
Přílohy 

Příloha 1 

Pavel, 20 let 

Co pro tebe hudba znamená? 

Hehe, no...to je hustá otázka. Tak za prvý je to věc, kterou studuju, takže z tohohle hlediska je 

pro mě hudba škola – pořád se to učim. Vlastně je to i trochu pruda z tohohle hlediska, 

protože musim tu hudbu studovat ze všech těch hledisek podle těch osnov, který máme ve 

škole, a nemůžu se zrovna zaměřovat na určitý aspekty hudby, který mě třeba zajímaj. Ale 

zase čím víc to studuju, tím víc využiju věci, který se tam naučim, a který mě třeba předtím 

nezajímaly. Teď po tom roce, roce a půl, jsem rád za to, co jsem se tam naučil, i když v tu 

dobu, kdy jsem se to učil, mě to zas tolik nebralo. No tak to je první hledisko – je to věc, 

kterou teď studuju. 

A studuješ to, předpokládám, čistě z vlastního zájmu... 

Jo, to bylo vyloženě moje vlastní rozhodnutí, proti kterýmu rodiče dost silně zbrojili. Je třeba 

zajímavý, že u mýho mladšího bráchy, kterej je taky relativně nadanej na hudbu, se ta situace 

úplně obrátila – zatímco mě od tý školy odrazovali, tak jeho do toho teď tlačej, což je hrozně 

zvláštní. Ale abych se vrátil zpět k tý otázce – kvůli čemu to studuju. No asi proto, že to je 

opravdu věc, která mě v životě nejvíc naplňuje. Je to pro mě velkej psychickej filtr a 

nacházim v tý hudbě jak možnost nějakýho kreativního vyjádření sebe sama, svých pocitů, 

nebo tak, tak je to zároveň pro mě druh psychoterapie a to strašně účinnej. Nevim, jestli je to 

vyloženě smysl mýho života, to asi ne, zájmů mám víc, ale rozhodně bych bez hudby 

nedokázal žít. Kdyby to najednou skončilo, tak už by to asi dál nešlo pro mě. 

Co tě na hudbě baví? 

Na hudbě mě baví ta její obrovská variabilita. Já hudbu úplně neposuzuju podle žánrů, ale spíš 

když něco poslouchám, nebo se něco snažím tvořit, tak v tom hledám nějakej jednotící, 

sjednocující prvek. Je to zvláštní, já když posclouhám něco, co neznám, tak můžu hned určit, 

podle nějakýho vnitřního pocitu, jestli se mi to líbí nebo ne a může to být cokoliv od rapu přes 

psytrance po vážnou hudbu. Když něco slyším poprvý a nelíbí se mi to, tak to rovnou vím a 

už si to nepustim. Když něco slyšim poprvý a cejtim, že tam „je ta hudba“ - nevím, jak líp 

bych to pojmenoval – tak to. Asi tohle...počkej, jak byla ta otázka přesně? (nervózní smích) 

Co tě na hudbě baví? 

Co mě na hudbě baví. Jo, tak přesně to hledání tohohle vnitřního spojení ve všech těch 

různých písničkách, žánrech, skladbách, symfoniích...vyloženě pídění se po tom, co v sobě 



maj lidi společnýho – a to je schopnost vyjádřit skrze fyzikální vlny tónů ten druh vlastnosti, 

kterou ten zvuk má, a která je, podle mě, přenositelná na člověka.  

Dobře. Další otázka, která se asi týká více tvé hudební aktivity než poslechu – kdy tě 

hudba nejvíc baví? 

Při improvizaci.  

Dobře. Zkus si vzpomenout, kdy tě „takhle“ nejvíc bavila naposledy. 

Jo... 

Kdy sis třeba naposledy fakt dobře zaimprovizoval nebo tak. 

Tak to bylo dneska ráno (smích), protože jsem měl hodinu improvizace. S tou improvizací je 

to takový, že já jsem neimprovizoval úplně pravidelně od začátku, co jsem na tu školu 

nastoupil, ale prostě zhruba někdy minulej rok jsem si sedl k nějakým podkladům na Youtubu 

a řikal jsem si „tak prostě do toho zkusim něco hrát“ a vyloženě jsem zavřel oči a podle ucha 

jsem tam něco zkoušel hrát a najednou jsem zjistil, že to je pro mě strašně naplňující a bylo 

mi z toho strašně dobře. Byl jsem z toho nadšenej a od tý doby, co se týče toho, jak já 

produkuju hudbu, tak mě to baví asi ze všeho nejvíc. Svým způsobem je to teda trošku blbý v 

tom, že mě to relativně dost odvádí od nějakýho delšího kreativního komponování, protože to 

mi přijde hrozně pracný tím, jak u toho musíš přemejšlet. Taky mi to pak přináší stejnej pocit, 

jen je to pro mě mnohem pracnější, než když si na 10 minut zaimprovizuju song, kde si 

nemusim nic pamatovat, vymýšlet, upravovat, aby to bylo dobrý, nebo aby se mi to líbilo – 

prostě hraju a jakmile je ten akord pryč, tak tím to pro mě končí. 

Mmhm. A teď když si vzpomeneš na to, kdy jsi naposledy improvizoval – tedy třeba 

dneska ráno – zkus mi popsat tvůj stav mysli při tom nebo tvoje pocity, nějak 

konkrétněji trochu to zkus. Zkus pojmenovat to, jak jsi se cítil. 

Jo jo. Hmm no... (chvíli přemýšlí). Já se při tý improvizaci snažím fakt vnitřně splynout s tím 

nástrojem. Aby ten nástroj pro mě byl vlastně prostředek mýho úplně lineárního vyjádření, 

který jde fakt ze mě. Že to není jako, že hraju na kytaru, ale že hraju skrze kytaru. Já si 

myslím, že to je i něco jako forma meditace. Že se člověk snaží uzavřít sám do sebe do 

takovýho jako...“trošku“ podvědomí, by se dalo říct, a snažit se nechat ovlivnit těma 

zvukovýma vlnama a na ně pak reagovat skrze ten nástroj. Samozřejmě mně v tom ještě brání 

to, že nehraju úplně technicky skvěle, ale tak to asi nehraje nikdo – každej může hrát líp. 

Takže to vyjádření je tímhletím omezený.  

Mmhm. 

No ale jako...tohleto je asi to no....jak, že byla ještě – ježiš já musim fakt přestat- (smích). 

Ne, to je v pohodě. Jak bys porovnal tenhle tvůj stav mysli s tím, jak se cítíš normálně? 



Jo jo. No, je to pro mě hodně psychoterapie, jak jsem řikal na začátku. 

Mmhm. 

Fakt hudební psychoterapie, že mám pocit, jako kdybych byl, dejme tomu, u psychiatra a fakt 

mu říkal svoje problémy, pak bych od něj odešel a bylo by mi líp, tak tohle je lepší v tom, že 

nemusím nikomu řikat svoje problémy, nebo nad čím přemýšlím, ale že si prostě na hodinu 

vemu do ruky  kytaru a jsem úplně čistej. Hrozně při tom odpočívám. 

Mmhm...(chvíle zamyšlení). Teď možná taková dost konkrétní otázka – vnímáš při tom 

čas?  

Nevnímám 

Nevnímáš. 

Vůbec nevnímám. Jako...ono taky záleží song od songu, protože když máš nějaký ty 

standardy [jazzové standardy], tak to je asi tou edukací, kterou dostávám od tý školy – já 

musim vědět, kde v tý písničce jsem. Takže aspoň nějak ten čas v nějaký linearitě vnímat 

musim.  

Jo. Musíš mít trošku takovej nadhled. 

Jo, musim mít nadhled, protože když třeba máme souborovou hru, kde se střídáme v 

improvizacích, tak já prostě musím vědět, kdy mám skončit, jo, a kdy nastupuje ten druhej a 

musím to sólo dovést do nějakýho rozumnýho konce. Takže je to tak půl na půl. Samozřejmě, 

když si hraju tady doma, a pustim si do smyčky nějakej podklad, kterej mi může hrát 

nekonečně dlouho, tak tam to je lepší – tam tu svobodu vnímám víc, protože nemusím řešit 

ten čas, ale v tý kapele musí bejt člověk furt trošku připravenej reagovat. 

Mmhm. A co takový...vědomí o sám sobě, o okolí. Vnímáš to silněji nebo slaběji nebo 

jak? 

Tak třeba ta kapela je fakt super. Když jamujem v mojí autorský kapele, tak tam je skvělý, že 

jsme spolu schopný mluvit beze slov. Bubeník začne hrát jinej rytmus, začne hrát potišeji, 

nebo to začne gradovat a my na to všichni reagujem. Je to svým způsobem jako takovej rituál. 

Jako kdybychom z hudby dělali nějakou formu náboženství, tak tohle je takovej rituál, na 

kterym se všichni podílíme a všechny to baví a všichni jsou na tom nějak spojený. A i v tom 

jamu, i když to jsou blbý čtyři akordy nebo jeden dobrej riff, tak je v tom kus tý „hudby“, jak 

jsem o tom mluvil na začátku. Na ty čtyři akordy jsme fakt schopný hrát půl hodiny. Teď před 

týdnem jsme hráli tři riffy asi za hodinu a půl, na který jsme jamovali, což vychází fakt na 

desítky minut na jeden riff. A to bylo fakt málo akordů a vůbec nám to tak nepřišlo. Takže je 

to dost podobný náboženství. Náboženství má dva rozměry – ten první je individuální a 

druhej je v tom společenství. Tak si myslim, že to takhle platí i u tý hudby. 



Mmhm jo to může být dost podobný. 

Jo, ale i když člověk hraje sám, tak si tam prostě najde to svý. 

Mmhm...ještě zpátky k tomu, kdy jsem se tě ptal, kdy tě hudba nejvíc baví a ty jsi řekl, 

že při improvizaci... 

Mmhm. 

...jak bys popsal, že je pro tebe improvizace náročná? 

Jo...(přemýšlí)...to je dost složitá otázka no. 

U tý improvizace to může být trochu ošemetný no. 

No u tý improvizace je to ošemetný. Ono totiž dost záleží na tom, na co improvizuješ.  

To jo no. 

Když se snažíš hrát do věci, kde je strašně moc harmonickejch změn, tak to prostě do ucha 

nechytíš. U improvizace je to takový, že si to fakt musíš hodně obehrát, abys byl schopnej se 

od toho nějak oprostit a ponořit se do sebe a nechat mluvit sebe a ne tu teorii, kterou má 

člověk naučenou. 

Přesně, o to mi jde – když to není moc těžký pro tebe, ale tak jako akorát, když se do 

toho dokážeš „ponořit“.  

Jo, tak jak je pro mě těžký improvizovat na to... 

Ano. 

Jo, to je zajímavý, protože to je strašně různý. Je to většinou hrozně ovlivněný tim, v jakym 

jsem psychickym, fyzickym rozpoložení a jak moc se právě dokážu ponořit do sebe a 

soustředit se na to. Myslím, že to je fakt dost podobný tý meditaci. Lidi, který meditujou, taky 

říkaj, že jim to někdy jde, někdy ne, a závisí to na tom, jak se v danou chvíli dokážou uklidnit 

a soustředit se na to a všechno ostatní vypustit. A někdy to prostě nejde. Někdy to nejde, 

někdy to jde skvěle. A upřímně nevim, jestli bych dal dohromady nějakej soubor pravidel na 

to, „jak se improvizuje dobře“, protože opravdu může bejt člověk, kterej je unavenej, 

vyřízenej a improvizuje skvěle a pak může bejt člověk úplně v psychický pohodě a zahraje 

úplný hovno.  

Jo, no...tady se dostáváme k vlivům okolí – což už jsi vlastně načal – zeptám se tě, v 

jakém ses nacházel prostředí – asi tady doma, že jo? 

Mmhm. 

A domácí prostředí na tebe v tomhle působí pozitivně, myslíš? Nebo spíš negativně? 

Myslím v tom, aby ses mohl opravdu soustředit a ponořit se do toho. 

Já si myslim, že to úplně není až tak domácím prostředím, ale spíše osobní samotou. Zase, 

když se člověk nemodlí ve společenství, tak by se měl modlit fakt sám se sebou, a to si 



myslim, že platí i tady. Prostě můžeš improvizovat v nějakym větším celku jako v kapele, ale 

když už ses rozhodl „modlit“ sám na ten nástroj, tak bys měl bejt fakt co nejvíc sám, co to jde, 

a pak je podle mě jedno, jestli to je nějaký známý prostředí nebo ne. Nebo jako, já upřímně 

nevím, jestli jsem někdy zažil, že bych improvizoval v pro mě úplně neznámým prostředí, že 

by mě to nějak ovlivnilo, ale myslím si, že spíš ne. Že můžu improvizovat tak nějak všude. 

Třeba i v cizí třídě ve škole – je to třída, ve který jsem nikdy nebyl a hraje se mi tam dobře, 

neruší mě to. Je to spíš o tom psychickym nastavení, si myslim. Stejně jako se člověk může 

modlit všude – nemusíš se modlit doma v posteli, můžeš se modlit všude. 

Jo. A myslíš si třeba, že když improvizuješ na pódiu před lidma, tak je to pro tebe lepší 

nebo horší...? 

No, já bych asi řek, že horší. Zase, já jsem ještě nepřišel na žádný pravidla, kdy člověk 

improvizuje dobře a kdy ne. Ty faktory jsem si neobjasnil. Tudíž, když já jdu na tu stage, tak 

nevim, jestli budu improvizovat dobře. To prostě nevim do začátku tý improvizace. Když to, 

když jsi doma a prostě to nějakej den nejde, tak to prostě nejde. Když jsi před lidma, tak se na 

tebe svým způsobem vždycky někdo kouká kriticky, nebo tě minimálně poslouchá – někdo tě 

slyší, a ty ze sebe chceš dostat to nejlepší, nebo aspoň bys měl, když jsi na pódiu, a když to 

nejde, tak se může dostavit mírnej pocit frustrace, protože člověk ví, že mu to normálně jde 

líp, ale teď zrovna to prostě nevyšlo, tak to se ti doma nestane. 

Teď ještě zpátky k tý improvizaci, jak jsi hrál doma – byl jsi pod vlivem nějakých drog 

nebo alkoholu? 

(smích) No já musim říct, že mně se fakt nejlíp improvizuje za střízliva. A ono to souvisí i s 

tím, že se mi i technicky hraje nejlíp za střízliva. Zatím ta moje technika není na takový 

úrovni, že když jsem vyloženě shitfaced, tak aby se mi nepletly prsty, takže se mi nejlíp 

improvizuje střízlivej, když mi ty prsty běhaj a hlava ví, co dělá. Je třeba fakt, že se mi 

relativně dobře hrálo na LSD...(smích). Jako to bylo fakt zajímavý. A pak teda taky na 

marihuaně se mi hraje dobře, relativně. To jsou ale spíš věci, který mi to dovolej spíš víc 

prožít...jako vnitřně. To je hrozně zajímavý, že jako zvenku, kdyby to někdo poslouchal, tak je 

to pro něj možná i horší, než kdybych byl střízlivej, ale já sám si to dokážu daleko víc užít – 

ale je to fakt jak kdy, protože většinou jsem zhulenej jak kretén a to prostě...pak už nejde. Ale 

musim říct, že to LSD bylo zajímavý, to vyloženě nebyla improvizace v tom stylu, v jakym 

jsem zvyklej, ale spíše jsem se nechal pohlcovat různejma zvukama, ani ne tak hudbou, jako 

spíš vlněním těch tónů. Chytal jsem akordy, který bych normálně ani nechytl a vyloženě jsem 

se pídil jenom po tom zvuku, po těch vlnách, který mi ovlivňujou mozek, než že bych se 

snažil hrát harmonicky a doškálně.  



Mmhm. Ještě teda při tý improvizaci – byl bys schopnej popsat, jak se cítíš tělesně? 

Jestli jsi svalově relaxovanej, vypjatej nebo vnímáš zvýšenou teplotu či tak. 

Já jsem hrozně uvolněnej. Ruce mám úplně volňoučký, že mi i to trsátko vypadává z 

„prstou“...(zarazí se) – z prstů (smích). Z „prstou“ ty vole (smích). Z prsou možná tak 

(smích). A...většinou mám i zavřený oči. To spíš z toho hlediska, že když člověk vynechá 

jeden smysl, tak se mu zbystřej ty ostatní. A u tý improvizace je to ucho dost potřeba a taky to 

pomáhá k tomu odproštění se od okolí, když nemáš ty zrakový vjemy. Je to tak, že při tý 

improvizaci, když je to fakt nejlepší, tak mám zavřený oči, jsem úplně uvolněnej, cejtim, jak 

to tělo je jen nástrojem mý duše, je to jen schránka a to, co jde ven, jde z vnitřku. Je třeba 

zajímavý, že když improvizuju dlouho, tak mám docela hlad. Možná je to tim, že já se o tom 

snažim dost přemýšlet – aby to mělo hlavu a patu – a možná se tou mozkovou aktivitou 

spotřebovává energie a pak mám hlad a žízeň.  

