výzkum do společenského kontextu, v němž se hudba vyvíjí – 

etnomuzikologie, hudební sociologie, kulturální studia. Společným jevem v jejich přístupech 

k výzkumu hudby bývají homologické teorie, které vidí v podobě hudební komunikace přímý 

odraz vztahů v dané společnosti (hudební psychologii je vyhrazen prostor v 4.6.1). 

 

3.9.1 Kulturální studia 

 

Na poli kulturologie se objevily z hlediska hudební komunikace podnětné studie především 

v souvislosti s rozvojem již neexistujícího birminghamského Centra pro současná kulturální 

studia, které se mimo jiných výrazně inspirovalo teoriemi Stuarta Halla či již zmíněného 

Raymond Williamse. Ten ve svém díle The Long Revolution (1961) přišel s konceptem 

‚struktury cítění‘ (structure of feeling), kterou označoval nevědomě sdílená schémata 

systematizující naše cítění a vnímání světa.  Dle Seana Matthewse tento Williamsův koncept 

implikuje, že cítění je do jisté míry organizované a schématické, tudíž logicky a racionálně 

„uchopitelné“ a proto i (ve smyslu Saussurovy lingvistiky) analyzovatelné. Tento koncept 

tedy nabízí zcela odlišné chápání emocí, než mnoho vědeckých oborů, které v nich spatřují 
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nahodilu, nepředvídatelnou, neohraničitelnou, nespoutatelnou, až anarchisticky 

nepředvídatelnou sílu a odsouvají je proto na periferii svých zájmů jako 'nekvantifikovatelné' 

či 'irelevantní' (Matthews 2001:1).  

 Přínosem kulturálních studií jsou však i výzkumy subkultur 2. poloviny 20. století. Již 

v roce 1950 si David Riesman všiml existence dvojího publika populární hudby – na jedné 

straně skupiny pasivních příjemců (konzumentů) mainstreamových produktů a jejich 

významů a na straně druhé „revoltující“ subkultury, která se vůči hlavnímu proudu 

vymezovala mimo jiné aktivním přizpůsobováním určitého okrajového žánru, včetně jeho 

symboliky a významů, k obrazu svému (Middleton 1990:155). V takovém případě minoritní 

publikum „manipuluje tvorbou (a tudíž i jejím tvůrcem) přinejmenším ve stejné míře, jako je 

tomu v opačném směru“ (Riesman 1950:361) a když člen takového publika  

 

poslouchá hudbu, dokonce i když je sám, poslouchá ji v kontextu imaginárních 'ostatních', s nimiž se 

prostřednictvím poslechu snaží spojit. Produkci masmédií vnímá skrze percepční rámec určité skupiny svých 

vrstevníků. Tyto skupiny nejen že hudební produkci hodnotí, ale zároveň svým členům rafinovaným a 

nenápadným způsobem určují, co by měli v jednotlivých skladbách 'slyšet' (tamtéž:366) 

 

 V rámci subkultur tedy ze sémiotického hlediska dochází k „re-organizaci a re-

kontextualizaci objektů tak, aby v rámci globálního signifikačního systému, který již obsahuje 

zavedené významy těchto objektů, komunikovaly významy nové“ (Hall a Jefferson 1976:56).  

 

3.9.2 Etnomuzikologie 

 

Etnomuzikologické studie se povětšinou zaměřují na zmapování a uchování tradiční kultury 

jednotlivých národů či etnických skupin před následky západního kolonialismu a globalizace. 

Velká část z nich se tedy zabývá společnostmi kulturně výrazně homogenními a většina 

etnomuzikologů proto považuje úzkou provázanost hudby se společenskou strukturou a 

obecným kulturním prostředím za samozřejmé. John Blacking dokonce tvrdí: „Hudba . . . jen 

potvrzuje to, co už v je společnosti a kultuře přítomno a kromě zvukových struktur nepřidává 

nic nového“ (1976: 54).  

Homologické teorie mohou býti užitečné, jsou-li jimi zkoumány dostatečně 

homogenní a stabilní společnosti (domorodé národy, uzavřené etnické komunity, apod.). 

Jejich aplikace na oblast populární hudby, která se vyskytuje různorodých a dynamicky se 

rozvíjejích společenstvích, je však problematická. Pokusil se o to například Charles Keil ve 
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své studii Urban Blues (1966), v níž určil v hudebním a pěveckém projevu B. B. Kinga 

typickém pro styl Urban Blues prvky, které dal do souvislostí s charakteristickými rysy 

afroamerické společnosti (vzorce chování, komunikační idomy spjaté s náboženskými zvyky, 

dikce a rétorika kazatele, kultivace silného povědomí o vlastních kořenech, genderové 

stereotypy apod.). Keil se na rozdíl od jiných etnomuzikologů nepokouší o komplexní 

hudební analýzu daného žánru, soustředí se spíše na společensko-kulturní faktory, které se 

podílejí na dotváření hudebního významu. Homologie mezi společností a její hudbou přitom 

nevnímá jako vrozené, ale jako 'asociativní', tedy krystalizující během socializace a kulturní 

činnosti. Společenskou funkci hudebních významů (solidarita, kulturní identita atd.) tedy Keil 

vnímá jako hodnoty vzorové spíše než funkční. Svou metodou nachází celou řadu 

pozoruhodných kauzalit, ale zároveň přehlíží fakt, že afroamerická kultura nebyla nikdy zcela 

izolována v ghettech od vlivu bílé majority, ale vyvíjela se v interakci s mnoha ostatními (i 

„bílými“) styly, jimiž je do velké míry ovlivněna, stejně jako ekonomickými a 

institucionálními faktory hudebního průmyslu. Kromě toho ani mezi Afroameričany samými 

nepanuje konsensus v hudebním vkusu, někteří z nich se s hodnotami a symbolikou blues 

vůbec neztotožňují (někteří se od ní dokonce přímo distancují, protože odkazuje na dobu 

otroctví a segregace) a naopak – Urban Blues byl přivlastněn a kulturně zaintegrován 

nespočtem mladých bílých Američanů i Evropanů (příkladem může být Eric Clapton). V tom 

právě tkví největší úskalí oborů jako je etnomuzikologie či folkloristika – tím, že se (byť 

s dobrými úmysly) snaží za někdy až každou cenu zachránit tradiční kulturu vybraných etnik 

a jiných menšin, usazují je tak i proti jejich vůli do zakonzervovaných kulturních skanzenů a 

zároveň tak brání začlenit se do ní těm, kteří sice do dané kultury oficiálně nepatří, ale 

podporují a sympatizují s ní. (Middleton 1990: 150-3)  Takový „romantický 

primitivismus“ do vědeckého diskurzu nepatří,  

 

‘zotročuje‘ objekty svých výzkumů stejně jako je kapitalistický kulturní průmysl využívá: černý, dělníkům, 

mladým, těm všem je upíráno právo tvořit, definovat, užívat a interpretovat hudbu jak si přejí a to proto, že se 

jejich praktiky stávají terčem idealizace (tamtéž 169) 

 

3.9.3 Hudební sociologie 

 

Příkladem zpracování podobného tématu v rámci hudební sociologie mohou být studie Johna 

Shepherda, Trevora Wisharta a Phila Virdena. Shepherd (Shepherd et al. 1977) přišel se 

zajímavou aplikací McLuhanových myšlenek na vývoj hudebního jazyka. Na rozdíl od jiných 
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následovníků torontské školy, kteří často sklouzávali k radikálnímu technologickému 

determinismu, však dává Shepherd objekt svého zkoumání, tedy hudební řeč, do 

dialektického vztahu k společenským procesům, v nichž se vyskytuje. Vystavěl tak teorii 

dvou kulturních světů a odlišnosti jejich hudebních jazyků – v tom prvním, orálním (před-

gramotném), převládá stejně jako v mluvené řeči spontánní společenská tvorba, přímočarost, 

improvizace a rytmické mezihry a odchylky, pentatonika
9
, nepravidelné rytmy, špinavé 

témbry. Druhý, gramotný svět charakterizují vědomě manipulované hudební struktury, 

individuálně komponované a odtržené od společenského života, pravidelná rytmika, dur-

mollová tonalita and harmonie (odrážející hierarchii kapitalistické společnosti) a nastavování 

zvukových norem – čistého témbru a přesné výšky tónu. Hudební jazyk gramotného světa má 

tedy mnohem blíže k písmu, než k řeči, což Shepherd přičítá vlivu notace v porenesančním 

západním světě. 

 Na Shepherdovy teorie navazuje Wishart (tamtéž), který vysvětluje, jak vysoce 

gramatizovaný západní hudební jazyk tím, že neomezenou škálu možných zvuků filtruje na 

to, co je možné zapsat do not, omezuje naše vnímání i tvorbu hudby (podobně jako v případě 

Middletonovy úvahy o důsledcích notačně-centrického vzdělání). Wishart dokládá na 

příkladu tzv. ohýbání tónů (pitch infection či pitch bending), neboli odchylování se od 

konvenční západní stupnice, které je typické pro blues či jazz. Když takové tóny (blue tones) 

slyší člověk, jehož sluch je navyklý konvenčním dur-mollovým stupnicím, vnímá je jako 

‚falešné‘
10

. Společně s Virdenem pak Wishart (tamtéž) vysvětluje, že právě tento jev sehrál 

významnou roli při vzniku moderní populární hudby, k čemuž došlo v rámci emancipace afro-

americké menšiny v U.S.A. na přelomu 19. a 20. století. Podobně jako u principu třídní 

diferenciace verbálních kódů (teorie sociologie jazyka) i v tomto případě hudebně gramotná a 

privilegovaná většina utlačovala kulturu hudebně negramotné menšiny, která se začala hlásit 

o svá práva a k níž se připojili i zástupci bílé gramotné majority, kteří se neidentifikovali se 

zavedeným společenským systémem a jeho hodnotami. Mísením tradičních afro-amerických a 

evropo-amerických hudebních stylů tak vzniklo blues. Dle Wisharta s Virdenem, z této 

                                                

9 (z řec. penta – pět) se skládá ze stupnic o pěti tónech. Je typická např. pro hudbu čínskou, na evropském 

kontinentu se dochovala v mnohé hudbě lidové, a dnes je běžná i v moderní hudbě populární (blues, jazz, rock). 

10 Anglický výraz ‚off-key‘ (mimo tóninu) objektivně implikuje existenci určitého konvečního kódu (stupnice), 

který daný tón porušuje, aniž by mu však byla explicitně upírána jeho sémantická (významová) funkce. Český 

ekvivalent ‚falešný‘ tón explicitně vyjadřuje subjektivní, hodnotící pozici, která svádí k extenzionálnímu klamu, 

jak o něm mluví Eco: „Kód nám nebrání chápat propozici, ve kterou se obecně věří, že je nepravdivá. Dovoluje 

nám ji porozumět a pochopit, že je ‚kulturně‘ nepravdivá.“ (2009:83) 
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konfliktní společenské konstelace pak vyklíčila současná populární hudba, díky příchodu 

elektrických médií, které umožnily záznam a šíření hudby rozhlasem a přemostily tak 

dosavadní propast mezi gramatizovaným a orálním hudebním světem. Tyto technologie 

obešly nejen nutnost gramatické kompetence, ale i normativnost notového zápisu a umožnily 

tak přímou kompozici s využitím celého spektra zvuků. To vedlo postupně i k návratu lidově-

orálních tradic bílé většiny, včetně amatérských a pouličních muzikantů, k rozvoji rock'n'rollu 

a dalších žánrů populární, ale i avantgardní hudby, které překračují hranice konvenční 

evropské hudební gramatiky.  

 

Kazetový rekordér a gramofon rozšířily tuto novou hudební tradici založenou na bezprostřední zkušenosti ještě 

dále, mezi milióny mladých hudebních nadšenců, mimo hájemství jakékoliv dominance gramatiky a certifikace 

‚hudební kompetence‘ (tamtéž 150)  

 

Původním účelem kazetových rekordérů přitom nemělo být jejich využití pro amatérské 

nahrávání, kompilování či komponování hudby, byly vyvinuty jako diktafony kancelářské a 

žurnalistické účely. Jak však vysvětloval Raymond Williams v reakci na technologický 

determinismus torontské školy, využití technologických vynálezů je často apropriováno, tj. 

přizpůsobeno různým záměrům oproti původnímu účelu. Renesance svobodné (nejen) 

amatérské tvorby v druhé polovině 20. století měla však mít jen dočasné trvání, neboť 

„nahrávací společnosti si vcelku brzy uvědomily, že by mohly vydělávat více peněz, pokud by 

hudební tok byl jednosměrný a možnost nahrávání tak byla zrušena“ (2012:269), když 

kazetové rekordéry začaly být nahrazovány CD přehrávači. Nicméně pokus potlačení lidové 

kreativity nebyl zcela úspěšný, jelikož kompaktní disky nikdy zcela nenahradily kazetové 

médium a hudební průmysl záhy musel čelit další vlně ‚produživatelské aktivity‘, která se 

zvedla s rozšířením počítačové techniky a s tím souvisejícím postupným zlevňováním a 

zjednodušováním nahrávacího procesu. To umožnilo vznik relativně kvalitních nahrávek 

amatérských muzikantů, kteří si nemohli dovolit pronájmy nahrávacích studií. Nástup 

internetu na konci století pak přinesl v důsledku jevů jako je Web 2.0
11

‚ crowdsourcing
12

, 

                                                

11 Označení vývojové fáze internetového obsahu, který se po prvotní éře statického webu postupně proměnil 

v interaktivní prostředí umožňující a podporující spoluúčast uživatelů na jeho tvorbě (anglicky user generated 

content). Více viz následující tři poznámky k crowdsourcingu, produžívání a folksonymii. 

12 [Složenina anglických výrazů crowd (dav) a source (zdroj)] Způsob získávání obsahu, financí (crowd-

funding), hmotných statků, idejí či služeb, převážně za účelem podpory začínajících umělců či neziskových i 

ziskových projektů, od dobrovolníků, kteří v případě úspěchu projektu obdrží za svůj příspěvek určitou 

kompenzaci či podíl (viz například český portál HitHit.cz či zahraniční kickstarter.com). 
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produžívání‘
13

 folksonomie‘
14

 či internetové pirátství nejvýraznější útlum moci hudebního 

průmyslu. Díky přímé finanční podpoře od dobrovolných dárců a minimalizaci nákladů na 

výrobu a distribuci nahrávek, které je možné snadno šířit přes internet, dostává šanci 

prezentovat svou tvorbu i řada alternativních umělců, pro které dříve zůstávaly dveře 

hudebních vydavatelství zavřené. 

