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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem digitalizace na uvažování o marketingovém 

mixu v hudebním průmyslu. Seznamuje čtenáře s Long Tail a Winner Takes All 

teoriemi, které popisují možné dopady digitalizace na formování zábavního trhu buďto 

směrem k jeho demokratizaci, nebo naopak oligarchizaci. V práci popisuji, jak se 

digitální revoluce odrazila na posluchačských návycích a zabývá se rolí hudby v životě 

člověka v konzumní společnosti a potřebami, které uspokojuje. Posléze teoreticky 

ukotvuji tuto změnu v části o marketingovém a komunikačním mixu na digitálním 

hudebním trhu. V praktické části předkládám data z kvantitativního dotazníkového 

šetření zaměřeného na posluchačské návyky, které slouží jako doplněk výsledků 

z kvalitativního šetření zkoumajícího marketingový mix českého major labelu a českého 

nezávislého umělce. Na základě těchto výsledků, jejich vzájemném porovnání 

a porovnání se světovými trendy, pak formuluje marketingové doporučení.  

 

Abstract 

This thesis deals with the influence of digitization on marketing mix trends in music 

industry. It introduces Long Tail and Winner Takes All theories to reader, both of which 

describe possible impact of digitization to market, leading it either towards 

democratization or oligarchization. It describes how it affected listening habits and 

analyses the role of music in life in consumer society and needs, which music helps to 

satisfy. At the end of the theoretical part it sums up the overall change on the theoretical 

background, specifically theory of marketing and communication mix of the digital 

music market. In the practical part it presents data gathered during the quantitative 



   

research focused on czech listening habits and results of qualitative research dealing 

with marketing strategies on the czech market (both commercial and independent).At 

the end of the paper there is a marketing recommendation suggested based on these 

results. 
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Úvod 

 Dvacáté století bylo obdobím velkých technologických proměn. Jednou 

z nejzásadnějších byl ale vznik internetu, jehož rozšíření způsobilo obrovské změny 

na nejrůznějších úrovních lidského společenství. Důsledky této proměny pro některá 

odvětví nejsou úplně jasné ještě více jak 25 let od jeho spuštění
1
 a data a výzkumy 

přináší stále nová fakta o tom, jaký dopad digitalizace vlastně má. Jedním z takových 

odvětví je zábavní průmysl, který v důsledku rozšíření digitálních médií prodělal 

obrovskou proměnu. 

 Tato bakalářská práce se věnuje tomu, před jaké výzvy postavila digitalizace 

marketéry z oblasti hudebního průmyslu. Rozebírá fenomény spojené s digitálním 

hudebním trhem, které mají nebo by měly mít vliv na vytváření marketingových 

strategií. V první kapitole práce stručně popisuji, z čeho vychází současný stav 

digitálního hudebního trhu – nastiňuji vývoj distribuce digitální hudby a důležité změny, 

které zapříčinil v oblasti posluchačských návyků a vnímání hodnoty digitálního obsahu. 

Na tuto problematiku navazuji srovnáním dvou konkurenčních teorií o vlivu digitalizace 

na zábavní průmysl. Zatímco Long Tail Theory vidí digitalizaci jako faktor, který 

nasměruje trh k demokratizaci a roztříští ho do menších vyprofilovaných obchodních 

nik, Winner Takes All Theory tvrdí, že internet naopak zvětší odbytiště pro hrstku 

úspěšných a zvýší její vliv. Skutečnosti týkající se možného vývoje digitálního trhu se 

pak výrazně odráží na obchodním uvažování velkých společností při tvorbě nabídky 

a musí být reflektovány i nezávislým hudebním světem. Dále se v teoretické části věnuji 

převládajícím aktuálním posluchačským návykům, které jsou do velké míry formovány 

současnými technologiemi. Dostatečně reagovat na to, jaké potřeby hudba v současné 

době v životě posluchačů uspokojuje, je totiž pro hudební marketéry klíčové při 

uvažování nad produktem samotným, ale i jeho distribuci a komunikaci. Samotné 

marketingové nástroje pak teoreticky ukotvuji v závěru teoretické části, po které 

následuje kapitola o metodologii práce.  

 V praktické části se zabývám digitálním trhem v českých podmínkách 

a zkoumám, jak se domácí praxe odlišuje od teorie a globálních trendů. V kvantitativní 

části pak mapuji české posluchačské návyky. Výsledky tohoto výzkumu v závěru 

                                                 
1
 Spuštění prvního webového serveru na světě v roce 1990, jehož autorem byl vynálezce world wide 

webu a tvůrce jazyku HTML, Tim Berners-Lee 
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doplňuji kvalitativní výzkum, ve kterém porovnávám marketingový mix subjektů 

z opačné strany prodejního grafu – major labelu Supraphon a projektu Děti mezi 

reprákama zastupovaného nezávislým vydavatelstvím Červený kůň. Cílem této práce je 

pak na základě výsledků z obou dvou částí pomocí metody dedukce sestavit 

marketingové doporučení pro český trh. 

 Změny oproti tezím nastaly hlavně v praktické části. Původně jsem zamýšlela 

analyzovat data labelu Bad Names. Vzhledem k tomu, že label svou existenci ale teprve 

započal, nebyla data, kterými disponoval, pro práci nijak vypovídající. 

 V teoretické části jsem pak změnila pouze strukturu, kde jsem postupovala 

od obecných vlivů digitalizace ke konkrétním marketingovým nástrojům navzdory 

tomu, co jsem avizovala v tezi. Důvodem byl fakt, že jsem tento postup po nastudování 

literatury přehodnotila jako logičtější – digitalizace ovlivnila nástroje a strategie, a proto 

je důležité se s ní seznámit jako první.  

 Co se týče zkoumaného materiálu, v tezi jsem ho vymezila časově – materiály 

z roku 2014 a mladší. Při zpracování tématu ale od tohoto rozhodnutí ustoupila, jelikož 

se ukázalo být irelevantní. Přínosné a stále aktuální informace k tématu jsou dostupné 

i v o něco starších zdrojích. 
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1. Proměny a současný význam hudebního průmyslu 

 Trh s digitální zábavou v posledních letech nabývá na významu. Podle údajů 

společnosti PwC jeho výdělky rychle rostou, příslušníci vyspělých zemí si právě i díky 

technologiím mohou dovolit strávit u svých přehrávacích zařízení více času, než kolik si 

mohli dovolit v minulosti
2
. A i to zapříčinilo, že se toto odvětví stalo prostorem 

pro testování inovací v oblasti vytváření obsahu a jeho distribuce, a tak dle odhadů do 

roku 2019 jeho příjmy globálně vyrostou až o celých 5,1 %.
3
 I tak ale čelí velkým 

výzvám – problém pirátství a odliv příjmů v důsledku dostupnosti nelegálního 

digitálního obsahu, ale i rychlé změny obchodních modelů představovaly a stále 

představují právě pro hudební nebo i filmový průmysl důležitý hnací motor při 

vytváření inovací a nových strategií. 

 V případě hudebního průmyslu můžeme v rámci přechodu z analogové do 

digitální ekonomiky zaznamenat ještě několik klíčových podbodů, které sehrály roli 

v přetváření jeho technologického pozadí. Jsou jimi: přechod z analogových médií 

na kompaktní disky, které byly prvním projevem digitalizace, a posluchače přiměly 

konvertovat jejich nahrávky z kazet, pásek a vinylů. Dále vznik komprimovaného 

formátu digitální hudby .mp3, který umožnil „skladovat“ posluchačům mnohem větší 

množství hudby než předtím a úplně ji oprostil od fyzického nosiče. Nejčastěji tedy 

kompaktního disku, na němž byly většinou zaznamenány velké .wav soubory. To 

zapříčinilo masivní rozšíření tzv. peer to peer (P2P) sítí určených ke sdílení digitálního 

hudebního obsahu mezi fanoušky, které ale bylo často nelegální a přivedlo hudební 

průmysl do krize. Tato změna vyprovokovala velké množství protestů ze strany tvůrců 

a boj za legální opatřování zábavních produktů se přenesl hojně i do popkultury
4
. Zatím 

posledním přelomem bylo uvedení a rozšíření legálního a certifikovaného online 

prodeje hudby a vznik streamovacích služeb. To sice pomohlo částečně eliminovat 

                                                 
2
 So much more apps, so much more time for entertainment. In: Nielsen [online]. Jun 16, 2015 [cit. 2017-

04-11]. Dostupné z: http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/so-many-apps-so-much-more-

time-for-entertainment.html 

3
 Global entertainment and media outlook 2016 – 2020. In: Nielsen [online]. Jun 16, 2015 [cit. 2017-04-

11]. Dostupné z: https://www.pwc.com/gx/en/industries/entertainment-media/outlook.html 

4
 Napster. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Napster 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/so-many-apps-so-much-more-time-for-entertainment.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/so-many-apps-so-much-more-time-for-entertainment.html
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problém s konzumací nelegální hudby, ale zároveň stále nevedlo k vytvoření 

uspokojujícího modelu distribuce zisku, který by vyhovoval samotným umělcům.
5
 

 Technologické změny se výrazně odrážejí na způsobu, jakým posluchači 

konzumují hudbu. A tím proměňují cesty, skrze které prodejci hudby musí navazovat se 

svými zákazníky kontakt. Za posledních několik let se totiž všeobecně velmi zkrátilo 

množství času, za které může mít hudební novinka zásadní dopad. A taktiky, kterými 

lze takového dopadu dosáhnout, se různí. Derek Thompson ve své knize Hit Makers 

shrnuje současný stav společnost následujícími slovy: „Procházíme průmyslovou 

revolucí pozornosti“
6
. 

 

2. Vliv digitalizace na formování hudebního trhu 
  

 Ekonomickými dopady tohoto vývoje na zábavní trh se zabývají dvě konkurující 

si teorie: Long Tail theory (teorie dlouhého chvostu), nebo potom Winner Takes All 

(vítěz bere vše). Zatímco teorie dlouhého chvostu potvrzuje předpoklad o tom, že 

technologie zdemokratizují trh a roztříští ho na trhy menší, druhá teorie pracuje 

s předpokladem, že internet umožní blockbusterům získat ještě větší pozornost, než 

jakou měly do rozšíření digitálních formátů. V následující kapitole budou tyto teorie 

popsány, tak jak ve většině literatury popsány bývají, tedy odděleně. Další kapitola 

potom věnuje prostor výzkumu, který se zabýval ověřováním jejich pravdivosti 

a možnými průniky za pomoci analýzy dat o prodejích hudby z let 1974 až 2013. 

 

2.1 Teorie dlouhého chvostu 

 

  Teorie dlouhého chvostu staví na tvrzení, že technologie napomáhají zábavnímu 

trhu k větší demokratizaci a smazávají rozdíly mezi mainstreamem a undergroundem.
7
 

                                                 
5
 Osobní rozhovor s Michalem Mákou dne 11. 5. 2017 

6
 THOMPSON, Derek. Hit Makers:the science of popularity in the age of sdistraction. Penguin Press, 

2017. ISBN 9781101980323. 

7
 Winner takes all: Mass entertainment in the digital age is still about blockbusters, not endless choice. 

Economist.com [online]. Londýn, 2017 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.economist.com/news/special-report/21716467-technology-has-given-billions-people-access-

vast-range-entertainment-gady 
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Předpokládá, že digitální zábavu lze označit jako zábavu mediální. Což znamená, že 

může být dostupná masám, ale nemusí nutně formovat zábavu masovou.
8
 Podle 

zastánců tohoto pohledu právě digitální platformy pro své rozsáhlé možnosti výběru 

a velkou dostupnost z principu nepřipouštějí zmasovění zábavního trhu. 
9
 

 Teorii dlouhého chvostu zpopularizoval novinář Chris Anderson. Se základním 

konceptem nejprve přišel v článku pro technologický magazín Wired a později 

problematice věnoval celou knihu The Long Tail: Why the Future of Business is Selling 

Less of More, která zformovala jeden proud smýšlení o dopadu digitálních technologií 

na zábavní byznys.
10

 V té na základě dat o prodejích internetových prodejců popsal 

vzestupující obchodní strategii založenou na prodeji většího množství nikových 

produktů jako budoucnost byznysu a naznačil úpadek produktů standardizovaných. 

Tento model se týká především digitálního marketingu a obchodu ve virtuálním 

prostoru. Zatímco fyzické obchody „trpí“ omezeným prostorem k zaujmutí zákazníka, 

a do polic se tak dostane jen zboží, kterého se odhadem prodá nejvíce, zboží z obchodů 

internetových může svého zákazníka obrazně řečeno najít samo. A to díky možnostem 

cílení. Anderson se v knize zaobírá dopadem této proměny konkrétně na zábavní 

průmysl a tvrdí, že tento trend proměňuje povahu nabídky jeho produktů. „Letní hity“ 

a další obdobné typy blockbusterů nejsou podle něj odrazem skutečného masového 

vkusu, ale důsledkem neefektivního propojování nabídky a poptávky způsobeného 

nefunkčními modely distribuce.  

 Jev vysvětluje na příkladě fyzických a digitálních CD – v tradičním pojetí 

obchodu obchodník při úvahách o zařazení desky do svého sortimentu musí přemýšlet 

nad tím, že samotné skladování ho něco stojí, a nosič, který se neprodá, tak zabírá místo 

                                                 
8
 ZILLMANN, Dolf a Peter VORDERER, ed. Media entertainment: the psychology of its appeal. 

Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2000. LEA's communication series. ISBN 0-

8058-3325-0. 