Super...teď bych se tě zeptal ještě- 

Jo ještě bych dodal, že pak mám strašnou chuť kouřit. Jak člověk přemýšlí, tak má zase 

potřebu snížit si ten tlak a trošku si dáchnout. Tim nikotinem. 

Jo. Jak často tě „takhle“ baví hudba? 

Hmm...no to bych musel udělat nějakej statistickej odhad. Já improvizuju každej den a musim 

říct, že tak jeden den z toho tejdne mě to tak nebaví jako v ostatní dny. Takže relativně dost. 

Jako takhle, já nevim, jestli se chceš bavit vyloženě o tý improvizaci, protože já mám ještě 

druhou složku, a tou je pro mě poslech klasický hudby. To teda nijak nevychází z mý vlastní 

tvorby – co se týče mý tvorby, tak mě rozhodně baví nejvíc ta improvizace. Ale co se týče 

požitku z hudby, tak to se ten poslech klasický hudby tý improvizaci vyrovnává. Minimálně 

vyrovnává. Já mám vyloženě na jedný straně klasickou hudbu a na druhý straně všechnu 

ostatní hudbu. Jak jsem řikal, že mi je jedno, jakej poslouchám žánr, tak přece jenom ta 

klasika je pro mě o stupeň výš než jakákoliv jiná hudba. Ne, že bych chtěl to ostatní 

znevažovat, protože vím, že je jiná doba a tak, ale ta klasická hudba je pro mě takovej emoční 

základ, ze kterýho se i snažim vycházet při tý improvizaci. Protože klasickou hudbu jsem 

poslouchal mnohem dřív, než jsem začal improvizovat, a ty prožitky, který jsem při ní měl, se 

snažím vyvolat i při tý improvizaci – snažím se navodit podobný pocity jako mám při 

poslechu těch hudebních géniů. 

Dokázal bys porovnat to, jak se cítíš při tom, když improvizuješ, a když posloucháš 

klasickou hudbu? Tvůj stav mysli. 

To je právě to, co jsem teď trošku nakous. Při improvizaci se snažim duplikovat pocity, který 

mám při poslechu klasický hudby, takže já v ideálním případě prožívám to samý při těhlech 



dvou činnostech. I když poslech klasický hudby je pro mě pořád lepší, asi proto, že jsem 

odprostěnej od toho přemýšlení a hraní zároveň. Přece jenom se člověk do toho nemůže úplně 

ponořit, protože musí furt zhruba vědět, co hraje, furt musí jeho mozek vysílat signály do 

rukou, aby věděly, co zahrát. Když to, když sebou flákneš na postel, pustíš si do uší 

Mahlerovu šestou a posloucháš to půl hodiny, tak máš zavřený oči, ležíš a mozek prostě 

jenom dejchá. Takže, abych se vrátil k tý otázce – to porovnání...v tý improvizaci se snažim 

dosáhnout těch nejlepších pocitů, co mám při tom poslechu a zatím se mi to nedaří a je 

otázka, jestli to tak někdy bude vůbec.  

Dobře. Uměl bys tyhle zážitky, který máš při improvizaci nebo při poslechu porovnat k 

nějakým jiným zážitkům? Třeba při aktivitách, který nemaj nic společnýho s hudbou. 

Zažíváš podobný pocity při něčem jiným? 

Tak vzhledem k tomu, že jsem praktikující římskokatolík, tak asi v tý ponořený modlitbě s 

živým Bohem. Z toho katolickýho hlediska se tomu říká „rozjímání“, ale obecnej název pro 

tenhle stav je fakt meditace. Meditovali už podle mě šamani v pralesech, to je prostě věc, 

kterou má každej v sobě. Akorát si myslim, že kvůli dnešní konzumní společnosti a kvůli 

tomu, jak je ten svět strašně zaměřenej na tu fyzickou stránku života, tak některý lidi to nikdy 

nezažijou. Některý lidi nikdy nezjistěj, že mají i svůj vnitřní rozměr, kterej je daleko 

transcendentálnější než všechny ty věci, co si kupujou a než jejich tělo, který tak strašně moc 

dřou v posilkách a tak podobně. Takže fakt podobnej pocit je v týhletý meditaci, kdy se 

snažim o živý spojení s Bohem – to „živý“ je tam fakt klíčový slovo – není to žádný 

odříkávání naučených modliteb ale vyloženě forma dialogu. Neni to, jako že bys mluvil do 

prázdna. S Bohem se fakt dá mluvit. No a ty pocity jsou dost podobný. Byť teda je pravda, že 

malinký odlišnosti tam jsou, ale takový to jádro toho ponoření do sebe tam je fakt stejný. Pak 

ještě mě napadá třeba sex s holkou, kterou máš fakt vnitřně rád. To je taky dost podobný. 

Kolikrát máš tendence fakt nevnímat čas, a nejenom že se ponoříš do toho procesu toho 

fyzickýho sexu, ale cejtíš tam i to splynutí citů, ale většinou to musí bejt fakt vzájemný – 

jednostranně to nefunguje a člověk to pozná. Je to milování. 

Jak se po takovýhlech zážitcích cítíš? Nemusí to být konkrétně po milování, ale i po tý 

improvizaci nebo modlitbě. 

Jo, to se trošku budu vracet – je to fakt psychoterapie. Ale stejně i s tím milováním. Cejtim se 

znovuzrozenej, oduševnělej, skvělej – to samý po improvizaci i po modlitbě. Řekl bych, že 

hlavním společným jmenovatelem všech těhlech pocitů, je velký vnitřní štěstí a silný 

uspokojení, odpoutání se od dementních, lidských, každodenních starostí. 

Dobře. A teď asi poslední věc: myslíš si, že jsou tyhle zážitky spíše výsledkem tvých 



vlastních schopností nebo spše okolních vlivů? Navodíš si je sám, nebo se to tak nějak 

„stane“? 

Já jsem rád, že jsme se k tomuhle dostali, protože jsem přemýšlel, na co se tak zhruba budeš 

ptát a.... já jsem chtěl sdělit tohle: vesmír funguje na znění alikvót. To znamená, že když 

zahraješ jeden tón, tak, z hlediska hudební teorie, v tom jednom tónu je obsažena zároveň 

kvarta od toho tónu, což znamená 4 tóny nad tim tónem, když si vezmeš stupnici o osmi 

tónech – čtvrtej, pátej a osmej tón – čili prima, kvarta, kvinta a oktáva. A to je 

nezpochybnitelný, to už objevil Pythágoras. Třeba na kytaře – kytara je toho skvělym 

příkladem – když zahraješ D, tak v tom zvuku by se dalo poznat i A, G a to D o oktávu nad 

tim. Nebo na klavíru je to super – když zvedneš levej pedál a zahraješ C, tak tam slyšíš tu 

kvartu, kvintu i oktávu – je to tam prostě slyšet, to jsou ty alikvóty. Je třeba zajímavý, že já 

učim 10tiletýho kluka a zahraju mu nějakej tón a chci po něm, aby mi ho zaintonoval, to 

znamená zazpíval. A z 50% případů se mi stane, že on zazpívá alikvótu. Což je prostě 4 nebo 

5 tónů nad tim. Ale tomu podvědomýmu, vnitřnímu uchu to připadá správně. A to je strašně 

zajímavý. Takže třeba z tohohle hlediska si myslim, že jak se třeba dělaj i ty čtvrt-tónový 

hudby, jako Alois Hába, kterej má ty fantazie pro čtvrttónovej klavír, nebo to, čim se zabývá 

Faix [náš učitel hudební výchovy a češtiny na gymnáziu] – ty zvuky a tak, tak to si myslím, že 

je hudba, která je trošku …. že se jakoby lidskej intelekt snažil překlenout ten základ, což jsou 

ty alikvóty. Třeba jeden skvělej polskej skladatel Penderecki vyloženě psal tyhlety v podstatě 

matematický, vyloženě lidský věci, ale na sklonku života se stejně vrátil k tý přírodní hudbě – 

k těm alikvótám, protože stejně došel k tomu, že je to to, co všechny lidi spojuje, a že všichni 

lidi to dokážou vnímat. Od malýho dítěte. Takže...promiň, připomeň mi tu otázku ještě, abych 

odpověděl konkrétně. 

Jestli si myslíš, že ty stavy- 

Jo, jestli to je o mým nadání nebo ne. Tak tim se chci dostat k tomu, že si nemyslim, že to je o 

mym nadání. Prostě říká se, že talent je fakt 5% a 95% je píle. Na světě se daj lidi rozdělit do 

tří skupin – 5% fakt neslyší. S těma můžeš dělat celej život cokoliv a oni prostě neslyšej. 

Dalších 5% jsou absolutní sluchaři, což jsou lidi, kterým zahraješ tón a oni automaticky věděj, 

co je to za tón. To je jako když řeknu, že 15+12 a ty už víš, že je to 27. Prostě víš to hned, ani 

nad tim nemusíš přemejšlet. Pak ten zbytek, těch 90%, jsou relativní sluchaři, kam se řadim i 

já, a u nich jde jen o to, jestli si vycvičej ten sluch nebo ne. Ale ty alikvóty jsou prostě v 

každym člověku, protože to je prostě fyzika. To je prostě v nás, to je naší nedílnou součástí. 

Takže já si nemyslim, že by to byla nějaká moje speciální schopnost, já si myslim, že jsem 

měl spíš štěstí a dobrý vedení a spousta dobrejch faktorů ovlivnilo to, že já jsem se do tý 



hudby mohl pustit. Ale třeba na tom klukovi, kterýho učim, vidim, že má fakt talent, možná i 

větší než já, ale jak nebyl do 10 let vedenej, tak je furt zakrnělej, ale za rok, co ho učim, udělal 

takovej pokrok, co já dělám třeba za 3 roky. Takže si myslim, že to je spíš jenom tim, že 

všichni jsou zaměřený na ekonomii a ta kultura a hudba u nás je strašně zašlapaná, což je 

obrovská škoda, protože tohle estetický cítění je jediná věc, která nás odlišuje od zvířat – 

tohleto kulturní vnímání. Takže záleží asi na dalším vývoji společnosti. Přijde mi to jako 

hrozná škoda, protože si myslim, že hudba je ta nejlidštější věc. 



Příloha 2 

Jana, 17 let 

Zkus se zamyslet nad tím, co pro tebe hudba znamená? 

Hudba obecně tvoří velkou část mýho života, každej den prakticky žiju hudbou a nedokážu si 

představit, co jinýho by to mělo zaplnit, protože to tvoří fakt většinu mýho volnýho času. 

Hraju na klarinet, takže ať už sama doma cvičim, nebo hraju v orchestru, tak to je taková 

náplň mýho dne, když vím, že mám po škole, tak vím že se tím můžu odreagovat. Hodně mi 

to pomáhá odreagovat se od normálních věcí, od stresu a všeho, protože když hraju, tak úplně 

"vypnu" a jsem prostě jinde a můžu tím i nějk vyjádřit sama sebe... 

Dobře...pak bych se tě zeptal, co tě na hudbě baví? 

Jo... 

Může to být u poslechu hudby i u hraní hudby. 

Tak u hraní...třeba když můžu hrát úplně co chci. Hodně mě baví improvizovat. Když si hraju 

nějaký náhodný melodie, co mě zrovna napadnou, tak se tim relaxuju a uklidňuju, a taky mě 

hrozně baví orchestrální hra – ta spolupráce a poslouchání se navzájem – to, když jsou ty lidi 

nějak hudebně vzdělaný, že se můžem poslouchat a doplňovat navzájem.  

Zkus se zamyslet, kdy tě hudba najvíc baví...jestli je to při tý improvizaci, nebo jindy...? 

Když hraju sama, tak mě hodně bavěj romantický skladby, kde si s tim můžu trochu pohrávat 

a není to jako ten klasicismus, kde musim "jet rovně", a když hraju v nějakym souboru, tak 

mě to baví, když to ty lidi tak nějak "cítěj" a není to jen takový to "jo, musím se na to učit, 

protože mi to rodiče řekli, takže tady něco hraju, ale vlastně vůbec netuším co". Baví mě to, 

když jsou ty lidi sehraný a maj k tomu stejnej přístup.  

Mmhm. Takže když jste se skupinou tak nějak "na stejný vlně", jo?  

Mmhm. Jo, přesně 

Když vám to spolu jde. 

Tak pak je to hodně dobrý hraní. 

Zkus si vzpomenout, kdy naposled tě to hraní opravdu hodně bavilo. 

No...třeba teďka v létě jsem byla ve Francii na 10 dní s úplně neznámým orchestrem jenom 

jako výpomoc, ale hrozně jsem si se všema sedla i lidsky, takže to bylo všechno propojený. 

Navíc to byli všichni skvělí muzikanti a cejtili tu hudbu a hráli jsme buďto obyčejný pochody 

nebo nějaký skladby a bylo to fakt super – všichni jsme se navzájem poslouchali a doplňovali. 

I když jsem s nima předtim nikdy nehrála, tak jsem tak mezi ně prostě "vplula" a bylo to fakt 

dobrý. 



Takže tě bavilo být i mezi těmi lidmi. 

Jo, právě jsem si s nima sedla i po tý lidský stránce. 

Mmhm. A co to hrani s nima, jaký to bylo? 

Na to, že jsem s nima nikdy nehrála a jen jsem dostala noty a hrála to z listu, tak oni prostě tak 

dobře hráli, frázovali, že já jsem vlastně všechno slyšela a věděla jsem, kdy mám všechno hrát 

a jak. 

Mohla bys mi zkusit popsat tvoje pocity nebo tvůj stav mysli v tu chvíli? Jaký to pro 

tebe bylo? 

Já nevim. Určitě jsem měla radost. Byla jsem taková uvolněná, vůbec jsem nebyla ve stresu, 

žádný takový to "teď musim nastoupit a teď tohle tady musim zahrát" – hrálo se mi 

bezproblémově, užívala jsem si to a vůbec jsem se nestresovala jako normálně při koncertě, 

kdy si to třeba nedokážu pořádně užít. Byla jsem hrozně nadšená a samo mě to motivovalo. 

Dobře...teď se zeptám trochu konkrétněji – vnímala jsi v tu chvíli čas? 

Asi jako vůbec. 

Asi jako vůbec. 

Prostě jsem hrála tu skladbu a byla jsem v takovým hudebním transu, nevím jak to popsat, ale 

v tu chvíli se prostě soustředím jenom na to, co hraju, jenom na to, co slyšim...já v tu chvíli 

ani nevim, že mě někdo poslouchá, vůbec nevím, že tam je nějaký publikum – teda to zjistim, 

až dohraju.  

A co jste hráli? To byla asi nějaká převzatá, cizí skladba, předpokládám... 

Ty jo, my jsme toho hráli hrozně moc...třeba jsme hráli francouzskou hymnu a takový věci. 

Když jsme hráli pochody, tak jsme hráli prostě český pochody, takže dechovka a takový. To 

bylo vtipný docela, ale bavilo mě to, protože tam se ten klarinet může vyblbnout, má tam 

takový vyhrávky, který v jinejch skladbách nemá, tak to je pro mě takový testování mých 

technických zdatností. 

No a to rovnou navazuje na mou další otázku – jak to bylo pro tebe náročný? 

No některý ty pochody byly fakt záhul, ty čtyřiašedesátinky a podobný šílenosti... 

Ty jo. 

Všechno to naštěstí vycházelo z chromatiky, takže to docela jelo, ale když tam byly potom 

nějaký věci přes všechny ty klapky, co mám na klarinetu, a musela jsem mezi nima 

přehazovat, tak to bylo docela vtipný...kdybych to aspoň někdy předtím viděla, ale já to hrála 

z listu a ještě k tomu za pochodu a většinou za tmy, takže (smích)... to bylo fakt dobrý no. 

Téda.  

Takže takovej zážitek. 



A měla jsi pocit, že jsi to zvládala? 

No, tak poprvý jsem si to jen tak oťukávala, ale některý pochody byly úplně v pohodě. Já 

ještě pomáhám s hraním v jedný dechovce, kde zaskakuju, takže to pro mě není úplně 

španělská vesnice. Takže některý pochody jsem znala a některý jsem neznala, všechny byly v 

pohodě, ale některý pro mě byly hodně těžký, protože tam měly klarinety hodně technicky 

šílený vyhrávky. Jinak s tempem, rytmem jsem vůbec neměla problémy, spíš jako s tím v tu 

chvíli rychle přečíst ty noty a hrát to. 

Mmhm. No, teď bych se tě zeptal na okolnosti – ty jsi říkala, že tam byl super kolektiv 

lidí, tak jak myslíš, že to ovlivnilo tvou schopnost hrát? 