3.9.4 21. Století – Attaliho vize se naplňuje 

 

Spotřeba utváří výrobu […] protože produkt […], na rozdíl od obyčejného přírodního objektu vzniká a stává se 

produktem pouze prostřednictvím spotřeby (Marx 1973: 91) 

 

Chris Anderson, redaktor časopisu Wired přišel v roce 2004 s teorií dlouhého chvostu (Long 

tail theory), která odhaluje pozoruhodný trend ve vývoji internetu a jeho vlivu na vztah 

nabídky s poptávkou (Anderson 2008). Před internetovým boomem byla většina kulturního 

trhu tvořena několika málo globálními mainstreamovými hvězdami, kterým stačilo jednou za 

čas vydat album či natočit videoklip k udržení celosvětové popularity.  Postupně se však 

projevuje specifický rys internetu, který díky své neomezené kapacitě umožňuje nabízet 

pestřejší škálu mediálního obsahu a uspokojovat poptávku i těch minoritních skupin zájemců, 

které se dříve při ekonomických limitech offline trhu (produkční, distribuční a propagační 

náklady) nevyplatilo vydavatelstvím vyslyšet. Tedy teprve v době, kdy mají zájemci možnost 

neomezeného výběru, se rýsuje skutečný charakter lidové poptávky. V pomyslném chvostu 

tak velké množství dříve marginalizovaných umělců stojících mimo mainstream dostává 

příležitost publikovat svou tvorbu a jejich podíl na celkové hudební produkci přesahuje 

několikanásobně podíl pomyslné hlavy křivky – hvězd středního proudu (viz obr. 1). Umělci 

navíc již nejsou nuceni se upisovat velkým vydavatelstvím a mohou svou tvorbu publikovat 

prostřednictvím výše zmíněných volně přístupných distribučních kanálů čí formou přímého 

                                                

13 [V angl. orig. produsage – složenina slov production (produkce; tvorba) a usage (užívání)] Spoluvytváření 

mediálního obsahu samotnými uživateli médií či jejich komunitami většinou bez nároku na honorář, (viz například 

video kanál YouTube.com, fotografické portály jako Instagram.com či flickr.com, servery s filmovými titulky či český portál hudebních 

skupin Bandzone.cz) 
14 [V angl. orig. folksonomy – složenina výrazů folks (lid) a taxonomy (taxonomie; jmenné třídění)] Kolektivní, 

neinstitucionalizovaná forma anotování, katalogizování či klasifikování (anglicky souhrnně tagging – štítkování) 

mediálního obsahu (typicky hudby, literatury či filmu) tzv. ‚odspoda‘, neboli z iniciativy aktivních uživatelů 

internetu, (viz například hudebně informační portál last.fm či filmová databáze čsfd.cz) 
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prodeje posluchačům, kteří se tak navíc cítí součástí tvůrčího procesu, nikoliv jako pouzí 

konzumenti.  

 

 

obr. č. 1. 

 

Tento fenomén se ve světle již zmíněných teorií a výzkumů jeví jako logické vyústění trendu 

k lidové apropriaci hudby včetně jejích klíčových komunikačních kanálů a vyvrací Adornovu 

teorii o rozhodujícím a nezlomném vlivu kapitalistického mocenského aparátu, který 

prostřednictvím populární kultury drží pasivní masu publika pod kontrolou. Spíše nahrává 

teoriím technologických deterministů, k nimž lze zařadit i Jacquese Attaliho, který navrhl 

rozdělení vývoje hudby do čtyř historických epoch na základě převažujícího způsobu její 

distribuce (Attali 1977): první byla érou kolektivní, orálně sdílené hudby končící s vynálezem 

tisku; druhá byla érou ‚reprezentování‘, hudby z partitur prostřednictvím interpretů a 

vyvrcholila v romantismu; třetí představovala éru ‚repetice‘, v níž psanou hudbu nahradily 

nahrávky, v nichž šlo hlavně o co nejvěrnější masovou reprodukci, což zvýhodňovalo 

profesionální umělce a většina pozornosti se tak upínala k několika velkým hvězdám. Tato 

fáze dospěla nevyhnutelně do krize vzhledem k přesycení trhu nahrávkami globálních hvězd a 

měla vyústit v čtvrtou, hypotetickou fázi kterou Attali jen načrtl – lidé v ní touží spíše zapojit 

se do recipročních forem hudební komunikace, mít hudbu na dosah, být její součástí. Slyšet, 

ale i být slyšen. Tento trend skutečně začal nedlouho po vydání Attaliho knihy – už v 80. 

letech 20. s oblíbenou kratochvílí karaoke, pokračoval simulačními hrami jako Guitar Hero a 

dospěl až k vzniku tzv. DIY (Do it yourself – udělej si sám) popularizačních programů 

usnadňujících intuitivní skládání hudby, např. Garageband.  
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Attaliho prognóza se tedy vzhledem k možnostem nových médií a postupující liberalizaci 

hudebních technologií pomalu začíná naplňovat, ať už jde o přímou podporu menších umělců, 

svobodné komunitní sílení hudebních obsahů a vyjadřování názorů na ně na sociálních sítích, 

či díky novým prostředkům ulehčujícím vlastní amatérskou tvorbu bez jakéhokoliv 

hudebnického zázemí či vzdělání. Avšak k tomu, aby hudba mohla být skutečně lidově 

apropriována, nestačí pouze uvolnění jejích komunikačních kanálů, je třeba učinit to, k čemu 

vybízel už Michel Foucault, totiž prošetřit diskurzivní formace, které organizují naše poznání. 
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4 Metodika a výkum 

V následujících třech podkapitolách (4.1 – 4.3) si po stručné rekapitulaci načrtneme základní 

teoretická a metodická východiska a v následujících oddílech si blíže představíme metodický 

postup na příkladu konkrétního experimentu. 

 

4.1 Hudební diskurz či hudební diskurzy? 

 

Proč je důležité zkoumat hudbu jako komunikaci již bylo naznačeno v úvodu práce. 

V předchozí, druhé kapitole jsme se pak zevrubně seznámili s historickým vývojem hudební 

komunikace, diskurzu a kompetencí s nimi spjatými, jakožto i se základními teoretickými, ale 

i s několika praktickými přístupy k jejich výzkumu. Avšak pokud jde konkrétně o hudební 

diskurz, jak bylo patrné minimálně mezi řádky, zmíněné obory se na něj ve svých studiích 

buď nezaměřují primárně, nebo jej zcela ignorují. Paradoxně přitom ty samé výzkumy 

(pomineme-li klasickou muzikologii) odhalují, že zásadním významotvorným prvkem při  

hudební komunikaci je právě společenský kontext, v němž se daná hudba vyskytuje, jelikož 

„[…] význam jakékoliv hudby nespočívá až tak moc v samotných zvucích, ale v diskurzech, 

které máme, abychom těmto zvukům porozuměli. Jinými slovy, jsme to my, kdo do nich 

význam vkládá.“ (Machin 2010:13) Tyto diskurzy nejenže interpretují hudební kódy ve 

významy, ale i „[…] dominují způsobu, jakým přemýšlíme a mluvíme o populární hudbě. 

Utvářejí naše hodnocení toho, jaká hudba je dobrá a jaká špatná či jaká hudba je smysluplná a 

jaká triviální.“ (tamtéž).  

Po staletí pěstovaná romanticko-estetická vize autonomního, nedotknutelně krásného a 

ušlechtilého díla disponujícího magickou aurou, kterou mu vtiskl jeho geniální autor, se tak 

ve světle těchto očividných poznatků rozpadá na kousky. Lépe řečeno na symboly – 

sémiotické jednotky, z nichž významy stanovují naše společenské konvence, interpretační 

procesy, ideologické tlaky či módní tendence. To ostatně platí nejen o hudbě, ale o všech 

uměleckých disciplínách. „Umění neexistují v izolaci. A ze všech umění má hudba, která je 

efemérní, nejblíže k tomu být spíše prožitkem, nežli věcí.“ (Byrne 2012:267). To by tedy 

teoreticky mělo být potěšující zprávou, neboť prožitky, na rozdíl od věcí, nikdo nemůže 

zcizit. A přeci tomu tak není, neboť hudební diskurz, který tyto prožitky zprostředkovává a do 

velké míry i utváří, snadno podléhá manipulativním vlivům, ať už ze strany odborné 

veřejnosti či hudebního průmyslu. Diskurz však není jednovrstvým, homogenním celkem. 

Utváří se souběžně na více úrovních a proto o něm David Machin ve zmíněných citacích 
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záměrně píše v množném čísle. My se v této práci budeme držet jednotného čísla s tím, že se 

zaměřujeme na dvě takové vrstvy souhrnného hudebního diskurzu, o nichž jsme přesvědčeni, 

že tvoří hlavní významotvorné proudy v hudební komunikaci, tedy úroveň odbornou a 

lidovou a v následujícím výzkumu se budeme snažit demonstrovat, že mezi nimi existují 

spojné body, synonymní výrazy, ekvivalenty či paralely a že tedy tyto vrstvy a komunikační 

kompetence s nimi spojené nejsou tak nekompatibilní, jak bývá běžně postulováno. 

 

4.2 Potřeba přemapování terénu 

 

Na nezbytnost přehodnocení metodicko-terminologických aparátů používaných pro výzkum 

hudební komunikace upozornila již celá řada badatelů z různých oborů. Gino Stefani přišel 

podnětným konceptem, v němž identifikoval dva hlavní proudy hudebního diskurzu – 'lidové' 

a 'odborné' kódy 'hudební kompetence'.  

 

Stefani trvá na tom, že běžné používání 'mateřského hudebního jazyka západního světa' má za následek unifikaci 

hudební kultury. K jejímu pochopení je zapotřebí „analýzy a popisu lidových konstantních znaků v rámci 

sdílených hudebních kódů“ a následně i rozvinutí „teorie obecné hudební kompetence, v níž se budou moci 

nacházet jak odborné tak lidové kódy, což umožní jejich srovnání“. Kromě toho, že lidové a odborné kódy 

utvářejí odlišné hudební korpusy, si zároveň přivlastňují společný hudební materiál, který využívají pro jiné 

účely, s dosažením jiných účinků. ‚Lidová kompetence‘ například není 'pouze zredukovanou verzí odborné 

kompetence, nýbrž bohatou a komplexní tvorbou významu, ačkoliv se jeví jako postranní, když je porovnána 

s převládajícími ideologiemi. Postranní, protože je podřízená, potlačovaná vyšší, ‚kultivovanou‘ kulturou‘. 

(Middleton 1990:122-3; Stefani 1984: 18-19)  

 

Je tedy třeba začít s postupným a systematickým průzkumem lidové vrstvy hudebního 

diskurzu a následné ji porovnat s vrstvou odbornou, aby bylo možné určit, nakolik jsou 

vzájemně kompatibilní a nakolik se mohou vzájemně obohatit a přispět tak utvoření jednotné, 

sdílené komunikační roviny. Ta může přinést lepší vzájemné porozumění oběma odlišným 

způsobům používání společného korpusu populární hudby. Podle Middletona 

 

Muzikolog populární hudby stojí mezi oběma kompetencemi, využívaje svého vzdělání vyplývajícího 

z kompetence odborné k porozumění kompetencím lidovým prostřednictvím objektu zkoumání – populární 

hudby. 'Raději než tahat za jeden konec spolu s tradičními muzikology, nebo za druhý, společně s 'radikálními 

kritiky' muzikologie, bude přínosnější hledět na obě strany a těžit z napětí mezi nimi. Vzhledem 

k ‚roztříštěnosti‘ hudebního pole lze tímto způsobem dosáhnout věrné reflexe vlastní metodiky, reálné povahy 

praktik a diskurzu. Touto cestou je možné se vyvarovat případnému sklouznutí do mytologie a ideologie obou 
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protistran – balancováním na jejich hranici lze dosáhnout vývoje nové kritické muzikologie s mnohem 

výraznějším analytickým potenciálem. (Middleton 1990:123) 

 

Po takovém přístupu volají i jiní badatelé, Franco Fabbri se například ptá: 

 

Nakolik zlepšíme naše pochopení populární hudby, budeme-li úvodní kytarový part s fuzz efektem ve skladbě ‚[I 

Can’t Get No] Satisfaction‘ nazývat ‚ostinatem‘ namísto ‚riffem‘? […] je opravdu tento lingvistický trojský kůň 

stále nutný? (Fabbri 1982:7) 

 

Takový konzervativní přístup opírající se výhradně o muzikologickou terminologii stavěnou 

na míru ‚klasickému‘ hudebnímu korpusu není vhodný, neboť 

 

Termíny, výrazivo a metajazyky nejsou pouze odrazem žánrových ideologií; jsou konkrétními verbálními 

prostředky, jejichž prostřednictvím jsou ony hierarchie hodnot, ony ideologie konstruovány. Nevhodné použití 

jakéhokoliv 'cizího' metajazyka pro analýzu daných hudebních jevů […] by znamenalo přijetí těch hodnot, pro 

něž je takový jazyk znakovým vehikulem.15“ (tamtéž) 

 

 Ani opačný přístup by však nebyl vhodný: 

 

použití „interního“ metajazyka by pouze potvrdilo ideologické mýty daného žánru a postrádalo by tak 

kritičnost“. Odpovědí by mohla být metodika, která s kritickým nadhledem skloubí jak „interní“ tak 

„akademická“ kritéria. Tedy metoda, která bude nejen sebe-reflektující, ale i dostatečně explicitní pokud jde o 

hodnoty implikované v terminologii, jíž používá. (Middleton 1990:123) 

 

Takový terminologicky flexibilní a metodologicky dialektický, mezioborový postoj 

k výzkumu hudební komunikace a diskurzu je 

 

jedinou cestou k vytvoření muzikologického metajazyka pro studování populárních žánrů, který musí být 

zároveň ideologicky průhledný i srozumitelný jak těm, kdo strávili část života studiem barokní hudby, tak těm, 

jejichž vědecký zájem o populární hudbu začal v 'jejím rámci'. (Fabbri 1982:9)  

 

Podobný postoj zastává i Stephen Blum: 

 

Položení otázky „co znamená znát hudbu či rozumět hudbě?“ implikuje, že tazatel se pokouší dosáhnout jisté 

úrovně kritického odstupu od společenských okolností a procesů, které vytvarovaly jeho vlastní vzdělání […] 

                                                

15 Výrazový prostředek fungující jako znak přenášející význam 
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Kontextuální proměnné, které určují epistemologii hudebníka či badatele, stejně jako „dvojího agenta“ patřícího 

do více než jedné společenské skupiny, musí vymezovat techniky a možnosti dostupné pro další intelektuální (a 

hudební) aktivitu, včetně jakékoliv interakce mezi pracovními postupy vlastními (společensky utvořenými) a 

postupy ‚zvědů‘ pohybujících se na teritoriu cizí kultury (Blum 1975:208-9) 

 

Po takovém eklektickém přístupu, který by umožnil nahlížet na signifikační a sémiózní 

procesy v rámci hudební komunikace s neutrálním nadhledem, volal i Pierre Bourdieau, který 

jej nazval „vzděláním třetího řádu“, bez něhož dle něj není „úniku z rituální volby buď/anebo 

mezi objektivitou a subjektivitou“. (Bourdieu 1977:6). Aby tedy muzikologie mohla 

k takovému zkoumání hudební komunikace přispět, musí nejprve  

 

uznat existenci společenských a historických interakcí rozličných hudebních procesů […], které vznikají 

synchronně a diachronicky, v prostoru mezi produkcí a recepcí a jsou tedy ovlivněny mimo jiné i tím, jak tvůrci 

formují to, co slyšíme; tím, jak to ve skutečnosti slyší posluchači; ale také ideologickými předsudky (například 

formalistickými předpoklady tradiční muzikologie“ (Middleton 1990:125) 