9
 ZILLMANN, Dolf a Peter VORDERER, ed. Media entertainment: the psychology of its appeal. 

Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2000. LEA's communication series. ISBN 0-

8058-3325-0. 

10
 ORDANINI, Andrea a NUNES, Joseph C. From fewer blockbusters by more superstars to more 

blockbusters by fewer superstars: How technological innovation has impacted convergence on the music 

chart. International Journal of Research in Marketing [online]. 2016, roč. 2, č. 33 [cit. 2017-04-05]. 

DOI 10.1016/j.ijresmar.2015.07.006. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811615001081 
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potenciálním hitům. V případě, kdy ale skladování nestojí nic, nabývají i méně 

prodávané tituly v nabídce na hodnotě. Průměrný americký obchod s nahrávkami 

potřebuje prodat alespoň čtyři kopie alba, aby se mu vyplatilo jej do své nabídky vůbec 

zařazovat – omezenost fyzického prostoru tak zformovala hitovou ekonomiku.
11

 

Sociologicky i psychologicky je obliba hitů zcela logická, jsou efektem kombinace 

konformity a word of mouth
12

 a vyvolávají pocit sounáležitosti ve velkých skupinách 

lidí. Podle Andersona se ale vkus každého jedince v určitých aspektech odchyluje 

od mainstreamu a právě ty mají být cílem tohoto ekonomického modelu stvořeného 

nekonečností virtuálního prostoru.  

 Na grafu prodejnosti (obrázek 1) pak teorie Long Tail popisuje pravou část 

grafu, tedy chvost. Levou část grafu nazývá hlavou, jedná se o část grafu popsanou tzv. 

Paretovým pravidlem, které tvrdí, že 80 % prodejů je tvořeno 20 % výrobků, ty jsou 

Andersonem nazývány hity. Věrné zákazníky kolem některých částí dlouhého chvostu 

potom označuje jako niky.  

 

 

 Obr. 1: Graf prodejnosti podle Andersona zdroj: ANDERSON, Chris. The long tail: why the 

future of business is selling less of more. Rev. and updated ed. New York: Hyperion, c2008. ISBN 

9781401309664. 

 

 Svou teorii pak vysvětluje na obchodních strategiích největšího amerického 

fyzického prodejce desek, Walmartu, a pionýra digitálních distributorů hudby, portálu 

Rhapsody (později přejmenovaného a dnes známějšího pod jménem Napster).  Nabídku 

                                                 
11

 ANDERSON, Chris. The long tail: why the future of business is selling less of more. Rev. and updated 

ed. New York: Hyperion, c2008. ISBN 9781401309664. 

12
 THOMPSON, Derek. Hit Makers:the science of popularity in the age of sdistraction. Penguin Press, 

2017. ISBN 9781101980323. 
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Walmartu v době jeho výzkumu tvořilo 4 500 titulů (25 000 skladeb), 200 z nich při 

tom tvořilo 90 % prodejů. To je část, kterou měli s Rhapsody společnou. A zatímco 

tituly s nižší prodejností už Walmart nezajímaly, Rhapsody pokračovalo dál. Skladby 

mezi dvacetipětitisícím a stotisícím nejposlouchanějším byly stahovány přibližně 

250krát za měsíc, což tvořilo zhruba 22 milionů stáhnutí, tedy čtvrtinu příjmů 

Rhapsody. Tracky mezi stotisícím a osmisettisícím potom 16 milionů, což je dalších 15 

%.  

 Z pohledu hitově zaměřených společností existuje v hudebním průmyslu prostor 

pro 60 000 skladeb, pozornost pro ostatní se nevyplatí. Virtuální prodejci digitálního 

obsahu ale takový problém nemusí řešit a jejich nabídka tak může být zcela neomezená. 

Ekonomická vzácnost je každopádně jedním z důležitých pojmů ekonomické teorie, 

který ovládá další tržní mechanismy. „Aby byl člověk ochotný vynaložit energii 

na získání nějakého předmětu, nesmí být pro něj tento předmět volně dostupný“
13

. 

V případě, že jsou ale zdroje neomezené, pak podle Andersona vzniká ekonomika 

dostatku (někdy také označována jako post-scarcity economy), která by měla být 

předmětem dalšího bádání, jelikož principy jejího fungování nám zatím nejsou známé. 

Je možné, že stále akcentovaná ekonomika omezenosti zkresluje globální vnímání 

poptávky v zábavním průmyslu a způsobila, že prodejci sami byli překvapeni, jaký 

zájem byl o jimi podceňované kategorie zboží poté, co jim přechod do digitálního 

prostoru umožnil je zařadit do nabídky.
14

 

 

2.2 „Vítěz bere vše“ a teorie superstar 

 

Tomuto směru smýšlení o dopadech technologií na zábavní trh kontruje teorie nazvaná 

„Vítěz bere vše“. V roce 1995 ji zformulovali autoři R.H. Frank a P.J. Cook v knize 

Winner Takes All Society. Ačkoliv vznikla ještě více jak deset před tím, než Chris 

Anderson přišel s teorií dlouhého chvostu, stala se základem pro jeden proud teoretiků 

                                                 
13

 MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurs. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2010. ISBN 

9788086175706. 

14
 ANDERSON, Chris. The long tail: why the future of business is selling less of more. Rev. and updated 

ed. New York: Hyperion, c2008. ISBN 9781401309664. 
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popisujících vliv technologického vývoje na zábavní trh.
15

 Její zastánci tvrdí, že 

technologické nástroje, které podle teorie dlouhého chvostu demokratizují zábavní trh, 

pomáhají naopak zvětšovat odbytiště bestsellerům a zintenzivňují jejich dopad. Velikou 

část trhu pak zkonzumuje několik „vítězů“ a stávají se z nich tzv. „blockbustery“. 

V případě konkrétních umělců, kteří tyto ,,blockbustery“ vytváří nebo prezentují, se pak 

hovoří o tzv. teorii „superstars“, které „dominují oblasti, které se věnují“
16

. Důkazem 

podporujícím tuto teorii je současný trend oligarchizace zprostředkovatelů digitálního 

obsahu – tomuto trhu vládne malý počet gigantických společností jako je Facebook, 

Google, Amazon, Netflix a Disney
17

. A patrná je spíše tendence jejich slučování do 

ještě větších a větších zábavních impérií, což způsobuje, že stvořit hit se tak stalo ještě 

výnosnější než dříve. Zvláště protože potřebu sdílet svůj výběr s větší skupinou lidí ani 

digitální ekonomika nepřetransformovala
18

. 

 Výraznou roli v obhajobě tohoto modelu hraje fakt, že algoritmy, na jejichž 

principu doporučení online služeb fungují, dostávají k očím a uším zákazníků jen velmi 

omezený počet produktů a sociální média umožňují hitům mít mnohem větší dopad než 

produktům, které hitové nejsou, díky tzv. network efektu
19

. Podle zastánců této teorie je 

nabídka tak široká, že pro vyhledávače je nejjednodušší nabízet lidem ověřené 

výsledky. Zákazník sám potom, v omezeném času, který má na zdánlivě nekonečnou 

                                                 
15

 ORDANINI, Andrea a NUNES, Joseph C. From fewer blockbusters by more superstars to more 

blockbusters by fewer superstars: How technological innovation has impacted convergence on the music 

chart. International Journal of Research in Marketing [online]. 2016, roč. 2, č. 33 [cit. 2017-04-05]. 

DOI 10.1016/j.ijresmar.2015.07.006. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167811615001081 

16
 THOMPSON, Derek. Hit Makers:the science of popularity in the age of sdistraction. Penguin Press, 

2017. ISBN 9781101980323. 

17
 Winner takes all: Mass entertainment in the digital age is still about blockbusters, not endless choice. 

Economist.com [online]. Londýn, 2017 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.economist.com/news/special-report/21716467-technology-has-given-billions-people-access-

vast-range-entertainment-gady 

18
 THOMPSON, Derek. Hit Makers:the science of popularity in the age of sdistraction. Penguin Press, 

2017. ISBN 9781101980323. 

19
 Winner takes all: If you liked that, you will love this: How to devise the perfect recommendation 

algorithm. Economist.com [online]. Londýn, 2017 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.economist.com/news/special-report/21716464-recommendations-must-be-neither-too-

familiar-nor-too-novel-how-devise-perfect 

 

http://www.economist.com/news/special-report/21716464-recommendations-must-be-neither-too-familiar-nor-too-novel-how-devise-perfect
http://www.economist.com/news/special-report/21716464-recommendations-must-be-neither-too-familiar-nor-too-novel-how-devise-perfect
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nabídku produktů, nechce ztratit hodiny hledáním a po doporučení sáhne. Winner Takes 

All teorie vidí jako hlavní příčinu blockbuster efektu právě algoritmy, na něž právě 

Anderson ve své teorii sází jako na faktor, který pomůže produkty z chvostu křivky 

prodejnosti dostat k cílovým zákaznickým nikám po celém světě. Jako vzor pro online 

prodejce zábavních produktů sloužil v oblasti vytváření algoritmů  Netflix, který svůj 

obsah i zákazníky rozčlenil do co nejužších kategorií, jež k sobě následně přiřazuje. A 

algoritmy se pak v základu dělí na ty, které doporučují divákům či posluchačům 

produkty, které by ještě nemuseli znát, a pak na ty, které se snaží doporučit produkty co 

nejpodobnější těm, kterým se už věnovali. A to včetně algoritmů dokola nabízejících 

i produkty, které už zákazník koupil. Většina ze služeb využívá spíše sázku na jistotu, 

protože generuje větší engagement
20

. Hudební průmysl ale zaznamenává výjimky – 

streamovací služba Spotify a její playlist Discover Weekly, každý týden na základě 

analýzy dat o posleších každého uživatele sestavuje playlist 30 skladeb, které mají 

podnítit objevování
21

. Na rozdíl od doporučení filmových je špatné hudební doporučení 

pro zákazníka ztrátou několika minut, hudební průmysl má tedy pro experimentování 

lepší podmínky. Vzhledem k tomu, že streamovací služby ale lákají i velké množství 

tzv. casual hudebních fanoušků, důvodem pro platbu prémiového účtu tak zůstávají 

především známé hvězdy. Umělce, kteří nemají jméno, nevnímají zákazníci jako něco, 

za co jsou ochotni platit. Což je ještě umocněné efektem toho, že digitální obsah bývá 

díky dostupnost stále vnímán jako něco, co můžou1 mít zdarma. Branding tedy v této 

oblasti nabývá na důležitosti, protože mezi produkty na konci křivky velké množství 

zákazníků často nevidí zásadní rozdíly.
22

 

 

                                                 
20

Winner takes all: Monetising eyeballs:The battle for consumers’ attention. Economist.com [online]. 

Londýn, 2017 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: http://www.economist.com/news/special-report/21716460-

forget-long-tail-battle-consumers-attention 

21
 JACOBSON, Kurt, Vidhya MURALI, Edward NEWETT, Brian WHITMAN a Romain YON. Music 

Personalization at Spotify. In: Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems - 

RecSys '16 [online]. New York, New York, USA: ACM Press, 2016, s. 373-373 [cit. 2017-04-19]. DOI: 

10.1145/2959100.2959120. ISBN 9781450340359. Dostupné z: 

http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2959100.2959120 

22
 Winner takes all: Mass entertainment in the digital age is still about blockbusters, not endless choice. 

Economist.com [online]. Londýn, 2017 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: 

http://www.economist.com/news/special-report/21716467-technology-has-given-billions-people-access-

vast-range-entertainment-gady 
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2.3 Ověření těchto teorií na datech z hudebního průmyslu 

 

Technologie skutečně zdemokratizovaly vstupní podmínky do zábavního průmyslu. 

Možnost prezentovat svoje schopnosti skrze internet je otevřená všem, kteří vlastní 

nahrávací zařízení jakéhokoliv druhu. Co se ale týče vytváření publik, demokratizace 

na zábavním trhu nenastala. Důležité slovo v lidském výběru mají technologie. A 

ačkoliv nabízet co největší množství obsahu je v digitální ekonomice nutnost, z hlediska 

profitability je stále klíčovým faktorem, zda nabídka obsahuje i ta nejznámější jména.
23

 

 International Journal of Marketing otiskl v roce 2015 studii, která obě dvě 

z teorií srovnává a na výsledcích žebříčku Billboard’s Top 100 mezi lety 1974 a 2013 

a ověřuje, která z nich vývoj trhu vystihuje lépe. Výsledky ukázaly, že ani jedna z teorií 

nejde aplikovat plošně na celý hudební trh a že výsledky se liší na základě konkrétní 

digitální technologie, která hudebnímu průmyslu dominovala v konkrétním období. 

Důležité je také rozdělování umělců a skladeb, u každé z těchto kategorií se totiž 

projevoval v jednotlivých obdobích odlišný trend. Pokud se zaměříme na stovku 

skladeb, lze říci, že mezi lety 1986 a 2003 byl patrný vývoj odpovídající teorii dlouhého 

chvostu. S posunem směrem k online legálním downloadovým službám jako je 

například iTunes, které prodej zakládaly na dohodách s nahrávacícmi společnostmi, pak 

v roce 2004 došlo ke změně a trh ovládl menší počet skladeb, výsledek tedy odpovídal 

spíše winner takes all teorii. Top stovka umělců se vyvíjela přesně naopak, mezi lety 

1986 a 1998, tedy v období vyznačujícím se dominancí CD nosičů, se jich v ní 

prosadilo menší množství, než v následujících letech, pro které byly typické jiné 

technologie přehrávání hudby. Nutno ale poznamenat, že oproti letům 1998 až 2003 se 

jich v letech 2004 až 2013 dostalo do nejlepší stovky znatelně méně. O obecných 

trendech lze říci, že v případě stovky nejlepších vývoj moderních technologií 

nasměřoval hudební trh od menšího počtu blockbusterů k většímu počtu blockbusterů a 

od většího počtu superstars k menšímu počtu superstars.   