Já si myslim, že jsem se vůbec nemusela stresovat z toho, že by mě někde chytli pod krkem a 

řikali mi "teda tys to tam tak zkazila, to ať se už nikdy neopakuje, nikdy s tebou už nechcem 

hrát atd.!" (smích). Tam když se někdo spletl, tak...i když to se tam vlastně ani moc 

nestávalo...to byli tak různě poskládaní lidi – byla tam malá skupinka lidí, která tvořila základ 

toho orchestru a většina z nich v tu dobu nemohla, protože pracovala a nemohla si vzít 

dovolenou, tak jsme za ně zaskakovali a na to, že jsme s těma lidma nebyli vůbec sehraný, tak 

nám to prostě šlo. Po hudební i lidský stránce. 

Mohla bys mi říct, jak ses cítila tělesně? Říkala jsi, že jsi byla spíše uvolněná ale...nebyla 

jsi chvílema nervózní třeba? 

Ze začátku jo ale třeba druhej den už to bylo v pohodě. Nejvíc nervózní jsem byla, když jsme 

hráli pochody a já neuměla zatáčet, protože jako dechy jsme byli v první řadě a za náma 

šíleně moc žesťů a...já jsem vlastně nikdy nešla takovýhle pochody a musela jsem pořád 

koukat na cestu a zároveň číst ty noty, takže ze začátku jsem trochu panikařila z toho, kdy 

musím jít rychlejc a držet nohy v rytmu a tak. Ale pak už to bylo v pohodě. 

Byla jsi schopná v tu chvíli vnímat třeba hlad nebo únavu? 

Když jsem hrála, tak to všechno opadlo. Je teda pravda, že jsem za ten tejden napsala asi 12 

hodin dohromady a nějak nám tam vždycky zapomněli dát oběd, takže jsme měli vždycky 

snídani a pak až v 10 večeři, ale vždycky to tak nějak vyprchalo. Jediný co, tak když už, tak 

jsem cejtila nohy, když jsme šli tříhodinovej pochod, a pusu na nátisk, ale jinak hlad nebo 

fyzickou bolest to ne.  

Musím se zeptat – byla jsi v tu chvíli pod vlivem nějakých drog nebo alkoholu? 

Ne. 

Dobře. Tak...teď si zkus vzpomenou ještě na jinej moment, kdy tě hudba takhle bavila – 

ty jis říkala, že tě baví třeba improvizace. 

Jo. 



Jak by jsi porovnala tyhle dva stavy mysli. Co je tam jiného nebo podobného? 

No když improvizuju, tak do hudby přenášim svý pocity, i když zrovna nemám dobrou 

náladu. A když mám takhle něo danýho, tak mi spíš příjde že já z tý hudby mám nějakej pocit. 

Že to funguje opačně, jestli to dává smysl. 

Jo jo. 

Když improvizuju, tak vyjádřuju to, že mám, já nevim třeba hroznou depku, tak si tady vemu 

klarinet a začnu něco hrát, nebo jsem naopak hrozně šťastná a sama to...vyprodukuju ze sebe. 

Ale když jdu někam hrát, tak tam jdu tak nějak neutrální a jakmile začnu hrát, tak mě to začne 

naplňovat. 

Který z tadytěch typů hraní by jsi řekla, že tě víc pohltí? 

No... 

Nebo – "pohlcuje" tě to vůbec? Já ti nechci vkládat něco do úst, co jsi neřekla. 

Jo, určitě. Já se někdy dostanu do takovýho transu, že zjistim, že už hraju hodinu a vůbec 

nevim... 

A tohle se ti stalo třeba naposled kdy? 

To bylo třeba dva tejdny zpátky, kdy jsem si hrála doma něco. Normálně jsem začla cvičit, co 

mám na hodiny, pak jsem si hrála něco sama a najednou jsem zjistila "ty jo, já už si tady hraju 

docela dlouho a vůbec nevim, kolik je hodin, a co se vlastně děje", když mě táta zavolal na 

večeři.  

A jak ses cítila po tom, když jsi dohrála? 

No ono je to takový, že se vlastně hrozně rychle vrátíš zpátky a zjistíš, že ono je vlastně furt 

pondělí  a zase jsem tady a...někdy jsem fakt úplně mimo (smích). 

(smích) 

Prostě hraju a pak najednou "jé, já musim dělat i ještě něco jinýho...nemůžu si tady furt něco 

fidlat". Tak je to někdy i takový vtipný vlastně.  

A skládáš třeba vlastní věci? 

No my máme takovej hudební útvar, kde chtěli k textu hudbu, tak jsem tam dopsala nějakej 

klavír a zpěv...takže jako jó, ale není to tak, že bych byla skladatel, to se říct nedá. Ale jako 

sem tam něco jo. 

Mmhm. A...takže jakou formu hraní děláš nejčastěji? 

Tu orchestrální. Když teda nepočítám to, že doma cvičim sama stupnice a svůj přednes, co 

mám potom na hodině, tak ta orchestrální převažuje. Každej pracovní den je večer zkouška s 

orchestrem. 

Jak jsi mluvila o tom, že jsi úplně zapomněla na čas a pak jsi byla chvíli trochu mimo – 



jak často se ti tohleto stává? 

Zas tak často ne. Většinou, jak toho mám pořád dost, tak mi furt tady (ukazuje na hlavu) trčí 

"hele za chvíli musíš končit" a teď poslední dobou je toho fakt hodně a nedokážu se někdy 

úplně vypnout a užívat si a soustředit se na tu hudbu, takže to hraní taky není pokaždý ono. 

Ale když se mi podaří zapomenou, že se musim učit biologii nebo chemii, tak se mi toho daří 

dosáhnout docela snadno. Ale jde o to, že pokud je toho zrovna hodně, tak mi to nejde. 

Dokázala bys určit, co ti pomáhá na to, zapomenout tadyty povinnosti? 

Třeba když si v hlavě projedu svoje priority a zjistim, že se stresuju kvůli blbostem, že když 

dostanu blbou známku, tak se tolik nestane, a že když si třeba teď zahraju, tak mi po tom bude 

i líp a pak už je to v pohodě no.  

Zažíváš ty stavy, kdy zapomeneš na čas, i u jiných aktivit než u hudby? 

No...možná když čtu dlouho nějakou knížku, tak už jsem pak hodně v tom příběhu a 

nevnímám nic okolo. Prostě když mě pohltí nějaká dobrá knížka, tak se mi to stane. Ale jinak 

asi...nevim. 

Mmhm. No...zase taková obecná otázka – co pro tebe tyhlety zážitky znamenají? Jestli 

cítíš, že ti něo přinášejí do života, nebo je vnímáš úplně neutrálně třeba... 

Podle mě to určitě něco přináší...ale já se tím spíš odreagovávám od ostatních věcí, takže mi 

to přináší to, že se můžu určitým způsobem vyrovnat a pak být neutrální. Že když jsem nějak 

"špatná", tak si zahraju a je mi po tom líp. Taky mě to i motivuje cvičit dál. Když třeba tejden 

nehraju, tak zjišťuju, že mi to hrozně chybí.  

Dobře, teď poslední otázka – myslíš si, že jsou tyhle stavy vědomí spíše výsledkem tvojí 

dovednosti nebo spíše vlivem okolí? Že se to vždycky prostě nějak "stane"? 

Já si nemyslim, že to je tím, jak se já snažím, ale spíš, jak to dokáže vnímat, jak se na to 

dokáže soustředit, jak to cejtí. Když si člověk řekne "teď zahraju tohle takhle technicky" tak 

nemůže nikdy nic pořádně cejtit a vnímat, ale když prostě to bere jako něco víc než jenom 

Gčko, Hčko ale jako nějakej celek, tak to může víc prožívat. 



Příloha 3 

Markéta, 17 let 

Co pro tebe hudba znamená? 

No...(přemýšlí)...jako ono to bude asi znít jako hrozný klišé, ale hudba pro mě znamená sama 

sebe. Ne že bych tím chtěla říct, že hudba je pro mě vším, i když to tak myslim, ale mám 

pocit, že hudba tvoří velkou část mě – kdybych to nedělala, tak bych to nebyla já. Jsou lidi, 

který maj svýho koníčka a maj pocit, že je to i jejich hlavní životní cíl a to všechno, tak takhle 

to mám s hudbou, ale zároveň mám pocit, že kdyby mi někdo zamezoval v tom zpívat, nebo 

poslouchat hudbu, že bych se fakt zbláznila.  

Co tě na hudbě baví? 

Že je to takovej nekonečnej příběh. Že mám vždycky pocit, že najednou něco objevim a mám 

pocit, že to objevování nikdy neskončí, protože těch skladeb a možností, co člověk může dělat 

s hudbou, je tolik, že to za celej život nemůže všechno vyzkoušet. To je stejný jako třeba s 

knihama – nikdy nepřečteš všechny knihy světa. Příjde mi, že hudba je v tomhle tak 

výjimečná, že prostě... no já to mám vždycky tak, že objevim nějakou písničku, kterou nějaký 

období ráda poslouchám, ale zároveň vždycky vim, že to prvotní nadšení za nějakou dobu 

opadne, protože už to je předvídatelný a už to znáš a už to neni ono po nějaký době. Zároveň 

ale vim, že přijde něco dalšího. Další hit, kterej mě bude dělat šťastnou. A může to bejt něco, 

co zpívám, nebo něco, co poslouchám. Ale prostě každopádně proto mi přijde hudba tak 

výjimečná – je to umění, který nikdy nekončí. Takže mě na hudbě baví to, že je to taková 

bezedná studna. 

Mmhm. A když bych se tě zeptal konkrétně na tvojí hudební aktivitu – ať už to je zpěv 

nebo hra na klavír? 

Co mě na tom baví, jo? 

Jo. Nebo třeba kdy tě to baví nejvíc...? 

Mám pocit, že mě to baví pokaždý, když mám možnost někam jít a ukázat lidem, že tohleto je 

to, co mě nejvíc baví. Už jsem o tom několikrát přemejšlela v souvislosti s jinejma věcma, a 

mně přijde, že hudba pro mě...já když jdu na pódium, tak je to jediný místo, kde jsem to fakt 

já. Kdekoliv jinde mě uvidíš, tak mám nějakou roli v tu chvíli a paradoxně na tom pódiu, kde 

by se očekávalo, že právě budu v nějaký roli, tak jsem to fakt já. Je to to nejupřímnější, kam já 

se můžu dostat – to mě na tom nejví baví, že hudba je takový okno do sama sebe. Vždycky 

když si zahraju na klavír, nebo si jdu něco poslechnout, tak mám pocit, jako bych se hrozně 

přibližovala sama sobě. Proto je to pro mě vlastně takovej odpočinek a proto to tak ráda 



dělám, protože v tu chvíli jsem fakt jakoby...já se sebou na tom pódiu a ukazuju ostatním, že 

jsem to fakt já. A myslim, že i proto to dělám v tu chvíli dobře, protože jsem k sobě upřímná, 

a neni to že "hm, zpívám tohle, tak se budu tvářit takhle, protože to tak asi má bejt". 

Zkus si vzpomenout, kdy tě hudba fakt hodně bavila, kdy ses do toho vážně dostala. Kdy 

tě hudba opravdu nejvíc bavila naposled? 

Já byh řekla, když zrovna s někym hraju, ale je to moment, kdy já zrovna nezpívám. Třeba v 

tom našem lidovym souboru, kterej máme, je to moment, kdy třeba s nima zpívám a pak je 

dlóuhá mezihra, tak v tu chvíli já mám pocit, že někam úplně odletím...jako...jako trip prostě, 

zní to blbě, ale je to tak a přijde mi, že v tu chvíli je to jako kdyby tě něco pohltilo 

najednou...že z toho nemůžeš ven, je to něco, co tě schramstne a nepustí, dokud to neodezní. 

Přijde mi, že čím dýl hudbu dělám, tak tím víc si užiju nějakej svůj výkon, ale mnohem víc si 

užiju, když jdu na nějakej koncert. Když jsem toho součástí, ale poslouchám to. Ještě mi trvá 

oprostit se od toho, že to "musim udělat dobře".  Mám v sobě pořád takovou tu zodpovědnost, 

že to nesmim po-. Takže to mi v tom brání, ale už je to trochu lepší, si myslim. 

Jak jsi mluvila o tom, jak ses zaposlouchala a někam jsi odletěla...zkus mi popsat svůj 

stav mysli při tom, jak jsi v tu chvíli měla. 

...ono to bude znít asi fakt hrozně pitomě...ale mně to připadá jak prostě...(smích)...je to jako 

kdybys dostal na talíř fakt hodně dobrý jídlo, na který se hrozně těšíš a najednou ho můžeš 

jíst, nebo když líbáš člověka, kterýho hrozně dlouho chceš, nebo jako když máš sex...je to 

naprostý naplněný všech tvých potřeb. Proto se podle mě často hudbě říká droga – když si to 

umíš dobře nadávkovat, tak je ti úplně nádherně. A zároveň si myslim, že proto má hudba 

takový účinky – já když jdu z nějakýho koncertu, tak jsem vyčerpaná, jako kdybych odvedla 

nějakej tělesnej výkon. Je to pro mě zážitek psychickej ale i fyzickej. Takže je to takovej pocit 

jako...přesně jako když se na něco hrozně těšíš a pak to dostaneš. Ne to potom, ale ten 

okamžik toho "ty jo, je to fakt tady". To mi přijde, že je ono. 

Jak při tom třeba vnímáš čas? 

Já vim, že mám vždycky při tom pocit, že si přeju, aby to nikdy neskončilo. Já když jdu na 

koncerty klasický hudby, tak vim, ve kterých pasážích mi přijde husí kůže, a ze který části 

budu dojatá, protože prostě vim...ale zároveň vim, že pak přijde pasáž, kdy už tohle nebude. 

Takže čas asi vnímám, protože vim, že to skončí. Zároveň ale když třeba já zpívám a fakt i to 

užívám, tak mi přijde, že čas najednou pro mě neni nějakej důležitej faktor. Jako by nebyl. 

Někdy mi přijde, že ta hudba vůbec neni ovivněná časem. Když chceš, můžeš hrát dýl, nebo 

kratšeji, ale neni to jako, abych sis pak řekl "hrál jsem to moc dlouho nebo moc krátce". 

Hudba se řídí něčím jiným než časem, hudba se řídí tvým pocitem a záleží na tom, jak dlouho 



trvá ten pocit. A čas pro mě v tu chvíli asi neni vůbec důležitej, takže jsem o tom vůbec 

nepřemejšlela, ale spíš pro mě neni v tu chvíli. 

A co okolí? Vnímáš ho? Nebo jak ho vnímáš? Třeba při tom zpěvu. 

Já mám pocit jako kdyby mě publikum...v některejch momentech až jako obtěžovalo od toho 

mýho pocitu. Proto se radši otáčim na kapelu. Teďka jsem zpívala a všimla jsem si potom 

zpětně, že jsem se koukala z okna půlku písničky – že to jako chci dát těm lidem, ale nemůžu 

si připustit, že tam ty lidi jsou, protože mě to jakoby...stahovalo dolů. Já když zpívám, tak 

mám pocit, jako kdybych byla někde..."vejš"...jakože si někam odletíš...takže já mám tendenci 

ne úplně ty lidi ignorovat, ale spíš si nepřipouštět, že "tady je publikum a tady jsem já" – 

nepřipouštět si tu bariéru. Nebrat to tak, že oni jsou nějaká jednotka a já jsem další jednotka. 

Já nevim, já si ty koncerty nejvíc užívám, když jsem tam na pódiu s těma lidma, o kterých 

vim, že to baštěj stejně jako já. To je pro mě klíčový. Ale zároveň jako jo, jsou chvíle, kdy 

nějaká interakce s publikem je důležitá, ale nepřichází to moc často a když už tak přirozeně. 

Spíš jsem radši uzavřená v takový svojí bubble a jedu si to svoje a užívám si to, než se nějak 

přetvařovat a tvářit se, že jsem z těch lidí nějaká extra odvařená.  

Jak jsi řikala o tom, kdy tě posledně bavila ta hudba...co jsi poslouchala?  

Buďto je to klasická hudba nebo jsou to lidovky. Musim říct, že husinu při poslechu rádia 

jsem snad nikdy neměla. 

Já taky ne. 

Je to taky o tý atmosféře, kterou si kolem toho člověk vytvoří – když půjdeš na klasickou 

hudbu do koncertní filharmonie, tak tě určitým způsobem ovlivní i to, kde seš. Že je to takový 

fakt majestátní, takový ohromující jenom tím, jak to vidíš kolem sebe. Stejně tak mě 

ohromuje, když stojim na pódiu, otočim se kolem sebe a vidim prostě 8 hudebníků, který jsou 

naprosto geniální, každej si jede to svoje a každej to jede výborně, to je pro mě úkaz 

naprostej. Úžasný. Takže já musim říct, že na koncerty průměrnejch rockovejch kapel vůbec 

nechodim ani na zpěvačky, který nám tady hrajou v rádiu, protože já z toho vůbec nic nemám. 