 

4.3 Možné cesty k prozkoumání teritoria hudebního diskurzu 

 

Prvním stěžejním úkolem, který stojí před nově vznikající metodologií je tedy „přemapovat 

terén“ hudebního diskurzu a „vyvinout vhodný jazyk pro diachronní analýzu.“ (tamtéž:122) 

Je tedy možné vyjít z více výchozích bodů a pokračovat vícero cestami k cílovému průsečíku, 

v němž vznikne komplexní analytická metoda: zkoumat, jaké hudebně komunikační kódy 

používají samotní tvůrci a na druhé straně recipienti hudby a následně je porovnávat s kódy 

odbornými. Možnosti posledních dvou zmíněných cest výzkumu, tj.  verbalizací hudebního 

prožitku posluchači (založeného na Stefaniho metodě) a jejich porovnání s výrazy expertními 

si představíme v následující kapitole. První zmíněnou cestou, totiž studiem přirozeného 

jazyka hudebních tvůrců se již také několik badatelů vydalo. Antoine Hennion (1981) 

například zdůrazňoval nezbytnost zkoumání populární hudby v rámci přirozeného prostředí, 

v němž vzniká i v kontextu její recepce. Pokusil se proto o nahrazení konvenční 

muzikologické terminologie výrazy používanými muzikanty v nahrávacím studiu (subjektiva, 

adjektiva, citoslovce či slovesa sloužící například pro popis zvukových parametrů: přidušený, 

suchý, mokrý, težký, explozivní, mechanický; či přiřozené opisy tradičního hudebního 

názvosloví pro dynamické postupy – nádech / výdech namísto crescendo / diminuendo, 

apod.). Podobný postup zvolila i Elin Synnøve Bråthen (2013), která ve své dizertační práci 

zkoumala metafory, metonymie a další intuitivní prostředky figurativního jazyka používané 
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při spontánní komunikaci muzikantů natáčejících populárně hudební album a nahrazující tak 

často nedostačující, zavádějící či limitující tradiční hudební terminologii vlastními kódy 

hudebníků. 

 Tato práce se však zaměřuje na první výše zmíněný přístup ke zkoumání hudební 

komunikace, tedy na pokus o navržení možné metodiky výzkumu verbalizací lidového 

publika populární hudby a jejich porovnání s výrazy odbornými. 

 

4.4 Hudební kompetence – základní model 

 

Metoda výzkumu, kterou si v této kapitole představíme na příkladě konkrétního experimentu 

je vystavěna na teoretickém modelu, v němž Gino Stefani rozděluje hudební kompetence do 

pěti úrovní (viz obr. č 2) na základě dostupných antropologických, psychologických, 

sociologických, sémiotických a muzikologických poznatků. Výhodou Stefaniho modelu je, že 

jej lze aplikovat jak na procesy kódování, tak na dekódování. Z praktických a operativních 

účelů jsou zkratky názvů jednotlivých úrovní odvozovány z jejich anglického překladu (viz 

Middleton 1990:175-6). 

 

 

obr. č. 2 

4.4.1 Obecné kódy (General Codes – GC) 

 

Široká základna kompetenčního modelu sestává z kontinua elementárních kódů, které jsou 

přirozenou výbavou lidského podvědomí, a to bez ohledu na kulturní původ, pohlaví, vzdělání 

či jiné demografické rysy. Tvoří je tzv. sensoricko-korporální (smyslově tělesná) schémata, 

jejichž prostřednictvím od narození vnímáme a interpretujeme všechny jevy, které nás 

obklopují, tudíž i hudbu. Jde tedy především o bezprostřední smyslové a emoční vjemy, kvůli 
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kterým vnímáme zvuk jako vysoký či nízký, hřejivý či chladný, ostrý či tupý, temný či světlý, 

tvrdý či měkký, blízký či vzdálený, hrubý či jemný apod. Zahrnují i však základní mentální, 

kognitivní procesy, jimiž tyto vjemy na základě jejich vzájemných vztahů vyhodnocujeme a 

řadíme do různých kategorií jako opačné, podobné, identické, proměnlivé, statické, pohyblivé 

atd. Patří mezi ně i výrazy označující stavy či změny materiálního stavu věcí – blednutí, 

tmavnutí, tání, roztékání, tvrdnutí, rozpad; a další přírodní i umělé (lidmi vytvořené) fyzikální 

jevy – hřmot, záblesk, soumrak, odlesk, třpyt, exploze; typy pohybu a instinktivní chování 

živých organismů – pád, stoupání, běh, let, plížení, skok, růst, chtíč, číhání, chvění, útok, 

stáhnutí se (Stefani 1985:86, 1998:16-7). 

Výčet těchto kódů by mohl být přirozeně mnohem delší, pro naše záměry však zatím 

postačí a na konkrétní výskyt těchto kódů se zaměříme při rozboru dat z dotazníků. Na místě 

je však upřesnění k překladu originálního názvu této kompetenční roviny codici generali. 

Italský víceznačný výraz comune (odpovídá mu anglický ekvivalent common) se dá do 

češtiny přeložit jako sdílený či společný, ale také obecný, běžný či obyčejný. Stefani později 

tuto rovinu přejmenoval na lidské potenciály (potenziali umani), nicméně nedoporučuje jí 

nazývat rovinou antropologickou, jakkoli se toto označení nabízí. Vzhledem ke kontextu, 

v jakém ho Stefani používá, se nejvhodnějším překladem jeví kódy sdílené či obecné. 

 

4.4.2 Společenská praxe (Social Practices – SP) 

 

Společenskou praxí se rozumí množina kompetencí získaných během procesů socializace a 

akulturace. Na rozdíl od roviny GC se tedy již jedná o společensky determinované 

kompetence vázané na kulturní původ. Zahrnují všechny zkušenosti související s konkrétními 

společenskými praktikami, procesy či situacemi, na jejichž základě jsme například schopni 

úvod skladby vyhodnotit jako velkolepý, ceremoniální nástup, či jako tiché, nesmělé vplížení; 

melodickou artikulaci, křivky a záhyby vokálního projevu jako prvky expresivní řečové 

intonace (volání, sténání, výkřik, konejšení, nářek, lhostejná deklamace, zaklínání, vztek, 

něha, úzkost); melodické, harmonické či disharmonické postupy jako projevy lidského 

chování (usmíření, obejmutí, pláč, agrese, konflikt, rozháranost, lenost, smích, neústupnost, 

roztěkanost);  rytmické parametry jako tanec, filmový či divadelní výjev, který nám asociují; 

zvukové charakteristiky, efekty či textury, které mohou evokovat vzezření (obnaženost, 

roztrhanost) apod. 
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Přímý otisk v hudebním diskurzu pak mají tato společensky determinovaná schémata 

například v běžně (i v přeneseném smyslu) používaných názvech jednotlivých hudebních 

forem, idiomů či motivů, jako jsou famfára, pochod, hymna, serenáda, předehra atd. 

 Část těchto kompetencí může být podmíněná i praktikami užší společenské skupiny 

užívající sémantické odchylky od konvenčních kódů (rodina, subkultura, ghetto), většina je 

však vysoce přenositelná v rámci dané kultury v závislosti na úrovni její obecné akulturace. 

  Stefani také upozorňuje na spojný mezičlánek roviny SP a následující úrovně 

hudebních technik (MT), který zahrnuje společenské praktiky přímo spjaté s hudební 

aktivitou – zpěv, hraní na hudební nástroj, komponování; koncert, opera, klubová party, 

hudební workshop, umělecká škola, hudební kritika, muzikologický výzkum atd. (Stefani 

1985:87-8, 1998:17-8). I proto lze považovat za vhodné překládat italský výraz pratiche 

sociali (anglicky social practices) jako společenská praxe, případně společenský úzus, 

přičemž výraz společenské praktiky bude užíván pro označení konkrétních procesů a jevů 

v rámci množiny společenské praxe (například svatba, hádka, válka, kázání, exodus). 

 

4.4.3 Hudební techniky (Musical Techniques – MT) 

 

Do této kategorie Stefani řadí kompetence spojené s konkrétními hudebními technikami, 

postupy, nástroji, zpěvem, kompozicí apod. Upozorňuje také na všeobecně rozšířený 

předpoklad, že lidové publikum těmito kompetencemi nedisponuje. Tento omyl dle něj 

spočívá v zaměňování akulturace a gramotnosti. K tomu, aby někdo byl schopen 

komunikovat, čili mluvit a rozumět danému jazyku, nemusí umět psát a číst. Stefani proto 

záměrně používá výraz „mateřský hudební jazyk západní civilizace“, který považuje za 

sdílenou kompetenci všech příslušníků této kultury, neboť i tato úroveň jakkoli se může zdát 

specifická a svébytná, má své kořeny v obou předchozích rovinách GC a SP (tamtéž:18). 

 Na rozvoji této kompetence se totiž nepodílí zdaleka jen povinný úvod do hudební 

výchovy na základních školách, kurzy základních uměleckých škol, konzervatoře či 

vysokoškolské hudební akademie, ale i mnoho dalších lidových hudebních praktik, které, 

vzhledem k všudypřítomnosti hudby v dnešní západní, mediálně saturované společnosti, často 

ani nevnímáme vědomě. Může jít i o zmíněné mezičlánky mezi rovinami SP a MT, čili 

například tanec, při němž se nám podvědomě vyvíjí senso-motorické kompetence vnímání 

rytmu, struktury či dynamických parametrů hudby, sledování videoklipů, filmů či záznamů 

koncertů a následný aktivní poslech spojený s imaginární vizualizací vystupujících hudebníků 
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(či nás na jejich místě), nebo i pasivní poslech hudby či hudební publicistiky z rádia či 

televize. 

 Ať už mluvíme o melodii, tempu, rytmu, harmonii, dynamice, artikulaci, témbrech či 

názvech jednotlivých typů kompozic, nástrojů a technik s nimi spojovaných, je třeba mít na 

vědomí, že všechny tyto parametry a kategorie byly ustaveny na základě různých a často dosti 

odlišných koncepcí a proto i jim odpovídající hudební názvosloví není jednoznačné. Dokonce 

i zdánlivě tak systematický a konvenční kód, jakým se jeví hierarchie tónů ve stupnicích, se 

ve skutečnosti skládá z několika různorodých syntakticko-sémantických vrstev. Pomysleme 

jen na různé stupnice, které se v prostoru západní kultury používají, jejich prolínání a 

omezenou kompatibilitu (tamtéž:18). Již zde byla řeč ladění temperovaném, které se neslučuje 

s laděním přirozeným, používaným třeba houslisty či o problematice mýtů o emocionálních 

potenciálech dur / mollových stupnic. I tyto zdánlivě pevně strukturované systémy jsou tedy 

ve skutečnosti protikladnými sémantickými poli ve smyslu, jak o nich mluví Eco (2009:98-

106), a to právě proto, že se nikdy nevyskytovaly v pevně ohraničených teritoriích uzavřených 

kultur. Vzájemné ovlivňování rozdílných kultur probíhalo už od dob prvních velkých migrací 

a bylo umocněno obdobím kolonialismu a post-kolonialismu. S příchodem globalizace se sice 

celosvětově významně rozšířil západní ‚mateřský hudební jazyk‘ (především v rámci 

populární hudby), i ten však již obsahoval prvky kolonizovaných kultur a vzhledem k již 

zmíněným aktuálním fenoménům jako je glokalizace (viz 3.8) či dlouhý chvost (viz 3.9.4) 

nabývá v současnosti výraznějších heterogenních rysů. Zajímavý je v tomto ohledu koncept 

amerického hudebníka a myslitele Jona Hassella, který přišel s termínem ‚čtvrtý svět‘, jímž 

označuje novou transcendendentální, ‚nadkontinentální‘ kulturu, vznikající (i díky zmíněným 

trendům) vytržením hudebních prvků z jejich kontextu v rámci etnik tzv. ‚třetího světa‘ a 

jejich zasazením do nových souvislostí. Vzniklá koláž tak koexistuje s kulturami všech tří 

světů a vytváří vlastní kódy a nová sémantická pole. Takový přístup k současnému vývoji 

nabízí mnohem optimističtější  výhled nežli skeptické teorie o degradujících účincích mísení 

tradičních kultur. 

 Hudební techniky tedy nepředstavují autonomní kategorii, ale naopak jsou úzce 

provázané s ‚nižšími‘ i ‚vyššími‘ rovinami (GC, SP z nichž vyrůstají a St, Op, do nichž ústí) a 

jsou průsečíkem obou (viz obr. č 3.)  

  

  



36 

 

4.4.4 Styly (Styles – St) 

 

Kompetence umožňující specifické způsoby realizace jednotlivých prvků všech 

předcházejících rovin (GC, SP a MT) a jejich následné umístění do kontextu odlišných 

způsobů jejich realizace na základě rozpoznání jejich příznačných či rozlišovacích rysů. 

Stylem se zde tedy rozumí souhrn formálních charakteristik (nikoliv však pouze hudebních) 

určitého způsobu vyjadřování, typický pro konkrétní (sémanticky vymezenou či 

vymezitelnou) epochu, prostředí, žánr, trend či autora.  

Z hlediska Saussurovy sémiotické tradice tedy jde o schopnosti přiřazení významů (jak 

ze strany autora, tak ze strany příjemce) na základě rozpoznání konkrétních znakových 

vehikulů jež jsou na základě určité konvence řazeny do souhrnných celků. Tyto celky mohou 

být rozlišovány v rámci různých časových škál či definičních hierarchií – na této rovině je 

tedy možné rozlišit například charakteristický styl  dvou hudebních období (baroko a 

klasicismus), dvou individuálních stylů v rámci stejného období (Beethoven a Corelli) či 

nižších nebo vyšších celků dle různé sémantické jemnosti zvolené škály (klasická / moderní 

hudba; styl raně / vrcholně barokní; raný / pozdní Beethoven; klasický / moderní jazz; dark 

ambient / drone ambient; speed metal / doom metal) atd. Nejvýznamnějšími kategoriemi pro 

při interpretaci stylů proto jsou roviny SP a MT a souvislosti mezi nimi. I u kompetencí St 

však platí, že jimi disponuje i ten, kdo je schopen daný styl rozlišit a zařadit do kontextu, i 

kdyby jej nebyl schopen popsat nebo vymezit odborně technickými výrazy (MT), ale pouze 

prostřednictvím výrazů ‚nižších‘ rovin SP či GC (Stefani 1998:19-20; 1985:9) 

 

4.4.5 Díla (Opus – Op) 

 

Kompetence související se znalostí a rozeznáním konkrétních hudebních děl či jejich 

specifických interpretací, například: ‚Straussův valčík‘, ‚Dvořákova novosvětská‘, 

‚Stravinského Svěcení jara v koncertní úpravě‘ či ‚(Gershwinova) Summertime v podání Elly 

Fitzgerald‘ avšak také ‚éterická zvuková krajina kompozice Gianluigiho Gasparettiho The 

Unbearable Sadness Of Memories, složená z prolínajících se vrstev syntetizátorových ploch, 

jemných ruchových štípanců a vzdálených ozvěn lidských hlasů, určená k meditativním 

účelům‘.   