 Jevem, jehož přítomnost v průběhu let konstantně narůstá, je potom případ 

umělců „jednoho hitu“
24

, tedy umělců, kteří do tabulky Hot 100 nebo Top 10 pronikli 

pouze s jednou skladbou. Zatímco mezi lety 1974 – 1985 bylo takových případů v Hot 

100 55 % a v Top 10 64 %, období 2004 – 2013 už tvoří 73 % v Hot 100 a 81 % v Top 

                                                 
23

 THOMPSON, Derek. Hit Makers:the science of popularity in the age of sdistraction. Penguin Press, 

2017. ISBN 9781101980323. 

24
 Umělci, kteří do tabulky Hot 100 nebo Top 10 pronikli pouze s jednou skladbou 
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10. Období od roku 2004 pak autoři výzkumu popisují jako období velmi ovlivněné 

takzvanými mega-superstars a nárůstem v hudebních spolupracích, které označili jako 

„featuring effect“. Mega-superstars jsou jména na druhé straně barikády než umělci 

jednoho hitu – obsazují velkou část žebříčku Hot 100. Příkladem může být třeba jméno 

Taylor Swift, která se za období od roku 2004 do roku 2013 vyskytla v žebříčku 55x. 

 

3. Digitální hudba a konzumní společnost 
 

 Hudba je hluboce zakořeněna ve fungování lidských společenství už od jejich 

vzniku. Ačkoliv se neví, proč a jak začal člověk hudbu produkovat, v průběhu jeho 

evoluce získala důležitou roli. Zastáncem tohoto pohledu je například etnomuzikolog 

Bruno Nettl, který tvrdí, že ve všech kulturách jsou společné aspekty vnímání hudby, 

které by evoluční význam hudby potvrdily.
25

 Existují ale i kontrující postoje, které tvrdí, 

že hudba je pouze vedlejší produkt řeči a v lidském vývoji nemá žádnou roli. Příkladem 

je psycholog a lingvista Steven Pinker, který hudbu označuje jako „auditory 

cheesecake“. Tedy jako věc, která nikomu neposkytuje žádnou evoluční výhodu a které 

se lidé věnují čistě pro své vlastní potěšení
26

.  

 Významnou prací v oblasti výzkumu role hudby ve společnosti a jejím vývoji je 

také kniha World in Six Songs od neurovědce Daniela Levitina, který přišel s teorií 

toho, že hudba rozvíjela v historii (ale i současnosti) práci se systémy, které nazval: 

 

a) FRIENDSHIP (písně, které sjednocují skupinu, ale zároveň ji vymezují vůčí 

jiným) 

b) JOY (hudba jako zkratka k centrům radosti) 

c) COMFORT (hudba jako utěšení, zdroj empatie, aktivace hormonu prolactinu) 

d) KNOWLEDGE (hudba sloužící k zapamatování něčeho důležitého) 

e) RELIGION (hudba jako nástroj hledání boha) 

                                                 
25

 Nettl, B. (2000). An ethnomusicologist contemplates universals in musical sound and musical culture. 

In: Wallin, N. L., Merker, B., Brown, S. (eds.). The origins of music. Cambridge, Massachusetts: 

Bradford Books 

26
 Was Steven Pinker Right After All? In: Psychology Today [online]. Sep 18, 2013 [cit. 2017-0-11]. 

Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/blog/music-matters/201309/was-steven-pinker-right-

after-all 
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f) SONGS OF LOVE (hudba vyjadřující lásku jak k jedinci, tak ke společnost, 

mírové písně)
27

 

  

Sociologové se pak zase v rámci hudby zabývají jednotlivými žánry. Oproti dnešku 

byly různé žánry určeny podstatně užším a vymezenějším geo-sociálním skupinám. A 

ačkoliv se dnes prezentují i před jiným publikem, svou symboliku si stále nesou s sebou, 

a tak můžeme být svědky toho, jak dnešní hudební praxe přenáší a reflektuje nejenom 

symboly a hodnoty, ale také pravidla sociální stratifikace, technologické charakteristiky 

naší doby a vzrůstající vliv produkce
28

. Hudba se v různých společenstvích klasifikuje 

podle své funkcionality, tzn. že existuje hudba taneční, náboženská, relaxační. Druhy 

hudby a validační procedury, které určují, co je a není současí určitého žánru, co je a co 

není v hudbě akceptovatelné, určitým způsobem reflektují společnost.
29

 V hudbě se 

vytváří symboly, které umožňují přenášení identit, když se skladby nebo melodie objeví 

s hodnotou, která je reprezentativní pro určitou skupinu lidí v specifickém čase 

a kontextu. A symboly se hudba stává buď záměrně, anebo spontánně časem díky 

různým faktorům. Internet velmi napomohl vytváření rozšířeného hudebního jazyka, 

díky zpřístupňování velkého množství hudby a rozšiřování hudební ,,knihovny“ lidí. 

Švédský hudební teoretik Ola Stockfelt, který se zabývá vývojem hudebního poslechu, 

popsal tuto skutečnost v teorii tzv. adekvátního poslechu, který si podle něj západní 

společnost vytvořila v posledních dekádách právě díky zpřístupnění velkého množství 

hudebního obsahu. Lidé jsou schopni navazovat díky použití hudby mnohem širší 

spektrum nálad a vytvářet mnohem větší množství odkazů, než byli před padesáti lety, 

                                                 
27

 LEVITIN, Daniel J. The world in six songs: how the musical brain created human nature. New York: 

Dutton, c2008. ISBN 9780525950738. 
28

 CRAIN, W. Mark a Robert D. TOLLISON. Consumer Choice and the Popular Music Industry: A Test 

of the Superstar Theory [online]. 29(1), 1-9 [cit. 2017-04-17]. DOI: 10.1023/A:1014651130414. ISSN 

03408744. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1023/A:1014651130414 

HORMIGOS-RUIZ, Jaime. Music Distribution in the Consumer Society: the Creation of Cultural 

Identities Through Sound. Comunicar [online]. 2015-7-01, 23(45), 91-98 [cit. 2017-04-17]. DOI: 

10.3916/C34-2010-02-09. ISSN 1134-3478. Dostupné z: 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=34&articulo=34-2010-11 

29
 HORMIGOS-RUIZ, Jaime. Music Distribution in the Consumer Society: the Creation of Cultural 

Identities Through Sound. Comunicar [online]. 2015-7-01, 23(45), 91-98 [cit. 2017-04-17]. DOI: 

10.3916/C34-2010-02-09. ISSN 1134-3478. Dostupné z: 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=34&articulo=34-2010-11 

http://link.springer.com/10.1023/A:1014651130414
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což právě velmi zvyšuje využitelnost hudby v marketingu
30

. Některé pohledy ale 

zároveň tvrdí, že internet velmi zpasivnil hudební příjem – posluchači dnes hudbu spíše 

slyší, než aby ji poslouchali. Její dostupnost způsobila, že je ji možné podstatně víc 

využívat jako určitou kulisu.
31

 

 I přesto se hudba na trhu řadí mezi produkty s vysokým product 

involvementem.
32

 To znamená, že má mezi svými zákazníky mnoho nadšenců, které 

v zákaznické typologii charakterizujeme jako innovators nebo early adaptors. Jsou to 

hudební fanoušci, kteří peníze z brigády utrácejí v obchodech s nahrávkami a znají 

úspěšné hudebníky ještě z dob, kdy začínali doma v garážích. Takoví spotřebitelé se pak 

často ve své skupině stávají opinion leadery.
33

 

 Psycholog Geoffrey Miller se ve své knize Spent: Sex, Evolution and the Secrets 

of Consumerism zabýval významem hudby na pohlavní výběr v konzumní společnosti a 

tím, jakou roli v tomto systému hraje marketing. Tvrdí, že marketing zvyšuje roli 

„coolness“, tedy prvků zlepšujících sociálních postavení, které ale nemají zároveň 

žádný evoluční význam. A mezi tyt prvky řadí právě hudbu. Navazuje tak na svou 

předchozí knihu Mating Mind, ve které přirovnává hudbu k pavímu ocasu – je velmi 

nepraktický a snižuje pravděpodobnost přežití v krizových podmínkách. Čím honosnější 

ale je, tím větší šance na rozmnožení sameček má. 
34

 

 Výzkumy také poukazují na velmi hédonické reakce na hudbu
35

, což 

v marketingovo-psychologické teorii znamená, že mají zákazníci k hudbě velmi úzký 

vztah a působí jim velké potěšení. Její konzumace je spojená s emočním zážitkem. 

Hudební nosiče jsou považovány za hmotný hédonický produkt a digitální nahrávky 

                                                 
30

 COX, Christoph a Daniel WARNER. Audio culture: readings in modern music. New York: 

Continuum, 2004. ISBN 9780826416155. 

31
 HORMIGOS-RUIZ, Jaime. Music Distribution in the Consumer Society: the Creation of Cultural 

Identities Through Sound. Comunicar [online]. 2015-7-01, 23(45), 91-98 [cit. 2017-04-17]. DOI: 

10.3916/C34-2010-02-09. ISSN 1134-3478. Dostupné z: 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=34&articulo=34-2010-11 

32
 MACY, Amy, Clyde ROLSTON, Paul ALLEN a Thomas W. HUTCHISON. Record label marketing: 

how music companies brand and market artists in the digital era. Third edition. ISBN 9780415715157. 

33
 MACY, Amy, Clyde ROLSTON, Paul ALLEN a Thomas W. HUTCHISON. Record label marketing: 

how music companies brand and market artists in the digital era. Third edition. ISBN 9780415715157 

34
 MILLER, Geoffrey F. The mating mind: how sexual choice shaped the evolution of human nature. 

London: Vintage, 2000. ISBN 0-09-928824-9. 
35

 MACY, Amy, Clyde ROLSTON, Paul ALLEN a Thomas W. HUTCHISON. Record label marketing: 

how music companies brand and market artists in the digital era. Third edition. ISBN 9780415715157. 
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za nehmotný hédonický produkt. Spotřebitelé si užívají hudbu z různých důvodů 

ve většině spojených emocemi a emoční odpovědí na sociální situace zahrnující hudbu, 

nejčastějšími důvody potom jsou: 

 

Vyvolání pocitu nebo ovlivnění nálady 

Vyvolání vzpomínky nebo nostalgické nálady 

Rozptýlení se a odproštění od reality 

K cílenému navození nálady v určitém prostředí nebo kulturní/sportovní akci 

Překonání osamocení a navození pocitu společnosti 

K upevňování sociálních vazeb mezi vrstevníky 

K uklidnění a relaxaci 

K stimulaci 

K tanci nebo dalším fyzickým aktivitám 

K umocnění náboženských nebo kulturních zážitků 

Pro terapeutické účely 

Ke zkrácení času při práci nebo čekání 
36

 

 

 Porozumění potřebám, které zákazníky vedou k nákupu hudby, marketérům 

usnadňuje cílení hudebního produktu na to správné publikum ve správný čas.  

 

4. Posluchačské návyky 
 

 Další důležitým faktorem při specifikování současného posluchače jsou 

konkrétní posluchačské návyky a data o užívání konkrétních technologiích 

a platformách. Organizace IFPI
37

 v roce 2016 provedla globální výzkum zaměřený 

na chování hudebních konzumentů. Zaměřovala se v něm na platformy i zařízení, které 

dnešní posluchači využívají, ale také na jejich vztah k placenému obsahu a názor 

na jeho hodnotu. Ubývá poslechů přes počítač. Nejrozšířenějším přehrávačem jsou 

                                                 
36

 MACY, Amy, Clyde ROLSTON, Paul ALLEN a Thomas W. HUTCHISON. Record label marketing: 

how music companies brand and market artists in the digital era. Third edition. ISBN 9780415715157. 

37
 Mezinárodní federace hudebního průmyslu založená roku 1933, jejímž cílem je reprezentovat hudební 

průmysl po celém světě a bojovat proti pirátství. Zastupuje producenty prostřednictvím národních 

poboček, přičemž centrálu má v Londýně.  
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v současné době smartphony, které využívá 55 % posluchačů. Nejrozšířenější službou 

pro poslech digitální hudby je YouTube, které 82 % z jeho uživatelů využívá právě 

za tímto účelem (namísto sledování videa). Posluchači ho nicméně využívají spíše 

k poslechu hudby, kterou už znají, než aby jej využívali k objevování hudby nové.  

27 % z dotázaných pak uvádí, že YouTube využívá k samplingu před tím, než se 

rozhodnou, zda za skladbu nebo desku zaplatit. Placený digitální obsah získává 

na popularitě – 48 % internetových uživatelů využívá buď placeného streamingu, nebo 

placeného downloadu. Placenou nebo free verzi streamovacích služeb využívá 37 % 

posluchačů, přičemž v případě placené verze téměř čtvrtina z nich jako důvod udává 

bezpečnou a jednoduchou platbu, která jim u hudebního obsahu doposud chyběla. 