Protože vím, že to bude znít přesně jako v rádiu a vo čem to teda je? Musi říct, že jsem teď 

byla na koncertě Báry Polákový a ta mě třeba hrozně mile překvapila. Já jsem čekala, že to 

bude hroznej mainstream, že to udělá tak, aby se líbila všem, takový to, co se dneska nosí, ale 

naopak ona tam měla skvělou kapelu lidí z Ježkárny, a půlka koncertu byly nový verze těch 

písniček, který člověk zná. A to je hrozně důležitý, protože to jinak by to bylo stejný jako 

kdybych vzala desku a pustila si jí v autě. Já jsem o tomhle už jednou i mluvila – dneska 

přijdeš i do nákupního centra na záchody a hraje ti tam hudba. Jako mě kdyby hráli na 

záchodcích, tak asi skočim z Nuseláku, protože to fakt neni můj cíl. Takže takhle bych to 



řekla – hudba mě většinou vtáhne v momentech, kdy je k tomu vhodný prostředí, a kdy mě 

překvapí – to je přesně to čerpání z tý bezedný studny Že ty to znáš, ale najednou přijde ještě 

něco novýho. Nějakej vývoj aby to mělo, tak. 

Ty jsi mluvila o tom poslechu klasický hudby – posloucháš ji odmala, líbila se ti vždycky, 

nebo ses k ní nějak dostala v průběhu času? 

Já jsem ve 4 letech začala hrát na klavír a dělat balet (smích). Takže jsem to musela 

poslouchat – balet nemůžeš tancovat na rockovou hudbu. Takový ty věci jako Louškáček a 

Labutí jezero to jsem poslouchala jako malinká, protože...ale třeba co je zvláštní, že si 

pamatuju, že jsem některý ty části těch oper a baletů vnímala stejně jako spousta mejch 

kamarádů vnímalo tehdejší mainstreamovou hitovou hudbu. Já jsem si v tý klasice vždycky 

uměla najít nějaký místo, na který když se teď zpětně podívám, tak by to odpovídalo spoustě 

popuárních melodií. Mám pocit, že tam vždycky bylo vnímání tý klasický hudby, jako že mě 

to bavilo, ne takový to, co má spousta lidí jako velkej předsudek, že klasická hudba je jenom 

pro lidi, který to uměj extrémně prožívat a že je extrémně nudná, takhle jsem to nikdy 

nevnímala a nikdy bych to o klasický hudbě neřekla. Pro mě je stejná jako pop – když umíš 

hledat správnýho interpreta, tak najdeš. Ale určitě to bylo způsobený tím, co jsem dělala jako 

malá, že mě naši šoupli na klavír a vim, že máma mi řikala, že když mi byly 3, tak mi 

pouštěla Mahlera. Ale je jasný, že je spousta dětí, který když budeš vodit na koncerty klasický 

hudby, tak že se jim to nikdy líbit nebude. Takže to neni ovlivněný jen tim, v čem seš 

vychovanej, ale i o tvým cítění hudby. Stejně jako jsou skvělý hudebníci, co nechápou jazz. A 

to taky ovlivňuje spousta faktorů. Ale u mě je to asi ovlivněný tím, že hraju na klavír, že 

dělám klasickou hudbu i ve zpěvu od první chvíle, co jsem začala zpívat a vždycky jsem to 

vnímala jako hodně ušlechtilej žánr hudby. 

Říkala jsi, že tě baví, když tě překvapí skladba...ale ty "husí kůže" zažíváš u čeho? 

No hele to je takový těžký... 

Tak si vzpomeň kdy naposledy. 

No já už mívám takový stavy, kdy vim o nějaký písničce, že je tam stoprocentní šance, že 

budu mít husinu a zároveň že čím častějc si ji budu pouštět, tak tím slabší ten efekt pokaždý 

bude. To je jako když si budeš dávkovat pokaždý stejný množství nějaký drogy, tak ti to 

pokaždý bude míň fungovat. Takže já k tomu mám takovej přístup, že si ty věci snažim trochu 

odřikat a snažit se najít něco novýho. Ale určitě jsou věci, obzvlášť v klasický hudbě, o 

kterých vim, že husinu budu mít vždycky. Zároveň to jsou kousky, na který musim mít 

nějakej klid a nejsem schopná si je pustit jen tak v MHD. Že vim, že na ně potřebuju určitej 

klídek a nechat to sebou projít. Takže takovýhle skladby jsou pro mě asi nadčasový jako zdroj 



tohohle adrenalinu nenbo endorfínu...ale takový ty průměrnější jazzový, popový věci – u těch 

ten efekt opadá třeba do měsíce nebo dvou.  

A teď se zaměřme teda na tu tvojí hudební aktivitu – hraní a zpívání – kdy tě posledně 

nejvíc bavila? Kdy naposledy ses podívala na hudebníky za tebou a "odletěla jsi"? 

Já to mám pokaždý s těma lidovkama. Tím, že tam jsou obsažený i harmonie z klasický 

hudby, tak to na člověka působí takovým majestátním způsobem a zároveň jsou to lidi, u 

kterých vidim, že to žerou. A je tam ten faktor, že když vidim, že se usmívaj i oni, tak už vim, 

že to je fakt dobrý. A to je pro mě největší nášup, největší odměna – když se otočim a dostnu 

úsměv. To je pro mě naprosto skvělý. Nebo když vidim hudebníka, že si to fakt jede. To je pro 

mě nakopnutí do nejvyšších mezí. Myslim, že taky hodně záleží na tom, jaký nástrojový 

obsazení tam je – v tomhle případě je tam teda hodně smyčců a já jsem převědčená, že nejvíc 

vždycky člověka nakopnou smyčce. Takže tam podle mě jde i o ten žánr, kterej tě tak ohromí. 

Uměla bys vyjmenovat nějaký jiný aktivity, u kterýh prožíváš stejný stavy? Mohla bys 

to přirovnat k něčemu jinýmu? 

Někdy mám pocit, že když někoho něco učim, nebo když mám ve škole referát a povede se to 

předat, tak v ten moment toho předání a vzájemnýho pochopení mám pocit jako 

accomplishment. Nebo teď třeba z jinýho soudku – když potkám člověka, kterej se mi hrozně 

líbí, a kterýho bych fakt chtěla, tak to je přesně ten moment toho vzrůša, pocitu jako kdyby do 

sebe 2 nějaký dílky v tu chvíli přesně pasovaly. Protože si myslim, že hudba je taky o 

interakci dvou různejch individualit, ať už je to publikum a ty nebo kapela a ty, tak tady si 

myslim, že jde o ten moment toho souznění. 

Jak bys to popsala fyzicky? Jak se cítíš při tom? 

Často brečim nebo je mi tak jako špatně od žaludku ale způsobem, kterej tě neobtěžuje – 

takový ty motýlci. Nebo co já mívám je něco jako zimnice – třeseš se, je ti zima, ale vlastně 

seš nabuzenej. Vlastně to je něco jako tréma – já mám kolikrát trému nejenom když vystupuju 

já, ale i když jdu něco poslouchat předtim než přijde to místo, který mě ohromuje. Anebo já 

nevim co ještě... 

Tak poslední otázka: myslíš si, že tyhle zážitky jsou spíše výsledkem tvojí dovednosti 

nebo spíše okolních vlivů? 

Já bych neřekla mejch dovedností ale spíš toho, že...to není ani o hudebním talentu, ale o 

schopnosti tu hudbu takhle vnímat. 

No to se dá říct, že je taky dovednost. 

Jo tak je to asi mojí dovedností. Já tohle dovedu a vidim spoustu lidí, který to vůbec 

nechápou. "Co blbneš ty jo, proč brečíš?". A proto mi často přijde, že hudba je opravdu to, co 



chci dělat, protože to nemám ničím vynucený. Že to tak prostě je. Je to meant to be a někdo to 

chtěl. Je to takový jasný vlastně, je to věc, kterou se nemusíš učit. Buďto to máš nebo nemáš a 

maximálně s tím můžeš pracovat do budoucna, ale naučit se takhle vnímat hudbu podle mě 

není možný. S tím se člověk musí narodit – s tím bejt hudebník. 

 



Příloha 4 

Richard, 20 let 

Co pro tebe hudba znamená? 

Tak hudba pro mě v první řadě znamená únik z každodennosti. Když jsem doma nebo venku, 

tak si dám sluchátka do uší a nemusim řešit všechny ty věci okolo. Nemusim řešit, že se na 

mě někdo kouká, protože mi hraje ta dobrá hudba do uší. Tak v tom něco hledám – když si 

pustim něco novýho, co jsem ještě neslyšel, jenom jsem o tom něco zaznamenal, tak mi přijde 

cool se o tom něco dozvědět a ono se to pak třeba promítne do toho, co dělám já. Takže 

jednak ten relaxační prvek, pak to objevování a pak kolikrát tak záleží na tom žánru, protože 

každá hudba dělá s člověkem něco jinýho, že jo, tak když je to kytarový a je to rychlejší, tak 

to člověka nabije, pak hodně udělá co tam je za zpěvy a tak...spousta metalu je taková, že to 

člověka nabudí a to se taky hodí, takže je to takový praktičtější kolikrát, že když ráno vstaneš 

a pustíš si tam Panteru, tak to se vstává hned líp no. A nebo třeba některý žánry jsou víc 

vychillenější jako to techno třeba – to je takový dost multifunkční, můžeš se na to vychillit, 

můžeš na to trsat, můžeš se u toho oddělat takže...podle toho co člověk chce, tak si tu hudbu 

může tomu nějak přizpůsobit a rozhodnout se, co si pustí. 

Co tě na hudbě baví? Zkus popsat tvůj stav mysli, když tě hudba opravdu baví. 

Tak jsou stavy při kterejch má člověk chuť na jinou hudbu. V jednu chvíli se cejtíš na něco, v 

jinou na něco jinýho. Takže je to o tom, jak moc umocníš to, jak se zrovna cejtíš, jak moc se v 

tom chceš ještě vyválet, tak si k tomu pustíš něco, co tě v tom posune ještě dál, nebo naopak 

jestli se chceš cejtit jinak, tak si pustíš něco jinýho. Ty emoce jsou v tom důležitý...ale jak ses 

ptal na to, co se mně konkrétně líbí na hudbě, tak jednak mám rád prostě ten rytmus...že 

člověk pořád vnímá nějakej rytmus. Teda většinou, samozřejmě každá hudba nemá furt 

rytmus, ale mě prostě baví, když tam cejtim to dupání, tu repetici. Asi je to pro mě uklidňující, 

nebo je to taková jistota, že se člověk poveze na tom houpání několik minut nebo 

hodin...možná až takovej pocit bezpečí někdy. Potom sammozřejmě mě baví, když vim, že ty 

lidi, co tu hudbu dělaj, jsou prostě frajeři a vědi, co dělaj a strávili nad tim několik let svýho 

života – museli se to naučit a pak to stvořit a tak, což teda asi není první věc, která člověka 

napadne, když si to pouští, ale samozřejmě to tam hraje roli, když se na to dívá retrospektivně, 

tak to cení, že to není jen o nějakým syrovým předání energie, ale i o tom, co s tim člověk 

udělá v nějaký post-produkci, tak to ten výslednej produkt může taky posunout dál. A taky si 

myslim, že je na tom pro mě důležitý, že mi to něco konkrétního řiká. Třeba něco hledám 

nějakou dobu, pak najdu nějakou hudbu a ta mi to dá. Nepopíšu ti to konkrétně empiricky, co 



mi na tom dává smysl, ale prostě přesně to zapadne do nějakýho stavu, ve kterym jsem byl a 

potřeboval jsem, aby tam zapadl ten kousek. Někdy si pouštim nějakou hudbu, nebaví mě to, 

ale pak si to pustim zase třeba po půl roce a zjistim, že mi to něco dává, jenom předtim jsem 

to v tom neviděl. To může bejt hudebně i textově, i ten text ti může říct něco, co hledáš, tak se 

to jako dozvíš takhle od někoho. Takže tak. 

Zkus se zamyslet, kdy tě hudba baví úplně nejvíc. 

Úplně nejvíc? 

Popiš mi nějaký vrcholný zážitky, který máš s hudbou. 

Tak asi naživo, jednak když hraju...protože to jsou chvíle, kdy v tom jsem nejvíc. Jako když 

hraješ, tak myslim, že v tom seš úplně nejvíc nejvíc, protože se dostaneš do toho stavu, kdy 

seš součástí procesu toho celku a zároveň víš, že kdykoliv z toho vypadneš, tak to rozhodíš. 

Hlavně, když hraješ na basu, tak si toho všimne každej, že jo (smích). Mimo to naživo jako 

posluchač taky – já mám asi trochu fetiš na to, aby to bylo hlasitý. Mě nebaví, když ta hudba 

je taková, že ji "jen jako" vnímáš. Mě baví, když to převezme kontrolu nad vším, co je okolo. 

Proto mě tak bavěj ty techno koncíky, protože tam nemáš absolutně šanci slyšet něco jinýho, 

protože to pohltí úplně všechno a to mi přijde prostě geniální v tom, že seš tam jenom ty a ta 

basa a nějaký ambientní zvuky a víš, že to jede několik hodin a ty se v tom můžeš ztratit. A to 

je pro mě prostě úžasný v tom, že tě to dostane do jinýho stavu mysli – to seš prostě někdě 

jinde. Jako když jsem doma, tak se tu hudbu taky snažim vohulovat, ale moje repráky už 

trochu chcípaj, takže vlastně, když to neni tak nahlas, tak já si to tolik neužiju...asi je to proti 

mýmu zdraví, ale fuck it, hehe. Nevim, třeba klasiku si nechci vohulovat, když si pustim 

Mozarta, tak tam jsou hrozně vysoký některý ty nástroje nebo ty procítěný piána, tak to je 

blbý, když si to vohulíš. Ale jinak z principu čím víc je tam bas a čím víc to vohulíš, tak tím 

mě to víc baví.  

Teď bych se asi spíš víc zaměřil na vrcholný zážitky při hraní, tak si zkus vzpomenout, 

kdy to bylo naposledy, kdy ses cítil absolutní součástí toho celku. Zkus mi popsat, co jsi v 

tu chvíli prožíval. 

Co jsem v tu chvíli prožíval... 

Tvůj stav mysli. 

Můj stav mysli...no já, abych se cejtil, že jsem fakt v tom, tak nad tim nesmím přemejšlet, 

protože ve chvíli, kdy nad tim začnu přemejšlet, tak dělám to, že nad tim přemejšlim, a 

nedělám to, že hraju, takže obecně se snažím mít úplně čisto a bejt jen v tý hudbě, vnímat ten 

rytmus, ty věci, co se tam dějou a taky...se snažim hrát co nejvíc přesně, protože ještě nemám 

tolik zažitou tu levou ruku na to, abych to všechno dělal podvědomě, takže se koukám na ty 



pražce a snažim se hrát nejčistěji. Ale nesnažim se přemejšlet třeba nad tim, co teď přijde za 

část nebo tak. Takže já prostě mám před sebou ten mentální prostor a ten se snažim vyčistit, 

nevnímám okolí, dívám se na hudbu, vím, že tam to okolí je a můžu na něj přepnout, ale 

kdykoliv na něj přepnu, tak mě to rozhodí a už nebudu na tý vlně. Naposledy to asi bylo, když 

jsme měli teď zkoušku, protože...to se tak děje, heh. Ve chvíli, kdy člověk hraje s dalšíma 

lidma, tak ono to asi tak nějak přijde samo. Já třeba nedokážu moc improvizovat, ale když 

vim, jak to zhruba má bejt, tak se do toho snadno dostanu a můžu si s tim i trochu hrát. A to je 

pak pohodička. 

Teď trochu konkrétní otázka – jak jsi třeba při tom vnímal čas? 

Tak to nevnímáš čas, že jo. Nebo já nevim, nepřemejšlim nad tim, jak mi plyne čas – 

nepozastavim se nad tim. Kdyby ses mě na to v tu chvíli zeptal, tak bych ti to asi mohl říct, 

protože bych se nad tim zamyslel, ale obvykle- 

Ale neřekl bys to rovnou, ne? Musel bys nad tím chvilku přemýšlet. 

No to jo no, ale já se teď snažim jako retrospektivně...jako v tu chvíli to vůbec neřešim. Já 

myslim, že obecně čas moc neřešíš, to řešíš jen, když třeba čekáš na bus, tak tě to sere, jak to 

ubíhá pomalu, nebo když na bus spěcháš, tak tě sere, že ubíhá rychle. Ale...ale...nevim, jinak 

nepřemejšlim nad časem. Možná třeba spíš v tý relaci toho, že třeba obrysově vim, jak 

dlouhej je song, co hrajem a třeba jak daleko v něm jsme, tak si jenom tak v hlavě udělám 

takovej bod na tom, kde jsme v tý písničce, a tak vim, kde jsme, ale jinak nepřemejšlim nad 

plynutím času, jako takovým. 

Vzpomeneš si, co jsi v tu chvíli hrál? Ty ji vlastně říkal, že to bylo na naší zkoušce, tak to 

asi byly naše skladby, že jo? 

