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Anotace 

Bakalářská práce sestává ze dvou částí. První teoretická část popisuje měřitelné prvky 

pěvecké interpretace a jejich přesah do moderních hudebních žánrů. Součástí je historický 

přehled vývoje populární hudby světové i české.  

Druhá praktická část představuje konkrétní vybrané hudební žánry populární hudby. 

U každého jednotlivého žánru jsou uvedeny stručná historie, hudební struktura, pěvecká 

interpretace na základě rozhovorů s českými populárními zpěváky a srovnání jedné písně v 

podání různých interpretů. 

 

Klíčová slova 

Moderní populární hudba, pěvecká interpretace, hudební žánry, prvky vokální 

interpretace, historie moderní populární hudby, hudební struktura. 

 

Annotation 

The bachelor thesis consists of two parts. The first theoretical part describes measurable 

elements of singing interpretation and their overlapping into modern musical genres. Part 

of it is a historical overview of the development of world popular music and Czech music. 

The second practical part presents the selected musical genres of popular music. Each 

genre is given a brief history, a musical structure, a singing interpretation based on 

interviews with Czech pop singers, and a comparison of one song, performed by different 

artists. 

 

Key words 

Modern popular music, singing interpretation, musical genres, elements of vocal 

interpretation, history of modern popular music, musical structure. 
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1. Úvod 

 

K sepsání této práce mě přivedly dva základní motivační zdroje. Vzhledem k tomu, že 

se již 23 let pohybuji v hudební branži, především v muzikálovém odvětví, a populární 

zpěv vyučuji na konzervatoři i soukromě, pozoruji a srovnávám interpretační postupy 

svých kolegů i žáků. Za svá léta praxe jsem potkala mnoho inspirativních muzikantů, kteří 

mě obohatili. Současně však vnímám, zvláště u mladší generace zpěváků a studentů zpěvu, 

jisté nedostatky. Ty se projevují zejména neschopností proniknout do hlubší podstaty písní 

a osvojit si správné výrazové prostředky různých žánrů. Má studie je tedy věnována 

nejenom studentům, ale všem, kteří se chtějí dozvědět něco více o moderní populární písni 

a různých druzích její pěvecké interpretace. 

Druhým hybatelem se stala moje vlastní potřeba prozkoumat, zda jsou žánrové hranice 

moderní populární hudby ještě zřetelné, či nikoli. Pustila jsem se tedy do pátrání na 

základě rozhovorů a diskuzí s našimi více i méně známými interprety populární hudby. 

U většiny z nich jsem využila svých letitých známostí s nimi, paní Koubkovou, pana 

Suchého a pana Sázavského jsem oslovila pomocí zprostředkovaných kontaktů. 

Při kladených dotazech jsem se zaměřovala na konkrétní prvky vokální interpretace, jakým 

způsobem a v jaké míře tyto prvky používají při své interpretaci žánrů, kterým se věnují. 

Dále mě zajímal jejich pohled na celkový výraz, a co si představují pod samotným pojmem 

pěvecká interpretace. 

První, teoretická část práce, se zaměřuje na jednotlivé prvky vokální interpretace, které 

jsou nějak zjevné či měřitelné. Patří sem intonace, barva hlasu, artikulace a deklamace, 

rytmus, frázování, dynamika, tempo, agogika, mimika a řeč těla. Vedle samotného popisu 

těchto elementů se pokouším naznačit určité rozdíly ve vnímání těchto kategorií mezi 

hudbou populární a artificiální. V dalších kapitolách první části se pak snažím zmapovat 

zásadní mezníky ve vývoji populární hudby světové, především v anglosaských zemích, 

a na závěr uvádím stručnou historii naší české populární hudby. 

V druhé, praktické části práce, se již věnuji konkrétním hudebním žánrům. Z široké 

palety všech žánrů a jejich odnoží jsem si vybrala šest základních, jejichž vymezení je 

zřetelné i pro laického posluchače: jazz, swing, šanson, folk, rock a pop. Ke každému 

z nich přidávám stručný popis historie, hudební strukturu, principy pěveckého projevu 

a konkrétní píseň, jejíž interpretace různými umělci je zde porovnávána. Tuto část práce 

uzavírá pohled pedagogů, kteří vyučují pěveckou interpretaci na konzervatořích. Zde mě 
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zajímal jejich metodický postup při vyučovacích hodinách a pohled na mladou generaci 

interpretů.  

Součástí této práce jsou též přílohy v podobě audio záznamů šesti písní, které jsou 

u jednotlivých žánrů porovnávány, a jejich notové zápisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. Teoretická část 

 

2.1. Vymezení pojmu vokální interpretace 

 

Všeobecný význam slova interpretace (z lat. interpretari – vykládat, překládat, tlumočit, 

posuzovat) lze vysvětlit jako výklad určitého obsahu.
1
 V oblasti hudby se interpretem stává 

člověk tehdy, když provede nějaké hudební dílo. Tedy přeloží faktický či pomyslný notový 

zápis do znějících tónů či zvuků.  

Během dlouhého období historie hudby nebylo možné odlišit tvůrce hudby od 

interpreta. Hudební myšlenka vznikala současně s interpretační tvorbou. Teprve vynález 

notového zápisu tyto dvě složky oddělil a později i založil specifický vztah mezi autorem 

hudby a jejím interpretem, kteří se ani nemusejí znát, mohou žít v úplně jiné době, ale 

přesto mohou skrze hudební zápis prožít porozumění a společnou tvorbu. Po vynalezení 

notopisu se již může mluvit o jakémsi vztahu mezi autorem, jenž dle své vlastní tvůrčí 

invence vytvoří skladbu a zapíše ji do notového partu, a mezi interpretem, který ji 

hudebním nástrojem či hlasem reprodukuje živě. Vývoj interpretace, jakožto samostatného 

hudebního fenoménu, se datuje od 16. Století, kdy již vznikaly teoretické práce ohledně 

„pravidel správné interpretace„ zprvu v projevu vokálním, posléze také instrumentálním. 

V 19. století pak notový zápis dostává přesnou podobu pro dodržování interpretačních 

norem takovým způsobem, aby původní autorův záměr a myšlenka zůstaly zachovány. 

O rozdílnosti v pojetí skladby mezi skladatelem, který se řídil danými estetickými pravidly, 

a interpretem, jenž volil vlastní způsob, bylo během 20. století sepsáno mnoho teoretických 

výzkumných prací.
23

 

„Problematika i. má ve sféře nonartificiální  hudby, zvl. pak jazzu a moderní pop. 

hudby mnoho zvláštních rysů. Velká členitost sféry nonartificiální hudby způsobuje ovšem 

různé modifikace interpretačních přístupů u jednotlivých okruhů a oblastí této hudby, tak 

např. i. šansonů má jiné rysy, než i. jazzové hudby. Budeme-li si vědomi této skutečnosti, 

                                                 
1
Interpretace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2017-06-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpretace. 

 
2
MATZNER, Antonín, POLEDŇÁK, Ivan, WASSENBERGER, Igor a kol. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby I: Část věcná. 2. Praha: Supraphon, o. p., 1983. str. 166. 
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můžeme obrysově formulovat některé specifické rysy i. ve sféře nonartificiální hudby. Tato 

hudba se v četných případech vrací k jednotě skladatele a interpreta nebo různě akcentuje 

jejich role (v improvizovaném jazzu do značné míry splývá skladatel a interpret, v oblasti 

hitově zaměřené moderní pop. hudby vystupuje jako zvl. významná role interpreta). 