Jak je vidno, v této rovině kompetencí je možné se od nejbanálnějších, konvenčně 

ustálených a ‚notoricky‘ známých výrazů dostat k mnohem komplexnějším, propracovanějším 
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charakteristikám, zvláště jedná-li se o dílo inovativní či neznámé, pro nějž neexistují v rámci 

konvenčního hudebního diskurzu kódy a sémantické jednotky a k vytvoření přiléhavého 

popisu je třeba invence. Proto kompetence Op nespočívají pouze ve znalosti již 

‚všeobecně‘ známých opusů či v identifikaci konkrétních hudebních technik či stylových rysů 

v nich použitých, nýbrž ve schopnosti využití a propojení všech pěti kompetenčních rovin do 

jedné komplexní definice. Rovina Op tak představuje nejodbornější kvalifikaci, která však 

neumožňuje odtrhnout dílo jakožto autonomní entitu od rovin ‚nižších‘, naopak vyžaduje 

schopnost zařadit jej do jejich kontextu (s výjimkou děl ryze ‚avantgardních‘, které vykazují 

vysokou míru podkódování – viz 5.2.3). Proto i kompetence ‚nejvyšší‘ úrovně Op jsou 

kompetencemi sdílenými.  

 

Hudba tedy nabývá významů dialekticky na všech pěti úrovních zároveň a jakýkoliv pokus o 

dogmatizování jen některých z nich jako interpretačně relevantnějších má za následek 

zkreslení a dezinterpretaci. Stačí se kupříkladu zamyslet nad tím, jakých významů nabývá 

Straussova symfonická báseň Also spracht Zarathustra v souvislosti se znalostí stejnojmenné 

Nietzscheho knihy, v kontextu jejího uvedení v koncertním sále v roce 1986 či dnes, 

v Kubrikově futuristickém filmu 2001 Vesmírná Odyssea a pro české publikum i ve znělce 

satirického seriálu Česká Soda. 
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4.5 Modely odborných, lidových a sdílených hudebních kompetencí 

4.5.1 Modely paradigmatické a hierarchické 

 

Jednotlivé úrovně kompetencí tedy nejsou rigorózně oddělenými, nýbrž komplementárními a 

kontinuálními poli. Tato zásadní vlastnost by měla vyplynout již z výše uvedených definic a 

příkladů, nicméně z prvního, zjednodušeného, paradigmatického schématu (obr. č. 1) to 

patrné není. Stefani proto nabízí takových grafických znázornění více (Stefani 1998:16, 24) a 

upozorňuje, že každé z nich dává vystoupit určitým souvislostem, zatímco jiné ustupují do 

pozadí. Proto i každý z těchto diagramů je komplementárním vůči ostatním a je tedy třeba 

každý z nich interpretovat s určitou rezervou a vědomím jeho specifičnosti, prioritách a 

‚mrtvých pozorovacích úhlech‘. Z hlediska dichotomie lidových a odborných hudebních 

kompetencí se jeví nejužitečnějším následující grafický model (obr. č. 3). Jak je patrné 

z tohoto diagramu, odborná veřejnost akcentuje autonomnost děl, potažmo jejich 

stylotvorných a konvenčních hudebně technických prvků, zatímco lidové kompetenci 

dominují úrovně obecných kódů, na nich vystavěných společenských praktik a běžných 

společensko-hudebních technik. Běžným celospolečenským územ pak je podceňování 

lidových kompetencí ze strany odborné veřejnosti a zároveň přeceňování kompetencí 

odborných ze strany laiků či amatérů. Klasickým příkladem by mohl být následující citát, 

pocházející z příručky Základní pojmy hudební, jejímž posláním je slovy autora „být 

praktickou příručkou pro každého, kdo má rád hudbu a má o ní zájem.“ (Cmíral 1959:5): 

 

Kdo pěstuje hudbu pouze ze záliby, je diletant (ochotník) čili amatér (milovník hudby); ušlechtilé diletantství 

má pro šíření hudební vzdělanosti značný význam. Mnohdy však má diletantství rysy mělkosti a povrchnosti. 

Komu je hudební činnost životním údělem, je hudebníkem z povolání. (tamtéž:74; pozn.: kurzíva není přidána, 

jde o původní zdůraznění autora) 
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obr. č. 3 

  

Protože však jedním z cílů této práce, jak by již z jejího dosavadního textu mělo vyplynout, je 

poukázat na zrádnost zjednodušujících a zkreslujících dichotomií a antagonií, je i zde třeba 

namítnout, že nejspravedlivějším se jeví stanovisko zaujaté v prostoru mezi dvěma 

vymezenými protipóly. Na výše uvedeném diagramu tento prostor znázorňuje čerchovaná 

zóna průniku kompetencí lidových s kompetencemi odbornými, zatímco níže uvedený 

diagram (obr. č. 4) tuto klíčovou zónu rozděluje na dvě, oddělené pomyslnou demarkační linií 

L představující kritický limitní práh mezi oběma druhy kompetencí. Prostor C1 Stefani 

označuje jako „zónu považovanou za nevýznamnou pro odborné kompetence“ a prostor C2 za 

„zónu považovanou za zapovězenou lidovým kompetencím a vyhrazenou pro experty“. 

Hypotetický prostor C, který by vznikl spojením zón C1 a C2 pak označuje (již mimo 

diagram) jako „potenciální pole významové produkce, které ještě nebylo danými 

kompetencemi nasyceno […]“. Marginální zóny A, potažmo B pak jsou považovány za 

základny lidových, respektive odborných kompetencí, které nejsou vzájemně příznačné 

(Stefani 1985:96). 
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obr. č. 4 

To, že právě v průsečné zóně obou antagonistických kompetencí může docházet 

k nejplodnější semióze a nejefektivnější hudební komunikaci, znázorňuje ještě lépe další 

Stefaniho diagram (obr. č. 5). Na něm je na svislé ose zobrazena míra specifičnosti 

uměleckých parametrů (tedy jejich náročnosti a komplexnosti) jednotlivých kompetenčních 

rovin a na ose vodorovné škála sémantické saturace, neboli nasycenosti a rozmanitosti 

potenciálně interpretovatelných významů. Lze si například povšimnout, že i sebevíce 

erudovaný hudební novinář, publicista či kritik, stejně jako sebelépe vyškolený hudebník, 

muzikolog či hudební teoretik nemusí být schopen dosáhnout stádia maximální možné 

semiózy, k níž dochází pouze v průsečném prostoru všech kompetenčních úrovní. 

 

obr. č. 5 
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4.5.2 Model topografický 

 

Všechny předchozí diagramy staví kompetence lidové a odborné do paradigmatických a 

protipólných pozic či vzestupných a sestupných škál, čímž de facto stvrzují současný status 

quo, který jeden druh kompetence nadřazuje druhému. Stefani proto nabízí ještě jedno, 

topografické schéma (obr. č. 6), které by naopak mělo sloužit jako předloha pro dosažení 

optimálního stavu, v němž se všem kompetencím dostává rovnoměrného postavení. 

Jednotlivé roviny v něm sice k sobě nemají stejně blízko (což je spíše stav utopický než stav 

optimální), avšak všechny jsou rovnoměrně vzdáleny od ideálního středobodu – těžiště, které 

představuje ideální pozici jak pro hudební objekt, tak pro jeho tvůrce či příjemce. Jeho 

výhodou také je, že umožňuje znázornění konkrétních přístupů k hudebním kompetencím dle 

toho, které z nich daný jedinec, společenská skupina či kulturní instituce považují za 

signifikantní (tedy jak významné, tak v pravém smyslu slova signifikantní, čili 

významotvorné). To ostatně uvidíme názorně při vyhodnocení výzkumu v následujících 

oddílech práce. 

 

 

obr. č. 6 

 

 

4.6 Výzkum 

 

Na tomto místě se sluší vysvětlit důvod odchýlení se od původního plánu výzkumu 

uvedeného v tezích této práce, který měl proběhnout v prostoru ruzyňského letiště Václava 

Havla. V průběhu předvýzkumu však autor narazil na překážku v podobně autorských práv ke 

skladbě Music for Airports, která se nepodařilo, i přes odůvodnění  akademickými účely 

výzkumu, uvolnit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o funkční skladbu vázanou na prostory 



42 

 

letiště, musel autor přehodnotit i tomuto účelu odpovídající metodiku a rozhodl se zaměřil 

více na aspekt kompetencí, které umožňují hudební komunikaci a utvářejí hudební diskurz. 

Pro tento účel byla vybrána jako vhodná Stefaniho metodika využívající kvalitativní způsob 

výzkumu a menší, homogenní vzorky populace, s nimiž je možnost přímé zpětné vazby a 

ověření dat – podstatné součásti této metodiky. 

 

Výzkum byl rozdělen do tří fází, respektive do čtyř kroků. První fází byl terénní sběr dat, 

který sestával ze dvou kroků – poslechově-interpretačního experimentu a dotazníkového 

šetření. V druhé fázi byla provedena sémiotická analýza interpretací respondentů a rozbor 

zvolené skladby, v třetí fázi pak proběhlo ověření relevantnosti dat, výsledku analýzy a 

kompetencí respondentů formou vzájemné zpětné vazby.  

 

Hlavní přednost Stefaniho metodického modelu výzkumu hudební komunikace spočívá v jeho 

univerzalitě. Jak již bylo zmíněno, je aplikovatelný jak na proces kódování, tak dekódování a 

je možné jej obměňovat či doplňovat různými metodickými nástroji, což ostatně sám Stefani 

v průběhu let činil a k čemuž také vybízí (viz Stefani 1998:26-38 a 2000:157-165). 

Postupným vývojem v průběhu tří dekád, těže i ze svých četných didaktických zkušeností, 

dospěl Stefani do pokročilého stadia, v němž je schopen všechny tři fáze výzkumu provést 

v rámci jednoho semináře a propojit tak bezešvě část výzkumnou s částí didaktickou (zpětná 

vazba – ověření dat a kompetencí), přičemž sběr dat v tomto případě se realizuje ústními 

interpretacemi. Pro naše výzkumné účely byly jednotlivé fáze od sebe odděleny a získání dat 

bylo provedeno formou dotazníku. 

Za účelem zvýšení relevantnosti získaných dat bylo při výzkumu použito několik 

technik vypůjčených z oblasti hudební psychologie, proto bychom měli splatit dluh a u tohoto 

oboru se na chvíli zastavit. 

 

4.6.1 Použité metody hudební psychologie 

 

Tato psychologická disciplína je relativně mladým, avšak v posledních letech dynamicky se 

rozvíjejícím oborem, který zkoumá hudební jevy a souvislosti hned na několika rovinách. Její 

hlavní doménou jsou klinické experimenty či terénní výzkumy percepce hudby a hudební 

paměti na poli neuropsychologie, psychoakustiky, muzikoterapie či behaviorálních studií. 

V poslední době však přibývá i psychologických výzkumů na poli hudebních emocí, 
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neoddělitelné to součásti jakékoliv hudební komunikace. Tyto výzkumy probíhají jak na 

straně muzikantů, tak na straně recipientů. I my jsme proto využili několik nástrojů, které tato 

oblast zkoumání nabízí.  

Emoce jsou definovány jako „krátké (trvající několik minut až hodin), ale intenzivní 

reakce na potenciálně důležité události či změny ve vnějším či vnitřním prostředí […]“ (Juslin 

in Hallam et al. 2009:131). Při výzkumu hudebních emocí Juslin (tamtéž) doporučuje 

rozlišovat mezi percepcí a indukcí emocí neboli mezi emocemi vnímanými (perceived 

emotions), které v hudbě rozpoznáme a emocemi cítěnými (induced / felt emotions), které 

v nás daná hudba přímo vyvolá. Gabrielsson (tamtéž:141; 1993) naproti tomu upozorňuje, že 

hranice mezi emocemi vnímanými či navozenými je ve skutečnosti velmi nejasná a navrhuje 

jejich vnímání jako opačných pólů kontinua či zavedení nového mezičlánku ‚kognice-emoce‘. 

Každopádně pokud jakoukoli emoci kognitivně zpracujeme a případně následně 

interpretujeme verbálním či jiným vyjadřovacím prostředkem, jedná se již o pocit.  

Emoce vyvolané hudbou se také běžně zkoumají prostřednictvím dotazníků či 

strukturovaných rozhovorů, avšak pro dosažení vyšší relevantnosti získaných dat je 

doporučován komplementární přístup, tj. doprovázení těchto technik fyziologickým měřením 

u respondentů (srdečního tepu, krevního tlaku, tónu a barvy hlasu apod.), případně 

monitorováním jejich senso-motorických projevů (mimiky, gestikulace, pohybu atd.) (viz 

tamtéž:132-133). Pro náš výzkum byly primární emoce vnímané, pro jejichž interpretaci byla 

zvolena technika, která je inspirovaná metodou hojně užívanou v psychologii umění – 

‚projektivním testem‘, při němž respondent reaguje na určitý podnět (stimul) či situaci, dle 

toho jaký smysl pro něj mají. V našem případě se touto reakcí rozumí spontánní verbalizace 

pocitů respondenta. Gabrielsson takové způsoby získávání dat označuje jako metody „volných 

fenomenologických deskripcí“ (in Hallam et al. 2009:142). K zohlednění emocí cítěných byl 

využit sebevyhodnocovací diagram základních emočních škál SAM. Další technikou 

vypůjčenou z psychologické metodologie byl prvek ‚autogenního tréninku‘ sloužící k 

„navození stavu uvolnění, relaxace pohroužení se do sebe sama“ (Kulka 2008:56). To by 

mělo mít za následek utlumení kognitivních procesů respondentů, potlačení jejich 

rozptýlenosti a snížení prahu jejich akustické citlivosti.  

Poslední adaptace metodik psychologie byla použita v analytické části výzkumu. Jde o 

přehledy spojení mezi prvky kompoziční struktury a jejich emocionálním výrazem Juslina; 

Gabrielssona a Lindströma (2001 In Franěk 2005)  (viz přílohy č. 2 a 3a/b v 0 a 0 ).  
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4.6.2 Hypotézy 

 

1) Mezi interpretacemi respondentů budou převládat výrazy odpovídající dvěma základním 

rovinám Stefaniho modelu kompetencí GC a SP. 

 

2) Míra příznačnosti těchto interpretací bude obdobná bez ohledu na dosažené hudební 

vzdělání respondentů. 

 

4.6.3 Populační vzorek 

 

Zkoumaným populačním vzorkem bylo 32 studentů Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze ve věkovém rozmezí 22–25 let (věkový průměr 23,7 let), z toho 7 mužů a 24 

žen. 