Jo. 

Já tu mám jen napsaný kritéria vlastní skladby, převzatý nebo improvizace... 

Takhle, já jsem řikal, že se do toho nejvíc dostanu, když hraju s dalšíma, ale je teda pravda, že 

jako když jsem doma, tak to jde, akorát tam je pak problém, že do toho začnu hrozně mlátit a 

ono to hrozně řve, takže to moc nejde. Ale...asi v obou situacích, ale neoznačil bych to jako 

svojí improvizaci, protože já neznám žádný stupnice, takže ve výsledku si nedokážu nic moc 

jamovat. Občas mě něco napadne, to se naučim a pak si s tim třeba dál hraju, aby mi to bylo 

líbeznější, tak to se do něčeho dostanu, ale neni to úplně improv. 

Ok...teď teda ještě zpátky k tomu, jak jsme hráli ve zkušebně – jak bys zhodnotil 

náročnost toho hraní, jak to pro tebe bylo náročný hrát tu věc, co jsi zrovna hrál? 

Tak asi nevim...nebylo to tak náročný, protože jsme ty věci hráli několikrát a už jsem s nima 

byl seznámenej a nedělalo mi to problém.  



Takže ne moc ani málo... 

No nebylo to jako nad rámec mejch schopností. Nebo jako....ne (smích). 

A bylo to teda při přehrávání nějakýho songu, kterej jsme už hráli. 

No. 

Jak si myslíš, že tě v tom ovlivňovalo tvoje prostředí? 

Já ho mo nevnímám, minimálně teda když jsme v tý zkušebně, tak jsem si na ní docela zvyk. 

Třeba když jsme tam začínali hrát, tak mi to přišlo takový ztísněný a jako...smrdí to tam, ale 

to člověk tak jako přestane řešit (smích). Takže moc ne, moc mě neovlivňuje, že se tam válej 

časáky s nahejma ženskejma, to asi nemá nějakej zásadní vliv na moje hraní, ale...z toho 

prostředí mě ovlivní maximálně, že mě někdo praští kytarou, že mi spadne mobil z komba, 

protože je to moc nahlas a vrní to...tam to prostředí asi nějak moc- nebo jako jen když nějak 

interagujem během toho hraní...když na mě Reda [bubeník] začne dělat fakáče, tak...to jako 

vnímám (smích), ale jinak je to asi nic moc no. 

Jo. Ještě se tě musím zeptat – byl jsi v tu chvíli pod vlivem nějakých drog nebo 

alkoholu? 

No posledně jsem nebyl (smích), maximálně nikotinovej. Pak je to ale jiná meta no, to se to 

posouvá ještě do jinejch dimenzí (smích).  

Jak bys to popsal? Jak bys to porovnal s normálním stavem? 

Když jsem ožralej, tak mi to všechno přijde mnohem automatičtější a mnohem míň to řešim a 

přijde mi, že mám i takovou větší jistotu v rukou. Ale opět nesnažim se to moc používat jako 

berličku, protože to není moc dobrá berlička, ale vim, že třeba když hrajem naživo, tak se 

vždycky nějak trochu vožerem a je to pak taková větší jistota a třeba se na to pak i líp 

naladim. Kolikrát se třeba předtim o něčem bavíme a mně to pak leží v hlavě a nemůžu se do 

tý hudby tak dostat, ale když si třeba dám pivo, dvě, tak to ovlivní to, že jsem snáz v tom. 

Když už jsem víc vožralej tak...tam je taková ta hranice, kdy je člověk trochu vožralej a pak 

už moc vožralej – když je člověk moc vožralej, tak je to fakt na hovno. Když je to tak akorát, 

jakože ještě docela dobrý ale zároveň docela hodně, tak to už začínám třeba dělat chyby. To se 

mi moc nedaří. Když jsem zhulenej, tak to je na hovno, protože mám tendenci, o tom začít 

přemejšlet, protože já vždycky přemejšlim, když se zhulim. A když do toho hraju na kytaru, 

tak mě to víc baví, ale po chvíli si to vždycky začnu nějak racionalizovat. To už se teda 

snažim nedělat, ale hodně mě baví třeba poslouchat hudbu, když jsem zhulenej, víc než 

cokoliv jinýho. Ale když jsem pak vožralej i zhulenej a hraju tak...to je pak těžký. Protože to 

už mám i problém se nějak koordinovat a tak...a taky mám ještě zkušenost, že když jsem si 

dal před posledním koncertem tři kafe a byl jsem střízlivej, jenom jsem strašně kouřil, tak 



jsem byl strašně vyklepanej a bylo to fakt na hovno, protože se mi třáslo všechno a nemoh 

jsem s tim nic dělat. To nedoporučuju. 

Jak se v tadytěch stavech cítíš fyzicky? Jak bys to popsal z hlediska svalový uvolněnosti, 

nervozity a tak. 

Myslim, že ze začátku, když jsme začínali hrát, tak jsem asi byl nervózní, protože jsem byl 

lemra s tou kytarou, ale časem jsem na to začal koukat jinak a víc si to užívám. Takže...tím, že 

mě to baví, tak se u toho uvolnim. Necejtim se nějak zaťatě, spíš třeba když hrajem dýl, tak 

mě pak začne třeba bolet ruka, protože mám blbou pozici při hraní trsátkem nebo tak...nevim, 

kromě nějakejch těch otlačenin jsem uvolněnej, je to celý vesměs dost uvolňující. 

Samozřejmě pak je další věc, když hrajem dýl a máme to vohulený, tak člověka pak třeba bolí 

hlava, ale z tý emociální stránky je to spíš uklidňující. 

Teď zkus porovnat ty stavy, kdy tě hodně baví poslech a kdy tě hodně baví hraní. 

Tak při poslechu jsou tam ty dvě roviny, kdy na jedný jsem střízlivej a na druhý mám v sobě 

nějaké intoxikační látky. Ale když je v sobě nemám, tak prostě vypnu a vnímám tu hudbu a 

jedu si na tom. To záleží na tý hudbě co v tobě probouzí, ale není to vždycky tak, že rychlá, 

tvrdá hudba by tě jenom rozjížděla – kolikrát poslouchám technical death metal a uklidnim se 

u toho. Pak když si člověk něco dá...tak se přiznám, že jsem se častokrát zhulil a jen jsem 

koukal na tříhodinový videa koncertů Metallicy a byla to pro mě naprostá extáze a strašně 

jsem si to užíval (smích). To bylo geniální, nad všim jsem přemejšlel, koukal jsem na ten 

živák, poslouchal jsem tu hudbu a to jako...to je dobá zkušenost. Ale už to moc nedělám. 

To mě přivádí k další otázce – jak často tě takhle baví hudba? 

Jak často mě baví hudba? 

No jak často...tě jako hodně baví hudba (smích). 

No tak vzhledem k tomu, že si pouštim věci, který mě bavěj nejvíc, tak mě vždycky baví 

hudba. Pokud zrovna neobjevuju nový věci, nebo si něco nepouštim už mockrát za nějakou 

dobu, tak mě to baví vždycky. A hudby mám hodně na to, abych to poslouchal, takže se to 

snažim dimenzovat spíš podle toho, co jsem zrovna dlouho neposlouchal a mám na to chuť, 

tak si to obnovim a takhle se k tomu vracim a pak si pouštim věci, který jsem mezitim přestal 

poslouchat a tak. Nevim, mě hudba baví vždycky. 

Uměl bys ty stavy, kdy tě baví hudba, přirovnat i k něčemu jinýmu? Třeba jestli to 

zažíváš i při jiných aktivitách. 

Hmmm...asi třeba...ono je těžký, co myslíš tim... 

Co myslíš tim, že „tě to baví“, co? Jak to definovat... 

No já když si pustim hudbu, tak vypnu a poslouchám jenom tu hudbu. 



Jo, že zaměříš celou svou pozornost jen na tu hudbu. 

Tak do nějaký míry se to asi dá přirovnat k sexu. Tam prostě posloucháš to, co cejtíš a 

nepřemejšlíš nad tim moc, jsi v tom, co právě děláš. Nebo třeba...kolikrát když si dám po delší 

době cígo a kafe a užiju si tu chvíli, že nemusim nad ničim přemejšlet, vědomě nad ničím 

nepřemejšlim a je to taková pohodička. Že se přepneš do tý chvíle pozemský radosti. Já 

nevim, ty to máš takhle s něčim třeba? 

No třeba u čtení, když se do něčeho začteš... 

To záleží asi na tom, o čteš. 

Já to mám třeba u dobrejch příběhů. Když jsem do toho fakt zažranej a chci vědět, co se 

stane dál. 

Jo to jako jo. Knížky asi taky. Ale jinak už mě asi nic nenapadá. Možná třeba to může bejt u 

řízení u někoho. Třeba jeden kamarád to řikal. Nemůžeš u toho asi moc přemejšlet a musíš se 

na to soustředit a dělat víc věcí na jednou. Tak se u toho taky asi někdo uvolní...je to prostě 

spjatý s nějakou činností no, není to, když nic neděláš. Nebo třeba při meditaci do nějaký 

míry...ale tam ti jde o to, aby ses tak cejtil, že nic nebudš dělat. To se těžko přironává, to není 

nějakej vedlejší produkt toho, ale to, o co ti jde, když to děláš.  

Jak se cejtíš po takovejhlech zážitcích? 

Je tam ten pozůstatek, to doznívání toho dojmu a pokud to byla nějaká tělesnější věc, tak furt 

cejtíš tu tělenou radost z toho. Ale jinak je to prostě relaxační...smažeš všechny ty věci, cos 

tam měl předtim a je to jako kdybys v tý svý homeostázi udělal zápich a dál byla nějaká 

tabula rasa a za ní ten zážitek. Takže když je to pozitivní, tak se pak cejtíš nějakou dobu 

pozitivně a...je to dobrý. 

Poslední otázka – myslíš si, že tyhle zážitky toho „ponoření“ jsou spíše výsledkem toho, 

že ty si to sám řekneš, nebo spíš výsledkem okolí? 

Já myslim, že ta věc, kterou vnímám, mě do sebe vtáhne. Když třeba vidim ten koncík na 

youtubu, tak slyšim hudbu, která mě fakt baví, vidim týpky, který si to fakt dávaj, vidim 

stadion plnej na ně nadrženejch lidí a je tam hrozná energie v tom, tak to je něco, co mě 

zaujme, tak to je daný s tou věcí. Nebo, když se díváš na obraz, kterej se ti líbí, tak se 

zapomeneš, díváš se na něj, přemejšlíš nad tim, co to s tebou dělá. Nejsem teda nějakej mo 

velkej obrazo-člověk, takže nevim...možná to je trochu diletantský, ale někdy ti to taky dělá. 

Ale...ona spousta takovejch činností taky vyžaduje nějaký zapojení se, třeba to čtení – 

nemůžeš se jenom dívat na ty slova, musíš s nima nějak pracovat v hlavě. Takže tou 

spoluprací je to taky nějak podmíněný – je to taková hra mezi tebou a tím subjektem.  

   





Příloha 5 

David, 24 let 

Co pro tebe hudba znamená? 

(dá hlavu v dlaně a dlouze přemýšlí) 

Možná trochu zapeklitá otázka na začátek, ale zkus prosím odpovědět. 

Způsob vyjádření sebe sama. Je to kódovej jazyk. Pro mě je hudba...jazyk, jímž se dají 

vyjádřit moje emoce. A nejenom vyjádřit, ale i absorbovat. Je to komunikační nástroj, kterej 

od dávných věků vývoje lidstva znamená určitou emoční excitaci, jak v pozitivním tak v 

negativním smyslu. Hudba pro mě znamená...když to řeknu kýčovitě...tak život. Protože od 

začátku života, tak jak si ho pamatuju, byla nedílnou součástí mě a mýho okolí a toho, jak 

jsem vnímal svět. Tak bych to asi uzavřel...to je asi tak to základní, co je hudba pro mě. 

Co tě na hudbě baví? 

Hehe....právě ta emoční excitace no. To...(přemýšlí)...je to určitá magie, při který, když slyšim 

určitou hudbu, která se mnou rezonuje, tak se vyplavuje cosi vevnitř duševně ale i fyzicky, 

cosi, co je nepopsatelný. Nedá se to popsat, je to meditace, proto mě to baví. Ale taky 

občas...(zarazí se). To je jedna stránka. Druhá stránka zase může bejt – ne ta meditativní – ale 

určitý vyjádření agrese...zkrátka komunikace s lidma, který jsou naladěný na stejný vlně.  

Mmhm. 

Proto mě to baví a proto to dělám. A pocit toho, když napíšu nějakou dobrou věc, nebo když 

slyšim něco, co se mnou rezonuje, je prostě nepopsatelnej a dá se vlastně srovnávat s nějakou 

sexuální energií....s orgasmem. 

Dobře teď bych se tě zkusil zeptat – zkus se zamyslet, kdy tě hudba nejvíc baví? 

(váhá) 

Může to být když hraješ nebo i když posloucháš, zkus se opravdu zamyslet, kdy máš ty 

nejvrcholnější pocity při tom. 

Když mám klid si jí poslechnout – a to je zase strašnej kýč – ale když je večer, zhasnu, 

zapálim si svíčky, pustim si něco a lehnu si a vnímám ji. Když jsem ten, co přijímá hudbu. A z 

pozice toho člověka, kterej vytváří hudbu, je to kdykoliv se mi podaří napsat něco, co mě 

vnitřně uspokojuje. Pak je to, když komunikuju s hráči, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu, 

když tam funguje ta skrytá komunikace a povede se to – v jednom momentu se to povede a to 

je prostě...vrchol. Výborný. To samozřejmě mluvim o nějakym jamu ve zkušebně. Pak je 

samozřejmě ještě ten pocit hraní před lidma, když se povede to, že lidi nejenom příjímaj, ale i 

dávaj...to je strašně ezoterický (smích), ale tak to funguje no. Takhle to cejtim. Prostě určitá 



komunikace mezi obecenstvem – to mě hrozně baví naživo.  

Dobře teď bych se spíš zaměřil na tu tvojí aktivní, hrací stránku - 

Hele mluvim jako dostatečně? Abys jako - 

Jo jo, v pohodě, žádný stresy. Teď bych se teda zaměřil na tu stránku toho, když hraješ, 

když jsi ten aktivní tvůrce...kdy tě hraní nejvíc baví? Kdy zažíváš opravdu ty nejvíc 

excitovaný stavy? 

(přemýšlí) Na pódiu. A pak z pozice songwritera...skladatel je moc nadnesený slovo. Jenom 

mimochodem – v angličtině se to rozděluje, songwriter, composer. Composer je skladatel – 

„skladatel Michal David“ jo (smích) to mě dostává...skladatel je třeba...Martinů nebo Dvořák. 

Ale já jsem songwriter. Tak z pozice songwritera je to takový zajímavý....mohl bych teď 

odbočit? Já teď čtu od Gombricha Příběh umění a on tam v jedný kapitole popisuje, že objekt 

toho, co chce výtvarnej umělec namalovat v podstatě není důlěžitej. On si vybere nějakej 

motiv, kterej ho třeba nějak inspiruje, ale to, jakým způsobem to ztvární vypráví o tom, jakej 

ten člověk je, jak vnímá věci, co prožil, jaký má zkušenosti, jaký jsou jeho záliby, jestli je 

melancholik, pozitivní člověk a tak. A já si myslim, že to dost platí i v hudbě, kdy je zajímavý, 

že ty prožíváš nějaký- jaká byla ta otázka vlastně? Jo, kdy mě to nejvíc baví.  

Ano, ano. 

(smích) Tak z pozice toho songwritera vlastně. Je to tak, že ty nějak prožíváš ten život, snažíš 

se cvičit denně, nějak se řemeslně v tom zdokonalovat a najednou...to vyplivneš ze sebe. 

Napadne tě nějaká idea a to jsou prostě ty chvíle, pro který to dělám. A je zajímavý, že právě 

když jsem třeba teď v Praze, chodim do divadla, máme koncerty, prožívám zhrzený lásky a 

tak – prostě žiju život – tak v jeden moment tě to nějak vyexcituje a ty můžeš složit třeba 

ukolébavku nebo něco strašně pozitivně smýšlejícího. A zajímavý je, že to mě většinou 

napadá, když odjedu mimo Prahu na chalupu, kde je naprostej klid. Najednou to z tebe 

všechno spadne a já vyplivnu třeba šest idejí. Nebo je dobrý se naučit bejt bdělej v tom 

smyslu, že je nezapomeneš, ale zapíšeš si je. 

Mmhm. 