Nonartificiální hudba v četných svých projevech nepracuje s notovým zápisem (musí 

v důsledku z toho rezignovat na určité tvůrčí principy, zejména vyšší tektoniku), nebo jej 

využívá jinak než artificiální hudba (notový zápis není závaznou a podrobnou směrnicí, je 

jen východiskem pro improvizační projev). Charakter „díla“ nemá ani tak notový zápis 

sklad. tvůrčí představy, jako nejzdařilejší (technicky zaznamenané) interpretační realizace. 

Zatímco v artificiální  hudbě  je skladatelům přiznáván zvláštní status rozhodujícího článku 

řetězce (jsou vlastními tvůrci hudby), v hudbě nonartificiální jsou většinou sklad. zatlačeni 

do pozadí fungují spíše jen jako součást týmu skladatel – textař – producent – manažer – 

A&P man atd.) a do popředí vstupuje interpret , a to nikoli jako hud. činná osoba, ale jako 

celá lidská osobnost (důležitost osobního projevu, charakteristického zjevu, schopnost 

upoutat pozornost, publicita věnovaná skutečnostem soukromého života atp). 

U nonartificiální hudby se zpravidla neuplatňuje přístup spočívající v realizaci historicky 

vzniknuvšího a tudíž rozlehlého a vůči interpretovi jaksi ‚objektivně stojícího‘ repertoáru, 

ale interpret se zaměřuje na nové, aktuální projevy nebo vlastní (případně pro něj 

přizpůsobované) aktualizace starších projevů.“
 4

 

Z této výše zmíněné citace autorů I. Poledňáka a kolektivu vyplývá, že díky postupu ve 

vývoji samostatná emancipace hudební interpretace (v citaci uváděna pod samostatným 

písmenem i) jako takové, roste do specifických forem a pravidel náležících k danému stylu 

hudebního žánru. 

 

2.2. Prvky vokální interpretace 

 

V následujících prvních kapitolách se tato práce bude ve své teoretické části věnovat 

jednotlivým základním výrazovým prvkům vokální interpretace, s přihlédnutím na 

specifika z oblasti populární hudby. Každý z těchto dílčích aspektů interpretace se podílí 

na celkovém dojmu z poslechu a také formuje osobitý projev interpreta. Patří sem tyto 

prvky: intonace, barva hlasu, artikulace a deklamace, frázování, rytmus, tempo, dynamika, 

                                                 
4
 MATZNER, Antonín, POLEDŇÁK, Ivan, WASSENBERGER, Igor a kol. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby I: Část věcná. 2. Praha: Supraphon, o. p., 1983. str. 167. 
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agogika, mimika a řeč těla. Níže popsané elementy má k dispozici každý interpret a ve 

svém pěveckém projevu s nimi nakládá individuálně s přihlédnutím k hudebnímu žánru, 

kterým se právě zabývá. 

 

2.2.1. Intonace 

 

V artificiální hudbě je vnímána intonace jako základní dovednost každého interpreta 

vokálního i instrumentálního partu. Bez správné intonace nelze provozovat žádný ze žánrů 

vážné hudby. Kromě výjimek v moderní a experimentální hudbě obecně platí rovnice: 

falešný zpěv = nesprávný zpěv. Osvojení intonace není samozřejmé a vyžaduje celou škálu 

dovedností, které zpěvák zčásti získal do vínku jako dispozice a zčásti získává intenzivním 

a dlouhodobým školením. Patří mezi ně citlivý hudební sluch, schopnost správné výškové 

představy tónu, kvalitní použití dechové opory, nebo technicky správné propojování 

blízkých i vzdálených tónů či blízkých i vzdálených vokálů. Na vyšší profesionální úrovni 

se očekává i schopnost odlišovat ladění temperované, se kterým je hudebník odmalička 

konfrontován díky všudypřítomnosti klavíru, od ladění přirozeného, které se liší zejména 

v umístění tercií v kvintakordech a podobá se způsobu, kterým intonují například houslisté. 

Kupříkladu stará vokální polyfonie se bez přirozeného ladění neobejde.  

Samozřejmě, že i v artificiální hudbě se najdou nedůslednosti či nepřesnosti v ladění. 

Například dotahovaní intonace zdola (podjíždění) při nasazení tónu, tak typické pro 

romantickou operu. Pokud ho zpěvák místy použije, činí to zřejmě z technických důvodů, 

pokud ho ale používá stále, může jej posluchač vnímat jako klišé, manýru či zlozvyk. 

Intonační čistota tónu nicméně i přesto zůstává důležitou devízou posluchačského zážitku. 

V populární hudbě požadavek na intonační čistotu není zdaleka tak přísný. V některých 

žánrech dokonce přesná intonace není vůbec nutnou podmínkou pro úspěšnost interpreta. 

Folkoví zpěváci jsou často neškolení muzikanti a jejich devizou bývá charismatické 

provedení obratně složených textů s jednoduchým nápěvem. Rockoví zpěváci používají 

často prostředky, které jsou s klasickým pěveckým školením neslučitelné, jako glissando, 

neintonované a neartikulované zvuky apod. Jazzová hudba či blues dokonce místy 

nepřesnou intonaci doporučuje, protože podporuje charakter nálady skladby (například 

„blue note“, tedy záměrně snížená nota mimo škálu skladby).  

I v populární hudbě lze nalézt mnoho příkladů nepřesné intonace, nebo i vyložených 

intonačních chyb. Jako příklad za všechny poslouží popová klasika. Při poslechu původní 
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nahrávky písně Yesterday z roku 1984 v provedení „Brouka“ Paula McCartneyho 

a srovnání s notovým zápisem je zřejmé, že legendární muzikant se od zápisu na mnohých 

místech odchyluje. V zájmu posílení melancholické nálady skladby používá tu lehké 

glissando, tu malé nepřesnosti, jinde text upřednostní před krystalicky čistou intonací. 

Pokud by se striktně držel zápisu, byla by skladba připravena o jakousi melancholickou 

intimitu, kterou McCartney svou interpretací velmi sugestivně vyvolal. A laskavý čtenář 

musí uznat, že skladba Yesterday, zbavená své melancholické intimity, by zcela ztratila 

kouzlo.  

Tímto popisem text neříká, že v populární hudbě nezáleží na tom, jestli umí interpret 

intonovat. Pokud neumí, obvykle to znamená spoustu času navíc v nahrávacích studiích, 

kde se skladby doslova lepí po kouskách, protože zpěvák má intonační problémy. 

Koneckonců, na pomíjivé scéně populární hudby jsou často stálicemi právě kvalitní 

zpěváci, což dokazuje, že čistá intonace k profesionálnímu zpěvu neodmyslitelně patří. 

Jsou to například klasicky vzdělaný Karel Gott, charismatičtí Sting, Tom Jones, či skvělé 

zpěvačky Barbra Streisand a Ella Fitzgerald.   

 

2.2.2. Barva hlasu 

 

Barva hlasu, tzv. hlasový témbr je dán interpretovi do vínku geny a přírodou. Záleží 

na fyziologicky utvořených mluvních orgánech i rezonančních prostorách artikulačního 

ústrojí. Tímto je ovlivňován počet, výška a síla svrchních harmonických tónů.
5
   

Výše uvedené skutečnosti všeobecně vypovídají o charakteristickém zabarvení hlasu, 

který má každý jedinec na planetě originální. Zajímavá barva hlasu je pro zpěváka 

populární hudby předpokladem větší obliby u publika, tedy i celkové popularity. 