4.6.4 Dotazník 

 

Terénní sběr dat byl proveden v rámci poslechově-interpretačního experimentu 

prostřednictvím dotazníku skládajícího se ze čtrnácti otázek (viz příloha č. 1), který byl 

vytvořen speciálně pro účel tohoto výzkumu. 

 

4.6.5 Hudební stimul 

 

Téměř polovina z 251 hudebně psychologických výzkumů, které v mezioborovém žurnálu 

Music Peception: An Interdisciplinary Journal shrnuli Eerola a Vuoskoski (2013) se ve svém 

výběru hudebních stimulů orientovala na oblast ‚klasické‘ hudby. V jiných přehledech tvoří 

podíl vážno-hudebních podnětů až 70% (tamtéž:325) a Juslin a Laukka (2003) tento 

nevyrovnaný poměr označují za hlavní rezervu dosavadních výzkumů a zároveň za klíčovou 

oblast k zlepšení do budoucna. Eerola s Vuoskoskim proto vybízí budoucí badatele 

k rozšiřování spektra hudebních stimulů a k opuštění „zastaralé představy, že klasická hudba 

je emočně a esteticky nadřazená ostatním druhů hudby“. 

 Většina studií se záměrně vyhýbá skladbám obsahujícím zpívaný či recitovaný text, 

aby se tak předešlo semióze spojené se slovními obsahy. I tuto oblast hudební produkce však 

Eerola a Vuoskoski považují za velkou výzvu pro nadcházející výzkumy vzhledem 
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k nasycenosti dnešní zvukové krajiny těmito komunikáty i k vysokému potenciálu lidského 

hlasu vyvolávat či umocňovat emoce hudební (2013:324). 

 Stimulem pro náš výzkum byla na základě konzultace užšího výběru skladeb 

s hudebními psychology a teoretiky a po provedení dvou předvýzkumů s účastí 5 respondentů 

stanovena skladba „Brennisteinn“ z alba Kveikur (2013) islandské hudební skupiny Sigur 

Rós. Důvodů bylo hned několik, uvedeme zde ty hlavní:  

 

a) jde o hudbu z oblasti ‚populárně‘ hudební, přitom však nikoliv podbízivě líbivou či 

notoricky známou z oblasti středního proudu populární hudby 

b) tvorba skupiny je obtížně žánrově zařaditelná (což klade větší nároky na respondenty 

pro ověření jejich kompetencí na rovině St) 

c) skladba má výrazný emoční a evokativní potenciál (což bylo potvrzeno v rámci 

předvýzkumu). Ve všech případech vyvolala silné reakce a výraznou semiózu bez 

ohledu na to, jak ji daný respondent hodnotil z estetického hlediska. 

d) Tento sugestivní charakter skladby ji činí dobře využitelnou jako náplň mediálního 

obsahu (objevila se v upoutávce k počítačové hře Assasssin’s Creed IV: Black Flag, v 

trailerech k pořadům BBC či v reklamě na francouzský parfém Alien) 

e) skladba obsahuje výrazný vokální projev zpěváka Jón Þór Birgissona, zároveň však 

její text není srozumitelný posluchačům nevládnoucím islandštinou a nestrhává tak 

jejich pozornost od hudebního kódu. Ze sémiotického hlediska tedy skladbu 

nebudeme považovat za komplexní komunikát obsahující více než jednu rovinu kódu 

a budeme ji označovat jako komunikát pseudo-simplexní. 

f) Skladba má optimální délku i vývoj pro účel daného výzkumu – přiměřená stopáž 7 

minut a 44 vteřin umožňuje udržení pozornosti posluchačů po celou dobu jejího trvání 

a zároveň je dostatečně dlouhá k tomu, aby se v jejím průběhu dokázali respondenti 

uvolnit a vysledovat v ní kromě jednotlivých významů určitou formu narace, která je 

propojuje do podoby ucelenějšího komunikátu. 

 

4.6.6 Průběh interpretačně-poslechového experimentu 

 

Po stručném představení sebe a svého výzkumu (nikoliv však konkrétních záměrů či hypotéz, 

což by mohlo ovlivnit odpovědi a volby respondentů) přistoupil výzkumník k rozdání 

dotazníků a vybídl respondenty k vyplnění SAM diagramu pro zjištění jejich výchozího 
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emočního stavu. Samovyhodnocovací diagram SAM (Self-Assessment Manikin), nabízí tři 

devítistupňové škály pro zohlednění třech základních emocionálních dimenzí (viz otázka č. 

přiloženého dotazníku). Těmi jsou: valence (škála ‚smutně – vesele‘/ sad – cheerful), vzrušení 

či aktivace / arousal (škála klidně – aktivně / calm – active) a dominance (škála samostatně – 

závisle / independent – dipendent). Existují i jiné typy evaluačních modelů vhodné pro 

výzkum hudebních emocí používající podrobnější sémantické škály
16

 avšak předností SAM 

diagramu je jednoduchost (respondenti rychle pochopí intuitivní princip jeho vyplnění), ale 

také neutralita – jak genderová, tak jazyková (figura znázorňující emoční stavy je bezpohlavní 

a dokresluje ne zcela jednoznačně přeložitelné sémantické ekvivalenty označující póly 

jednotlivých škál). 

 

Poté výzkumník přikročil k již zmíněné metodě autogenního tréninku pro navození 

soustředěného poslechu respondentů. Ti byli nejprve vyzváni k vypnutí svých mobilních 

telefonů a jiných elektronických zařízení, následně k zavření očí a soustředění na vlastní dech 

po dobu jedné minuty. 

 

Po uplynutí této doby výzkumník vyzval respondenty k poslechu a současné verbalizaci toho, 

co jim daná skladba komunikuje. V tomto bodě výzkumu jsme se z hlediska psychologického 

zaměřili na emoce vnímané, lépe řečeno na jejich interpretace, tj. verbalizace vědomých 

pocitů. Ta proběhla formou uvedením spontánních reakcí na hudbu ve formě verbálních 

výrazů do vymezeného prostoru na první straně dotazníku – viz otázka č. 2: „Popište 

jakýmikoliv slovy či souslovími co vám tato hudba sděluje“. 

 

Po skončení poslechu požádal výzkumník respondenty o otočení listu a vyplnění druhého 

SAM diagramu, čímž bylo cíleno na zjištění případné změny emočního stavu respondentů 

vyvolaného poslechem skladby (viz otázka č. 3). 

 

V tomto bodě byl dokončen první krok experimentu, po němž se přistoupilo k druhému a 

závěrečnému kroku – k vyplnění dotazníkové části formuláře, jejímž účelem bylo 

prostřednictvím čtrnácti otázek prověřit hudební kompetence respondentů a hypotézy 

výzkumníka na základě Stefaniho pětiúrovňového modelu. 

 

                                                

16 Např. GEMS – Geneva Emotional Music Scale a další modely (viz Eerola a Vuoskoski 2011) 
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Dotazník byl koncipován jako anonymní, každému respondentovi bylo přiřazeno identifikační 

číslo (dále jen ID). Respondentům však byla nabídnuta dobrovolná účast na závěrečné 

ověřovací fázi. Zájem o ni projevilo 15 respondentů, kteří byli pro tento účel vyzváni k 

uvedení jména a kontaktu na konci dotazníku. Celkový čas poslechově-interpretačního 

experimentu byl 28 minut. 
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5 Analýza a ověření dat i kompetencí respondentů 

 

5.1 Filtrace dat 

 

Data shromážděná při poslechově-interpretační části výzkumu byla zanesena do dvou 

schematických tabulek, které jsou k práci přiloženy v elektronické podobě. Jednotlivé řádky 

tabulek odpovídají konkrétnímu ID dotazníku, tedy pořadí, ve kterém byly odevzdány. ID 

jsou v obou tabulkách uvedena v prvním sloupci na modrém pozadí. 

 

5.1.1 Tabulka č. 1 – schéma syntaktického rozboru skladby a interpretací 

 

Pro analýzu shromážděných dat byla využita kombinace metod sémiotických, 

psychologických, jimiž byla shromážděná data konfrontována se syntaktickým rozborem 

skladby Breinnsteinn. Ten je k vidění v první tabulce (příloha č. 2). Pod ním se 

nacházejí verbalizace respondentů z první části poslechově-interpretačního experimentu, které 

výzkumník rozřadil dle jejich příznačnosti do jednotlivých částí skladby dle pořadí, v kterém 

je respondenti uvedli. Jejich umístění následně výzkumník ověřil v závěrečné fázi výzkumu 

při opětovném setkání s respondenty. Představme si nejprve syntaktický rozbor (horní část 

tabulky). 

Skladba má stopáž 7:44 a odehrává se převážně v 4/4 rytmu, což při jejím tempu 

larghetto, přesněji 60 BPM (beats per minute, úderů za minutu), znamená, že jeden takt trvá 4 

vteřiny a skladbu by tak bylo možné rozdělit do 446 částí (celkový počet taktů). Tím bychom 

sice získali členité kontinuum, ale vzhledem k délce skladby i příliš rozměrné schéma, 

ve kterém by bylo těžké se zorientovat. Pro účely tohoto výzkumu byla jako vhodnější 

zvolena segmentace do 45 základních syntaktických bloků, které mohou být dostatečně 

sémanticky jemnou škálou na to, aby na ní bylo možné zachytit hlavní významotvorné prvky, 

kterým hudební sémiotikové říkají příznačné rysy (viz 5.2.1). Lingvisticky řečeno nebudeme 

skladbu zkoumat na úrovni nejelementárnějších částic – fonémů (v tomto případě tónů), ale 

budeme se orientovat spíše na slabiky a vyšší stavební celky (hudební morfémy). K takovému 

postupu při zkoumání semiózy se ostatně kloní sémiotik Eco, hudební sémiotici Stefani a 

Delalande či hudební psycholog Gabrielsson, jak uvidíme dále. Z těchto základních 

stavebních jednotek pak byly skládány různé ‚větné členy‘, ‚věty‘ a ‚souvětí‘ skladby, 

kterými k posluchačům promlouvá (jak však uvidíme, mnozí z respondentů prokázali 
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schopnost rozpoznat kromě ‚větných členů‘ i ‚slovní druhy‘, a to i ti bez hudebně 

gramatického vzdělání).  

 

V horním řádku tabulky (syntax) se nachází hudební ‚souvětí‘ neboli nejrozsáhlejší jasně 

odlišitelné a ohraničitelné části skladby, tedy její intro (úvod), dvakrát se opakující téma A 

střídané refrénem, intermezzo, téma B a jeho následná variace, v níž se prolne s refrénem ve 

finální gradaci spějící k závěrečnému outru (koda). 

 

Tyto hlavní syntaktické útvary se obvykle skládají z menších stavebních částí, které najdeme 

na druhém řádku tabulky (subsyntax) – sloky, repetice, přechody, bridge (přemostění), zlomy, 

pauzy, apod. Další řádky již obsahují členění dle jednotlivých hudebních parametrů. Třetí 

řádek (rytmus) zobrazuje rytmické figury a odchylky. Na čtvrtém až šestém řádku byly 

shrnuty hlavní prvky melodického vývoje, tedy souzvuky nástrojů (akordy), vokální rovina 

(hlas) a vrstvení těchto prvků (harmonie). Čtvrtý řádek zohledňuje změny v intenzitě hudby 

(dynamika).  

Pátý a poslední řádek představuje nejhůře definovatelnou kategorii (sound), která je 

přitom ve výrazovém rejstříku populární hudby zásadní. Souhrnného výrazu sound se používá 

k označení charakteristických zvukových vlastností, pro které konvenční hudební názvosloví 

nenabízí příznačné výrazy. Jde přitom o klíčové atmosférické, náladotvorné parametry mnoha 

hudebních žánrů – textury, témbry, efekty, barvy tónů, jemné zvukové odstíny, které často 

vznikají invenčním a nekonvenčním stylem hry či zpěvu a lze je proto vystihnout většinou jen 

intuitivním jazykem (převážně z roviny GC) či technologickými pojmy. Zde byly například 

použity výrazy jako špinavý, ostrý, řezavý, kov (údery do nehudebních kovových předmětů a 

činelů tlumených textilem), vrzání-kvílení (hra smyčcem na zefektovanou elektrickou kytaru) 

či distorze, overdrive (zkreslený a ‚přebuzený‘ zvuk baskytary). Ostatně, jen pro posledně 

zmíněný jev nalezli mnohem přiléhavější výrazy respondenti sami (vítr / burácení / bouře / 

valící se kamení / dusot koní)
17

. 

 

                                                

17
   Poznámka k orientaci mezi uváděnými interpretačními výrazy respondentů:  

 jednotlivé, přímo na sebe navazující výrazy stejného respondenta budou uváděny mezi spojovníky 

 nenavazující výrazy stejného respondenta budou odděleny středníkem 

 porovnávané výrazy různých respondentů budou uváděny mezi lomítky 
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Níže jsou nejčastější výrazy z této tabulky zobrazeny v tzv. mindcloud, myšlenkové mapě. Ta 

zobrazuje verbalizace v diagramu, v němž je jejich pozice náhodně vygenerována, algoritmus 

však zohledňuje četnost výrazů, která je přímo úměrná velikosti písma. Jde o užitečný nástroj 

pro první reflexi shromážděných dat před samotným rozborem hudební semiózy, nicméně je 

efektivnější v jazycích, které nejsou flexní. Například v anglické variantě by výraz wind 

vystoupil více do popředí oproti českému ekvivalentu vítr, u něhož nejsou zohledněny tvary 

jako větru. 

 

Obr. č. 7 

 

Emočnímu potenciálu skladby se ještě budeme věnovat později, avšak už při prvním, letmém 

pohledu na tento sémantický shluk je patrné, že valenční hodnota většiny výrazů je převážně 

negativní, zároveň je však mezi nimi možné zaznamenat výrazné kontradikce, což velmi 

pregnantně odráží charakter skladby, jak ještě uvidíme dále. Navíc evidentní pestrost škály 

výrazů oponuje názoru Rolanda Barthese, že hudba v jazyce „je vždy pouze překládána do 

nejchabší lingvistické kategorie: adjektiv“ (1977:291) či ještě rezolutnějším přesvědčením 

části expertní veřejnosti, že laici jsou schopni hudbu popsat maximálně jako smutnou či 

veselou. 

 

5.1.2 Tabulka č.2 – přehled dat získaných z dotazníku 

 

Druhá tabulka (příloha č. 3) shrnuje odpovědi na otázky z druhé části dotazníku (viz příloha č. 