Já si myslim, že 95% nápadů, co mám, jsou někde támhle v šuplíku. 5% bylo někde 

zužitkovaných. Tak jenom tohleto jsem chtěl říct – přesně pro ten moment, kdy přijedu na 

chalupu, tam mám zvukovku a to, jenom si sednu a prostě to z tebe začne lézt...je to pocit jako 

když onanuješ ale není to tak jako...sobecký (smích). Já nevim, jak to popsat no. Řikám si, 

když poslouchám jiný muzikanty...to, co jako zploděj...tak, že to dělaj za nějakým 

materiálním účelem – a nemyslím jako pro prachy, ale že to je takový plytký no. A proto mě 

to sere. A právě proto mám rád hudebníky, který...ono je to dost těžký no, ale který maj ruce 



na dlani. Ale zároveň oni se taky naučej bejt odtažitý, protože jinak se z toho můžeš zbláznit. 

Protože ty lidi tě jinak sejmou...si vem jak dopad Morrison, Cobain nebo někdo jinej...třeba 

Lee Parker. 

O tom mám taky jednu kapitolu v bakalářce, o motivaci. Jsou dva druhy motivace – 

intrinsní a extrinsní – nevim, jestli jsi o tom někdy slyšel...? 

Ne ne. 

Intrinsní motivace je ta, o který se tvrdí, že ji lidi mají vrozenou, je to taková ta 

přirozneá touha dělat věci „pro ně samotné“. 

Jasně, jako art for art. 

Třeba. Klasickej případ je, když si malý děti hrajou a chtějí samy od sebe objevovat 

věci. Tak to je asi „nejčistší“ forma motivace, ale pak je ještě ta extrinsní, která se pak 

dělí ještě na několik dalších typů, a u některých typů se právě začíná smývat hranice 

mezi extrinsní a intrinsní motivací, kdy ty můžeš tu věc dělat ze začátku třeba čistě pro 

peníze, ale pak někdy...to můžeš dělat tak dlouho v podstatě „v zájmu jiných lidí“, až si 

to sám internalizuješ a máš pocit, že to děláš z vlastního úsudku, i když vlastně úplně ne. 

A právě proto je dobý meditovat (smích). 

Přesně tak. A právě to, na co já píšu, ta flow experience – zážitek soustředěný motivace – 

má údajně plynout jen z tý intrinsní motivace, což je docela těžký kultivovat.  

Já vim...teď jak začíná zkouškový, tak lidi zase začínaj přidávat takový ty motivační videa a 

já jsem prokrastinoval...Steve Jobs, na Stanfordu nebo kde, říkal, že člověk je nejlepší v tom, 

co opravdu miluje. Takže pokud – a teď mám trošku hudební krizi, jo, že mě to tolik 

nenaplňuje – ale to je asi normální, nebo mě to zajímá, jestli je to normální. Takže pořád 

hledám to pravý ořechový, já nevim jestli s kapelou budeme hrát ještě pár koncertů, nebo 

jestli bych si neměl hledat něco jinýho, něco, co je fakt opravdu...int- 

Intrinsní. 

Intrinsní. Ale já si pamatuju, že když mně byly 4 roky, tak si pamatuju první riff. Já to zahraju 

na kytaru (zanotuje riff pusou) takhle. Protože jsem slyšel ACDC, Motorhead a tak, táta to 

poslouchal, tak jsem tím byl ovlivněnej, že jo. A nikdy jsem nepřemejšlel, že to mám dělat 

kvůli holkám, máma měla kytaru, tak jsem si brnkal furt od začátku, takže tam to je. Ale 

zase...už jsme toho za těch 10 let docela dost objeli, tak se člověk docela otupí a tak 

no...jenom, že to řikal ten Jobs no, že je to neustálý hledání. A že on měl prostě štěstí, a proto 

byl tak úspěšnej.  

A proto bych se právě chtěl zaměřit na ty chvíle, kdy si myslíš, že to opravdu jde z tebe, 

kdy je to fakt true.  



Tak to ti odpovím – ty to asi spojíš s tím, co jsem řek předtim, žejo – městská džungle, bordel 

a tak. Je to taková ta nejintimnější chvíle, kdy je člověk sám. Vždyť ty to víš, my bydlíme ve 

Strašnicích na bytě a už jenom to vědomí toho, že to leze po těch stupačkách, že tam je kdosi, 

kdo to poslouchá, tak to ovlivní tvoje podvědomí a ty se nedokážeš tak otevřít. Jakmile jsme 

ale v naší chalupě s bráchou sami – to už dlouho jsme takhle nejamovali – tak vznikaj super 

věci, protože víš, že tě nikdo neposlouchá. Seš tam sám a můžeš si řvát, cokoliv, je to tvoje. 

Náš táta umřel, bohužel, tak jsem to zdědil, samozřejmě bych byl radši, kdyby tam táta pořád 

byl ale no...ani když prostě vim, že v tom baráku asi nikdo není, ale vim, že se nevlastní táta 

může vrátit nebo tak, tak to není stejný. To spíš jen si jako cvičit a hrát si na klávesy nebo tak. 

Takže...chce to bejt v přírodě, kde je klid, můžu si zajít do lesa, jít si zaběhat...to jsou ty 

nejintimnější chvilky, kdy to ze mě leze nejvíc. No a to je ta meditativní vole...ten pocit toho 

klidu vlastně (smích). Nevim. 

A na tohle bych se právě chtěl zaměřit. Já vím, že ty jsi říkal, že to je nepopsatelný, ale já 

bych tě chtěl trošku popostrčit k tomu, aby ses to pokusil popsat. Mám na mysli to 

fenomenologický prožívání v mysli. Ony tam jsou určitý kritéria. Můžu se tě zeptat 

třeba na...no ono je to možná trochu zvláštní otázka- 

Pojď, pojď. 

Jak jsi to zvládal? Jak bys popsal slovy svoje zvládání toho, když jsi v klidu a snažíš se 

komponovat věci – děláš to na sto procent svých schopností, nebo jak bys to popsal? 

Bohužel...pokud se má jednat o mou subjektivní odpověď, tak si myslim, že to nedělám na sto 

procent. Mám neskutečnou vadu, s kterou bych chtěl bojovat, a to je určitá myšlenková 

nekoncentrovanost. Čili, když ze mě vypadne ten nápad, tak si řikám, že je dobrý ho okamžitě 

zaznamenat. Jsem schopen na něm pracovat třeba hodinu sám od sebe, pokud nemám nějakou 

zakázku (to nemám většinou (smích)). Takže pro mě to je obtížný... a... druhá věc proč je to 

obtížný je, že ze mě občas vypadne něco, co nejsem schopnej řemeslně zvládnout...to zapsat. 

Nebo nakonec to zapíšu, jo, ale pak už ten proces toho zapisování ovlivní ten původní záměr. 

Prostě takový to klasický (zamyslí se)...no teď jsem chtěl vymyslet nějakej příměr (smích) ale 

víš co chci říct, jo, že člověk je limitovanej tím, co umí. To by nemělo bejt. Právě proto třeba 

o Beethovenovi říkaj, že jeho tvorba na sklonku jeho života je nejgeniálnější, protože on už se 

vykašlal na všechny bariéry – on byl hluchej, slepej, nadutej dědek, kterej prostě měl vnitřní 

hlasy a snažil se je jako nějakym způsobem reprodukovat a bylo mu úplně jedno, jestli se to 

prodá, bude se to hrát nebo tak. Naprosto izolovanej od veškerých vnějších očekávání a vlivů. 

Takhle by to asi mělo bejt. Ale neni, jsem songwriter a jsem hodně ovlivněnej i....(zamyslí se) 

to je třeba – když tě napadne nápad, kterej vůbec není spjatej jakoby s kytarou – já jsem 



kytarista, že jo, a většinou, když si hraju, tak zahraju nějakou figuru, která mě osloví, že jo, 

ale je to náhoda, a občas se stane, že ze mě vypadne nápad, kterej není tak snadný 

reprodukovat na kytaru. Ale v dnešní době přichází to, že si můžeš sednout za počítač a 

nějakym způsobem to napsat, ale zase ten proces už ovlivní ten prvotní moment, ten hudební. 

Takže jestli ses ptal, jak je to obtížný, nebo... 

Nó nó, ale to jsi docela zodpověděl už... 

Jo? 

Jo jo...když jsi řikal, že takhle na nápadu pracuješ hodinu... 

Někdy dýl, ale to se nedá říct no. 

Jasně...tak se do toho nějakým způsobem „ponoříš“, že jo...a jak by jsi řekl, že jsi v tu 

chvíli schopnej vnímat okolní věci, třeba průběh času nebo okolní věci? 

Já jsem už ti to řikal předtim, že...že mám s tím velký problémy. Když jsem byl dítě, když mi 

bylo 13-14 let, já jsem psal do Guitar Pro, toho programu s těma tabulaturama, bicí i basu a 

tak, a hrozně mě to bavilo, zatímco dneska si všechno už můžeš rovnou nahrát. Tak jelikož 

jsem jako nekouřil, nehulil, nepil a...p*ro jsem si honil, ale jako neprožíval jsem milostnej 

život, tak jsem byl nějakej koncentrovanější. Tadyty prostě externí vlivy...tě strašně- jo, jo 

(zadrhne se)...To je právě ta věc, že mě to duševně, fakt jako vnitřně, ta psychoterapie mě 

zároveň jako trápí, protože vim, že mě chytne nějakej nápad, ale za hodinu, nebo za půl hodin, 

už prostě musim na cígo. Jako kdybych tam měl nějakej budík...když...takhle, takže právě s 

timhle bojuju. Ale abych odpověděl na tu otázku – opravdu když seš v tom, tak nevnímáš 

samozřejmě žádnej čas. Jenže pak se dostaneš do stavu, kdy už děláš třeba bicí a to...jenom, 

abys to měl jako zapsaný pro kluky, abys jako vyjádřil...protože ono to stejně jde těm klukům 

z kapely, že jo,  ono se to pak ještě propere a každej si tam přidá svoje...takže, abych to aspoň 

měl no. Pak-pak, když píšu třeba bicí a už mě to nebaví, tak si začnu prostě vole šahat na 

p*ro, tak si ho vyhonim, víš jako prostě...(smích) víš jak to myslim. 

(smích) No řikali mi, že to nemám vůbec cenzurovat. Ale to je jedno (smích) 

(smích) Klidně to tam dej...takže...abych ti dal odpověď...pokud se do toho opravdu dostaneš, 

což se mi teď stává velice málo, protože jsem rozvrkočenej – práce furt, musim do divadla, 

tohle...honění péra, cigára a tak... když se do toho dostaneš, tak prostě nevnímáš realitu kolem 

sebe. Vždyť to víš. Začteš se do knížky, která tě osloví, rezonuje s tebou, nebo na film, kterej 

se ti líbí, tak- nebo když seš s holkou, do který se zamiluješ. 

Takže k tomu bys to přiovnal – to byla další otázka, na kterou jsem se tě chtěl zeptat.  

Jo, k tomu bych to přirovnal – když jsem zklamal jednu ženu, prostě...jsem ji měl hrozně rád, 

ona teď žije v Americe, ještě jsem se jí neomluvil...to je jedno...no musim to udělat (smích), 



tak my jsme jednou za měsíc – protože ona studovala práva i ten arts [management] – tak 

jednou za měsíc jsme chodili do Sudu...sešli jsme se třeba v 6 nebo v 7...a vyšli jsme třeba ve 

4 nebo v 5, ale ne že bychom byli ožralí. Byli jsme připitý, to jo, ale to byla tak skvělá holka, 

že mi to pak trvalo třeba 5 minut. 3 minuty. To bylo (pískne) – to bylo tak skvělý. Jsem úplně 

zapomněl na všechno...a pak přišla jedna taková krasotinka, se kterou jsem teď bojoval tři a 

půl roku...a jsme spolu soulož- no to je jedno (smích). 

(smích) 

Já fakt toho psychoterapeuta potřebuju (smích)....další otázka, prosím. 

To jsou dobrý detaily ale (smích). Teď bych se vrátil teda ještě k tomu stavu, kdy jsi jako 

ponořenej do tý tvorby a seš na chatě – jak bys popsal, že se cítíš tělesně, fyzicky? 

Dobře.  

Dobře... 

Uvolněně... 

Žádný svalový vypětí nebo tak? 

Víš jako to, ale to potřebuje- to je, to, takový to (překotně drmolí) to je takový to krásný... 

Takový to, že to jako „vytlačíš“? 

Víš jak se tomu říká – být v zóně.  

No, no, to je právě ono. 

To jsem teď slyšel v nějakym dokumentu. To říkala nějaká neuroložka. Být v zóně a to je 

přesně vono – to máš takovej ten pocit, že seš nejšťastnější muž na světě...bytost na světě...to 

je nepopsatelný.  

To je téma mojí bakalářky, mimochodem. 

Jo, fakt? No tak to mě zajímá, to já si přečtu...to mě hrozně zajímá. Je to prostě jako když seš 

prostě fakt s holkou, kterou neskutečně miluješ a ležíš vedle ní a laskáš jí prostě a je takovej 

ten večer, kdy nikam nemusíte a jenom si prostě ten čas užíváš. Seš úplně uvolněnej a 

všechno se ti daří. To je v tom dokumentu taky – když hraješ tenis, tak to je taková ta 

uvolněnost a teď se ti podaří ten úder a víš přesně, kam to chceš a ono to tam jde a...takhle se 

cejtim, úplně fyzická uvolněnost...(začne si mnout hrudník v oblasti srdce) jak jsem o tom 

mluvil tak jsem se úplně-! Hehe! (smích) 

No to je skvělý, to je skvělý. Přesně k tomuhle jsem tě chtěl dostat. A jak se cítíš potom, 

co to odezní? Když tě teda nic nevyruší. 

(přemýšlí) To uvolnění pak už není tak intenzivní ale...šťastně. Protože jsi ten čas strávil 

účelně – nehonil sis p*ro, nekouřil jsi, nekoukal ses na fejsáč – prostě jsi udělal kus práce, 

která za to stojí a můžeš na tom dál pracovat. Jakob vypneš, pak můžeš dělat píčoviny, no. 



Jako necejtim se nějak...jako unaveně nebo tak, naopak povzneseně.  

Povzneseně, jo... 

Ano. 

Jak často se takhle cítíš? Jak často jsi v zóně? 

Moc ne. 

Já taky moc ne, poslední dobou...bohužel. Největší paradox je, že já píšu bakalářku o 

tom, jaký to je bejt v zóně a sám při tom...moc nejsem. 

(smích) 

Sám při tom...moje motivace je trochu zmrzačená. 

(smích) To je tak no...moc ne. Fakt ne...Ne-ne-nedokážu to kvantifikovat jako průměrně za 

rok. Fakt párkrát jako, kdybch to takhle řek jako...na blind. 

A co pro tebe tyhlety zážitky znamenaj? 

(zamyslí se) Vyrovnanost. Ale zase, ty vole to...(přemýšlí)...proč to vzniká? Nebo proč jako 

existujou umělci? Nebo já netvrdim, že jsem umělec, jakoby obecně, když to vezmu – proč 

jsou lidi, který vezmou křídu a malujou? Proč jsou lidi, který hrajou na varhany? Proč jsou 

lidi, který...tvořej cokoliv kreativního? Tak to je nějaká...podle mě i duševní – zase – 

nevyrovnanost...ale v ten moment, když nastane...tak nesmí existovat nic jinýho. To je to 

mistrovství, to jsou pak ty mistři, který fakt jsou nahoře – nemyslim tim, že dostávaj miliony, 

můžou bejt bez domova, ale to jsou mistři...to já nejsem, hehe. 

To je málokdo. 

...já jsem teď zapomněl tu otázku. 

Co pro tebe znamenají ty zážitky. 

Já jsem odpověděl vyrovnanost a pak jsem si to...(přemýšlí)...čím víc těchto zážitků, tím více 

je člověk spokojenější sám se sebou... Ale to jsem řekl obecně. Ale asi to tak beru. Asi 

nemůžu říct, co to pro mě znamená.  

Dobře, v pohodě. Myslíš si, že jsou tyhle stavy vědomí spíše výsledkem tvojí dovednosti 

nebo vlivu okolí? Že se „to nějak stane“, nebo že si jsi to schopen vědomě navodit? 

Já si myslim, že je strašně důležitá pracovitost. Když člověk – a nemusíš mít cíl, jako, že 

musíš vydat za rok desku nebo tak – ale když člověk vědomě pracuje...cvi-...ani nemusí cvičit, 

ale hraje, má to pod kontrolou, tak se rozvíjí...a ono si tě to najde. Pokud to máš v sobě. Jsou 

lidi, který prostě choděj za bráchou [zpěvák kapely] a ptaj se: „Jak to děláš?“ Ale to je 

charisma. To se nenaučíš. Nebo to něco dá no...jako...to se, to se...takže nějakým způsobem se 

tento stav vědomí dá navodit, pokud jsi svědomitý, pokud hraješ 3-4 hodiny denně, ono si tě 

to najde. Každej má jiný tempo, Hendrix hrál 14 hodin denně, Frusciante...Pavlíček hrál 3 



hodiny. Ale musíš svědomitě prcovat každej den. Právě jak teď píšeš tu bakalářku, tak mi řikal 

kamarád, kterej psal diplomku na ČVUTu, nevim, na jaký téma...měl určitý téma a vůbec nic 

o tom nevěděl. Jenže von, frajer svědomitej, začal chodit do knihovny, získávat materiály, 

zapisovat, dělat zkratky různý a to...a najednou měl prostě jako x desítek stránek. A najednou 

měl na čem stavět. A najednou si ho to našlo. A najednou ho to začlo bavit. Najednou to 

odevzdal. Obhájil. S červenym diplomem.  