Značný vliv na témbr hlasu má též použití různých hlasových rejstříků. V dnešní 

pěvecké praxi se rozlišuje pět hlasových rejstříků: hrdelní, hrudní, voix-mixte (smíšený), 

hlavový a rejstřík velmi vysokých tónů.
6
 Hrudní rejstřík (hrudní rezonance) dodává hlasu 

potřebnou sílu a má vliv na jeho charakteristické zabarvení, jelikož tento rejstřík je 

                                                 
5
 VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, Jarmila. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké 

pedagogy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-708-2842-0. str. 8. 

 
6
 VYDROVÁ, Jitka. Rady ke zpívání, aneb, Co může zpěvákům poradit odborný lékař. Praha: Práh, 2009. 

ISBN 978-80-7252-252-1. str. 58-60. 
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používán také při běžné přirozené mluvě. Hlavový rejstřík (hlavová rezonance) se pak 

stará o jasnost, kovový třpyt i nosný tón hlasu.
7
  

V populární hudbě je charakteristická barva hlasu mnohdy určující pro konkrétní žánr. 

Zpěváka s čistým světlým hlasem si jde těžko představit jako „leadera“
8
 tvrdé metalové 

skupiny. V komerční sféře také existuje zřejmá souvislost mezi specifickou barvou hlasu 

a oblíbeností u publika. Krom toho fanoušci si výjimečně zabarvený hlas spíš zapamatují 

mezi nepřeberným množstvím hlasů hvězd a hvězdiček, které se na ně linou z rádií či 

televizí. Proto populární zpěváci často vytvářejí barvu uměle, někdy proto, aby se přiblížili 

nějakému popkulturnímu idolu, někdy proto, aby se naopak co možná nejvíce od ostatních 

vymezili. 

U mnohých směrů populární hudby nejdeme typické hlasové zabarvení. V rockové 

hudbě je zvykem používat chraplavý tón, například známý hit zpěváka Kamila Střihavky 

Země vzdálená je dnes proslulý chraplavým zpěvem interpreta. Ovšem není pravidlem, že 

rockový zpěv rovná se chraplavý zpěv. Mezi rockovými stálicemi je řada interpretů 

s čistým kovovým hlasem, např. Joey Tempest (švédská skupina Europe), v Čechách 

Ladislav Křížek nebo Maťo Ďurinda ze slovenské kapely Tublatanka. Svůj hlasový 

témbr příznačně zabarvuje také Lucie Bílá, jejíž repertoár sestává z rockových písní se 

skupinou Arakain, šansonů v klavírním doprovodu P. Maláska i kostelních písní. 

Univerzální projev také využívá zpěvačka Dasha, ač křehké fyzické konstituce, oplývá 

silným až černošským drivem v hlasu, jak je znát z písně Man in the mirror (M. Jackson) 

v jejím podání, kde je slyšet soulový feeling. Naopak v písni Svatá Terezo (z muzikálu 

Carmen) zní její jemný hlavový tón, vyjadřující niternost písně.  

Důležitým faktorem při práci s barvou je mikrofon, v populárních žánrech nezbytná 

proprieta zpěváka. Zpěvák není nucen vyplnit svým hlasem prostor (což je nutný 

požadavek v artificiální hudbě), nechá za sebe pracovat techniku a může se soustředit na 

odstíny barev. Technika navíc dnes může formovat či deformovat zvuk. Základním 

dodávaným efektem z mixážního pultu je tzv. hall, tedy umělé rozšíření prostorové 

dimenze nebo prodloužení dozvuku. Hlas zní při prodloužení dozvuku nosněji a kvalitní 

akustická odezva zpětně inspiruje interpreta a dává mu pohodlný pocit při produkci tónů. 

 

                                                 
7
 VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, Jarmila. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké 

pedagogy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-708-2842-0. str. 7. 

 
8
 Leader, vůdčí osobnost hudební skupiny, může to být instrumentalista nebo zpěvák. 
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2.2.3. Deklamace a artikulace 

 

Správná deklamace spočívá ve spojení přesné artikulace s řízeným používáním 

přízvuku na příslušné slabiky a slova tak, aby byla zachována správná výslovnost jazyka a 

zároveň by měl přednes působit na posluchače svou výrazovostí.
9
 Problém rozdílné 

rytmiky a deklamace v češtině a angličtině řeší interpreti populárních písní velmi často. V 

češtině je specifický problém krátkých vokálů na dlouhých notách, či dlouhých not nad 

slabikotvornými souhláskami.  Navíc melodické a rytmické linie jednotlivých jazyků velmi 

ovlivňují charakter hudby, kterou inspirují. Například italština je typická převahou 

zpěvných vokálů, u češtiny je přízvuk na první slabice, němčina miluje rytmické shluky 

konsonant a staví dlouhé větné celky s významem na posledních slovech atd.   

Problematika deklamace v hudbě má svou poměrně bohatou historii. Už na počátku 

baroka nalezneme celou systematickou disciplínu, která se zabývá tím, jak interpretací 

významných slov podpořit jejich význam a obsah. Italové jí říkají „afektová teorie´“ 

a čerpají z ní třeba při tvorbě raných oper. Jde o zřejmý počátek výrazového zpěvu, který 

má za úkol přenést nejen obsah sdělení, ale i emoční rozměr, který se k tomuto obsahu 

váže.  

Správná deklamace v pěveckém projevu vychází ze stejných pravidel mluveného 

projevu, o kterém píše J. Soukup ve své knize: „Jde tu o správný přednes větných celků, 

slov a slabik, o rychlost řeči a volbu akcentu slovního a větného. Nejdůležitější je, aby se 

zpěvák dopracoval vlastní dikce. Je v ní zahrnuta nejen správná artikulace, ale i to, co 

nazýváme kulturou řeči. Nejde tu už jen o techniku výslovnosti, ale o její sepětí s vnitřním 

prožitkem, který dává řeči rytmus, akcent, tempo, spád, dynamiku, prostě to, čím se liší byť 

po jazykové stránce správně vedený hovor od mluvy posvěceného mistra slova, který je 

pánem svého ‚nástroje‘. Dikce zkrásňuje, zvýrazňuje a produševňuje deklamaci 

a transponuje ji na úroveň umění, dává slovu život, naplňuje je duchem a prohřívá silou 

citu. Je jedním ze základních elementů mistrovské interpretace.“
10

  

V populární hudební praxi se nejmarkantněji projevuje správná deklamace v žánrech 

s důrazem na text, tj. v šansonu a folkové písni. Zejména šanson mnohdy využívá zcela 

mluveného slova, tzv. parlanda. Tímto výrazovým prostředkem dokresluje atmosféru 

                                                 
9
 Deklamace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2013 [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklamace. 

 
10

 SOUKUP, Jaromír. Hlas, zpěv, pěvecké umění. 2. vyd. Praha: Supraphon, 1972. str. 73. 
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svých písní šansonová královna Hana Hegerová, např. Potměšilý host. Mluveným slovem 

prokládá své písně i Jarek Nohavica, třeba v Darmoději. 

  Druhým termínem v této kapitole je artikulace, fenomén tomu předchozímu poměrně 

blízký. Opět souvisí s řečí a jejím správným uchopením. Tentokrát se jedná spíše o práci 

s konsonanty a vokály v rámci správné výslovnosti. Pokud je píseň interpretována 

s vědomím, že ji umělec nezpívá pouze jen tak pro sebe, ale touží svému posluchačskému 

okolí předat její obsah, či dokonce poselství, je nutné, aby bylo dostatečně rozumět textu. 

A k tomu samozřejmě patří správně a srozumitelně vyslovovat, čili artikulovat. 