1) vyplněné respondenty bezprostředně po poslechu skladby. Každá z otázek mířila na 

otestování konkrétní kompetenční úrovně (či kombinace více rovin), potažmo k ověření 
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relevantnosti teoreticko-metodických východisek, otázek a hypotéz. Otázky jsou v tabulce 

číslovány v horním, modrém sloupci a řazeny ve směru zleva doprava:  

 

Otázky č. 1, 9, 10 a 11 – úroveň Op, St a zjištění případné podmíněnosti verbalizací a 

signifikačních procesů na straně respondenta vlivem jeho předchozích zkušeností a asociací 

s danou skladbou, interpretem či vizuální symbolikou obalu alba 

 

Otázka č. 2 – ověření estetických kritérií v souvislosti s úrovněmi Op, St a SP 

 

Otázka č. 3 – úroveň SP 

 

Otázky č. 4 až 6 – úroveň MT 

 

Otázka č. 7 – úrovně MT, SP a GC 

 

Otázka č. 8 – úroveň SP a ověření předpokladu o pseudosimplexním charakteru hudebního 

komunikátu (škála porozumění textu písně: 0 = vůbec; 1 = částečně; 2 = rozuměl/a) 

 

Otázka č. 12 – základní škála pokrývající kontinuum lidových a odborných kompetencí tak, 

jak jsou znázorněny na diagramech v kapitole 0 zohledňující Middletonovo schéma hudební 

aktivity / pasivity (1990:140) 

 

Otázka č. 13 – úroveň SP a potenciální ideologické východisko respondenta v rámci 

hudebního diskurzu 

 

Otázka č. 14 – statistické údaje 

 

5.2 Sémiotická analýza, vyhodnocení hypotéz 

 

Teoretickým východiskem pro sémiotickou část rozboru byla autorovi Ecova Teorie 

sémiotiky (2009), respektive její italská (2002) či anglická (1979) verze a Stefaniho knihy a 

metodické manuály (1985, 1998 a 2000). 
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5.2.1 Syntaktický rozbor, schéma interpretací a určení jejich příznačnosti 

 

Začněme u druhé tabulky, tedy u schématu zaznamenaných verbalizací, v jehož horní části se 

nachází rozbor syntaxu a hlavních, dle našeho předpokladu příznačných a potenciálně 

významotvorných hudebních částí a parametrů skladby ‚Brennisteinn‘. 

Výzkumník po sestavení syntaktického rozboru skladby rozmístil verbalizace 

respondentů do příslušných sloupců dle toho, nakolik se jevily být relevantními vůči 

konkrétním pasážím skladby, především vůči těm, které hudební sémiotici Gino Stefani či 

Francois Delalande (1993) nazývají tratti pertinenti, neboli příznačné rysy. Tak označují 

výrazné prvky a kombinace hudebních prvků, které v dané skladbě vyvolávají nejsilnější či 

nejjednoznačněji identifikovatelné reakce posluchačů. K určení těchto příznačných rysů 

výzkumník zohlednil i již zmiňované přehledy spojení mezi prvky kompoziční struktury a 

jejich emocionálním výrazem (viz přílohy č. 4 a 5), která je vlastně modernizovanou a 

empiricky ověřenou verzí barokní afektové teorie, zmiňované v kapitole 3.5. Korektnost 

jejich umístění do konkrétních částí skladby byla následně ověřena v závěrečné fázi výzkumu 

prostřednictvím rozhovorů s respondenty. 

 

5.2.2 Vyhodnocení hypotéz 

 

V schématu je také barevně znázorněna příslušnost jednotlivých výrazů ke konkrétním 

rovinám Stefaniho kompetenčního modelu. Přiřazené barvy vidíme v legendě v levém horním 

/ pravém dolním rohu tabulky. Již na první pohled je patrné, že se naplnila stanovená hypotéza 

č. 1, tedy, že „Mezi interpretacemi respondentů budou převládat výrazy odpovídající dvěma 

základním rovinám Stefaniho modelu kompetencí GC a SP.“ Z celkového počtu 269 

zaznamenaných výrazů 62 náleží do roviny GC, 196 do roviny SP, 2 do roviny MT, 4 do 

roviny St a neobjevil se žádný výraz zařaditelný do roviny Op. 

Zajímavou pasáží z hlediska ověřovaných interpretací byla sekce éterického 

intermezza, jemuž dominuje falzet zpěváka Birgissona, pod nímž se rozeznívá tlumený tlukot 

čtvrťových not na velký buben, který dva respondenti shodně označili za bušení srdce. 

Takových antropologických jevů a vžitých archetypů se mezi interpretacemi objevilo více. 

Například přechod z intermezza, do druhého tématu a jeho následné gradace, kterou započne 

bubeník zrychlující z čtvrťových not do dvaatřicetinových většina respondentů interpretovala 

na základě senso-motorických vjemů (úroveň GC) jako let, běh, jízdu, únik, útěk, odchod, 
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odjezd, spád věcí, let ptáků, rychlost, cestu apod. Právě v těchto pasážích skladby dochází 

k naplnění i hypotézy č. 2, tedy, že „Míra příznačnosti těchto interpretací bude obdobná bez 

ohledu na dosažené hudební vzdělání respondentů.“ Při porovnání příznačných a korelujících 

interpretací s mírou dosaženého hudebního vzdělání, kterou daní respondenti 

(identifikovatelní pod jejich ID) uvedli v závěrečné části dotazníku (viz druhá tabulka), 

vychází najevo, že i ti, kteří nedisponují žádným teoretickým zázemím, byli schopni ve 

skladbě rozpoznat a prostřednictvím metafor i popsat mnoho prvků přímo souvisejících 

s konkrétními hudebními postupy použitými v dané pasáži – rytmický a dynamický vývoj, 

vrstvená harmonie vícehlasů, údernost refrénu využívajícího efektu kondenzace (tedy 

zhuštění melodie do repetice dvou výrazných akordů) apod. Naproti tomu někteří z 

respondentů disponujících hudebním vzděláním (ZUŠ) se při ověřovací fázi místy výrazně 

soustředili na rozeznání konkrétních hudebních techniky, což narušovalo jejich možnost 

vnímání skladby jako celku. Potvrzení druhé hypotézy je patrné i z porovnání rozboru skladby 

a interpretací z hudebně psychologického hlediska (viz 5.3.1). 

 

Pasáží evokující nejheterogennější interpretace je pak nejasný, mnohoznačný konec skladby. 

Posluchači konvenční populární hudby, ale i ‚klasické‘ hudby jsou zvyklí na jasně ohraničené 

konce kompozic (běžně zakončované gradujícím symfonickým finále), které svou rezolutností 

a výrazností dávají indicii k interpretačnímu vyhodnocení jejich významu. To se odráželo i na 

jejich očekávání takového finálního vyvrcholení ke konci kulminující části (téma B + refrén 

5:00-6:00) ve výrazech jako: „gradace / eskalace / finalizace / poslední velký hudební úder“. 

Závěr skladby Brennistein však vyznívá neurčitě, do ztracena – prostřednictvím postupného 

klesání (fade out / diminuendo), čímž nenaplňuje očekávání posluchačů. Meze interpretace se 

při takových nekonvenčních postupech rozšiřují a jednotliví respondenti se v nich svými 

interpretacemi rozcházejí různými směry, i když zde lze vystopovat příbuznost konotací 

(rozřešení / rozuzlení / konec všeho / je po bitvě / klid / ospalost  / vysvobození / ležení – 

dýchání / koloběh života / život na kousky v celku / deprese zůstává). 

 

5.2.3 Denotace, pseudo-denotace, konotace 

 

Ze sémiotického hlediska je také pozoruhodné, že na několika místech skladby se objevily 

hudební výrazové prostředky blížící se mírou své příznačnosti funkci denotativní. Jedná se 

zejména o úvodní sedmitaktovou pasáž kompozice označenou v syntaktickém schématu jako 
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INTRO (stopáž 0:00-0:30) a poté o části skladby, v níž druhý REFRÉN přechází výrazným 

dynamickým skokem do INTERMEZZA, které vyústí v gradaci skladby. Znakovým 

vehikulem významů vznikajících v těchto pasážích byl vzhledem k uvedeným interpretacím 

respondentů zvuk basové kytary, který je záměrně výrazně zkreslen (efektem distorze) a tzv. 

‚přebuzen‘ neboli dochází k cílenému překročení fyzických limitů intenzity hlasitosti na 

vstupu nástroje do zesilovací a reprodukční aparatury. Následkem toho instrument ztrácí svůj 

konkrétní, charakteristický tón (který je přirozenou součástí běžného hudebního kódu jako 

‚typický zvuk baskytary‘) a nabývá abstraktních rysů, z kterých je v kooperaci s ostatními 

nástroji – silnými údery do kotle (velkého basového bubnu) a vrzajícího zvuku zfektované 

elektrické kytary rozeznívané smyčcem – vystavěna mohutná ‚zvuková stěna‘. Tento značně 

disharmonický výsledný efekt byl celou třetinou respondentů interpretován dvěma 

nejčastějšími výrazy – bouře či vítr. Dalšími častými výrazy v této pasáži byly: déšť, moře, 

valící se kamení, dusot koní či válka, výbuch a nálety. Od všech těchto výrazů se většinou 

odvíjely další konotační řetězce (např. bouře, vítr, burácení vln; či: burácení, šum, oheň, 

obava, útěk). Tento zvukový efekt se objevuje ještě ve dvou dalších pasážích skladby. 

V druhém případě je to již zmiňovaná pasáž na začátku intermezza (3:31-3:40), v níž se vrací 

nelibozvučný témbr basové kytary, který je ovšem tentokrát rozkmitán v hřmotné oscilaci. 

V tomto případě jej tři respondenti vzhledem k jeho mechaničnosti shodně interpretovali jako 

zvuk motocyklu. 

  

Tyto jevy jsou další důkazem toho, jak je tradiční hudebně technická terminologie 

nedostačující pro popis populární hudby, která dynamicky rozvíjí vlastní kódy a pro jejíž 

deskripci se jeví vhodnějšími výrazy z oblasti základních, sdílených kompetencí GC a PS. 

Zároveň také podrývají přesvědčení, že hudba vzhledem ke své mnohoznačnosti může pouze 

konotovat, nikoliv denotovat. Co by pak znamenalo švitoření ptáků, hromobití či mráz 

zimních nocí slyšitelné ve Vivaldiho Čtvero ročních obdobích? Eco se k této problematice 

také vyjadřuje, když řeší, zda tón C může denotovat něco jiného než sám sebe, případně svou 

pozici v rámci hudebního systému, podobně jako vlastní jména lidí (2009:112) Zároveň se 

však jinde (2002:74; 2009:66) přiklání k rozšířenější sémiotické koncepci, v níž nejsou za 

jednotky nesoucí význam považovány elementární částice jako fonémy, morfémy či slova, 

nýbrž komplexnější řetězce, nazývané též sémémy. Jak uvidíme dále, takový přístup vyznává 

i hudební psycholog Gabrielsson. Navíc, hudba nejsou jen tóny. A ještě více to platí o 

moderní hudbě populární, která disponuje novými, odlišnými nástroji a vyjadřovacími 

prostředky – syntetizátory, samplery, vocodery, terénními nahrávkami či počítači schopnými 
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vyluzovat, napodobovat čí věrně reprodukovat jakýkoliv představitelný či nepředstavitelný 

zvuk. Proto mají kódy populární hudby čím dál vyšší denotativní potenciál, který není radno 

podceňovat. Avšak ani v rámci hudby avantgardní, usilující o neustálý vývoj a posouvání 

hudebních kódů mimo hranice naší představivosti, tedy o užívání podkódované
18

 hudební 

komunikace, se její posluchači neztrácejí. Mezi sdílené komunikační kompetence lidí totiž 

patří i schopnost doplňovat mezery v komunikačních kódech – předvídat, dedukovat, 

odvozovat, usuzovat. A přesně to se odehrává i v hudbě a právě proto jsou lidé schopni 

dekódovat v hudbě prvky denotativního charakteru a kroužit kolem nich po řetězci 

navazujících konotací či vytvářet řetězce nové. Jsme toho svědky i v interpretacích této 

skladby. Stačí se podívat na jakýkoliv řádek v schématu interpretací a budeme schopni v něm 

nejen nalézt konotační a či narační návaznosti, ale i přímé souvislosti s tím, co se odehrává 

v hudbě a navíc i určité intersubjektivní či intertextuální spoje.  

 

5.2.4 Kontradikce v kódu 

 

Kromě toho někteří hudebně ‚nevzdělaní‘ respondenti prokázali schopnost rozeznat v částech 

skladby, které kombinují harmonii dvojhlasů a trojhlasů s disharmonickými party hudebních 

nástrojů, záměrnou kontradikci v kódu, což se projevilo v interpretacích jako: 

„neporazitelnost, ale zároveň strach“; „klid a zároveň zvláštní smutek“; „klid, ale beznaděj“; 

„vnitřní rozpolcenost – touha po klidu“;  „válka a mír“; „určitá dichotomie“; „napětí i 

uvolnění“; „odpor mezi zpěvákem a hudbou – jemnost vs. hrubost“ apod.  

5.2.5 Data z dotazníku – hudebně filmová semióza? 

 

Přesuňme se nyní k druhé tabulce (příloha č. 3). Kategorie odpovídající členění dotazníku 

jsou číslovány v horním řádku tabulky ve stejném pořadí jako v dotazníkovém formuláři (tedy 

otázky 1. a 3.-14.). Pozoruhodných údajů je zde celá řada, vyberme však jako příklad hodnoty 

udávané v poli číslo tři (atributovaná / potenciální společenská funkce skladby), z nichž jasně 

vyplývá provázanost hudební sémiózy s celospolečenskými procesy a kulturními stereotypy, 

především pak její úzká souvislost se silným symbolickým a ikonografickým potenciálem 

výrazových prostředků vizuálních médií. V  případě této kategorie je evidentní jednoznačná 

                                                

18 Komunikace vyznačující se nedostatečným kódováním, při níž jsme nuceni předvídat, usuzovat a 

improvizovat (viz Eco 2009:169) 
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dominance filmu, který je většinou spojen s podprahovým principem využívání hudební 

složky pro emoční dokreslení především v silných, výrazných a zlomových scénách a působí 

tak v dnešní době jako jeden z klíčových referentů hudebních významů. Již od 30. let 20. 

století ozvučené ‚pohyblivé obrázky‘ působí gravitační silou své sugestivity na naše vnímání 

světa, jeho hodnot obecných kulturních kódů. Je pravděpodobné, že za tuto dobu se jim 

podařilo u velké části akulturované západní společnosti vytvořit interpretační rámce, do nichž 

jsou následně zasazovány i hudební významy. To ostatně potvrdí i pohledu na druhé schéma 

verbálních interpretací respondentů (příloha č. 5), v nichž se tento fenomén mediálně 

saturované společnosti odráží ve struktuře a návaznosti jednotlivých interpretací, které mají 

zřejmý sklon k vytváření souvislé narace, v některých případech nápadně připomínající 

klasické filmové scénáře. Je zde možné najít celou řadu mýtů, archetypů a stereotypů 

typických pro filmové žánry, které respondenti uvedli v odpovědi na 3. otázku dotazníku. 