Každej den pár hodin...aspoň. 

My jsme se o tom bavili, já jsem měl vnitřní krizi a my jsme byli na pivku a takhle, a řikal 

jsem „moc to ze mě neleze“ - teda teď zrovna jo, teď jsem nějakej jetej...tenhle měsíc docela 

jo...jsem se už odpoutal od tý jedný holky tak...(smích)...jsem na ní musel furt myslet. To bylo 

jak za dva. Takže...pokud člověk takhle svědomitě pracuje a má možnosti se dostat do 

nějakýho...pro mě osobně... do toho komfortu tý chalupy, kde prostě se dostanu do toho nejvíc 

a nějak to ze mě vypadne...tak se dá říct ano, dá se to trénovat, podle mě dá...ale kvalita toho 

nápadu pak záleží na strašně moc okolnostech, no. Na náhodě, na Bohu, nebo já nevim 

(smích)...prostě na tom, jak žiješ svůj život. Když jsem tři a půl roku teď brečel...hrozně jsem 

chlastal, choval jsem se jak čůrák, hrozně jsem experimentoval s drogama...tak si člověk 

přece nemůže myslet, že z něj vypadne nějaká kultivovaná idea. Když si honíš p*ro prostě 

na...pornu, kde je prostě 50 lidí a strkaj si to do p*dele. Ale pokud budeš číst filozofickou 

literaturu...budeš-...to je právě to téma rock n' rollu no. Tam potřebuje bejt trochu takovej ten 

smrad, si myslim. A právě proto mě takový ty straight edge, vole, HCčkáři prostě vůbec 

neoslovujou, protože tam nic není. Jak může kluk v 18ti  Mirindou v ruce ti kázat „nepij pivo“ 

(smích). A k tý otázce prostě hmm...myslím si, že svědomitou prací stoupne pravděpodobnost 

toho, že tyto stavy tzv. být v zóně...jsou fajn.  

Mmhm. A jak si myslíš, že na tyhle stavy působí drogy nebo alkohol? Pro tebe osobně. 

(dlouho přemýšlí) Na moment...toho, kdy nevnímáš okolí, kdy potřebuješ něco 

nahrát...takhle...abych to řekl jinak. Jsou určitý procesy. Při skládání je to u prdele. Jako 

kdybych to měl říct jasně: drogy jsou špatný pro tento stav. Ale mám zkušenosti s tim- protože 

víš jak, protože...ty vole, teď to, já jsem se zamotal, sorry. 

V pohodě. 

Aah (povzechne si)...ummm, tak jo...Když něco napíšeš – můžeš pod vlivem alkoholu, drog, 

prostě obecně...ale asi by se to mělo rozdělit. Když máš nějaký halucinogeny, jako houbičky, 

tak je to velice komplikovaný, protože ty se dostaneš do jinýho stavu vědomí, kdy ti ta 

matérie nic moc neříká. Pro mě. 

Jo, mluvíme o tvejch subjektivních stavech, takže v pohodě. 



Takže pokud si vezmu halucinogen, tak je pro mě velice obtížný reprodukovat jakoukoliv 

hudbu, protože se dostávám do jinýho stavu vědomí, kdy spíš vnímám esence 

různejch...imateriálních věcí. Spíš jako vnímám...než, že bych to vnímal tak, jak to je, tak spíš 

vnímám podstatu těch věcí (smích). 

Hmm jo, chápu tě. 

Takžé (zasměje se a zakašle). Co se týče alkoholu...jo a tys...ty si prožiješ to- co se týče 

alkáče, já si myslim, že to není a priori špatná věc. Můžeš se tím nechat inspirovat, nesmí tě to 

zlomit – to pak umřeš brzo. Nebo se zblázníš. A můžeš stimulovat určitý části tvýho vědomí, 

já si nemyslim že to je jako...ale pak...pak ti to dá nějakou třeba odpověď druhej den. Druhej 

den, když máš kocovinu – to je strašně zajímavej fenomén podle mě. Já to tak mám a i hrozně 

dalších lidí. Třeba Vladimír, jsme se o tom bavili...Brož [Vladimir 518]. Taky říkal, že prostě 

je strašně produktivní v kocovině. Já nevim, jak je to možný, ale ty se prostě vopiješ, druhej 

den vstaneš, je ti zle, a jako prostě si vyfiltruješ to „rácio“, protože na to už nemáš energii – 

myslet na účty na....víš jako, je ti hrozně zle, ale vlastně vnitřně jsi tak nějak...prostě...jako 

pročištěnej a najednou to z tebe leze. Všechny ty zážitky, co jsi zažil a to. To mám pak takový 

ubrečený nápady (smích) jako jó. 

Tam možná funguje taky trochu morální kocovina z toho předešlýho večera. 

No a...to je jedno, ale...můžeš prostě hajlovat a skákat prostě...po stole nahej a to...ale druhej 

den seš nějakej prostě vyřvanej, tak si sedneš...třeba nahatej s kytarou si sednu a udělám 

krásnej nápad. Takže v tomhlectom případě dobrý. Ale pokud se pak ty nápady mají nahrávat, 

tak je dobrý bejt střízlivej. Je to vždycky lepší. Na koksu to nefunguje, na hulení to 

nefunguje...to seš pozadu...na koksu seš zas vepředu...napadaj tě nápady, který pak ve 

střízlivym stavu vůbec nekorespondujou s tim, co jsi chtěl vyjádřit...alkáč už vůbec ne...to 

zase na koncertě je dobrý, jako ty piva. Takže...na to, bejt v zóně je to negativní, ale předtim a 

potom...myslim tim – v průběhu ovlivnění drogou, negativní, prostě působí to negativně na to, 

bejt v zóně...potom...to se uvidí. I s tím hulením – není ti druhej den blbě ale jako máš 

takovou kocovinku...seš takovej tumpachovej. Nejradši by ses celej den díval na Top Gear 

(smích). Takže – zodpověděl jsem to? 

Zodpověděl jsi to. A...to je asi poslední otázka ode mě. Tak já ti moc děkuju. 

Já ti děkuji. 

  

 

 

 





Příloha 6 

Daniel, 19 let 

Jako první věc bych se tě zeptal na takovou obecnou otázku: zamysli se, co pro tebe 

hudba znamená. 

(chvíli mlčí) Jednoduchá otázka velice (smích)...jako co znamená přímo pro mě? 

Jo. 

Jakoby pro mě znamená hudba víceméně úplně všechno, protože já do hudby...takhle, nemůžu 

říct, že bych do hudby jakoby vsouval úplně všechno, ale spíš ta hudba všechno vsouvá do 

mě. Že vlastně spousta lidí vnímá hudbu jakoby jak se říká programní a absolutní hudba. 

Spousta lidí má hudbu jako tu programní, že to musí něco znamenat, tak já to mám 

jakoby...pro mě hudba nic neznamená, ale jakoby...jak bych to řek...že ta hudba pro mě 

neznamená žádnej konkrétní obsah, ale v podstatě úplně strašně moc to ovlivňuje to, co se ve 

mně děje, to nepopsatelný. Nedá se říct, že když budu poslouchat hudbu, ve který se bude o 

něčem zpívat, že to přesně to ve mně bude vyvolávat – neni to takhle jednoduchý, že když 

budu poslouchat satanistickou písničku, tak že hnedka jsem satanista nebo takhle, ale prostě 

hudba na mě má obrovskej, nepopsatelnej vliv. Asi takhle (smích).  

Dobře. A teď, co pro tebe znamená hraní? Když ty seš ten aktivní tvůrce. 

Tam hodně záleží – když jakoby jsem tvůrce – tak tam hodně záleží, jak která hudba, protože 

u každý hudby se ten tvůrce snaží dosáhnout něčeho jinýho. Vlastně, když budu jakožto 

tvůrce někde v orchestru, tak tam pracujem jako tým, mám tam toho šéfa dirigenta, musim 

splnit to, co je potřeba, to, co je v notách, co nejvíc přehánět dynamiku, aby to mělo všechno, 

a když budu hrát někde v kapele prostě před 300 lidma, tak to bude úplně jinej pocit a budu 

mít úplně jinej...smysl, kterýho bych chtěl dosáhnout na tom pódiu. Takže zase jednoduchá 

otázka (smích)...jak to vnímám no...(přemýšlí). 

Jakej bys řekl, že to má vztah k tvojí osobě? K tvýmu "já". Jestli k tomu máš nějakej 

takovejhle osobní vztah. 

Hehe...jako já...tam právě přesně záleží na tý situaci, že prostě...vztah...jakoby...zase, když 

prostě řeknu příklad, teďka hodně jezdim po plesech a hraju prostě před lidma a vlastně...je to 

pro mě i účel v tu chvíli si odpočinout, uklidnit se...prostě úplně to prožít. A je to úplně 

jednoduchý hraní, ale já si to strašně užiju, že prostě úplně se do toho položim, a že prostě 

najednou nejde o to, něčeho dosáhnout, nějakýho výkonu nebo tak, ale opravdu se do toho 

položit, nechat se tim vést, tou hudbou, v podstatě, tak nějak jít s tou hudbou a prostě...v tu 

chvíli je to odpočinek, no. Ale prostě...přesně pak budu někde, kde toho hraní bude podstatně 



víc a já se na to budu soustředit a tam mi půjde o to, odehrát to, co nejlíp to jde, a najednou 

vůbec nějakej odpočinek jde stranou, jde o to najednou podat výkon prostě, najednou je to jak 

sport. Podat výkon, odehrát, co je potřeba prostě sto procent a je to úplně jinej pocit, 

jinej...vlastně jinej účel.  

Teď další záludná otázka...co by jsi řekl, že tě na hudbě baví? 

(přemýšlí) Jsou všechny záludný (smích). Co mě na hudbě baví...no...v podstatě v jistym 

smyslu je to jako každý jiný uměni a to v tom, že je to pokaždý jiný. Člověk to prostě 

nezahraje dvakrát stejně, takže v podstatě to je třeba i věc, proč mě baví bicí nejvíc ze všech 

těch nástrojů, je to, že prostě každý hraní je originál...Jinak, hudba má tu výhodu, že může 

bejt vlastně víceméně všudypřítomná. Že vlastně hudba člověku...nedá se říct, že by nevadila, 

jako...může někdy i vadit, ale v podstatě může bejt u čehokoliv a člověk si to často ani 

neuvědomuje, kde všude ta hudba je. Někdy už by to ani tak bejt nemělo, protože už je to 

moc, jo, ale prostě v jistym smyslu, když se budu koukat na seriál, tak v pozadí je hudba. 

Když půjdu nakupovat do obchoďáku, tak v pozadí bude hudba. Když mám to štěstí, tak se mi 

všude ta hudba líbí a mám z toho dobrej pocit. A když budu koukat na horor, tak tam bude v 

pozadí hudba, která bude najednou strašně důležitá, protože bez tý hudby by ten horor nebyl 

děsivej, takže hudba je takovej element, kterej je všuddypřítomnej. Takže vlastně, když to 

srovnám třeba s výtvarnym uměním, který mě třeba osobně moc nebere, tak to bych vlastně 

nedokázal takhle všude vpasovat jako tu hudbu, která je pro mě všudypřítomná v tom smyslu 

opravdu, že i když si tady budu poklepávat, tak to bude hudba. A prostě z toho důvodu je ta 

hudba všude okolo mě a já ji neustále prožívám. 

Takže to tě na ní baví, jo? To, že to je taková přirozená část života. 

Pro mě je to hodně přirozená část, mám ji úplně všude, v podstatě. Třeba i ve věcech, ve 

kterejch by lidi tu hudbu neslyšeli, tak já ji tam mám. Já to prostě už automaticky vnímám a 

klepu si s tim a prožívám to už jako automaticky, všude, kde přijdu, tak tam ta hudba nějaká 

je.  

Mmhm, dobře. Teď bych se tě zeptal – zkus se zamyslet, kdy tě hudba nejvíc baví? Jestli 

máš nějaký vrcholný zážitky s hudbou. Kdy tě opravdu hudba nejvíc baví? 

No jakoby hudba nejvíc mě baví, když se dokážu uvolnit. To je to nejdůležitější podle mě. 

Protože prostě zatím, co to okolí se mění, tak to, jak na mě ta hudba bude působit, to vždycky 

záleží na mně. Na tom, v jakym jsem já zrovna stavu. A...můžou bejt dvě úplně totožný akce, 

dva úplně totožný koncerty, kdy prostě jednou budu nervózní, že něco nevyjde, a podruhý se 

do toho položim a prostě jako...prostě vnímám to na sto procent a najednou si to užiju daleko 

víc. Takže tam...opravdu nemůžu vyloženě říct nějakej moment, kterej by na mě zapůsobil 



nejvíc, ale prostě záleží vždycky na mně, jak jsem na tu hudbu zrovna naladěnej.  

Mmhm. 

A většinou prostě čím jsou silnější emoce, tím víc prožívám tu hudbu. Když jsem třeba 

smutnej, tak ta hudba je pro mě daleko důležitější a mocnější, než když prostě necítim nic a 

pustim si hudbu, tak ji tak jako poslouchám a neprožívám to tolik.  

Mmhm. Zkus si vzpomenout na nějakou poslední instanci, kdy ses opravdu do tý hudby 

takhle položil, jak jsi popisoval. Kdy jsi měl nějakej ten opravdu silnej zážitek.  

Tak poslední opravdu silnej zážitek byl včera večer, kdy jsem byl zhulenej...a (smích) přišel 

jsem domů a pustil jsem si bubenický sólo a dal jsem si to do sluchátek, a i když to sólo znám 

už nazpaměť, tak vlastně pod vlivem těch drog jsem najednou v tom vnímal opravdu do 

detailů úplně všechno a ty všechny noty, který znám už skoro nazpaměť, protože jsem to sólo 

viděl mockrát, tak najednou prostě vnímám každej úder...přesně najednou se člověk do toho 

zažere, sleduje ten monitor, poslouchá tu hudbu, ve sluchátkách slyší perfektně ve 

stereofonním pásmu, jak je kde co umístěný a proto byl ten zážitek vlastně silnější, než ty 

předešlý zážitky, kdy jsem si to sólo pustil.  

Mmhm. Dobrý, tak tohle bylo jakoby z poslechu a teď bych se tě zeptal na tvoje hraní – 

kdy jsi měl naposledy takovejle podobnej zážitek při hraní? 

(dlouho přemýšlí) No... hodně intenzivní zážitek pro mě byl, když jsem hrál s kapelou a byl to 

šestihodinovej ples. A vlastně...ty plesy jsou zajímavý v tom, že, jak to trvá dlouho, tak člověk 

u toho vlastně hodněkrát stihne změnit ten postoj k tý hudbě, že ze začátku je člověk v úplně 

jinym psychickym stavu než na konci toho koncertu a podle toho se i mění to vnímání. A já 

jsem na sobě vypozoroval, že když začínám, tak jsem ještě trošku nervózní, zvykám si na 

prostor, ještě se tam necítím úplně jako doma, ale ve chvíli, kdy už tam člověk hraje tři čtyři 

hodiny, tak najednou už si tam zvykne, najednou se trošku jako uvolní a odváže, takže přesně 

se mi stalo, že jsem takhle hrál...na...abych věděl, co to přesně bylo za akci...to byl vlastně 

první ples, co jsem hrál v nový sestavě s kapelou a byla tam na začátku ta nervozita, kdy 

nikdo nevěděl, jak to dopadne, a vlastně přesně po pár hodinách, kdy jsme se už jako sehráli a 

už to začalo jako fungovat, tak najednou jsem se do toho prostě položil, najednou přišly 

písničky jako Šrouby a matice od Mandrage, což je písnička, kterou já bych si nikdy nepustil 

a prostě najednou ale se do toho položim a jedu prostě...je to ten odpočinek. Takže to byl 

hodně silnej zážitek, protože najednou...jsem se do toho dostal. Po třech hodinách snažení, 

hehe. 

Zkus mi ještě blíž popsat to, co myslíš tím, že ses do toho dostal...to je právě to, co mě 

zajímá. Jakej jsi měl v tu chvíli stav mysli?  



Hmm...jakoby ve chvíli, kdy na mě ta hudba působí jak odpočinek, což je právě stav, kdy je ta 

hudba dostatečně jednoduchá na hraní, že se člověk nemusí tolik soustředit, tak vlastně ideální 

stav je takovej, že nad tim nemusim tolik přemejšlet. Že vlastně...že to hraje tak nějak samo a 

já se soustředim jednak na to prožívání a jednak sleduju věci okolo. Že najednou vnímám, jak 

se lidi okolo tváří, spoluhráči a tak, sleduju lidi, jak tancujou, užiju si pohled na paní, která 

tancuje sama se sebou a vypadá vtipně prostě...je to takovej stav uvolnění, že člověku už to 

hraje samo, nemusí nad tím přemejšlet a v tu chvíli není z ničeho nervźoní prostě...jde to 

samo. 