V mluveném slově se správná výslovnost nazývá odborně ortoepie (z řeckých slov 

orthos – správný, epein – mluvit). Její pravidla jsou platná pro vyslovování jednotlivých 

hlásek, slabik i pro samotné fráze – rytmického členění vět, jejich přízvuku i intonace. Tato 

formulace může navodit pocit strojeného a umělého projevu, ale v praxi je opak pravdou. 

Dotyčného, který tato pravidla při mluvě dodržuje, poslouchá publikum se zaujetím, 

protože jeho řeč působí přirozeně a je rozumět každému slovu. Je třeba se vyvarovat 

možných nástrah v podobě svodů k nesprávné výslovnosti. Poměrně často je například 

slyšet, jak nedůsledný řečník polyká koncovky slov či spojuje slova končící a začínající 

stejnou souhláskou nebo samohláskou.
11

   

Podobnými pravidly by se měl profesionál řídit při textu zpívaném. Jde tedy v první 

řadě o to, přenést přirozenost a srozumitelnost mluvené řeči do zpívané melodie. Pro 

správnou artikulaci slouží spousty cviků určených pro mimické svaly a jazyk. Artikulační 

svalstvo spolu s dechovým svalstvem jsou při zpěvu aktivní a je tedy předpokladem, že by 

měly spolupracovat ve vzájemné koordinaci.  

Mezi českými interprety populárních písní dbají správné výslovnosti třeba Jiří Korn, 

Karel Gott, Marie Rottrová nebo Helena Vondráčková a Aneta Langerová. Ovšem 

nedají se přehlédnout i časté artikulační odchylky u zpěváků, kteří svůj repertoár 

soustřeďují na mladší publikum. Je to časté poangličťování české výslovnosti, což sebou 

nese vlna popularity u anglicky zpívajících interpretů, tudíž touha se přiblížit měkkosti 

tohoto jazyka na rozdíl od tvrdší češtiny.  

 

 

 

                                                 
11

MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika: manuál komunikačních dovedností. Brno: Professional Publishing, 2000. 

ISBN 80-86419-03-7. str. 41. 
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2.2.4. Frázování 

 

Frázování představuje poměrně významnou složku interpretace populární hudby. 

V jazzu či swingu dokonce zásadně rozhoduje o kvalitě interpreta. Jedná se o schopnost 

rytmizovat text uvnitř jednotlivých strof hudby a mnohdy jde daleko za rámec toho, co je 

v notách psáno.  

V mluvené řeči se může stát, že základní souvislá jednotka textu – věta, je příliš 

zdlouhavá a posluchač se pak snadno ztratí v kontinuitě textu. Zde je nutné rozdělit tuto 

větu na menší logické díly: Fráze.
 12

 

V hudbě se frází myslí logická hudební myšlenka, jejíž noty vyjadřují krátký motiv. Ten 

může být vyznačen obloučkem, ale ve většině případů si interpret dle své hudební 

inteligence tento oblouček vytváří sám. Hlavním úkolem interpreta artificiální hudby je 

podat existující notový zápis tak, aby byl atraktivní. Velkou část této atraktivity zajišťuje 

interpretační frázování. Tedy schopnost rozpoznat hudební fráze, jejich počátek, gradaci, 

vrchol a uvolnění, a poté tento průběh vyjádřit svým projevem. Dobrý interpret tím hudbě 

dodává jakousi ´mikrotektoniku´, člení ji tím na srozumitelné celky a činí ji pro diváka 

čitelnější.  

Pěvecká fráze znamená v podstatě to samé. Pro zpěváka se frází myslí melodický úsek, 

který též dává smysl obsahem textu, většinou zazpívaný na jeden nádech, anebo pouze 

s lehkým přídechem. Tok fráze by se neměl narušit, aby působila jako celek.
13

  

Interpreti populární hudby považují správné frázování za vrcholné umění své 

muzikality. Je to speciální disciplína, která se nespokojí pouze s talentem, ale její technika 

se musí pilovat. Frází je obecně myšleno členění hudebních celků na logické dílčí kusy. To 

je vymezení pojmu fráze jako jednoho dílu z mnoha v rámci celku. Součástí dovednosti 

frázovat není jen hledání větších celků, ale také schopnost artikulovat malé rytmické 

figury, nebo jednotlivá slova či sousloví. Tedy takzvané „frázování ve frázi“. 

V instrumentální nonartificiální  hudbě, zvláště jazzu, R&B a swingu, je frázování 

spjaté s artikulací tónů. Interpret si v rámci jedné melodické, či rytmické fráze hraje 

s jednotlivými tóny – jejich způsobem nasazení a úderem, délkami, a akcentací slabik. 

S klidným svědomím je možné použít výraz „hraje“, jelikož speciálně u jazzových 

                                                 
12

 MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika: manuál komunikačních dovedností. Brno: Professional Publishing, 2000. 

ISBN 80-86419-03-7. str. 52. 

 
13

 VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, Jarmila. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké 

pedagogy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-708-2842-0. str. 57. 
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sólových instrumentalistů je frázování-artikulace v rámci jedné hudební fráze místem pro 

osobité tvoření tónů.
14

  

Sólový zpěvák má v tomto případě stejnou libovůli jako sólový hráč. Notový zápis 

interpretovi slouží jako hrubá kostra, podle které se orientuje v melodické linii, harmonii 

a formě. Ve frázování je ponechána umělci volnost, díky níž zanechává písni svoji 

autenticitu a originální obtisk.
15

 V tomto případě záleží na invenci a muzikálním cítění 

samotného interpreta, a to především rytmickými variacemi v nasazování slabik na různé 

doby a též manipulováním s délkovými hodnotami not. Vzniká tak spousta kombinací, jak 

s jednou frází pracovat, což se vyplatí kupříkladu ve slokách či strofických refrénech. 

Interpret se také může vymanit z možné jednotvárnosti písně.  

Mistrem tohoto osobitého frázování je Daniel Bárta, který tuto disciplínu během své 

kariéry dokázal vyšperkovat k dokonalosti. To je patrné zvláště při poslechu jeho 

autorských desek – Entropicture a Illustratosphere. Jeho světovými protějšky v této 

disciplíně jsou například Sting nebo Bobby McFerrin. 

Některé hudební žánry mají své specifické frázování. Swingový zpěvák používá typický 

tečkovaný rytmus, například Jan Smigmator v písni Time to swing. O rockových písních 

často kolují zmínky, že je pro ně příznačné frázování striktně na dobu. V uměleckém art 

rocku nebo rocku v kombinaci s jinými žánry to rozhodně nemusí být pravidlem, což 

potvrzují nahrávky od Pink Floyd. Také zpěvák Joey Tempest ze skupiny Europe (slavná 

rocková skupina 80. let) používá v notoricky známé skladbě It’s the final countdown 

předražené doby i trioly. Soulové frázování je zase známo svým cítěním důrazu lehce za 

dobou, či lépe řečeno na jejím konci. Pro toto je v hudební hantýrce používán výraz „laid 

back“, což jsou nuance v notách těžko zapsatelné.
16

 Patrné je to z nahrávek Arethy 

Franklin - Natural woman nebo Jenifer Hudson – I am changing. 

Je předpokladem, že podle precizně rytmického frázování se velmi záhy pozná, do jaké 

míry je interpret muzikální a jaké má hudební cítění. Kupříkladu profesionální muzikanti 

vědí, že je potřeba ctít tzv. dobu na zdvih. Pokud se tak neděje, odhalí se nedostatek 

                                                 
14

 MATZNER, Antonín, POLEDŇÁK, Ivan, WASSENBERGER, Igor a kol. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby I: Část věcná. 2. Praha: Supraphon, o. p., 1983. str. 103. 