Druhým nejčastějším důvodem je potom možnost poslechu bez reklam a také pocit 

dobře investovaných peněz. Free verze streamů jsou pak populární proto, že nabízejí 

zdarma přístup k rozsáhlým hudebním knihovnám. 71 % posluchačů ale volí přístup 

k licencované hudbě, což je velký posun. I přesto ale pirátství zůstává závažným 

problémem, 35 % konzumuje hudbu nelicencovanou hudbu, téměř polovina posluchačů 

ve věku 16 – 24 pak stahuje hudbu nelegálně.  

 Poslech hudby se čím dál více posouvá do internetového prostoru. Výroční 

výzkumy agentury Nielsen potom přinášejí data o tom, že za rok 2015 75 % Američanů 

poslouchalo ve svém typickém týdnu alespoň nějaký online hudební obsah, což byl 

oproti roku 2014 12% nárůst, v roce 2016 toto číslo vystoupalo na 80 %. V první 

polovině roku 2015 streamovali Američané 135 miliard skladeb, což byl oproti 

předchozímu roku nárůst o téměř 90 %. Posuny čísel směrem k online obsahu jsou tedy 

opravdu zásadní.  

 Největší část z výdajů na hudbu, 36 %, v roce 2016 tvořily u amerických 

zákazníků vstupenky na živé koncerty
38

. I přes prakticky neomezenou nabídku hudby, 

kterou je možné si pustit kdykoliv, kdekoliv a zcela podle své nálady a potřeb, jsou 

koncerty a potřeba sdíleného zážitku v často minimálním komfortu přeplněných 

koncertních hal stále neporazitelným fenoménem a poptávka po nich roste.
39

 Ani 

                                                 
38

 Nielsen releases 2016 U.S. year end music report. In: Nielsen [online]. Jan 9, 2017 [cit. 2017-04-11]. 

Dostupné z: http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2017/nielsen-releases-2016-us-year-end-music-

report.html 

39
 Winner takes all: The roar of the crowd: Nothing can beat a live event. Economist.com [online]. 

Londýn, 2017 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: http://www.economist.com/news/special-report/21716466-

being-there-person-remains-best-entertainment-all-nothing-can-beat-live-event 
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kvalitní live streamy ve vysokém rozlišení, které současné technologiie umožňují, tento 

fakt překvapivě nemění. Další výdaje se pak dělily mezi DJ eventy, malé živé koncerty, 

dárkové karty pro další osoby, digitální skladby/alba, fyzické nosiče, placené 

streamovací online služby, satelitní rádia a hudební festivaly. Ty se pak poměrně 

rovnoměrně dělily o zbytek celkové sumy. Na digitální alba a skladby šlo 10 % z celku 

(fyzické nosiče překvapivě utržily o procento více), na streamovací služby 6 %.   

 Ačkoliv se poslech hudby přesouvá postupně hlavně do digitálního prostoru, 

nárůst prodejů už jedenáctý rok po sobě překvapivě zaznamenávají vinylové desky. 

Derek Thompson ve své knize Hit Makers tento jev komentuje slovy, že kultura funguje 

na newtonovských principech, tedy že velmi silné akce provokují velmi silné reakce. 

Vysvětluje tím fakt, že prodeje vinylů stoupají s podobnou rychlostí jako vzestup 

prodeje streamů, a uvádí dál příklad nezávislých knihkupectví, jejichž počet se v reakci 

na vznik formátu e-book v Americe zvýšil od roku 2009 o 34 % procent, ačkoliv se 

všeobecně očekával spíše jejich zánik.
40

 

 

 Agentura Nielsen v roce 2014 vytvořila na základě svých dat pro účely lepšího 

cílení na hudební fanoušky jejich typologii, v jejímž rámci je rozdělila na: 

 

 „Hudbymilovné personalizátory (Music Loving Personalizers), kteří se řadí mezi 

 vášnivé hudební fanoušky a od poslechu očekávají hlavně emocionální vzruch. 

 Často ale poslouchají hudbu jako kulisu a preferují spíše neplacené služby. 

 

 Diskriminující audiofily (Discriminating Audiophiles), kteří jsou hudbou velmi 

 pohlceni, zajímají se o různé zvukové formáty a mají v jejich rámci své 

 preference. Ti jsou ochotni za specifický obsah platit. 

 

 Pohodlné tradicionalisty (Convenience Seeking Traditionalists), kteří 

 upřednostňují poslech svých oblíbených stanic v rádiu a poslouchají téměř 

 výhradně v autě. 

 

                                                 
40

 THOMPSON, Derek. Hit Makers:the science of popularity in the age of sdistraction. Penguin Press, 

2017. ISBN 9781101980323. 
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 Loajalisty vyhledávající informace (Information seeking loyalits), kteří 

 poslouchají audio obsah především za účelem získávání informací a mají 

 preferované rozhlasové stanice. 

 Řidiče/posluchače svých oblíbených kulis (Background driving defaultists), kteří 

 nemají konkrétní preference a nejčastěji poslouchají rádio v autě jako kulisu 

 určenou k rozptýlení, nebo příležitostně k poslechu zpráv a získávání informací. 

 

 Technicky zaměřené audio nadšence (Techie Audio Enthusiasts), ti jsou 

 aktivními konzumenty nejrůznějších typů audia. Řadí se mezi early adopters 

 technologických novinek a audio platforem, kterými uspokojují své audio 

 potřeby.“ 
41

 

 

 Důležitou roli mají pro hudební marketéry data o tom, jak a kde fanoušci 

objevují novou hudbu. Na americkém trhu této kategorii dominují rádia – 61 % 

populace objevuje na svých oblíbených rozhlasových stanicích. Word of mouth šířené 

od přátel a rodiny potom zabírá druhé místo, podstatné je hlavně pro teenagery. Na 

třetím jsou filmy a filmové soundtracky. Živé koncerty sehrávají významnou roli také 

v této kategorii, každým rokem přibývá Američanů, kteří objevují hudbu na festivalech, 

ty jsou doménou hlavně u mileniálů – v roce 2014 tvořili 44 % jejich návštěvníků.  

 

5. Marketingové nástroje hudebního trhu v digitální 
ekonomice 

 

 Technologie značně usnadnily přístup na trh, konkrétně přístup k pozornosti 

uživatelů internetu. Hudebník může dosáhnout toho, že bude mít alespoň nějaké 

publikum, poměrně snadno. Největší marketingové otázky se však týkají velikosti 

tohoto publika. Derek Thompson v knize Hit Makers tyto otázky demonstruje 

na příkladě amerického rappera a producenta Ryana Leslieho, který po vydání dvou alb 

pod major labelem
42

 vyhlásil bankrot, protože alba nedosáhla blockbusterového 

úspěchu. Leslie se začal zaobírat fungováním labelového businessu a došel k tomu, že 

                                                 
41

 Scanning audio demand landscape. In: Nielsen [online]. Jun 25, 2014 [cit.2017-04-11]. Dostupné z: 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/scanning-the-audio-demand-landscape.html 

42
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na jeden dolar pro umělce připadá třikrát až osmkrát větší částka pro nahrávací 

společnost. A zatímco by nikové publikum pro uživení nezávislého umělce stačilo, 

pro uživení labelu je nutné držet prodeje v astronomických číslech. Po tom, co Leslie 

odešel z Universalu, začal pracovat na strategii k oslovení publika z pozice nikým 

nezastupovaného umělce. Vytvořil hudební aplikaci, která mu umožňuje udržovat 

kontakt s užší skupinou platících fanoušků, její jméno je SuperPhone a umožňuje mu 

sms zprávou kontaktovat registrované fanoušky a upozornit je na to, že Leslie právě 

vydal nový singl, že chystá koncert nebo soukromou party. Jeho silvestrovskou oslavu 

na konci roku 2014 se mu podařilo vyprodat a utržit 1 700 dolarů na vstupenkách, 

na speciálním vydání desky k oslavám dne nezávislosti vydělal 4 000 dolarů, 

v celkovém součtu pak s náklady 3 000 dolarů za poplatky spojené s kontaktováním 

fanoušků vydělal 589 000 dolarů jen za rok 2014.
43

 Což sice zcela míjí major labelová 

čísla, ale udržuje muzikanta rentabilního. Leslie si nezávisle na silném týmu labelu 

v zádech dokázal zajistit síť šestnácti tisíc platících fanoušků. Technologie v současné 

době takovou věc umožňují a vedle gate keeperů tak staví významnou skupinu gate 

crasherů
44

. Tedy jedinců, kteří si pozornost vydobili nezávisle na velkých 

společnostech. Ale stát se gate crasherem není ani v digitální době jednoduché. Leslie 

v rozhovoru s Thompsonem konstatuje, že bez kontaktů, které díky svému předchozímu 

působení získal, by se mu podobného úspěchu dosáhnout nepodařilo. Stejná teorie se 

skloňuje i v případě desky In Rainbows od kapely Radiohead modelu PYOP (pick your 

own price, možnost zvolit si libovolnou částku, kterou zaplatíte za desku) 
45
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5.1 Marketingový mix v hudebním průmyslu 

 

 Marketingový mix je „souhrn základních marketingových nástrojů, které 

společnosti užívají za účelem dosažení svých stanovených cílů na trhu“
46

. P. Kotler 

zastává názor, že původní podoba tohoto mixu se skládá právě ze 4P: produktu, který 

nabízíme za nějakou cenu (price) a k jehož komunikaci zákazníkům používáme 

promotion, aby ho zakoupili na nějakém místě (place). Mixem se nazývá proto, že 

jednotlivé složky se dají kombinovat a proměňovat podle potřeb daného produktu. 

V následující kapitole budu rozebírat specifika tohoto mixu právě pro hudební průmysl. 

 

5.1.1 Product 

 

 

 Produktem je v oblasti prodeje digitálního hudebního obsahu nahrávka 

vytvořená umělcem a může být distribuována v nejrůznějších formátech – jako singl, 

EP, LP
47

 nebo třeba hudební video.  Na rozdíl od ostatních tržních segmentů, kde čím 

dál častěji hrají prim i další z částí marketingového mixu (zážitek z prodejen, 

brandingové kampaně), hudební produkt stále zůstává tím klíčovým faktorem, okolo 

kterého se celá další kampaň staví. Hudba zahrnuje tři základní elementy: performera, 

vystoupení a hudební kompozici
48

. Vznik hudebního produktu zahrnuje tři fáze: 

 

 Fázi pre-produkce, která je často prací hudebních scoutů, tedy head hunterů 

uměleckého prostředí, kteří objevují talenty a doporučují je hudebním vydavatelstvím. 

Talenty vyhledávají na nejrůznějších místech od sociálních médií, showcasů nebo 

soutěží po procházení demo nahrávek, které jim samotní začínající umělci pošlou. 

  

                                                 
46

 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024630755.  
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 Fázi produkce, která obnáší samotný vznik nahrávky – psaní hudby, textů, 

nahrávání demo nahrávek, ostré nahrávání, mix a mastering, vizuální prezentace. 

 

 Fázi distribuce tvorby.
49

 Ta dále souvisí spíše s faktory popsanými v kategorii 

place. 

 

 Marketingovým specifikem hudby je fakt, že marketéři hudebního labelu při 

podepisování smlouvy na nahrávku vlastně ještě nemají představu o tom, jaký výsledný 

produkt bude. Roli, kterou v ostatních průmyslech zastává R&D oddělení, tedy výzkum 

a vývoj, má v kulturních organizacích tzv. A&R oddělení – umělecké a repertoární 

oddělení. To má na starosti objevování nových talentů a odhad toho, co se bude cílové 

skupině líbit, a má tak zásadní roli ve vytváření finální podoby produktu. 

 

 

5.1.2 Price 

 

 K určení ceny lze dojít podle marketingové teorie třemi základními metodami – 

nákladovou metodou, metodou stanovení ceny podle konkurence a hodnotově 

orientovanou cenou
50

 

 

 Nákladově orientovaná cena se určuje na základě výpočtu nákladů na vývoj, 

výrobu, marketing, distribuci produktu a chod organizace jako takové. K výsledku se 

přidává obnos, který má pomoci docílit plánovaného výdělku. Problematické nicméně 

je, že při této metodě nejsou bráni v potaz zákazníci ani konkurence. Do nákladů se 

započítávají náklady fixní (ty i v hudebním prostředí zahrnují třeba režie, platy, nájmy 

atd.), variabilní (ty už lze pro hudební prostředí specifikovat – disky, CD obaly, 

limitované edice obalů a další materiály spojené s výrobou nosiče). Pro prostředí 

nahrávacích společností pak jsou specifické ještě náklady, které jsou v některých 

případech spojeny s konkrétním množstvím vyrobených nosičů a v některých ne (lze je 
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tedy řadit jak mezi variabilní, tak mezi semi-variabilní). Jsou to náklady vynaložené 

na nahrávání (což je součástí agendy A&R oddělení) a marketingové náklady (tabulka 

1). 

 

Tabulka 1: Náklady hudebního labelu Zdroj: Zdroj: MACY, Amy, Clyde ROLSTON, Paul 

ALLEN a Thomas W. HUTCHISON. Record label marketing: how music companies brand and 

market artists in the digital era. Third edition. ISBN 9780415715157. 

 

 

 Variabilní náklady Fixní náklady Semi-variabilní 

Běžný 

business 

model 

Výrobní náklady 

na jednotku, poplatky, 

licenční nebo patentové 

poplatky za jednotku, 

balení na jednotku, 

přepravu a manipulaci 

na jednotku 

 

Náklady, platy, 

služby, hypotéky, 

pojištění 

 

Marketing, 

reklama, výzkum 

a vývoj (výzkum 

a vývoj) 

Business 

model 

nahrávací 

společnosti 

Všechny marketingové 

aspekty, včetně reklamy, 

slev, propagace, 

publicity, propagace 

prodeje atd. 