Například u respondenta č. 23., který uvedl jako možnou společenskou funkci hudby podkres 

sci-fi či apokalyptického filmu lze nalézt tuto interpretační řadu:  

 

déšť – oheň – letadlo – výbuch – pochod – strach – peklo – deprese – tma –  budoucnost – 

vizionářské – vzpomínky – negativní – tajný obřad – sebevražda – klid, ale beznaděj – odjezd 

pryč – osud se naplnil – náboženství – písně v kostele – klid –  drama končí – slunce vychází – 

je po bitvě – deprese zůstává  

 

Rovněž respondent č. 4 uvedl v dotazníku film apokalyptický, zde jsou jeho interpretace: 

 

koně – bouře – válka – apokalypsa – temnota – boj  – budoucnost  – naděje – nepořádek  – 

chaos – vzdávání se – smutek – nepříjemnost 

 

Toho, že lidé mají tendenci si hudbu ve své mysli promítat do filmových scén a prostředí, 

si 80. letech 20. století povšiml skladatel Brian Eno, který navázal na kompoziční koncept 

Johna Cage nazvaný ‚Imaginary Landscapes‘ (imaginární krajiny). Eno jej však uchopil jinak 

– jako soundtrack k imaginárním, neexistujícím filmům, které si budou posluchači sami 

konstruovat ve své mysli.  

 

 Kategorie atributovaných společenských funkcí tak jednoznačně potvrzuje, že význam 

hudebních znaků je v dnešním civilizovaném světě především proměnnou kulturní jednotkou, 

nikoliv autonomní entitou, která si zachovává svou estetickou a sémantickou podstatu 
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navzdory (dez)interpretačním vlivům komercionalizace či lidové apropriace kultury. I to by 

však mohl být dalekosáhlý následek postupného odtrhávání lidových a odborných 

interpretačních kompetencí. Laická část společnosti si za tu dobu mohla navyknout na fakt, že 

významy jsou do podstatné míry dané a jsou interpretované někým jiným, kdo je pro tuto 

činnost oprávněn svými výraznějšími vlohami a koho se tedy vyplatí poslouchat. Výrazný 

vliv takových referentů v rámci semiózy však snadno vede k či ‚referenčnímu klamu‘, „stačí, 

když se někdo u zdroje, který manipuluje s vysílacím zařízením, rozhodne lhát. Sémiotické 

fungování, […] a behaviorální reakce adresáta by se vůbec nezměnila“ (Eco 2009:76-7). Od 

těchto klamů, které leckdy můžou být jen neškodnou mystifikací či ‚legráckou‘, je to však jen 

krok k manipulačním technikám, jakými je již zmíněné rétorické či ideologické přepínání 

kódu, které dovedlo propagandistické mechanismy prostřednictvím masově komunikačních 

kanálů takřka k ‚dokonalosti‘. 

 

5.3 Syntaktický rozbor skladby, SAM a hudebně-psychologický aspekt 

5.3.1 Syntaktický rozbor skladby a hudebně-psychologický aspekt 

 

Ze strukturálního či syntaktického hlediska je ‚Breinnstein‘ naprosto konvenční skladbou, jak 

je patrné z prvních dvou řádků (syntax a subsyntax) i z rytmického či melodického vývoje – 

převážně 4/4 rytmus, mollová stupnice běžná forma střídání slok a refrénů. Nekonvenční jevy 

odlišující tuto skladbu od středně proudé pop music se však odehrávají pod tímto povrchem 

skladby – na úrovni rytmických, harmonických a zvukových charakteristik (rytmus, 

harmonie, sound) a jejich kombinace či kontradikce s běžnými, předvídatelnými kódy.  

Syntaktický rozbor byl porovnán s přiloženými přehledy spojení hudebních parametrů 

s emocionálními výrazy (přílohy č. 4 a hlavně 5) a následně s interpretačními výrazy 

respondentů. Na základě tohoto signifikačního trojúhelníku vykrystalizovala níže uvedná 

tabulka. Je však třeba upozornit na poznámku Alfa Gabrielssona, autora přiloženého přehledu 

č. 5, že nelze jednotlivé rozpoznané emoční výrazy přiřazovat pouze jednomu vybranému 

hudebnímu faktoru, jako je rytmus či stupnice. Podobně, jako již zmíněný sémiotický přístup 

vyžaduje zkoumat nikoliv samostatná slova, ale jejich řetězce a sémémy, vybízí i Gabrielsson 

ke komplementárnímu přístupu. Například mollová stupnice  

 

bývá obecně spojována se smutkem […] a výrazy jako zasněnost, důstojnost, tenze, znechucení a vztek. […] 

Nicméně […] skladba v mollové stupnici a rychlém tempu může zrovna tak vyznít vesele (Gabrielsson in 

Hallam et al. 2009:143) 
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Je tedy třeba vždy posuzovat celý komplex hudebních faktorů, které v dané části skladby 

působí. Takovýmto postupem byl sestaven následující přehled příznačných hudebních jevů a 

s nimi spojitelných interpretací. Povšimněme si například jak v kontextu vývoje skladby 

respondenti reagovali na klopýtání rytmu z 4/4 do 5/4 v tématu A či v refrénu na efekt 

kondenzace (zhuštění do menšího počtu úderných akordů), který má dle Gabrielssona za 

následek aktivaci, zvláště je-li použit v kombinaci se zrychleným tempem, k čemuž dochází 

v závěrečné gradaci skladby a což se také odrazilo na hodnoceních v SAM diagramu na škále 

arousal (viz 5.3.2). 

 

ČÁST SKLADBY 

(SYNTAX – 

subsyntax) 

HUDEBNÍ PARAMETRY/JEVY INTERPRETACE 

INTRO (0:00-30) Staccato (odtržené tóny), disonance, 

intenzita (hlasitost), velké a náhlé změny 

hlasitosti, šum v spektru, ostrý a špinavý 

témbr, distorze (zkreslení), overdrive 

(‚přebuzení‘) crescendo (nárůst 

dynamiky)   

vítr (blíží se) / (příchod) bouře / (příchod) 

větru / burácení / déšť / valící se kamenní 

(/nebezpečí / tanky) / dusot koní / napětí / 

očekávání / strach / horor / katastrofa / 

válka 

INTRO – zlom 0:22-

30 

těžké údery (půlové) do ‚kotle‘ (velký 

basový buben) umocněné 

‚slepením‘ s tónem baskytary, distorze, 

overdrive, disonance, mezzoforte až forte 

Napětí / obava / vzrušení / napětí / nálety 

/ letadlo / pád / údery, které bolí – střelba 

– válka / rány / oheň / nebezpečí 

bridge – TÉMA A 

(0:30-46) 

Instrumentální část: zkreslené vrzání 

smyčcem na elektrickou kytaru, ostrý 

řezavý kovový témbr perkusivních 

zvuků, forte 

výbuch / oheň / agrese / aktivita / akce / 

skřípění / válka / konec světa / 

apokalypsa 

TÉMA A (0:46-1:53) Téma na 4 akordech, podladěné 

elektrické kytary a baskytary, vysoko 

položený hlas + ozvěna s klesající 

intonací, harmonie vs. disharmonie, 

reverb (dozvuk), echo, v 3. taktech sloky 

odchýlení od 4/4 rytmu do 5/4, forte 

boj – apokalypsa / strach / bolest / temno 

/ tma / stres / smutek / nepochopení / 

nepříjemné pocity / melancholie / smutná 

zpěvačka / deprese / ponurost / peklo / 

děsivá diskotéka / klub Cross / Chapeau 

Rouge – párty – drogy / koncertní nálada 

/ electro – párty / propařená noc / trans / 

zfetovaný / neovládající tělo / putování 

do neznáma elektronická hudba, 

harmonie / krásy – hlas 

REFRÉN (1:53-2:12)  Efekt kondenzace (zhuštění) do 2 akordů silné emoce / světlo / blaženost –
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(Gmol, Cmol) – úderný postup, 

stoupající melodie hlasu, breaky bicích, 

echo + reverb, fortissimo 

velkolepost / budoucnost / naděje 

aktivní / putování za pozitivní 

budoucností / intenzivní / vítězství – 

neporazitelnost / odhodlání /  vizionářské 

/ rozhodující okamžik / důrazná a oslavná 

hudba / nebezpečí zkroceno / postupné 

uklidnění / uvolnění 

   

    

Zlom – bridge + 2. 

TÉMA A (2:12-3:01) 

Návrat k tématu A  překážky na cestě / nepořádek –chaos / 

strach / osamění / obklopení – stěny / 

nepříjemná / tma – nedýchatelno / 

unavený – zraněný – potácející se / 

zklamání – bezmocnost /  melancholie / 

nenaplněnost – frustrace / nostalgie / 

vzpomínky / nutnost zamyšlení se / vede 

k zamyšlení nad sebou samým / malost a 

závislost člověka ve světě / tajný obřad – 

sebevražda 

2. REFRÉN (3:01-31) Návrat k refrénu naděje na vyrovnání se sebou / mám chuť 

jít udělat něco zásadního / psychické 

vypětí / odpočítávání – civilizace / 

očekávání / příjemné pocity – 

povzbuzující 

zlom 3:31-40 Náhlá distorze a overdrive až na 

maximální hranici – kolísání signálu, 

fortissimo 

překvapení / motocykl / motorka / 

zbíječka 

INTERMEZZO (3:40-

4:20) 

Zklidnění, smyčcová plocha, naléhavá 

intonace hlasu – falzet, echo, reverb, 

čtvrťové noty na velký buben (od 4:16 

„zrychlení“ do  32tin – činely kov), 

piano – crescendo 

klid / uklidnění / zjemnění – zpomalení / 

klid / bušení srdce / pulsující srdce/ 

volnost / samota / osamění / tesklivost / 

ufňukanost / ukolébavka / vyrovnanost / 

ale beznaděj / klid a zároveň zvláštní 

smutek / vnitřní rozpolcenost – touha po 

klidu / vnitřní smutek – chuť vybuchnout 

/ hledání sama sebe / zamyšlení o životě / 

hledání / volání z dálky / naděje / lepší 

vyhlídky / odhodlání – touha  / motivující 

/ dále 

TÉMA B (4:20-5:00) Pokračuje „zrychlený“ rytmus, přidávají 

se k němu ostatní nástroje – rychlý 

chtíč / loučení – něco končí / odcházení / 

odjezd pryč, osud se naplnil / únik / 
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kytarový riff, baskytara se odpoutává 

těžkých dob hraných na velký buben, 

s nimiž byla doposud pevně svázána, od 

4:28 váhavě zpomaluje a přechází do 

legata – skluzy po strunách (slide); hlas 

pokračuje ve falzetu, stupňuje naléhavou 

intonaci; forte / ke konci tématu (4:56-

5:00) krátké zklidnění – mezzoforte 

uniknout realitě / spád věcí / pohyb / 

cestování / cesta / běžet / energie / 

rychlost – možná až moc velká / let / 

letící ptáci / budoucnost / prostor / nové 

zrození / život / dobré ráno / vyběhnout 

ven / příběh pokračuje / člověk musí jít 

někam dál, od bodu, ve kterém se nachází 

/ zmírnění / uvolnění / výjev / ohrožení 

TÉMA B + REFRÉN 

(5:00-6:00) 

Po krátkém nádechu (uklidnění) se téma 

B prolíná s refrénem, efekt 

zkondenzování + kolize (překrývání 

motivů), nejkomplexnější rytmus i 

hlasová harmonie – dvojhlas (unisono) se 

proplétá s falzetem, skladba graduje, 

kulminuje; fortissimo 

dezorientace / zoufalost / melancholie / 

smrt / nečekané řešení / souboj / bojovník  

– neústupnost  – odhodlanost / síla / 

návrat k sobě – důležitost vlastního já – 

víra ve vlastní sílu / snažení / aktivita / 

snaha / cílevědomost / dodání energie / 

energie / cesta / odjezd – přechod do jiné 

dimenze / gradace / eskalace / finalizace / 

poslední velký hudební úder 

OUTRO (koda) (6:00-

7:44) 

Celkové utišení, napovrch vystupují 

dlouhé tóny dechových nástrojů (legato), 

přerušené na chvíli poslední hřmotnou 

distorzí a následně se prolínající 

s vrzáním smyčce na elektrické kytaře – i 

ten však postupně mizí a poté se vzdalují 

i žestě, diminuendo 

Smíření / smíření se situací / vzdávání se 

/ uvolnění / uklidnění / klid / vážnost / 

epičnost / osamocení / strach / zhroucení 

/ konec všeho / konec cesty / stagnace / 

smrt / nevyhnutelnost / rozřešení / 

rozuzlení / drama končí – slunce vychází 

– je po bitvě – deprese zůstává / 

myšlenky odcházejí / tlumená bolest duše 

/ vysvobození / život na kousky v celku / 

koloběh života / ladění nástrojů / ospalost 

 

5.3.2 Vyhodnocení výsledků SAM testu a souvislost se sémanticko-

syntaktickou povahou interpretací 

 

Vyhodnocení dat ze SAM diagramu je znázorněno v levé části první tabulky. Hodnoty 

z valenční škály jsou uvedeny v žlutých sloupcích, hodnoty ze škály arousal (vzrušení / 

aktivace) v zelených a hodnoty dominance v sloupcích oranžových. V spodním řádku tabulky 

jsou u sloupců s číselným formátem dat uvedeny souhrnné hodnoty. Jak je z nich patrno, 

posuny byly na škále valence výrazně směrem k levému emočnímu pólu (-34), skladba tedy 

většinu respondentů rozesmutnila. Na škále arousal většina respondentů zhodnotila efekt 
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skladby jako smyslově aktivující (+12) a na škále dominance byl zaznamenán mírný posun 

k dominantnímu pólu (-10). 

 

Vzhledem k naračnímu charakteru některých interpretací je pozoruhodný posun na škále 

dominance. Vybereme-li například respondenta č. 24 (řádka 24 v přehledu interpretací), u 

nějž byl po poslechu skladby zaznamenán výrazný posun k pólu nezávislosti, nalezneme 

sekvenci těchto výrazů:  

  

Bouře – vítr – burácení vln – nepříjemný pocit – nostalgie – sentiment – odhodlání – touha – 

běžet – utéct – uniknout realitě – energie – síla 

 

Podobné konotační řetězce a narační vývoj se objevují u většiny respondentů – začátek 

skladby je v nich interpretován jako příchod nebezpečí, přírodního živlu či jiné civilizační 

hrozby.  Téma A bývá spojováno s negativními pocity, neuspokojivou situací, refrén je 

popisován jako boj jedince s okolnostmi a po klidném, kontemplativním intermezzu je 

závěrečná gradace vnímána jako znovunabytí motivace a odhodlání pro souboj s osudem, až 

do finálního stádia uklidnění, smíření se situací. Takovýto průběh v sobě přímo implikuje 

nárůst sebevědomí, dodání odvahy, podobně jako v případě respondenta č.1, který rovněž 

zaznamenal po poslechu skladby posun k dominantnějšímu pocitu: 

 

příchod bouře  – nebezpečí – akce – agresivita – příchod harmonie – silné emoce – 

melancholie –  vzpomínky – chtíč –  odcházení –  bojovník – neústupnost – odhodlanost – 

smíření 

 

Tyto vývoje narace v porovnání s hodnotami SAM diagramu daných respondentů implikují 

výskyt emocí navozených, na rozdíl od respondentů, kteří výrazy emocí ve skladbě 

rozpoznali, ale nebyly u nich navozeny. Zajímavým jevem je i to, že převážná část 

interpretací i jejich řazení do příběhové linie zjevně koresponduje s uměleckým záměrem 

tvůrce, který se odráží v textu skladby Brennisteinn, kterému ovšem respondenti nerozuměli 

(neznalost islandštiny u nich byla ověřena v dotazníku a následně potvrzena v ověřovací fázi). 