 
15

 Podle ústního sdělení Víta Sázavského (zpěvák, pedagog interpretace), použito z osobního rozhovoru, dne 

16. 2. 2017. 

 
16

 Profesionální muzikanti (zvláště bubeníci) vnímají jednu dobu jako časový prostor, ve kterém svůj úder 

tónu nasadí na jeho začátku, uprostřed nebo na konci. (Podle ústního sdělení profesionálních hudebníků 

Hudebního divadla v Karlíně, dne 10. 3. 2017). 
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potřebného citu pro frázování.
17

 Pokud zpěváci techniku frázování ovládají spolu s dalšími 

pěveckými nezbytnostmi, pro posluchače je radostí jejich vokální projev poslouchat.  

 

2.2.5. Rytmus 

 

 Rytmus (z řeckého slova rhytmos – téct) je pojem znázorňující různé druhy pohybu, 

jež organizuje časová posloupnost. Je vnímán od nepaměti jako spousty jiných přírodních 

jevů (střídání dne a noci, ročních období), biologických (srdeční tep, střídání nádechu 

a výdechu) i tělesných pochodů našeho organismu (střídání nohou při chůzi). Novorozeně 

již rytmus registruje v lůně matky a jeho pravidelnost je důležitým faktorem pro vývoj celé 

jeho lidské osobnosti.
18

  

Na definici pojmu hudební rytmus se v odborné literatuře názory různí. Ze všeobecného 

hlediska se jedná o sluchové vnímání zvukových impulsů, ať již pravidelných, či 

nepravidelných. Ucho muzikanta pak člení tyto impulzy do rytmických figur, které jsou 

základním bodem pro hudební analýzu. Rytmus sám o sobě může existovat i bez melodie 

(např. africké bubnování), ale ta se už bez rytmu neobejde, je na něm závislá, stejně jako 

harmonie. Tyto komponenty k sobě neodmyslitelně patří.
19

  

Mezi složky rytmu patří puls – základní časová jednotka, metrum – počet přízvučných 

a nepřízvučných dob v taktu, délky tónů, tempo – zajišťuje povědomí o rychlosti skladby 

a hybnost – tok proudu hudby. Z  pohledu posluchače i interpreta jsou tyto elementy 

nezbytné pro organizaci vnímání hudby v čase.
20

  

Rytmické figury, opřené o rozdílnou a měřitelnou délku not, přišly do artificiální hudby 

poměrně pozdě. Jejich existence si vyžádala úpravu notace, ale ještě v období pozdní 

renesance se výrazné rytmické figury objevovaly spíše v jednoduché světské a taneční 

hudbě. Oficiální duchovní směr stavěl stále především na vokální linii a její pečlivé 

imitaci. Samozřejmě, že si skladatelé zkusili v rámci liturgické hudby i izorytmická moteta 

                                                 
17

 Podle ústního sdělení Kamila Střihavky (zpěvák), použito z osobního rozhovoru, dne 21. 2. 2017. 

 
18

 ČEPKOVÁ, Martina. INTONAČNÍ A RYTMICKÝ VÝCVIK V HODINÁCH HUDEBNÍ VÝCHOVY NA 1. 

STUPNI ZŠ. [online]. Liberec, 2011 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: 

https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/10508/mgr_18961.pdf?sequence=1. Diplomová práce. 

Technická univerzita v Liberci. Vedoucí práce MgA. Zuzana Bubeníčková. str. 35.  

  
19

 CROSSLEY, Peter. Rythm Music: musical rythm [online]. [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/art/rhythm-music. 

 
20

 SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 

978-80-246-2060-2. str. 136-140.   
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a podobné experimenty, ale teprve barokní hudba začala používat rytmus jako přiznanou 

devizu hudebního sdělení. Od počátku se rytmus vázal nějakým způsobem k pohybu 

a tanci, výrazné rytmické figury různých tanců renesančních suit se vtělily do oficiálních 

částí pozdějších hudebních forem.  

Pro populární hudbu představuje rytmus jeden ze základních kamenů formy. Bubeník 

v populární hudbě bývá obvykle mnohem vytíženější a koneckonců i váženější osoba, než 

v hudbě artificiální. Výrazná většina populární hudební produkce byla zamýšlena přímo 

k tanci, a proto se v ní najde často pravidelný či dokonce stereotypní rytmus. V některých 

moderních odvětvích (například techno) došlo zjednodušování hudby tak daleko, že už v ní 

nezbylo téměř nic než elektronicky vyrobená rytmická složka.  

Složitější a propracovanější rytmus se objevuje v jazzu a swingu. Je to časté střídání 

nepravidelného metra, synkopy a tečkovaný rytmus, bez kterého se neobejde žádná 

swingová píseň. To potvrzují desky swingových králů Franka Sinatry, Tonyho Benneta 

i českého interpreta Karla Hály. Složenými metrorymickými útvary se vyznačuje známá 

instrumentální jazzová skladba Take five (P. Desmond), – 5/4 takt, také  Blue rondo ala 

turk (D. Brubeck) je psaná v 9/8 taktu. Střídáním těchto útvarů se v moderním jazzu 

záměrně uplatňuje polyrytmika, např. Radujme se, veselme se (Karel Velebný) nebo 

experimentální tvorba Dona Ellise.
21

  

V art rocku, proudu vybočujícího z „mainstreamu“, se též objevují skladby střídavého 

rytmu. Příkladným typem je muzikálová píseň z rockové opery Jesus Christ Superstar – 

Getsemanne (V zahradě Getsemanské), kde se střídá čtyřdobé metrum s 5/8 taktem, včetně 

změny tempa. Představitelem art rocku byla též londýnská skupina Genesis, v jejíchž 

skladbách Firth of Fifth nebo Supper’s Ready se objevuje střídavý rytmus. 

Jedním ze zajímavých tempových označení v rytmu, z hlediska pěvecké interpretace, je 

rubato (neklidně, trhavě
22

), kde tempo daného rytmu je různě pohyblivé a nedá se nijak 

matematicky spočítat. Skladatel díla zde nelpí na přísném dodržení tempového označení 

a dává interpretovi možnost zacházet s tempem volně dle svého citu. Rubato se často 

vyskytuje v šansonu, například Milord (Edith Piaf). 

Z rytmického úhlu pohledu se dá říci, že populární hudba v drtivé většině své historie 

cílí svoji produkci na masové publikum. Nežádá hudební vzdělání, chce pobavit, naplnit 
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 MATZNER, Antonín, POLEDŇÁK, Ivan, WASSENBERGER, Igor a kol. Encyklopedie jazzu a moderní 

populární hudby I: Část věcná. 2. Praha: Supraphon, o. p., 1983. str. 231. 
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 ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8. vyd., v Editio Bärenreiter Praha vyd. 2. Praha: Editio Bärenreiter 

Praha, 2003. ISBN 80-86385-21-3. str. 41. 
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posluchačovo očekávání a dosáhnout efektu, kdy si lidé budou pamatovat její výrazné 

rytmicko-melodické figury. K tomu slouží výrazný podíl pravidelného rytmu jako ideální 

pomocník.   