Režijní náklady, 

platy, služby, 

hypotéky, pojištění, 

výrobní náklady, 

produkční náklady (A 

& R) 

 

. 

  

 Metoda stanovení ceny podle konkurence pracuje s porovnáváním cen 

konkurenčních prodejců. Obchodník se může rozhodnout nastavit cenu buď nižší, nebo 

vyšší než konkurence, a snažit se tak přilákat zákazníky. Cena je v tomto případě 

mnohdy nastavena pod optimum v naději, že tento nákup přiměje spotřebitele k dalšímu 

nákupu produktů s vyšší marží a vynahradí tak chybějící příjmy. 

 

 Třetí metoda, hodnotově orientovaná tvorba ceny, pracuje s tím, jak cenu vnímá 

kupující a nikoliv prodejce. S tím hudební průmysl často operoval při vydávání 

honosných limitovaných edic a reedic, jejichž cena šla mnohdy vysoko nad skutečnou 

výrobní hodnotu. S přechodem na digitální formáty ale vnímaná hodnota upadá 
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a vymyslet způsob, jakým vytvořit přidanou hodnotu v digitálním prostoru, se stalo 

jednou z velkých výzev pro hudební marketéry
51

 

 

 Nejčastěji se v případě digitálních nahrávek ale stanovuje cena podle konkurence 

– v hudebním průmyslu jsou ceny produktů často velmi podobné a odlišují se zřídka. 

Standardizované ceny jsou pro hudební průmysl praktickou volbou, jelikož umožňují 

nahrávacím společnostem lépe odhadnout možný výdělek a vyrovnat náklady 

s předpokládaným prodejem. V současné době se odlišují na hudebním trhu dva druhy 

cen – jednou jsou ceny pro nákup od (digitálního) obchodníka a druhou potom paušální 

cena za využívání streamovací služby. 

 

 Velmi populární metodou získávání financí na realizaci projektu a s tím 

související metodou pricingu v hudebním prostředí je v posledních letech 

crowdfunding, který spočívá v kolektivním vybírání peněz přes nejrůznější internetové 

platformy (v zahraničí např. Kickstarter nebo Indiegogo, v Česku pak např. HitHit). 

Princip je založený na tom, že umělci nabízejí podporovatelům možnost přispět ke 

vzniku konkrétního projektu koupí různých menších „produktů“, jakými může být 

například poděkování, zmínka ve videu nebo třeba večeře s kapelou či soukromý 

koncert. Jednotliví poskytovatelé těchto služeb se pak liší v podmínkách týkajících se 

např. toho, zda umělec může vybrat více peněz, než je cílová částka a kolik procent z ní 

si odvádí jako poplatek za službu.  

 

 Macy, Rolston, Allen a Hutchinson také jako významnou alternativní 

pricingovou metodu zmiňují PYOP model, tedy „pick your own price“.Tato metoda 

spočívá v tom, že cenu jednoduše určí fanoušek sám. Jedno z prvních velkých jmen, 

které tuto metodu umožněnou vznikem digitálního hudebního trhu aplikovalo, byla 

kapela Radiohead. Ta v roce 2007 s deskou In Rainbows utržila při jejím použití větší 

množství peněz, než jaké vydělala v zastoupení major labelem. Pro menší a ne tak 

slavná jména je tato metoda každopádně ale nevýhodná.
52

 Zásadním faktorem 

v úspěchu této kapely byl totiž fakt, že kapela tímto krokem a ustoupením od velkého 
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labelu způsobila rozruch a pomohla si k zásadní publicitě, která desku pomohla 

propagovat.
53

  

 

5.1.3 Promotion 

 

 Do oblasti promotion spadají aktivity týkající se reklamy, osobního prodeje, 

sales promotion a PR
54

.  V hudbě jde o to informovat zákazníka o existenci desky, 

motivovat ho ke koupi a připomínat mu existenci desky nebo singlu. Tradičními kanály 

jsou v hudbě rádia (zajištění rotace v denním programu), reklama, sales promotion 

(spolupráce s maloobchodníky, tedy prodejci nahrávek), spolupráce s médii, 

koncertování, natáčení hudebních videí. Digitální éra ovšem přináší nutnost tyto modely 

přehodnotit, posiluje se role sociálních médií a spojování hudební prodeje 

s nehudebními produkty.  

 Od počátku osmdesátých let, kdy vznikla televizní stanice MTV, se nedílnou 

součástí hudební propagace stala hudební videa, roli televize nicméně v současnosti 

přebrala platforma YouTube, která sílu hudebních videí efektivně kombinuje 

s možnostmi marketingu na sociálních sítích a umožňuje vytváření virálních kampaní. 

Do digitálního marketingu nahrávací společnosti vkládají největší částky, jelikož jim 

umožňuje nejlépe cílit na potenciální fanoušky. Klíčovou roli v propagaci hudebního 

obsahu nicméně stále hrají masmédia, která napomáhají vytváření brandu umělce, 

společně s koncertními turné, která jsou mnohdy zároveň stejně důležitým, ne-li 

důležitějším zdrojem příjmů než samotná nahrávka.
55

 

5.1.4 Place 

  

 Faktor place souvisí s distribucí nahrávky, ta se dělí na fyzickou a digitální. 

V digitálním prostoru můžeme najít obchody s nahrávkami, které posluchači stahují 

přímo do svých zařízení, jako je iTunes, Google Play nebo Amazon MP3. V jejich 

případě se zisky dělí stejně jako u fyzických nahrávek. V případě streamovacích služeb, 
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které postupně na trhu získávají čím dál významnější pozici, se pak zisky ž příjmů dělí 

na základě tzv. big pool modelu, kdy se celkové příjmy z předplatného na základě 

politiky dané služby rozdělí umělcům.
56

 

5.2 Komunikační mix v hudebním marketingu 

 

 Komunikační mix zahrnuje základní elementy nejčastěji využívané k navázání 

komunikace se zákazníkem nebo – v případě hudebního marketingu – fanouškem 

umělce. V dobách předcházejících vzniku digitálním médiím byla komunikace mnohem 

více jednostranná a zahrnovala hlavně spouštění masivních kampaní v médiích s co 

největším pokrytím. Dnes je hlavně díky sociálním sítím podstatně více interaktivní 

a možnost sledovat reakce fanoušků téměř okamžitá.
57

 

 

Jednotlivými položkami komunikačního mixu v hudebním marketingu jsou podle 

Barryho: 

 

5.2.1 Reklama  

 

 Neosobní a většinou jednostranná komunikace, v digitálním prostředí obohacena 

o prvky interaktivity. Nejstarší z komunikačních forem, která díky své funkčnosti 

přetrvává v marketingové komunikaci dodnes. Reklama zahrnuje televizní reklamy, 

internetové reklamy, newslettery, printovou reklamu, direct mail, plakáty nebo letáky. 

Základním cílem inzerce je vzbudit pozornost a vytvořit povědomí o existenci produktu, 

v hudebním průmyslu jde především o informování o novém releasu.  

 

5.2.2 Osobní/Online interakce 

 

 Jedná se o přímé interakce s fanoušky, ať už fyzické nebo virtuální. Jejich 

nejsilnějším prvkem je autenticita, která je v hudebním marketingu velmi důležitým 

faktorem. Předmětem takové interakce není přímo prodej obsahu, ale spíše vytváření 

                                                 
56

 BARRY, Michael. New rules of music marketing. Princeton Creative, 2013. ISBN 9780989522106. 

57
 BARRY, Michael. New rules of music marketing. Princeton Creative, 2013. ISBN 9780989522106. 

 



   

 

27 

  

vztahu s fanouškem. Osobní interakcí by měl hudebník docílit toho, že se fanoušek bude 

zajímat, kde může hudbu koupit.
58

 

5.2.3 Public Relations  

 

 Vztahy s veřejností, vytvoření určitého mediálního povědomí o umělci a jeho 

hudbě, za které primárně neplatí. Jeho cílem je vytvořit pozitivní image, dobrou reputaci 

a pověst. Prodej není přímým cílem PR, ale mělo by k němu veřejnost navést. 

Důležitým pojmem je pro PR pojem stakeholderů, který označuje skupinu lidí, jež může 

ovlivnit výsledky organizace nebo umělce, nebo na nich má nějaký zájem.
59

 

V hudebním marketingu může označovat fanoušky nebo zákazníky, ale v nejširším 

slova smyslu také skupiny a jedince od těch zahrnutých do procesu tvorby po hudební 

kritiky. 

5.2.4 Direct marketing  

  

 Ve svém původním významu direct marketing znamenal rozesílání informačních 

sdělení přímo do schránek zákazníků s cílem přimět je k nákupu. Pro hudební průmysl 

dnes tato varianta zahrnuje spíše přímé kontaktování pomocí e-mailu nebo soukromých 

zpráv na sociálních sítích, cíl nicméně zůstává stejný. Častým formátem takového 

sdělení bývá například newsletter, který díky možnostem odkazování přímo na stránky 

umožňující platbu získává na efektivitě. 

5.2.5 Promotional activities  

 

 Mezi ty Barry zařazuje veškeré další aktivity, které ovlivní fanouška 

v rozhodnutí utratit peníze za hudbu. Zmiňuje slevy a zvýhodněné balíčky diskografií, 

limitované edice releasu. Ale také prezentování své práce na nejrůznějších akcích 

od festivalů, přes showcasy po konference. Zároveň konstatuje, že tato kategorie má 

výrazné přesahy do všech ostatních z komunikačního mixu a v současné době posiluje a 

online formy
60
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6. Metodologie práce 
 

Pro teoretickou část práce jsem zvolila metodu kompilace odborné literatury, která 

souvisí s vybraným tématem. Vycházím především z výzkumů a literatury zabývající se 

globálním hudebním trhem nebo případně trhem americkým. Ten je pro hudbu 

ve světovém měřítku nejvýznamnější a udává trendy, které se později šíří na trhy 

menší.
61

 

 V praktické části kombinuji metodu polostrukturovaných rozhovorů 

a kvantitativního průzkumu. Na základě informací nasbíraných v obou částech výzkumu 

sestavuji závěrečné marketingové doporučení podpořené poznatky z teoretické části. 

V kvalitativním výzkumu analyzuji marketingový mix hudebního subjektu z hlavy 

prodejního grafu, tak jak ho popisuje Anderson, na základě rozhovoru s marketingovým 

ředitelem jednoho ze čtyř českých major labelů, Supraphonu. Druhá část se zabývá 

naopak marketingovým mixem hudebního subjektu z oblasti dlouhého chvostu, 

nezávislého hudebního labelu Červený kůň a konkrétně jím zastoupeného projektu Děti 

mezi reprákama. Vzhledem k tomu, že v případě nezávislé scény většinu strategie tvoří 

sám umělec
62

je na místě diskutovat i s ním. Polostrukturované rozhovory jsem pak 

zvolila na základě toho, že umožňují věnovat se konkrétnímu tématu, ale zároveň také 

operativně reagovat tak, aby se dostalo pozornosti jevům charakteristickým 

pro jednotlivé dotazované.  

 V případě kvantitativní části výzkumu jsem se zaměřila na posluchačské návyky 

spojené s digitálním hudebním obsahem. Volila jsem metodu CAWI, tedy dotazování 

za pomoci počítače
63

. Při formulaci otázek jsem vycházela z globálního výzkumu 

posluchačských návyků prováděného organizací IFPI
64

, výzkumů amerického trhu 
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od společnosti Nielsen
65

 a metodiky spotřebitelského výzkumu
66

. Dotazník obsahoval 

25 otázek, z nichž 13 bylo uzavřených, 8 polouzavřených a 5 otevřených, přičemž 

některé se vzhledem k větvení nezobrazily všem respondentům. Vlastní odpovědi 

respondentů jsem třídila do skupin s podobným jmenovatelem. Dotazník byl vytvořen 

pomocí serveru Vyplnto.cz a zpracován v programu MS Excel, odpovědi byly sbírány 

v průběhu dubna a května 2017, průzkumu se zúčastnilo 403 respondentů. Nelze tedy 

říci, že by šlo o reprezentativní vzorek, výsledky mají spíše orientační charakter 

a doplňují poznatky z teoretické a kvalitativní části výzkumu. 

 V kvalitativním výzkumu analyzuji marketingový mix hudebního subjektu 

z hlavy prodejního grafu, tak jak ho popisuje Anderson, na základě rozhovoru 

s marketingovým ředitelem jednoho ze čtyř českých major labelů, Supraphonu. Druhá 

část se zabývá naopak marketingovým mixem hudebního subjektu z oblasti dlouhého 

chvostu, nezávislého hudebního labelu Červený kůň a konkrétně jím zastoupeného 

projektu Děti mezi reprákama. Vzhledem k tomu, že v případě nezávislé scény většinu 

strategie tvoří sám umělec
67

je na místě diskutovat i s ním. Polostrukturované rozhovory 

jsem pak zvolila na základě toho, že umožňují věnovat se konkrétnímu tématu, ale 

zároveň také operativně reagovat tak, aby se dostalo pozornosti jevům 

charakteristickým pro jednotlivé dotazované.  

 

6.1 Stanovení výzkumné otázky 

 

6.1.1 Kvantitativní část 

 

 Cílem kvantitativní části výzkumu bylo nastínit, jak čeští posluchači konzumují 

digitální hudební obsah a jakou roli hraje v jejich životě. Zda hudbu považují 

za důležitou, jaké jejich potřeby uspokojuje, zda má spíše charakter kulisy, nebo je 
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plnohodnotným objektem zájmu. Dotazník se také zabýval platformami, skrze které 

posluchači hudební obsah konzumují, vnímáním jeho hodnoty a s tím souvisejícím 

vztahem k pirátství. 