Autor si pro tento účel dovolí citovat část vlastní recenze (která byla vydána před provedením 

výzkumu).  
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Nejen hudba, ale i slova Kveikuru jsou poskládána z jednotlivých přírodních elementů a stavěna do souvislostí 

s lidskou existencí. Brennisteinn (Síra) je naturalistickým popisem účinků neviditelné, nevyřčené a možná i 

nevyřknutelné mocné přírodní síly: „...Tahá nás a tlačí, vytrhávaje z nás všechny částice, kosti z kloubů. Bolí a 

praskají. Krev nám proudí v žilách. Do kůže nám zarývá své čelisti a trhá ji na cáry...“, ale zrovna tak ještě 

mocnější síly života a lidské vůle: „...Pozvedáváme svá ohnutá těla, narovnáváme páteř, krev nám proudí 

v žilách...“. (Hanzel, 2013) 

 

Ještě doplňme, že první citovaná pasáž textu se objevuje v tématu A zde uváděného rozboru a 

druhá pasáž je z refrénu písně. Jejich srovnání s interpretacemi respondentů v těchto pasážích 

(viz přehled interpretací či výše uvedený souhrn) nabízí pozoruhodné paralely. 

 

Zajímavou odbočkou od této narační linie u osmi respondentů  jsou konotační řetězce spojené 

s hudebními kluby, koncerty, diskotékami, drogami apod., zaznamenané v 1. Tématu A. 

K těm se ještě vrátíme v následující podkapitole. 

 

5.4 Ověřovací fáze výzkumu 

 

V závěrečné části se výzkumník znovu sešel s respondenty, aby si vzájemně ověřili své 

kompetence. Výzkumník vyzval respondenty, aby se sami pokusili své interpretace zařadit do 

schématu syntaktického rozboru skladby a následně se pokusili jejich umístění odůvodnit – 

aby tak identifikovali hudební podnět, který je vedl k dané interpretaci.  

Jak bylo z průběhu společných rozhovorů patrno, všichni zúčastnění respondenti byli 

schopni tyto pasáže určit a odůvodnit i volbu svých interpretací, bez ohledu na to, zda byli 

hudebně vzděláni. Pokud neznali hudební terminologie, pomohli si k určení příznačných 

hudebních jevů opisy, metaforami. Jako příklad uveďme část výpovědi respondentky č. 10, 

která v ní mimo jiné definuje příčinu vnímané kontradikce v kódu. Patřila také mezi osm 

respondentů
19

, kteří se ve svých interpretacích odchylovali od převládajícího naračního 

řetězce zmíněného v předchozí podkapitole. Ve většině těchto případů šlo o jevy, které se dají 

označit za zanášení vlastních (nesdílených) sémiotických stop do vnímaného kódu a 

z hlediska hudební psychologie za evaluativní podmiňování
20

. Šlo o asociace s konkrétními 

místy a situacemi: 

                                                

19 (viz tabulka č.2, respondenti č. 8, 7, 16, 17, 20, 22 a 29), 

20 (z angl. evaluative conditioning) Proces, při němž je určitý hudební podnět v mysli spojen s konkrétní situací 

či prostředím, v nichž byla tato hudba v minulosti vnímána (viz Juslin in Hallam et al. 2009:136) 
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NÁLETY – na začátku skladby to je takové temné, je to jako před bojem…mně se v tu chvíli vybavila žena s 

dítětem, tak zpomaleně, tekly jí slzy a jakoby tam byly nálety na zemí, zatahovalo se a střílelo se. 

Pak začal zpívat zpěvák a navzdory všemu je to prosluněné, takže to nebyly nálety a temné prostory, ale 

najednou PÁRTY. Sice trochu temnější, ale lidi se tak zpomaleně kymácí na párty. Tím, jak je ta píseň pomalá, 

jsem automaticky taky na té párty jako by v delíriu – takže DROGY. Ty ovšem neberu, jen se mi to asociuje. 

Pak jsem si uvědomila, že jsem snílek a že to je celý jenom FILM v mé hlavě, proto film. Taky tenhle typ hudby 

ve filmech často bývá. Pak se mi hned asociovaly koleje. KOLEJE – jako ty, kde bydlím. Tyhle delíriový stavy 

jsem tam často zažívala. Někde na pokoji sem si v hlavě lítala. A pouštěla si tuhle kapelu.  MĚSTO – protože se 

mi prostě vybavili najednou lidi, co se potulujou ve tmě po městě a něco hledají. I sebe sem si představovala, jak 

se potuluju tím městem a zhasínají lampy. LÍBÍ – to je ta fáze, kdy se ta píseň tak vyjasní a já si říkala, že se mi 

líbí, že místo přednášky posloucháme takový lítací song, proto potom taky DOBRÁ KAPELA a následuje 

CHAPEAU ROUGE – klub, kde v nejspodnějším patře hrají občas skvělé undergroundové kapely, […] 

 

Tento proces, který Gino Stefani nazývá vědomou semiózou, může účastníkům výzkumu 

následně pomoci s uvědomováním si signifikačních jevů v hudební komunikaci, které dříve 

vnímali jen podvědomě. Můžou tak být schopni rozlišit, které z vnímaných významů byly 

kulturně či společensky atribuovány a uvědomit si, z jakých příčin. 
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6 Závěr 

Apekty věcí, které jsou pro nás nejdůležitějšími, zůstávají skryty kvůli jejich jednoduchosti a všeobecné 

známosti (nejsme schopni si všimnout něčeho, co máme stále na očích). Skutečné základy svého bádání si 

člověk vůbec neuvědomuje.  

Lutwig Wittgenstein (1972:50e – č. 129) 

 

V průběhu této práce jsme mohli sledovat, jak se vyvíjel charakter hudební komunikace 

v západní civilizaci, jak došlo k postupnému oddělování lidových a odborných hudebně 

komunikačních kompetencí a k utváření hudebního diskurzu. Výzkumná část ukázala, že 

podstatnou část významů, které hudbě přikládáme, do ní vkládáme sami a že tyto významy 

jsou do vysoké míry podmíněny naší akulturací, socializací, ale i působením ostatních 

mediálních obsahů, v jejichž kontextu se hudba objevuje. „Tichá“ skladba Johna Cage 

zmíněná v úvodu práce je toho jen nejočividnějším příkladem.  Všimli jsme si také, že notace 

a s ní spojené hudební názvosloví jsou jen jednou z rovin hudební semiózy a že výzkum 

hudební komunikace není možné ji vytrhnut z kontextu společenských praktik, v kterých se 

hudbavyskytuje. 

Stefaniho metoda umožňuje zkoumat hudební semiózu na všech jejích rovinách (tak, 

jak je rozděluje Charles W. Morris), tedy sémantické, syntaktické i pragmatické. Její doplnění 

o poznatky hudební psychologie může přispět k objasnění konkrétních příčin toho, jak hudbu 

interpretujeme a jak o ní mluvíme. Tento typ společensky ‚angažovaného‘ výzkumu navíc 

může být užitečný i respondentům, s kterými se výzkumník v závěrečné fázi sejde, aby si 

vzájemně ověřili své kompetence. I v tomto případě se potvrdilo, že respondenti jsou schopni 

analyticky rozebrat příčiny svých interpretací, pokud se jich nejprve ptáme „Co vám tato 

hudba sděluje?“ a až poté „Jak vám to sděluje?“, nikoliv v opačném pořadí, což bývá běžné u 

expertního přístupu k hudbě. 

 

Závěrem práce se sluší zmínit o epistemologickém prahu a znalostním i motivačním zázemí 

jejího autora, který si proto dovolí odchýlit se od dosavadního narativního úzu použitím ich 

formy: 

 

Nejsem sémiotik, psycholog ani muzikolog. Jsem muzikant, hudební publicista a student 

oboru mediální studia. Měl jsem tudíž od začátku jasně nastavené metodologické limity, které 

jsem nechtěl překračovat, a proto jsem všechny oblasti navrhovaného kombinovaného 

výzkumu konzultoval s jednotlivými odborníky zmíněných oborů (viz str. 6).   



65 

 

 

Mým cílem nebylo podat vyčerpávající popis všech hudebně komunikačních teorií či 

definovat nejvhodnější metodiku pro výzkum hudební komunikace a diskurzu. Šlo mi spíše o 

prozření kauzalit, které tyto oblasti lidské komunikace formují a o naznačení jedné z možných 

cest, kterými by se mohl ubírat jejich budoucí výzkum.  Je-li řeč o cestě, i tato práce pro mne 

byla cestou. Cestou k pochopení sebe sama skrze druhé. Když jsem se loučil s jedním 

z respondentů po závěrečné fázi výzkumu, uvědomil jsem si, že skrze těch několik řádků 

vyplněných v dotazníku mi dal nahlédnout do svého nitra možná víc, než některým svým 

blízkým. Když mluvíme o hudbě, mluvíme totiž o sobě, neboť hudba má smysl, který do ní 

sami vkládáme. Stejně jako zrcadlo odráží náš zevnějšek, hudba je věrným odrazem naší duše 

a naší mysli. I to přináší Stefaniho výzkumně didaktická metoda – umožňuje lidem mluvit o 

tom, o čem zatím mlčeli, nikoliv však proto, že by neměli co říct. Díky tomu, že se osmělí o 

hudbě mluvit, začnou ji i citlivěji vnímat, budou tak odolnější vůči manipulativnímu užití 

hudby a v ideálním případě je tato cesta přivede až k vlastní tvorbě. Obě zde ověřené 

hypotézy potvrdily, že jsou k tomu plně kompetentní. 

 

V průběhu této práce padlo několik zdánlivě banálních otázek jako „Co je to hudba?“; „Co 

není hudba?“; „Čí je hudba?“; „Co to znamená rozumět hudbě či znát hudbu?“; „Co znamená 

umět o ní mluvit?“ Jsem přesvědčen, že jejich zodpovězení, či spíše usilovná a průběžná 

snaha o jejich zodpovězení je klíčem k pochopení podstaty hudební komunikace. Pokud by 

snad tato práce k tomu přispěla, byť sebemenším dílem, či inspirovala kohokoli, kdo by se 

chtěl podobným výzkumům věnovat, budu rád, když se mnou spojí síly. Rád bych se 

v budoucnu podílel na rozvoji této metodiky, aby se mohla stát plnohodnotným analytickým 

nástrojem vhodným pro zkoumání procesů, které stojí za jednou z nejpozoruhodnějších, ale 

také nejpodceňovanějších forem komunikace. 
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8 Přílohy 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 – Prázdný dotazník, který tímto autor práce dává volně k dispozici eventuálním 

zájemcům o jeho využití, rozšíření či vylepšení  

 

Příloha č. 2 – Schéma syntaktického rozboru skladby a interpretací – elektronická příloha 

 

Příloha č. 3 – Přehled výzkumných dat z dotazníku – elektronická příloha 

 

Příloha č. 4 Výrazové prostředky, kterými hudebníci vyjadřují emocionální obsah. 

 

Příloha č. 5: Spojení mezi prvky kompoziční struktury a jejich emocionálním výrazem. 

(Gabrielsson a Lindström 2001 In Franěk 2005:184-6) 
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Zaškrtněte v každém řádku ten kroužek, pod obrázkem nebo mezi obrázky, který  

nejlépe vystihuje jak se aktuálně cítíte: 

 

 

 

 

smutně                                                                                                   vesele 

 

 

 

 

klidně                           aktivně 

 

 

 

 

 

samostatně                závisle 

 

 

Popište jakýmikoliv slovy či souslovími co vám tato hudba sděluje: 
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Zaškrtněte opět v každém řádku Váš aktuální pocit bezprostředně po poslechu 

skladby: 

 

 

smutně                                                                                                                            vesele 

 

 

 

 

klidně                            aktivně 

 

 

 

 

 

samostatně                závisle 

 

DOTAZNÍK 

 

1. Znáte tuto hudbu? (podtrhněte jednu z variant): 

 znám / je mi povědomá / neznám 

 

2. Zhodnoťte, jak se vám hudba líbila známkou jako ve škole od jedné do 

pěti (1 = nejpozitivnější hodnota):  ___ 

 

3. Má nebo mohla by mít podle Vás skladba nějakou společenskou funkci? 

Tj. byla či mohla by být složena pro či využita pro konkrétní příležitost, 

společenskou událost, lokaci, prostředí, film či divadelní představení, reklamu 

apod.? Pokud myslíte, že ano, uveďte pro který z takových společenských 

kontextů by dle Vás byla vhodná a jakou funkci by v něm měla plnit: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 
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4. Vyplňte bod na škále, který určí, nakolik se dle Vás jedná o improvizaci 

či komponovanou skladbu: 

 

improvizace                                kombinace                                kompozice                                         

O            O            O            O           O            O           O            O           O   

        

5. Jaké hudební nástroje v ní 

rozeznáte? ………………………………..……………………………………… 

 

6. Poznáte konkrétní hudební postupy (tempo, rytmus, stupnice, melodické 

prvky, hudební názvosloví, které by mohlo být uvedeno na partituře ke 

skladbě)? Napište jakýkoliv detail týkající se hudební struktury skladby: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Kdo zpíval (podtrhněte): zpěvačka / zpěvák 

 

8. V jakém jazyce byl text? ………… Rozuměli jste mu? ano / částečně / 

vůbec 

 

9. Do jakého hudebního žánru/ů či stylu/ů byste hudbu 

zařadili? ……………… ………………………………………………………………

………………………….. 

 

10. Znáte-li jejího autora/ku/y, interpreta/ku/y uveďte 

je: ………………………………………………………………………………………

….. 

 

11. Pokud se Vám vybavuje obal desky, videoklip k této skladbě nebo 

jakékoliv jiné vizuální prvky, popište je: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……… 

12. Podtrhněte jednu či více z možností, které charakterizují Váš vztah 

k hudbě: pasivní posluchač / aktivní posluchač / sběratel desek / DJ / 

amatérský muzikant / muzikant s hudebním vzděláním / absolvent ZUŠ / 

absolvent konzervatoře či vyšších hudebních škol / tanečník / profesionální 

muzikant / skladatel / učitel hudby / hudební novinář / muzikolog / 

jiné: …………. ………………………………………………………………………… 
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13.  Jaké hudební žánry 

preferujete? ………………..………………………………..…………………… 

 

14. Uveďte prosím Váš věk ……. a pohlaví (podtrhněte): žena / muž 
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Příloha č. 4 Výrazové prostředky, kterými hudebníci vyjadřují emocionální obsah. (Juslin 2001 In Franěk 2005:187)
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Příloha č. 5: Spojení mezi prvky kompoziční struktury a jejich emocionálním výrazem. (Gabrielsson a 

Lindström 2001 In Franěk 2005:184-6) 
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