 

2.2.6. Tempo  

 

Tempo má v hudební skladbě velmi významnou roli: stará se o soudržnost všech 

produkčních složek – hudebního doprovodu i zpívané melodie. Pokud je tempo konstantní, 

znamená to, že se s mechanickou pravidelností opakují základní počítací jednotky, pak 

tempo vnáší do hudebního toku jasný řád, dle kterého se dá lehce orientovat.
23

  

Jak už bylo řečeno v jedné z předešlých kapitol, tempo zadává údaj o rychlosti skladby 

tak, jak je autorem dána. Samozřejmě tento výrazový prvek je v pěveckém projevu vždy 

věcí relativní, ne absolutní. Ovlivňují jej faktory, jako vlastní cítění interpreta a jeho pojem 

o daném tempu. Dále je to akustika prostoru, ve kterém se produkce koná. Z praxe je 

známo, že pokud má tón v sále dlouhý dozvuk, je nutné volit tempo takové, aby se zvuk 

netříštil díky jeho přílišně rychlému nasazení. V populární hudbě je obvyklé používat při 

živých produkcích zvukovou aparaturu, a v takovýchto případech se o akustiku v sále stará 

zvukový mistr tak, aby jakékoli zvolené tempo mělo adekvátní zvukové prostředí. 

 Pro interprety bývá někdy těžké udržet konstantní tempo. Za doprovodu instrumentální 

složky je to samozřejmě jednodušší. Ovšem existují případy interpretace při zpěvu 

a capella, v nichž je určené i volené tempo písně nesnadné udržet. Nejčastější chybou bývá 

nedodržení rytmické pauzy a zpěvák bezprostředně po ukončení zpívané fráze navazuje 

rovnou frází další. Právě v těchto chvílích se pozná, jestli má interpret správné rytmické 

cítění a je muzikální.  

Další nemilou záležitostí bývá skutečnost při živé produkci, kdy zpěvákovi tempo 

doprovodné instrumentální složky nevyhovuje, například z důvodu náročného udýchání 

melodických frází. Někteří interpreti se pak snaží v průběhu písně tempo změnit 

popoháněním, nebo vědomým brzděním ve svém vokálního projevu. To nikdy nepůsobí 

dobře na posluchače, který nemá ponětí, co se děje a má tak zkažený celkový dojem 

z produkce. Je tedy na zpěvákově inteligenci, aby v tu chvíli potlačil své vlastní ego a 

smířil se s nastoleným tempem a nenásobil tak vzniklý problém. 

                                                 
23

 ZICH, Jaroslav. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Editio Supraphon, 1975. str. 26. 
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Skladatelé v populární hudební branži, podobně jako skladatelé hudby vážné, při tvorbě 

svých písní též dávají interpretovi znát svůj záměr o daném tempu, které by se mělo ctít. 

Spousta interpretů je zároveň i autory a zde je práce s písní o to snadnější, jelikož je 

v podstatě psána na tělo samotnému interpretovi, což se samozřejmě týká také rychlosti 

skladby. Zpěvák-autor tak ví, jak vhodné tempo si zvolí, například kvůli nádechům mezi 

frázemi. V některých žánrech, třeba popu nebo rocku, je zapotřebí psané tempo dodržovat, 

už vzhledem k umocnění atmosféry či daného stylu. Slavné popové baladě Hallelujah od 

Leonarda Cohena by jen stěží slušelo rychlé tempo diskotékové verze. Zato legendární 

hit Sunny autora Bobbyho Hebba se dočkal mnoha cover verzí (nová nahrávka hitu, který 

původně proslavil jiný umělec) v podání slavných zpěváků a zpěvaček, včetně různých 

tempových obměn. Tomuto songu sluší jak rychlé tempo v podání Jamese Browna, tak i 

to více pohodové od Stevieho Wondera nebo Jamiroquaje. Cover verzi svého vlastního 

hitu Být stále mlád (originál od skupiny Alphaville) se neubránil ani Karel Gott a ve 

spolupráci s německým raperem Bushido feat ji přezpíval do němčiny v rychlejším tempu 

stylu rapu.  

Také spousta swingových a jazzových písní nabízí volbu různě rychlých temp. Třeba 

známý swingový hit All of me nazpívala spousta slavných hvězd (Frank Sinatra, Billy 

Holiday, George Benson nebo Michael Bublé), v různých instrumentálních aranžích, 

včetně proměnlivých variant tempa.  

 

2.2.7. Dynamika 

 

 Další důležitou interpretační dovedností je umět využívat dynamický vývoj v rámci 

jednoho tónu jak v jedné jediné frázi, tak i v celé písni. Rozmanitá dynamičnost hlasového 

projevu je prospěšná nejenom ve zpěvu, ale i u mluveného přednesu. Týká se to například 

přednášek pedagogů ve škole, projevů různých politických nebo kulturních osobností na 

veřejnosti, či samotného hereckého projevu v činohře. Zde všude je zapotřebí vymanit se 

z monotónní intonace a zkrášlit mluvené slovo dynamickými změnami v hlase, za účelem 

vygradovat pointu. Je záhodno vědět, kdy a jaká slova zdůraznit, nebo naopak ztišením 

hlasitosti navodit napjatou atmosféru, která zvýší pozornost přítomných, v takovém 

případě lze pak snáze zaujmout své okolí. Totéž platí také o interpretaci jakékoli písně, kde 

dynamika stupňuje její emoce, obsah a celkovou formu. 
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V artificiální hudební skladbě či písni bývá často dynamika předepsaná autorem a bývá 

spjata s melodickým vývojem ve frázi. Ve starších hudebních stylech spolu 

korespondovaly stoupající melodie i zesilující se dynamika a stejným způsobem i naopak, 

ale například v romantismu již toto sepjetí není tak úzké a nemusí být pravidlem. Ze 

základů pěvecké techniky je dané, že každá fráze má svůj dynamický vývoj: začátek, 

vrchol a konec. Zpěvák těchto dynamických kontrastů využívá zejména k účelům 

vyjádření atmosféry dané písně s přihlédnutím k hudebnímu stylu. Ovšem zpěvní 

dynamika, vzhledem k individuálnosti každého lidského hlasu, je pojmem relativním. 

Záleží na daných vlastnostech hlasu, které určují jeho přirozený fond. Forte u jednoho 

zpěváka může znít jako mezzoforte u zpěváka druhého, který zpívá dle svých možností 

stejnou intenzitou jako zpěvák první.
24

  

V současném jazzu a populární hudbě se interpret předepsané dynamiky úplně držet 

nemusí, pokud vůbec předepsaná je. Zpěváci pracují s dynamikou spíše stupňovitě, tedy 

nemusí jít striktně ruku v ruce s tektonickou výstavbou fráze, ale je jim zde ponechán 

prostor pro improvizaci a vlastní dynamické cítění. Rozdíly v dynamice se týkají spíše 

jednotlivých tónů ve frázi, které jsou individualizovány.
25

  

Dynamika je důležitým výrazovým prostředkem všech žánrů populární hudby. Dávno je 

třeba vyvrácen mýtus o používání výhradně neměnné silné intenzity v rockové písni. 

Zkušení rockeři dobře vědí, jak moc je důležité umět píseň dynamicky vygradovat. To 

dokazuje slavný song od skupiny Led Zeppelin Stairway to heaven. Ale i rockové pecky 

stejně značné síly od začátku do konce, jako Eye of the tiger (skupina Survivor), mají svůj 

význam a smysl. Mezi šansony jsou též písně, obsahující emotivní dynamické stupně, třeba 

známá Non, Je ne Regrette rien (Edith Piaf). Naopak jeden z nejznámějších šansonů Hany 

Hegerové – Čerešně, zní po celou dobu v mezzo-pianu a své napětí tak ani na okamžik 

neztratí.  