 

 Na základě tohoto cíle byly formulovány výzkumné otázky: 

 

 Jak posluchači konzumují digitální hudební obsah? 

 

 Jaké potřeby digitální hudba v životě posluchačů naplňuje? 

 

 Jakou má pro posluchače digitální hudební obsah hodnotu? 

 

6.1.2 Kvalitativní část 

 

 Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jaké jsou marketingové strategie 

subjektů z opačných stran prodejního grafu – jak k digitálnímu obsahu přistupuje major 

label a jak nezávislý umělec ve spolupráci s malým labelem. Dalším cílem bylo také 

zjistit, jaký má na marketingové strategie vliv digitalizace samotná a zda hudební trh 

v ČR posunula spíše směrem, který předpovídá Long Tail Theory, nebo naopak spíše 

k Winner Takes All modelu.  

 

 Na základě těchto cílů, byly formulovány výzkumné otázky: 

 

 Jaké jsou marketingové strategie digitálního obsahu na opačných stranách 

 prodejního grafu? 

 

 Jak proměny těchto strategií ovlivnila digitalizace? 

 

 Posunula digitalizace český hudební trh směrem k Winner Takes All modelu, 

 nebo Long-Tail theory modelu? 
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7. Vyhodnocení kvantitativní části výzkumu 
 

 Cílem první skupiny otázek (Graf 1, 2, 3, 4 a 5) bylo identifikovat vzorek 

respondentů. Jednalo ze především o lidi ve věkové kategorii 16 – 34, které digitalizace 

zasáhla nejvíce a internet už byl součástí jejich dětství nebo dospívání. Nízký počet 

respondentů z vyšších věkových kategorií si proto vysvětluji převážně nezájmem o téma 

nebo nízkým povědomím o něm. Co se týče vzdělání, respondenti převážně absolventi 

střední školy s maturitní zkouškou nebo vysokoškoláci (44 % a 44 %). U třetí otázky 

(Graf 3) se dotazník větvil – pro výzkum byli důležití respondenti, kteří poslouchají 

hudbu digitálně. 99 % z nich řeklo, že ano. Z čtvrté a páté otázky lze usoudit, že 

výzkumu se účastnili především lidé, kteří nejsou hudebními odborníky ani aktivními 

muzikanty. 

 

 

 
Graf 1: Věk 
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Graf 2: Vzdělání 

 

 

 

 

 

 
Graf 3: Posloucháte hudbu digitálně? 
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Graf 4: Souvisí nějak obor vašeho vzdělání nebo zaměstnání s hudbou/zaměřujete se v rámci 

nějakého oboru na jeho propojení s hudbou? 

 

 
Graf 5: Jste aktivní muzikant? 

 

 Cílem šesté otázky (Graf 6) bylo ověřit, zda je hudba na českém trhu vůbec 

perspektivním marketingovým artiklem a zda má v životě respondentů své místo. 

Zároveň byla inspirovaná americkým marketingovým výzkumem společnosti Nielsen, 

která se dlouhodobě zabývá vývojem zábavního trhu. Odpověď byla jednoznačná – 

pro 96 % respondentů je hudba důležitou součástí života. I přesto, že důležitost je u 

respondentů výrazně zastoupena, posluchačské návyky jsou (jak je zjevné z dalších 

odpovědí) velmi diverzifikované. 
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Graf 6: Považujete hudbu za důležitou součást svého života? 

 

 Otázky 7, 8, 9 a 10 (Graf 7, 8, 9 a 10) měly zjistit, jaké potřeby hudba v životě 

posluchače uspokojuje a kolik s ní tráví času. Zároveň ověřovaly, jestli ji fanoušci 

využívají spíše k dotvoření prostředí, nebo jí věnují plnou pozornost. 75 % respondentů 

hudbu aktivně vyhledá denně, dalších 19 % alespoň párkrát do týdne. Lze tedy 

konstatovat, že hudba tvoří velmi výraznou součást posluchače. Další otázky ukázaly, 

v jakém poměru pak posluchači věnují pozornost přímo hudebnímu obsahu. Podle 

výsledků se zhruba polovina respondentů věnuje buď výhradně poslechu hudby, nebo ji 

alespoň v menším počtu případů konzumuje jako kulisu (9 % respondentů hudbu 

poslouchá výhradně aktivně a soustředěně, 37 % potom připouští, že někdy hudbu 

využívá jako kulisu, ve větším počtu případů ale věnuje poslechu pozornost). Druhá, 

o něco větší polovina se aktivnímu poslechu tolik nevěnuje (13 % výhradně hudbu 

poslouchá jako kulisu a 40 % ve většině případů).  

Respondenti potom nejčastěji poslouchají hudbu za účelem vyvolání pocitu nebo 

ovlivnění nálady, často jim také pomáhá se uklidnit a odpočinout si, nebo se naopak 

rozptýlit a oprostit se od reality. Významný podíl má také poslech určený ke zkrácení 

času  při práci nebo čekání. Z činností, ke kterým hudba vytváří posluchačům kulisu, 

byla nejčastěji zmiňována práce nebo transport. Zajímavým jevem byl poslech hudby 

spojený všeobecně s používáním počítače bez ohledu na její zaměření (volnočasové 

i pracovní). 
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Graf 7: Jak často aktivně vyhledáváte hudbu? (Tj. zapnete si sami od sebe přehrávač) 

 

 
Graf 8: Jak často hudbu aktivně posloucháte? (Tj. bez dalších doprovodných činností?) 
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Graf 9: Za jakým účelem hudbu posloucháte? 
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Graf 10: Při jaké činnosti hudbu posloucháte nejčastěji? 

 

 Jedenáctá otázka (Graf 11) měla ověřit, jaký délkový formát respondenti 

preferují. A zda fakt, že o pozornost konzumentů zábavy soupeří v digitálním prostoru 

historicky největší číslo konkurentů, způsobí přechod ke kratším celkům. Z průzkumu 

vyšly vítězně celé desky s 43 % respondentů následovány písničkovým formátem s 23 

%. V komentářích k výzkumu zaznívaly názory konstatující, že delší celky posluchači 

konzumují jako zážitek, zatímco jednotlivé hity potom při „rutinním provozu“. To by 

mohlo být předmětem dalšího zkoumání. Zároveň je to zajímavé pro práci marketérů. 

 

 

Graf 11: Jaké hudební celky posloucháte nejčastěji? 
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 Dvanáctá otázka (Graf 12) ověřovala, jak proměnila digitalizace vztah 

posluchačů k živým koncertům a stavěla proti sobě dvě protichůdné teorie. Jednu, která 

tvrdí, že posluchači ztrácí díky dostupnosti digitální hudby motivaci koncerty 

navštěvovat, proti druhé, podle níž naopak posluchači znají díky internetu větší 

množství hudebníků, jejichž koncert chtějí vidět
68

. Ve 49 % posluchači potvrdili vyšší 

motivovanost k návštěvě koncertů. Ve 32 % procentech nevnímali vliv digitalizace 

na tuto oblast trávení volného času a v 19 % je dostupnost hudby odrazovala 

od návštěvy koncertu. 

 

  

Graf 12: Nahrazuje pro Vás dostupnost digitální hudby živý zážitek? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Winner takes all: The roar of the crowd: Nothing can beat a live event. Economist.com [online]. 

Londýn, 2017 [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: http://www.economist.com/news/special-report/21716466-

being-there-person-remains-best-entertainment-all-nothing-can-beat-live-event 
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 Další otázka (Graf 13) zkoumala platformy, skrze které posluchači digitální 

obsah konzumují. V tom se odpovědi podobaly globálním číslům, vítězí totiž YouTube, 

které je nejsilnější neplacenou cestou k licencované hudbě. Výsledky naznačují, že 

strategie placeného downloadu by nemusela být do budoucna taktická. Z těch 

posluchačů, kteří preferují poslech staženého obsahu, jich k němu více přijde 

nelicencovanou cestou.  

 

Graf 13: Jak digitální hudební obsah nejčastěji posloucháte? 
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 Co se týče audio formátu, jsou posluchači převážně indiferentní, třetina ale 

preferuje bezztrátové formáty, pokud má možnost si vybrat (Graf 14) 

 

 

Graf 14: V jakém formátu posloucháte digitální hudbu? 

 

 

 V oblasti zařízení, na kterých posluchači konzumují digitální obsah, na českém 

trhu dominují počítače. Tím se odlišují odpovědi od globálního trendu, celosvětově už 

totiž smartphony převýšily počet počítačů (Graf 15) 

 

 

Graf 15: Na jakém zařízení nejčastěji posloucháte digitáln hudbu? 
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 Další část otázek se zabývala hodnotou digitální hudby pro respondenty. Na 

otázku, zda je hodnota digitální hudby automaticky nižší než hodnota hudby 

na fyzickém nosiči, 73 % respondentů odpovědělo, že ne (Graf 16). Podle některých 

komentářů už v současné době posluchači neví, jak by s fyzickým nosičem vlastně 

naložili. CD přehrávače už dávno nejsou běžnou součástí domácností a hudba, ke které 

mají posluchači nějaký citový vztah, je vesměs shromážděná na internetu. 

 

 

Graf 16: Je pro vás hodnota hudby v digitální podobě automaticky nižší než hodnota hudby 

na fyzickém nosiči? 

 

 Za digitální desku by fanoušci zaplatili nejčastěji mezi 100 a 199 korunami nebo 

200 a 299 korunami. Zároveň v části dotazující se na adekvátní cenu digitálního alba 

převážila odpověď 100 – 199. Lze tedy říci, že jsou za hudební obsah ochotni utrácet 

(Graf 17, Graf 18). 
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Graf 17: Kolik byste maximálně dali za digitální desku? 

 

 

Graf 18: Jaká je podle vás adekvátní cena za digitální desku? 

  

 Většina respondentů není ochotná za streamovací služby platit nic, adekvátní 

cenu ale vnímá mezi 100 a 199 korunami (Graf 19, Graf 20). Podle komentářů může být 

vnímání hodnoty streamu zkresleno nízkým povědomím o fungování streamovacích 

služeb. Někteří z respondentů uváděli nulovou hodnotu a v závěru své rozhodnutí 

vysvětlovali tím, že nevědí, jakým způsobem se výdělky distribuují mezi autory apod. 

Streaming svou roli v hudebním průmyslu a společnosti teprve formuje. Česká pobočka 

IFPI například zdržela vydání své výroční zprávy za rok 2016 kvůli neujasněným 
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metodikám pro výpočty zisků ze streamovacích služeb
69

, jedná se tedy o poměrně 

všeobecný problém týkající se více úrovní českého trhu 

 

Graf 19: Kolik jste ochotni nejvíce platit měsíčně za streamovací službu? 

 

Graf 20: Jaká je podle vás adekvátní měsíční cena streamu? 

 

 62 % dotazovaných nestahuje z internetu nelicencovaný obsah, 38 % ano (Graf 

21). Mezi důvody, které je k tomu vedou, se řadí především „sampling“, tedy potřeba si 

poslechnout hudbu před tím, než za ni zaplatí, a pak jednoduše nedostatek financí. Další 

                                                 
69

 Osobní rozhovor s Michalem Mákou, 11. 5. 2017 
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důvody se různí (Graf 22). Někteří fanoušci stahují hudbu, jelikož mají velmi vyhraněný 

vkus, a jejich preferované produkty nejsou na českém trhu k dostání. 

 

Graf 21: Stahujete nelegálně? 

 

 

Graf 22: Proč stahujete hudbu nelegálně? 
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8. Vyhodnocení kvalitativní části výzkumu 

8.1 Supraphon 

 

 Supraphon je jeden ze čtyř největších hráčů na českém hudebním trhu
70

. 

Hudební značka byla založená roku 1932. V roce 1948 se stala státním podnikem, 

kterým zůstala až do své privatizace po sametové revoluci v roce 1989. Díky tomu, že 

v komunistickém Československu měl Supraphon prakticky monopol na vydávání 

hudby, dnes společnost disponuje výzamným hudebním archivem
71

, na který 

soustřeďuje jednu větev své obchodní strategie, zatímco druhou zaměřuje na hledání 

nových talentů a vytváření nového hudebního obsahu.
72

Zároveň jsou na českém trhu 

významným distributorem, který poskytuje své služby i umělcům, kteří do vydání desky 

investují vlastní peníze (Aneta Langerová, Tomáš Klus,...) 

 Michal Máka, vedoucí marketingu společnosti, všeobecně vidí ve vývoji 

českého i globálního trhu posun spíše k Winner Takes All modelu. Konstatuje, že 

ačkoliv je vstup na trh díky technologiím podstatně snažší, vzbudit zájem posluchačů je 

čím dál náročnější. Zároveň ale vnímá fakt, že nezávislí hudebníci jsou na rozdíl 

od velkých vydavatelství mnohem flexibilnější a díky dostupným komunikačním 

kanálům udávají marketingové trendy, na které nejsou společnosti schopny rychle 

reagovat. I tak ale většinu zisků z hudebního průmyslu tvoří minimální počet 

nejvýdělečnějších jmen. Demokratizaci zapříčiněnou technologiemi v hudebním 

prostředí vnímá, uvádí příklad diverzifikace médií, oslabení vlivu velkých mediálních 

titulů, které dříve „vytvářely“ hvězdy, influencerů vidí v současném mediálním 

prostředí mnohem více. Zároveň ale tento vývoj podle něj spíše rozevírá pomyslné 

nůžky, které na jedné straně tvoří několik extrémně silných jmen (v řádu jednotek) a 

na straně druhé obrovský počet jmen třeba vlivných, ale ekonomicky nesoběstačných. 