Mmhm. Dobrý. A...jak bys popsal popsal schopnost vnímat okolní věci – vnímal jsi třeba 

čas? Jestli si uvědomuješ, jak dlouho v tu chvíli hraješ, nebo tak? 

To záleží podle toho, jak moc jsem zrovna uvolněnej. Když jsem jakoby nervózní, tak jsem 

hodně nohama na zemi a vnímám přesně čas, nic mě nepřekvapí, sleduju, co se děje, vnímám 

čas, kolik je hodin, jak dlouho hraju, jak dlouhá je písnička a všechno. Zatímco ve chvíli, kdy 

se uvolnim a prožívám tu hudbu, tak tohle přestávám sledovat, takže pak můžu bejt 

překvapenej, že hraju hodinu, protože mi to uteklo, nebo tak. Ten čas jako v tu chvíli jde 

stranou, protože ta hudba zastíní ty elementy kolem a to, co se děje okolo, jako je třeba ten 

čas. 

Mmhm.  

Proto třeba často chodim pozdě, že třeba doma hraju na nějakej nástroj a najednou, přesně, 

člověk to začne prožívat a ztratí pojem o čase úplně strašně snadno a pak zjistí, že hraje půl 

hodiny. 

Jaký myslíš, že okolnosti k tomuhle přispívaj, aby ses do toho mohl dostat takhle? 

No člověk na to musí bejt emočně naladěnej. To je prostě nejdůležitější. Když doma 

improvizuju na klavír, tak někdy si sednu a prostě...strašně bych chtěl, ale nejde to. Sedim pět 

minut, snažim se a prostě nevypadne nic. Prostě většinou to bejvá ve chvíli, kdy právě 

prožívám něco emočně, kdy jsem třeba smutnej, tak si sednu a prostě dokážu se na půl hodiny 

v tý hudbě úplně ztrati. Tak to většinou funguje u mě.  

A co...ty, když jsi mluvil o tom, jak jsi poslouchal bubenický sólo, když jsi byl zhulenej – 

jak bys popsal obecně účinek drog na tyhle stavy? 

Jak bych popsal účinek drog na tyhle stavy? (smích) 

Jako jestli ti některý drogy třeba pomáhaj se do tý hudby položit nebo naopak jestli ti 

něco v tom brání...? 

Já mám zkušenosti, co se týče drog, jenom s marihuanou...ale to teda zase velký (smích). A to 

v tom smyslu, že ta marihuana ve mně vždycky probudí víc to prožívání. Je pro mě daleko 



snažší se do toho dostat, do toho stavu, kdy to člověk prožívá. Ten prožitek je potom užití 

silnější úplně ve všem, ne jenom v tý hudbě, ale přesně v tý hudbě to dokážu na sobě 

vypozorovat, jak se dokážu najednou úplně ztrati v tý jedný věci, kterou zrovna dělám, a to je 

ta hudba. A nevnímám zvuky z pozadí a podobně.  

Zažíváš podobný stavy i při jinejch aktivitách? Jestli se dokážeš do něčeho podobně 

dostat jako do hudby? 

(přemýšlí) Asi málokdy. Myslim si, že takhle moc se do ničeho jinýho dostat nedokážu. 

Myslim si, že je to jeden z hlavních důvodů, proč tu hudbu vlastně dělám. Že nestalo se 

mi...jediný, kdy se vlastně dokážu podobnym způsobem ztratit na chvíli, tak to je vlastní 

hlava. Když se člověk zamyslí, tak se může úplně stejnym způsobem ztratit, ale myslim si, že 

se mi nepovedlo se ztratit sám v sobě nebo v nějaký jiný činnosti tak dobře jako v tý hudbě.  

Takže když jsi to přirovával k tomu ztrácení se sám v sobě, myslíš, že to je určitej 

meditativní rozměr? 

Určitě. Myslím si, že do velký části to působí jako meditace. 

Dobře. Dokázal bys říct, jak často se takhle dostáváš do tý hudby? 

(mlčí) 

I když ono to vlastně asi závisí na tom emočním rozpoložení, jak jsi řikal, viď. 

Právě. Jak často se dostanu do hudby, tak záleží – když to spojim zase s těma drogama – tak 

záleží na tom, jestli zrovna v tom období požívám drogy nebo ne, protože to má různý 

výkyvy, člověk nežije pořád úplně stejně a prostě jakym způsobem člověk žije, jakej má denní 

režim, tak to se všechno projeví i na tý hudbě. Takže jsou měsíce, kdy se to prostě nestane, 

kdy se to nepovede a jsou měsíce, kdy to jde pořád úplně samo. 

A co pro tebe tadyty zážitky znamenaj? 

No ty zážitky pro mě...já v podstatě žiju pro tyhlety zážitky, když to zjednodušim. Protože, 

když ty zážitky nemám, když přijde to období, kdy se tohleto neděje, když nedokážu tu hudbu 

prožívat, třeba ani nechci zrovna tu hudbu prožívat, tak vlastně je to v jistym smyslu nuda 

trošku. Je to jako cokoliv jinýho, když dělám, a ztratim pro to zápal. S tou hudbou už mám 

vyzkoušený, že ten zápal zase přijde, ale je to prostě na období, podle toho, jak jsem schopnej 

se do tý hudby položit a čím víc se do ní dokážu položit, i když jsem třeba smutnej díky tomu, 

co se kolem mě děje, tak vlastně díky tomu hudbu prožívám daleko víc a užívám si jí daleko 

víc. A ve chvíli, kdy se okolo nic neděje, tak já tu hudbu neprožívám a to pro mě neni vlastně 

z hudebního hlediska vůbec zábavný nebo zajímavý. 

Mmhm. No a tím se dostáváme k další otázce – myslíš si, že to, jak jsi do toho schopnej 

se položit, závisí spíš na tobě nebo na okolí? Myslíš, že si to můžeš nějakym způsobem 



vědomě navodit, nebo se to vždycky musí tak nějak stát? 

Já si myslim, že tadyto závisí naprosto a jenom na mně, ale to, v jakym já jsem rozpoložení – 

je to vlastně takhle za sebou ten pořadník – že záleží na mně, že abych si dokázal navodit ten 

správnej pocit, ale protože jsem jenom člověk, kterej, stejně jako jakejkoliv jinej člověk, 

reaguje na to, co se děje okolo, tak jsem tím ovlivněnej a tím pádem je tím ovlivněnej ten můj 

stav. Ale určitě věřim tomu, že se to dá do velký míry, a i se o to do určitý míry snažim občas, 

se odprostit od těch vnějších vlivů a určovat si, jak já tu hudbu budu prožívat. Je to o tom, 

ovládnout sám sebe a vlastně odprostit se od toho okolí, aby záleželo jenom na mně, jak moc 

tu hudbu budu nebo nebudu zrovna prožívat.      

 



Příloha 7 

Gustav, 21 let 

Co pro tebe hudba znamená? 

(přemýšlí) Nevim, co pro mě hudba znamená. 

Proč ji třeba hraješ? 

Je to něco jako meditace, něco takovýho. Když už to nějak ovládáš, tak to chceš dělat, je to 

něco, co tě baví, nebo to děláš tak, aby tě to bavilo a umíš to, to znamená, že si s tím můžeš 

daleko víc hrát a to už je pro tebe něco. Je to pro tebe taková chvilka, kdy nemusíš přemejšlet, 

ale neni to, že se jako jenom válíš, ty při tom něco vytváříš, něco hmatatelnýho. Je to pocit, 

kterej je nejlepší, když jsi u toho sám, protože nikdo jinej to neocení.  

Takže tě na tom baví to, že trávíš čas tím, že něco vytváříš. 

Dá se to tak taky říct, no. Je to takový tvoření samo pro sebe, baví mě to, je to taková výplň 

mýho času, je to něco, co studuju ve svym volnym čase skoro furt a je to pro mě taková 

meditace, dejme tomu. Uvidíme, co mě napadne u další otázky. 

Dobře. Tak teď bych se tě zeptal...zkus se zamyslet, kdy tě hudba nejvíc baví? Kdy 

opravdu zažíváš nějaký vrcholný zážitky s hudbou.  

No většinou je to po tom, co skončíš. Hlavně když skončíš, tak máš po tom tu radost, že se to 

povedlo, jako dneska, když jsme lezli z toho pódia. Podobnou radost mám, když jsem u toho 

sám, opravdu když si sám doma zahraju, daří se mi to, mám z toho ten dobrej pocit, že to 

dělám dobře, a tak se raduju sám doma pro sebe.  

No a na tohle bych se chtěl zaměřit. Na to, když jsi byl doma a...ty jsi teda zmiňoval tu 

samotu, tak...je to pro tebe důležitý, aby jsi byl sám doma a nikdo tě neposlouchal, jo?  

No vlastně jo. Mně se tak hraje daleko líp, takhle doma sám. Nemám to rád, nemám to rád, 

když...se tam pohybujou lidi. Nejlepší to je, když jsem doma zavřenej u sebe v pokoji a naši 

jsou zrovna pryč.  

A co takhle hraješ? Vlastní věci, nebo nějaký cizí- 

Né, vlastní ne, většinou – záleží taky na jakej nástroj – většinou to jsou věci, co mám umět na 

orchestr, nebo na klavír věci, co si tak zrovna vybavim, tak to mě baví, baví mě to drtit, baví 

mě se to učit – a to už se mi dlouho nestalo – takže většinou tohle. Nebo si tak normálně 

zpívám, hraju nějaký písničky...takhle jsem strávil třeba dnešní dopoledne (smích). 

A jak dlouho u toho třeba vydržíš? 

To záleží, dneska to třeba bylo tak, že jsem vstal někdy v deset nebo kdy a první věc po tom, 

co jsem se umyl, bylo, že jsem si sedl ke klavíru a hrál jsem a zpíval jsem si Schelingera, než 



mi došlo, že mám vlastně hlad a měl bych se najíst třeba. Ale pak jsou dny, kdy si sednu k 

cellu nebo ke klavíru nebo k něčemu takovýmu a chvilku hraju a pak úplně na to...nemám na 

to náladu, deset minut a víc ne. Pak jdu dělat něco jinýho. Je to fakt prostě den ode dne, záleží 

hrozně na náladě. 

Teď bych po tobě chtěl, aby ses vžil do tý situace, o který jsi právě mluvil – jak jsi 

dneska ráno hrál na klavír...tak ses do toho nějak "položil"...a zkus mi popsat, jakej byl 

v tu chvíli tvůj stav mysli. 

Já jsem byl takovej rozlítostněnej, ale to jsem byl celý dopoledne. Já jsem si potom pustil 

Rybovku, kterou budem zejtra hrát, abych si jako ujasnil ty noty a všechno, co kde je, ale 

potom jsem začal myslet na nějaký lidi a začal jsem bejt právě takovej rozlítostněnej, takovej 

nostalgickej...loni právě před rokem jsme takhle hráli Rybovku s určitjma lidma a...letos to 

nějak nevyšlo, takže jsem tak jako vzpomínal, dá se říct. V podstatě s tou blbou náladou jsem 

si sedl ke klavíru a celou dobu, co jsem hrál, jsem myslel na nějaký lidi. A byl jsem z toho 

takovej rozlítostněnej.  

A ty jsi hrál teda nějakýho Schelingera, jo... 

No, no, no, Šípkovou růženku.  

Jak bys popsal, že to pro tebe bylo náročný? 

Nebylo, vůbec. Já jsem hrál jenom akordy a do toho jsem zpíval. Bylo to proto, že včera jí 

tam hráli [na školní akci] a já jsem nebyl schopnej si vzpomenout na slova. A dneska ráno si 

sednu a ani jsem se nemusel nikam podívat a všechno se mi vybavilo. Dneska ráno jsem se 

prostě vzbudil po tom, co jsem kalil, a ani jsem nezaváhal a měl jsem to celý v hlavě. A včera 

večer jsem měl problém vzpomenout si na verš jeden. Ale to asi bylo tim, že jsem byl na káry. 

Tak dneska mi to asi šlo taky tim, že minulá noc byla fajn. A zároveň tam byl nějakej ten 

smutek a nostalgická nálada, nevim, jak to říct, melancholická, a tak dál. Ona ta písnička taky 

není veselá úplně. Ale hodila se do mý nálady. 

Dobře. Teď bych se tě zeptal, jak jsi v tu chvíli schopnej vnímat okolní věci? 

Uvědomoval sis třeba, jak dlouho jsi hrál? 

Ne, ne, ne. To já neštuduju, ale to já neštuduju nikdy. Akorát jsem si teda trochu 

neuvědomoval, že bych se mohl najíst. Což jsem udělal zásadní chybu – jsem pak měl hlad. 

Ale občas dělám to, že třeba sedim u klavíru a jím a snažim se hrát nějakou skladbu, ale když 

držíš v jedný ruce jogurt, tak se to dělá blbě...a nohama hrát neumim (smích).  

(smích) No...teď bych se tě zeptal na nějaký okolnosti okolo toho hraní. V jakym ses 

nacházel prostředí – byl jsi doma, viď? 

Dneska? Byl jsem doma.  



Myslíš, že to připělo k tomu, aby ses do toho mohl dostat? 

Já si myslim, že k tomu přispěl i ten včerejšek. Že jsem se pobavil s lidma, který jsem douho 

neviděl a tak...myslim, že to tomu taky pomohlo. Jsem se bavil s Martinem, že bychom mohli 

hrát spolu a já z toho měl hrozně dobrou náladu, protože my si s Martinem vždycky sedneme 

a tak...pak taky asi to, že už mám za sebou zápočty a jsem tak celkově dobře naladěnej, 

možná je to ta „vánoční nálada“ no, nevim. Ale jo, nejvíc to asi ovlivnilo to, že jsem byl doma 

sám, protože jinak bych u toho tolik neřval, a pak taky ten včerejšek, teda. 

Dobře. Teď bych se tě zeptal, jakej si myslíš, že mají vliv drogy nebo alkohol na to, jak 

se do hudby dokážeš ponořit? Můžeš rozlišit hraní a poslech. 

U alkoholu to záleží. Pro hraní, když je ho málo, tak je to dobrý, to mi nevadí, to mi naopak 

pomůže dodat kuráž a trochu sebevědomí, že jo, pro to hraní naživo. Pro poslech to není 

dobrý, protože mám menší pozornost a neužiju si to tolik. A pro samotný vytváření něčeho, 

když chci, aby z toho něco bylo, tak taky potřebuju jen menší množství, protože jinak 

zapomínám, co dělám, zapomínám kde jsem, zapomínám věci. No a potom třeba ta, ta, ta...ta 

marihuana, tak potom se mi dějou takový záseky, jak jsem tam na zkoušce deset minut něco 

hrál – a do toho jsem se ponořil, to jo! Já jsem do toho musel bejt ponořenej, já si to moc 

nepamatuju. A to se mi stalo i posledně na naší zkoušce, jak jsem tam hrál s tou kytarou, 

akorát to bylo daleko kratší. A to jsem byl vlastně taky docela zhulenej.  

A jak se ti hrálo? 

Dobře. Fakt dobře. 

A jak ses cítil tělesně? Jako fyzicky – byl jsi nějakej zaťatej nebo uvolněnej? 

Cítil jsem se skvěle, hrozně uvolněnej, úplně strašně uvolněnej. Ne, že by to byla nějaká křeč, 

úplně samo to šlo.  

Zažíváš podobný stavy třeba i při jinejch aktivitách? Ne nutně spojených s hudbou. 

Třeba při čtení. Když mě ta knížka baví, tak taky – nesleduju čas, lehnu si do postele a 

najednou už je ráno. Já nic jinýho ani nedělám asi, já nesportuju. Mně se tohle nestává u 

sportů.  

Dobře. Teď zase taková obecná otázka – co pro tebe tyhle stavy znamenají? 

(dlouho přemýšlí) 

Takový to...že prostě plně pozornost zaměříš na tu hudbu a „ztratíš“ se v ní...co to pro 

teb znamená? 

(dlouho přemýšlí)  

Nic? 

Ne, já nevim. Nepřijde mi, že by to pro mě mělo nějakej velkej význam. Že bych tomu 



přikládal nějakou váhu. Ty to spíš prožiješ, ale nepřemejšlíš o tom.  

Dobře. Myslíš si, že tyhle stavy vycházejí spíše z nějaký tvojí dovednosti nebo spíš z vlivů 

okolí? Že nad tím máš větší kontrolu ty nebo se to prostě nějak „stane“? 

Myslím, že na tom máš větší kontrolu ty. Vzhledem k tomu, že svět, kterej je okolo tebe, si 

sám představuješ, tak na to máš největší vliv ty.  

 

 