Při živých koncertních produkcích je důležitým elementem, ovlivňujícím dynamiku 

zpěvákova vokálního projevu, používání technické ozvučné aparatury. A tudíž nezbytná 

interpretova rekvizita a tou je mikrofon. Pokud má interpret kvalitní mikrofon, může si 

dovolit daleko větší dynamické rozdíly ve svém vokálním projevu, od nejjemnějších až po 

ty nejvypjatější silné tóny. Předpokladem je mít k ruce šikovného zvukaře, který se stará 
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o kvalitní poslech v odposlechových reproduktorech na podiu i celkový zvuk do sálu. Od 

interpreta se očekává umět práci s mikrofonem, myslí se tím - kam se pohnou ústa, tam 

vede i ruka držící mikrofon se 45stupňovým sklonem k bradě. Navíc, sladěná koordinace 

všech těchto zvukových aspektů šetří zpěvákovy hlasivky, díky komfortnímu pocitu při 

zpěvu. V opačném případě, například pokud se zpěvák špatně slyší, nutí jej to 

k nadměrnému a často neadekvátně hlasitému projevu, nemluvě o přepínání hlasivek. 

 

2.2.8. Agogika 

 

Agogika výrazně souvisí s dynamikou a vývojem melodie v rámci jedné fráze. 

Umocňuje tak celkový kontrast mezi spádem a klidem. To znamená: pokud postup tónů 

graduje samotným pohybem melodie směrem nahoru, může se zvýraznit ještě gradací 

v tempu. To samé se děje v případě opačném, když se nepatrně zpomalí melodie stagnující. 

Tyto změny tempových odstínů se ovšem dějí tak, aby se nenarušilo povědomí 

o konstantním soudržném tempu skladby, a posluchač si tyto odchylky v podstatě 

neuvědomuje.
26

 Podobně jako u frázování, dynamiky nebo improvizace zde záleží 

především na interpretovi a jeho vkusnému cítění a pochopení skladby, jak s tímto 

výrazovým elementem naloží.
27

  

V hudbě artificiální je obvyklé, že každá skladba či píseň je autorem daná tempovým 

označením, a interpret se snaží s menšími odchylkami tomuto vyhovět. Dodržení daného 

tempa jde neodmyslitelně ruku v ruce s rytmickým cítěním a vycvičeným sluchem. 

Agogika v tempu má podobnou funkci jako dynamika ve frázi, ve které se stará o její 

vnitřní hybnost, což má opět za účinek vytržení z unylosti. Ne všechny skladby mají stálé 

tempo od svého začátku až do konce. Pro srovnání stačí poslechnout si dílo čistě 

klasicistní, které má pevný řád ve své struktuře i tempu, tak dílo z období romantizmu, kde 

se snoubí evoluční prvky agogiky, tempa, rytmu i melodie. 

Na poli populární hudby se vyjímá šanson, jako typický představitel rozmanité agogiky. 

Při poslechu písně Co mi dáš (Hana Hegerová) si lze všimnout agogických a tempových 

změn, které podtrhují samotný obsah textu. K výrazné agogice se uchyluje i Hana 

Zagorová při interpretaci písně Už nemám křídla (originál – Je ne suis qu'une chanson). 
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Také jazzová královna Ella Fitzgerald ukazuje v slavné Summertime práci s výraznou 

agogikou v podobě dlouze držených tónů i rychlých běhů vzestupné melodie.  

S tempem i agogikou by měl zpěvák zacházet s potřebnou mírou vkusu a zejména tak, 

aby především splňovaly svůj účel ve skladbě. Zpomalit nebo naopak zrychlit hybnost 

fráze je běžné, ovšem za podmínek, že umělecká invence nepřesáhne její harmonické 

hranice. Mnohdy se stává, že při chybějící soudnosti se interpret stále více uchyluje 

k nesmyslnému protahování délky korun nebo zbytečnému držení vysokých tónů. Při 

stereotypním používání těchto prvků dochází ke vzniku takzvaných manýr.
28

  Je tedy 

žádoucí, aby se interpret naučil s agogikou pracovat s opatrností, vkusem a citem. 

 

2.2.9. Mimika a řeč těla 

 

Jevištní interpret není pouze nástroj vyluzující zvuk, nýbrž osobnost, která publiku 

odhaluje své pocity a emoce, jakými hudbu vnímá, a to vše touží předat. A zde přichází na 

řadu i vizuální stránka celkového zpěvákova výrazu. Je záhodno si s čistým svědomím 

přiznat skutečnost, že interpretovo vystupování je pro diváky poutavější, pokud jeho projev 

nelahodí pouze sluchu, ale také oku. V  populární branži je tento výrazový projev úzce 

spjat s celkovou vizáží interpreta, která je důležitou součástí jeho image. To vše se 

podepisuje na míře jeho popularity. 

Gesta rukou, mimika obličeje i řeč celého těla patří mezi nonverbální komunikační 

prvky, pomocí kterých dává dotyčný najevo své pocity a určitý postoj. Jsou to v podstatě 

signály protějšku, aby pochopil, co se vnitřně odehrává v osobě, která s ním komunikuje. 

Výzkumem mluveného projevu se dokonce zjistilo, že pro zaujmutí pozornosti pouhých 

7 % náleží obsahové stránce a celých 93% zabírá nonverbální komunikace a způsob, jakým 

jsou slova řečena.
29

 Není tedy divu, že samotná vizuální stránka u pěveckého interpreta 

diváka tolik zajímá. 

Stejně tak, jako zpěv, měla by být i komunikace těla vědomá. Každý pohyb či gesto při 

pěveckém projevu by měly mít smysl a nedít se bezděčně bez interpretova vědomí, ale 
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ory/zobraz_cast.pl%3Fcast%3D6149+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz. 

 



25 

 

dbát obsahu textu a celkové atmosféry písně. Též je třeba vyvarovat se množství totožných 

opakujících se gest, která vedou ke klišé a manýrám. Znamená to mít pod kontrolou gesta i 

koordinaci celého těla, rovněž jako herec, politik, modelka či přednášející, kterým slouží 

vědomá neverbální komunikace jako základní prostředek k jejich profesi.
30

  

Ze základů pěvecké techniky je známo, jak je důležitý pěvecký postoj. Ten má vliv na 

správné dýchání a volný tón. Je vhodné mít to na paměti při náročnějším pěveckém partu 

a během výrazového přednesu stát s rozloženou vahou na obou nohách a mít uvolněné 

horní partie v oblasti hrudníku, ramen a krční páteře.
31

   

Vhodný pohyb a gesta interpreta oprostí od ztuhlé topornosti a dodají mu potřebnou 

energii a sebevědomé vystupování umělecké osobnosti. A totéž platí o mimice, tedy 

o celkovém výrazu obličeje, jímž lze vyjádřit spoustu emočních poloh. Zde je na místě 

obezřetnost, jelikož výraz v obličeji dokáže odhalit vnitřní rozpoložení. Pokud interpret ví 

o chybě, kterou právě udělal, ať již zapomenutý text nebo faleš tónu, pak by tato 

nepříjemná skutečnost měla zůstat pouze v jeho vědomí, ale nedoputovat již do povědomí 

diváka.  

Opomenout nelze též pohled očí. Je naivní myslet si, že divák nepozná interpretovu 

nezaujatost, nesoustředěnost nebo dokonce lhostejnost vůči zpívané písni a jejímu obsahu. 