V souvislosti s tím zmiňuje fakt, že streaming, jakkoliv ho vnímá jako sílu, která může 

pomoci navrátit do hudebního průmyslu příjmy ztracené nezvládnutým přechodem do 

digitálního prostředí, nefungují na pro umělce výhodném principu.  

                                                 
70

 Vedle Warner Music, Universal Music a Sony 

71
 Více než 100 000 nahrávěk populární, klasické, folklorní a jazzové hudby a mluveného slova 

zaznamenaných od vzniku značky v roce 1932 

72
 Osobní rozhovor s Michalem Mákou dne 11. 5. 2017 
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8.1.1 Product 

 

 Digitální formáty jsou pro společnost klíčové a v plánech do budoucna se 

strategicky orientuje výhradně na ně, ačkoliv jsou fyzické nosiče pro konzervativnější 

publikum a fanoušky starší hudby stále atraktivním produktem. U cílové skupiny 

teenagerů se odhadovaný prodej CD pohybuje zhruba v desítkách a postupně se 

zařazuje spíše do kategorie merchandise, pozornost se v jejich případě přesouvá 

z největší části na YouTube, kde se počty zhlédnutí pohybují v řádech milionů. To 

ovlivnilo fakt, že u nových umělců se společnost soustředí na to, aby se jim v začátku 

kariéry podařilo zprodukovat spíše několik hitů namísto celého alba, kterému se věnuje 

pozornost klidně až po několika letech působení na scéně. Podle Máky tato skutečnost 

zapříčinila ale fakt, že z nahrávky se stalo spíše promo k živému vystoupení. Proto 

nahrávací společnosti čím dál častěji přistupují k tzv. 360° dealu, v jehož rámci 

získávají i procenta z prodeje vstupenek, merchandisingu nebo publishingu a dalších 

oblastí, ve kterých umělec vydělává. V hlavě prodejního grafu je pro Supraphon podle 

Máky „běžný mainstream“, tedy umělci jako je Karel Gott (který je stále fenoménem 

jak ve fyzické, tak digitální oblasti), Hana Zagorová nebo Marie Rottrová. Ze 

současných umělců, se kterými spolupracují od začátku tvorby, mezi tato jména řadí 

např. Barboru Polákovou. Long Tail taktiku ve své strategii neuplatňují. V katalogu má 

společnost pár jmen, které se řadí mezi zástupce alternativní scény, nejsou pro ni ale 

strategickým objektem, ačkoliv díky nominacím na různá ocenění značce Supraphon 

zvyšují kredibilitu. Jedná se spíše o individuální případy. 

 Co se týče audio formátů, společnost se snaží uspokojit minoritní cílovou 

skupinu zájemců (cca 30 000 posluchačů High-res formátuv ČR) o bezztrátové formáty. 

Digitální obsah, který může být pro takové fanoušky zajímavý, nabízí online ve formátu 

FLAC a High-Res
73

. 

 

8.1.2 Place 

 

 Strategii do budoucna týkající se digitálního obsahu společnost jednoznačně 

stáčí směrem ke streamovacím službám, jelikož download přestává být kvůli menší 

pohodlnosti atraktivním. I přesto ale stále tvoří významný podíl na výdělku a Supraphon 

                                                 
73

 Bezztrátové formáty vysoce kvalitního audia 
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koncentruje svůj obsah na dvě prodejní platformy. Těmi jsou iTunes a jejich vlastní 

Supraphonline. Ten založili už v době, kdy na českém trhu ještě nepůsobila žádná 

z globálních downloadových platforem a jediná z tuzemských služeb pro legální 

stahování i-legalne.cz právě krachovala. Podle Máky je právě e-shop Supraphonu 

pro společnost důležitější, jelikož v něm můžou s obsahem a jeho prezentací nakládat 

svobodněji, zatímco iTunes je omezuje velkým množství restrikcí. Digitálnímu obsahu 

na webu Supraphonline vytváří společnost přidanou hodnotu tím, že zákazníkům vedle 

samotných nahrávek umožňuje stáhnout ještě booklety desek a informace o umělci, 

nabízet hudbu ve velkém množství formátů a zároveň z něj mohou získat důležitá data 

o kupujících. iTunes takové možnosti nemá.  

 Nejdůležitější online platformou je pro společnost YouTube, které v digitální 

oblasti tvoří nejvýznamnější zdroj příjmů. Supraphon je prémiovým partnerem Googlu, 

díky čemuž může využívat systému Content ID
74

, dále ze služby získává důležitý 

feedback. S možnostmi, které společnosti dávají velké (výhradně audio) streamovací 

služby se nicméně stále ještě učí zacházet a naplno využívat jejich potenciál. Svou 

pozornost koncentrují směrem k Spotify, Deezeru, Google Play a iMusic. Spotify 

vnímají jako nejsilnějšího hráče, zatímco Deezeru nepředpovídají dlouhou budoucnost.  

Máka shrnuje přínos streamingu v tom, že má potenciál vzbudit znovu lásku k hudbě 

a poslechu jako takovému. Zároveň si není jistý, zda je současný model streamování 

postaven tak, aby zajistil výdělek samotným umělcům.  Pro nahrávací společnosti to ale 

je významná cesta.  

8.1.3 Price 

 

 Supraphon v strategii cenotvorby digitálního obsahu vychází ze zákaznické 

premisy, že digitální nosič stojí méně než nosič fyzický. Dále se cena digitální hudby 

odvozuje od dalších faktorů. Základem je cena fyzického CD, která se vytváří 

na základě toho, zda se jedná o novinku, nebo o reedici (ačkoliv výpravnější reedice 

odpovídají cenám nových produktů), jaká je cílová skupina, jak kvalitní nahrávka je, 

a také, jak silný je umělcův brand. iTunes jim nicméně neumožňuje reflektovat 

výsledky těchto výpočtů do stejné míry jako jejich vlastní eshop. Služba má totiž vlastní 

                                                 
74

 Systém, který umožňuje snadnou identifikaci a správu obsahu na YouTube. Držitelé ContentID 

přispívají do databáze vzorků, se kterými se porovnává obsah nahrávaný na YouTube. V případě, že se 
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metody stanovování cen, kde je klíčovým aspektem délka nahrávky. V tom podle Máky 

využívá svého silného postavení na trhu, menší společnosti se musí v řadě věcí jejich 

politice přizpůsobit. 

 Všeobecně ceny nahrávek stagnují nebo klesají, jelikož zákazníci za ně nejsou 

ochotni tolik platit. O živých akcích ale platí opak, a tak se finanční ztráta z této oblasti 

kompenzuje navyšováním cenou vstupenek. S alternativními způsoby cenotvorby 

společnost nepracuje, považuje je spíše za doménu nezávislých umělců, ačkoliv 

crowdfunding podle něj už v domácím prostředí ztratil váhu a image hudebníka může 

spíše poškodit. 

 

8.1.4 Promotion 

 

 Co se týče oblasti promotion, společnost minimalizuje výdaje, které na ni 

vynakládá. Soustředí se především na PR výstupy a propagaci v digitálním prostoru, 

k OOH reklamě v podobě plakátů přistupuje minimálně a to jen v individuálních 

případech. Digitální marketing společnost orientuje především na Facebook. Investice 

do sponzorovaných příspěvků (většinou vázaných na vydání digitálního alba 

a komunikaci předprodeje koncertů) se pohybují v řádu tisíců a odkazují hlavně 

na YouTube nebo Supraphonline. Cílem je, aby bylo možné odkazy vždy nějak 

monetizovat. Dalšími méně důležitými položkami v oblasti digitálního marketingu jsou 

pro společnost PPC reklamy, na kterých ale spolupracuje s externisty, a dále bannerová 

reklama na hudebních severech a newslettery zákazníkům Supraphonline. 

 Zajímavou oblastí by pro Supraphon podle Máky mohla být reklama na Spotify. 

Její možnosti ale stále testují a konkrétní investice zatím neplánují. Rádi by ale pronikli 

do reklam spouštěných posluchačům ve free verzi a dostali své umělce do playlistů 

mapujících trendy na českém hudebním trhu. 

 Co se týče lobbingu, Máka si nemyslí, že by bylo nutné vyvíjet tlak na české 

zákonodárce ohledně legislativy ovlivňující digitální ekonomiku nebo pirátství, 

podmínky se mu v tomto ohledu zdají přiměřené. Klíčovým je ale podle něj, aby české 

školství zohledňovalo ve výuce hodnotu digitálního obsahu. Zdůrazňuje fakt, že většina 

dětí vnímá digitální mediální obsah v nejrůznějších oblastech jako něco, čemu 

                                                                                                                                               
systém identifikuje nějaký upload se vzorkem z databáze, mají držitelé práv nárok jej buď zablokovat, 

zpeněžit nebo u něj sledovat statitistiky 
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nepřikládá žádnou finanční hodnotu a nereflektuje hodnotu lidské práce, která za ním 

stojí. Toto téma je velmi aktuální i pro další mediální obory, např. žurnalistiku, která 

devalvací své práce v důsledku digitalizace trpí obdobně. A často se v souvislosti 

s tímto tématem volá po kvalitnější mediální výchově.
75

 

 

8.2 Červený kůň a Děti mezi reprákama 

 

 „Děti mezi reprákama jsou kolaborativní projekt Dominika Zezuly (post-hudba). 

Občas folk, občas indie pop, občas emíčko, nejvíc slowcore.“76 Projekt, který se 

v současné době přetransformovává do kapely, má za sebou dvě desky, Újezd z roku 

2015 a Haiku z roku 2016. Od svého vzniku je zastoupený labelem Červený Kůň, který 

vede František Řezníček. Label byl založený v roce 2012 a spolupracuje v současnosti 

s patnácti alternativními umělci. 

 Podle Zezuly možnosti digitálního prostoru nezapříčiňují stírání rozdílů mezi 

mainstreamem a undergroundem a nevytvářejí z alternativy ekonomicky hybnou sílu. 

Nicméně ale sociální sítě považuje za komunikační nástroj nezávislé scény a myslí si, že 

velká jména české hudby nejsou na digitálních kampaních tak závislá jako právě jména 

okrajovější, vzhledem k tomu, že při velikosti tuzemského trhu je pro ně prostor 

v masmédiích minimální. Zezula, tak jako většina hudebníků z alternativní scény necílí 

na maximalizaci publika, mluví spíše o oslovení určité skupiny fanoušků, 

charakteristické pro konkrétní scénu, jejíž chce být součástí. Roli labelu v takových 

podmínkách vnímá spíše jako administrativní podporu, která vypomáhá s internetovou 

distribucí a správou účtů na agregátorech. 

 

8.2.1 Product 

 

 František Řezníček se o nových umělcích pro svůj label rozhoduje čistě 

na základě vlastního vkusu a vkusu svých kolegů. Snaží se spíše o vytvoření zajímavé 

dramaturgie než o dosažení komerčního úspěchu. Skladby Dominika Zezuly jsou 

                                                 
75

 New Media Inspiration 2017 aneb všichni bezdomovci maj po kapsách příbory In: Nydrle.blogspot.cz 

[online]. May 16, 2013´7 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: https://nydrle.blogspot.cz/2017/03/new-media-

inspiration-2017-aneb-vsichni.html 
76

 Děti mezi reprákama. In: Facebook [online]. [cit. 201-05-1]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/detimezireprakama/ 
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charakteristické především antiformalismem – písňové struktury se vymykají obvyklým 

postupům, neobsahují refrény, při tvorbě textů se písničkář vyhýbá vytváření sloganů. 

Texty tedy neobsahují žádné repetitivní prvky a vyžadují posluchačovo plné 

soustředění. Zezula tvrdí, že to je součást jeho celkového uvažování nad projektem, 

fanouškům nechce „dát nic zadarmo“, obdobně pracuje i komplikovanými informačními 

podmínkami, které někdy doprovázejí jeho koncerty (oznámení data a místa konání až 

po té, co se posluchač přihlásí pomocí e-mailu apod.). Zároveň pracuje s formáty okolo 

třiceti minut, při jejichž volbě vychází z osobních preferencí a vlastních posluchačských 

návyků v oblasti daného žánru. 

8.2.2 Price 

 

 Řezníček se o cenách downloadů rozhoduje na základě diskuze s umělci, 

vychází především ale z cen, které jsou pro scénu standardní. Zezula cenovou politiku 

strategicky řeší spíše pro ceny koncertů, jelikož ty vytvářejí největší podíl na jeho 

příjmech (za měsíc koncertování podle svých slov vydělá více peněz než za prodej 

desek za dva a půl roku existence projektu). Finanční politiku se ale snaží udržet co 

nejvíce uvolněnou, aby si zachoval svobodu ve výběru akcí, kterých se jako hudebník 

zúčastní, a které podpoří.  

8.2.3 Place 

 

 Pro Zezulu je jako pro nezávislého hudebníka nejklíčovějším kanálem YouTube. 

Ačkoliv využívá i další platformy, jako je Spotify, Deezer, iMusic, iTunes a e-shop 

Červeného koně, většinu propagace směruje především na svůj YouTube kanál. 

Částečně proto, že pro něj jako pro nezávislého umělce nabízí nejlepší možnosti 

analytiky, částečně proto, že video je pro něj vedle samotného audia také důležitým 

komunikačním médiem (všechny skladby z desky Haiku doprovodil Zezula 

videoklipem). Řezníček, který za label obstarává pro nahrávky další digitální distribuci 

potvrzuje, že streaming je pro Červeného koně nejvýznamnějším způsobem prodeje, 

ačkoliv nevydělává zdaleka tolik jako koncertování. 

8.2.4 Promotion 

 

 Zezula sám pro komunikaci projektu využívá ze sociálních sítí pouze Facebook. 

Tvrdí, že součástí jeho strategie je snaha o koncentraci energie do jednoho 



   

 

51 

  

komunikačního kanálu, který se mu podaří udržet „živý“ namísto tříštění pozornosti 

směrem k několika účtům. Roli v tomto rozhodnutí hraje i fakt, že bere v potaz 

Facebookové algoritmy, které zobrazí příspěvky tím více uživatelům, čím je stránka 

aktivnější. Sám by se o několik kanálů pořádně starat nezvládnul. Ačkoliv si ale 

zajišťuje veškerou digitální komunikaci sám, pracuje strategicky. K jednotlivým 

releasům pro svůj projekt zpracovává digitální kampaně i media plány, které mu 

pomáhají navyšovat počet fanoušků i jejich interakci. Co se týče sponzorovaných 

příspěvků na Facebooku, do reklamy investuje mezi 50 a 400 Korunami v období okolo 

vydání desky. 

 Zezula ve své komunikaci pracuje s velmi osobním, neformálním ale 

informativním tone of voice, největší důraz ale přikládá timingu a konzistenci 

příspěvků. Je pro něj důležité udržovat určité tempo v práci s komunikačním kanálem, 

dík čemuž se mu daří tvořit aktivní fanouškovskou základnu.  

 Zezula pracuje s exkluzivitou, větší, dostupné koncerty kombinuje s organizací 

koncertů s omezenou kapacitou, čímž se snaží vytvořit jádro věrných fanoušků. 

Příkladem takové akce jsou třeba bytové koncerty nebo veřejné zkoušky nového 

materiálu (takovou strategii zvolil pro oznámení nadcházející desky, která má vyjít 

v září). Na úplně první koncerty se museli přihlašovat přes e-mail, informace o místě 

a času konání dostali až po tom, co projevili zájem. Jako cíl svých komunikačních 

aktivit vnímá spíše než zisk zvyšování brand value projektu. Dodává, že za dobu 

existence projektu mu více posluchačů napsalo o akordy k jeho písničkám, než koupilo 

desku. 

 Akcentuje také význam PR a to, že mediální výstupy jsou pro nezávislou scénu 

stále klíčovým elementem. Pro vyhraněnější scény jsou totiž ve tvorbě word of mouth 

a právě brand value pozitivní ohlasy od uznávaných médií velmi důležité. Právě s tím 

mu pomáhá label, který systematicky buduje vztahy s novináři a snaží se hudebníkům 

zaručit, že jejich tiskové zprávy se dostanou do médií. 
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9.  Závěr 
 

  Prokázalo se, že hudba je jak v globálním, tak lokálním měřítku artiklem, 

který je pro zákazníky důležitý, přítomný na denní bázi, a pro marketéry tedy 

perspektivní. Krom jiného má hudba v konzumní společnosti svoji roli mezi aspekty, 

které určitým způsobem determinují společenské postavení, a proto jsou za ni lidé 

ochotni platit. Digitalizace ale každopádně postavila před společnosti a jedince, kteří 

prodávají hudbu, nové výzvy. Role hudby v životě člověka se oproti období analogové 

ekonomiky značně proměnila a díky dostupnosti digitálního hudebního obsahu přibylo 

činností, při kterých posluchači hudbu konzumují. Posluchačské návyky jsou 

formovány technologickými možnostmi a jedinou skladbou hudební fanoušek může 

uspokojit nejrůznější druhy potřeb v různých mentálních rozpoloženích i fázích dne. 

Zároveň se potvrdila vývojová tendence směrem k Winner Takes All modelu, která 

souvisí s tím, že s rozšířením internetu se mezi prodejce hudby a posluchače samotné 

postavily technologické společnosti, které mají možnost tyto návyky spoluutvářet 

a svými rozhodnutími a politikou definovat, jakou podobu bude trh mít a komu se 

na něm dostane největší pozornosti. Teoretická část práce ukázala, že to jsou faktory, 

na které musí marketingové strategie reagovat a které je zapotřebí brát neustále v potaz. 

 Na výzkumnou otázku „Jak posluchači konzumují digitální hudební obsah?“ lze 

odpovědět, že denně, soustředěně i nesoustředěně, po písničkách i po deskách. Pracovat 

s těmito dvěma módy odděleně by mohlo být pro marketéry zajímavé. Z dat 

v kvalitativním výzkumu je zatím ale evidentní, že major label v českém prostředí cílí 

spíše na méně soustředěnou část publika a alternativní na tu druhou. Správně se ale oba 

dva dotazování koncentrují především na YouTube, který je nejužívanější platformou 

pro poslech hudby jak globálně, tak na tuzemském trhu. 

 Co se týče druhé výzkumné otázky týkající se potřeb, které digitální hudba 

uspokojuje, jedná se o potřeby každodenní, spojené především s vytvářením nálady 

a relaxací. Zde vnímám potenciál pro strategie v komunikačních kampaních obou dvou 

subjektů. 

 Odpověď na výzkumnou otázku „Jakou má pro posluchače digitální hudební 

obsah hodnotu“ ukazuje na nejslabší místo marketingu hudby. Ačkoliv se ukázalo, že 

dostupnost digitální hudby všeobecně spíše podněcuje zájem o koncerty, s čímž oba dva 

dotazování ve strategiích pracují, v práci se samotným digitálním obsahem, jsou pak 
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určité mezery. Přestože výzkum naznačil, že digitální hudba už není pocitově vnímána 

jako nehodnotná, většina fanoušků stále přistupuje k nelegálnímu stahování z důvodů, 

které prodejci ve svých strategiích nereflektují. Tento fakt zohledňuji v závěrečném 

doporučení. 

 Kvantitativní část výzkumu má bohužel pouze orientační charakter. Jedná se ale 

o specifický vzorek dotazovaných, se kterým by mohlo být zajímavé pracovat do 

budoucna a sledovat vývoj jejich preferencí v této oblasti. 

 Výzkumnou otázku týkající se strategií dvou různých dotazovaných jsem 

zhodnotila ve vztahu k posluchačskému výzkumu. Odpovědi respondentů byly inspirací 

pro návrhy na zlepšení určitých bodů strategie. Vliv digitalizace na strategii je potom 

evidentní u obou dotazovaných subjektů především ve velké orientaci na zisky 

z koncertů. Primárně tedy digitalizace ziskům z nahrávek uškodila, což se v současnosti 

s posilováním streamingu proměňuje. Ten je ale na rozdíl od globálního trhu na tom 

tuzemském stále novou a strategicky nezvládnutou disciplínou a zřejmě největší výzvou 

do budoucna. Nezávislí umělci se na něj ale nemohou spoléhat a musí využít výhody 

flexibility, kterou oproti velkým společnostem mají, a najít další kreativní řešení 

pohodlného prodeje digitálních nahrávek. Z kvalitativního výzkumu vyplynulo, že 

na českém trhu vládne spíše Winner Takes All model. Supraphon nad alternativními 

jmény z oblasti dlouhého chvostu nijak strategicky neuvažuje. Technologie ale 

každopádně dávají nezávislým umělcům možnost vytvořit si publikum a vybudovat si 

v rámci hudebního trhu určitou pozici, pro velké labely jsou pak díky flexibilitě 

a kreativitě inspirací a trendsettery. K ekonomické soběstačnosti to ale nestačí. 

 Přínosem této bakalářské práce je závěrečné doporučení formulované na základě 

získaných výsledků: 

 Bylo by vhodné se dále zabývat apelem Michala Máky na zdůraznění hodnoty 

digitálního obsahu ve vzdělávání, je to problém, o kterém se diskutuje nejenom 

v hudebním průmyslu, ale také například v žurnalistice. Vzhledem k tomu, že 

digitalizace se týká široké škály médií, je to téma velmi aktuální. 

 Z výzkumu i rešerše vyplynulo, že je důležité klást důraz na odlišné potřeby, 

které naplňují delší hudební celky a jednotlivé písničky. Posluchači uvedli, že 

nejposlouchanějšími formáty jsou pro ně desky a skladby, v části zabývající se 

hodnotou digitální desky potvrdili svou ochotu do celků investovat. Jak vyplynulo 

z dalších komentářů k výzkumu i teoretické rešerše, někteří fanoušci odlišují poslech 

desek, který je pro ně určitým rituálem a praktikují ho podstatně méně často, 
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od každodenního poslechu písniček při práci nebo cestování. Na to by se prodejci mohli 

ve svých strategiích zaměřit – komunikovat hodnotu rituálu, kterým je poslech 

uměleckého celku, a prezentovat jej jako formu oddechu, odlišně od poslechu 

jednotlivých písniček, které jsou spojené naopak se stresem a spěchem spojeným 

s cestováním a domácími pracemi a následně zohlednit v distribuci i pricingu. 

 Oblastí, které se může Supraphon jednoznačně inspirovat u nezávislé scény, je 

práce s brandem. Z výsledků kvalitativního výzkumu vyplývá, že menší umělci, ačkoliv 

se nemohou spoléhat na komerční úspěch, využívají online kanály k budování svého 

jména a vytváření identity, která velkým subjektům mnohdy chybí (viz práce 

s exkluzivitou a determinací společenského postavení). Lze říci, že velký label téměř 

vypouští práci se zmíněným rituálním rozměrem hudby a uspokojuje právě spíše ty 

vázané na nesoustředěný poslech. Zároveň neodlišuje produkty pro jednotlivé cílové 

skupiny a na svých kanálech komunikuje všechny dohromady, což ubírá na zásahu. 

 Důležité jsou také motivy pro stahování nelicencovaného obsahu – fanoušci 

uváděli často malý výběr na oficiálních kanálech, tuto potřebu se daří streamovacím 

službám poměrně úspěšně saturovat, zajímavé je ovšem zastoupení samplingu 

v odpovědích i datech z teoretické části. Posluchači považují přehled o novinkách 

za samozřejmý a chtějí slyšet nové releasy, platit ale chtějí jen za to, co se jim líbí. Zde 

je patrný nevyužitý potenciál. Díky streamingu platí fanoušci stejně za cokoliv, co si 

poslechnou, včetně hudby, ke které nemají výraznější citový vztah. Nabídnout jim 

na základě dat o poslechu jednoduchou možnost finančně podpořit interprety, které 

poslouchají nejčastěji, by mohlo pomoci zvýšit zisky jak nezávislým umělcům, tak 

major labelům. 

 

 

 

10. Summary 
 

Results of the research demonstrate that music is an important item for customers, both 

globally and locally. It is present in their everyday life and satisfies their common 

needs, so it is an attractive field for marketers. However, digitization represents brand 

new challenges for both companies and individuals who sell the records. The role of 

music in a life has changed a lot since the days of the analog economy and thanks to the 

availability of digital music content there are far more activities in an ordinary day, that 
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people accompany with musical background. Also the listening habits are shaped a lot 

by the technical possibilities.  

The research showed the future of music market is heading towards Winner Takes All 

model rather than towards the Long Tail theory model. Perhaps it is linked with the fact 

that technology companies are standing between the sellers and customers and adjust 

the offer and demand a lot while using the algorithms. Theoretical part revealed that 

these are the main factors that the music marketers always have to keep in their minds. 

Practical part revealed how specific strategies were influenced by digitization. 

Generally it made music sellers to concentrate more on their profits from live shows 

which are more and more important in the digital age. 

I suggested applying different strategies on selling LPs and EPs and on selling single 

songs, because I found out that each of them satisfies a different need in a listener´s life 

a has a different value for them – meanwhile single songs serve more as a background 

for a daily routine, the listening to music wholes such as LP or EP reminds more of 

a ritual, which might be reflected in communication strategies and pricing. 

 The most important fact I found out in my research is that music companies 

don´t reflect the reasons why consumers download unlicensed music content deeply 

enough. Although the streaming services partly satisfy their need of significantly wider 

choice on the market, their need to sample music before they build any relationship to it 

is still ignored. Music fans are generally interested in all music made and want to have 

an access to wide range of songs, so they can build a basic overview about what is 

happening on the music scene. This is what they pay the streaming services for or why 

they watch YouTube. According to the results, they might be willing to pay a bit more 

for the content that they enjoy. If there was a data based service that would enable the 

listener to easily support their favourite musician, it might help to gain profit. 
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11. Použité zdroje 

 

Osobní rozhovor s Michalem Mákou dne 11. 5. 2017 

 

Osobní rozhovor s Dominikem Zezulou dne 4. 5. 2017 

 

Osobní rozhovor s Františkem Řezníčkem dne 5. 5. 2017 

 

Děti mezi reprákama. In: Facebook [online]. [cit. 201-05-1]. Dostupné z: 
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Příloha č. 2: Dotazník pro kvalitativní výzkum 

 

Příloha č. 2: Dotazník pro kvalitativní výzkum (text) 

 

 

 

Návod k polostrukturovanému rozhovoru: 

a) Jak přemýšlíte o svém produktu? 

b) Jak stanovujete ceny? 

c) Jaké jsou vaše nejdůležitější prodejní kanály? 

d) Na jaké položky promotion se soustředíte nejvíce? 

 

 

 

 

 