V očích se jeví pravdivost citu, kterou umělec do svého pěveckého výrazu dává. Mnoho 

interpretů příliš často nechává při zpěvu oči zavřené. Důvodů může být více, třeba 

vytvoření imaginární intimity pro lepší vcítění se do nálady písně a také to může být 

domnělá „berlička“ pro lepší soustředěnost při tvorbě intonačně těžších tónů.
32

  

Vzhledem k množství taneční hudby v současné populární branži je běžné disponovat 

vedle zpěvu též tanečními vlohami. Světové koncertní show slavných hvězd M. Jacksona 

nebo Madonny jsou přímo postavené na precizních a složitých choreografiích 

s profesionálními tanečníky. Mistrem tanečních kreací na pódiu byl James Brown, 

například na ukázce živého záznamu z T.A.M.I. show roku 1964 ukazuje geniální práci 
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nohou při krokových variacích. Tento styl inspiroval pozdějšího krále popu Michaela 

Jacksona a dnes čerpá z tohoto stylu i talentovaný Bruno Mars. Mezi české interprety, 

kteří zakládají svá koncertní vystoupení na kombinaci zpěvu a tance, patří již dlouho Jiří 

Korn (Break dance, Hotel Ritz). Také Helena Vondráčková, Lucie Vondráčková nebo 

Dara Rolins nešetří tanečními kreacemi. Z mladších celebrit stojí v tomto ohledu za 

zmínku Sámer Issa. 

Jsou žánry, které přímo vybízejí k výrazné mimice. Rockoví, popoví i souloví interpreti 

při svých vysoko exponovaných tónech odkrývají často horní ret až na dásně. Tento výraz 

je přirozený afroamerickým zpěvákům, díky fyziognomické stavbě čelistí. Z řady 

světových hvězd lze jmenovat Raye Charlese, Stevieho Wondera, Whitney Houston 

nebo Tinu Turner. Značnou práci s mimikou lze pozorovat i u českých interpretů, třeba 

Kamila Střihavky, Lucie Bílé či Vojty Dyka. Šanson představuje žánr, který má díky své 

historii blíže k teatrálnímu projevu, a tedy v něm lze použít výrazná gesta i mimiku. Stejně 

tak existují i opačné případy. Hana Hegerová nebo Zuzana Navarová – skvělé 

šansoniérky, které někdy pouze stály, nemusely dělat žádná zbytečná gesta ani pohyby, 

přesto stačil jen výraz v očích, kterým bylo řečeno vše. 
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2.3. Populární hudba 

 

Termín populární hudba by se dal vymezit jako jeden ze základních prvků 

nonartificiální hudby, který se vyvíjel z vlivů forem tradiční evropské populární hudby 

a jejich odnoží, především z hudebního folkloru anglosaských a románských zemí 

a afroamerické hudby a jazzu.
33

  

Podmínky pro vznik hudebních žánrů moderní populární hudby byly vytvářeny 

geografickým, etnickým a kulturně společenským prostředím v jednotlivých oblastech, kde 

se styly vyskytovaly. V 19. a 20. století byl střediskem vývoje jazz v USA, ovlivněný 

rozvíjejícím se kapitalismem, který pronikl i do rozlehlých relativně izolovaných oblastí 

přistěhovaleckých vln. Následně se odehrává dramatický proces v podobě míšení 

nejrůznějších folklorních zdrojů (francouzských, španělských, anglosaských, slovanských, 

čínských a černošské hudby), tím pádem je příznačné typové rozpětí této hudby. Z tohoto 

procesu se dokázaly emancipovat konzumní styly, které se byly schopny prosadit aktuální 

tématikou.
34

  

Na území Evropy se v tamějších poměrech vytvářel protiklad v podobě vyhraněných 

stylů nonartificiální hudby, vzhledem k mnohaleté tradici vážné hudby, které jsou spjaty 

vždy s konkrétním etnickým teritoriem a jeho historickým folklorem. Zde se již v druhé 

polovině 19. století vytvořil repertoárový okruh, označovaný dnes jako tradiční populární 

hudba. Tradiční ve smyslu národní kultury, která se projevuje tanečními, pochodovými a 

přednesovými skladbami s příznačným instrumentálním obsazením. Teprve začátkem 20. 

století do Evropy začaly pronikat ohlasy americké populární hudby, které s sebou přinášely 

progresivní prvky a působily jako vítané exotikum. Zejména podněty spjaté s jazzem 

formovaly nový a časově mladší okruh, později označovaný jako moderní populární 

hudba.
35

 

Specifické rysy moderní populární hudby mají několik rovin: 

1) Projevy afroamerického folkloru a jazzu – charakteristický tónový ideál vyznačující 

se převážnou homofonií, výrazná zapamatovatelná melodie, odchylky v intonačním cítění 
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(blue notes – intervaly se záměrem nepřesné intonace, vyskytují se na 3. a 7. stupni dur 

stupnice, v moderním jazzu na 2. a 5. stupni, pohybují se ve čtvrttónových vzdálenostech, 

vzniklý efekt je typickým pro styl blues)
36

, originální metrorytmika kombinující synkopy 

a latentní ostinátní off beat (viz kapitola 3.2.2.) s jazzovým frázováním, tendence 

k překonávání jednoduchosti harmonie, skladby mají 32 nebo 12taktovou malou písňovou 

formu, v instrumentálním obsazení dominují bicí nástroje a dechové sekce (saxofon). 

2) Přesun skladatelovy tvůrčí priority ve prospěch priority interpreta – tvůrčí přínos 

skladatele je více anonymní a skladatel je upozaděn dominantním postem zpěváka, jehož 

interpretace nabývá originální zvukové a výrazové stylizace; původní autorský záměr tak 

prochází variačním procesem, jenž vyplývá z vlivů vyhraněných žánrů (chraplavý tón 

v jazzu a rocku, procítěný soulový projev, polo parlando v muzikálovém provedení); 

vytváří se autorsko-produkční tým – zpěvák, skladatel, textař, aranžér a producent. 

3) Vznik a rozvoj sdělovacích prostředků – masová média (rozhlas, gramofonový 

průmysl, kinematografie), zdokonalování elektroakustiky; sdělovací technika je klíčovým 

zprostředkovatelem hudebního dění posluchačům. 

4) Rozsáhlý průmyslový obchod – díky němu se hudební průmysl zařadil mezi 

nejefektivnější průmyslová odvětví.
37

 

 

2.3.1. Světové dějiny moderní populární hudby 

                

2.3.1.1. 20. – 40. léta 

 

V průběhu 19. a 20. století se v USA vlivem jazzu vytváří bohatý komplex vyhraněných 

stylů, které jsou charakterizovány přítomností afroamerických prostředků, v každém žánru 

více nebo méně zastoupených. Tyto žánry se navzájem ovlivňují a vytváří zlatý věk jazzu, 

pro nějž jsou nositeli taneční orchestry, které interpretovaly dobové populární písně 

s nástrojovým obsazením saxofonů, žesťů a bicích nástrojů. Vznikaly první nahrávky – 

r. 1919 skladba Mary, dosáhla prodeje 300 tisíc desek. Titul krále jazzu dostává Paul 

Whitman se svým nejslavnějším tanečním orchestrem té doby. Kromě těchto orchestrů 

přispívají k popularizaci tehdejší hudby také hudební divadla se staršími formami operety 
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a též revuální show s černošským baletním souborem. Pro tyto revue psali později slavní 

skladatelé, například George Gershwin. Rok 1923 sebou přináší módní vlnu charlestonu – 

jazzového tance.
38

  

V první polovině 20. st. se dostává do popředí hudební film, jehož nejslavnější titul byl 

Jazzový zpěvák, který proslavil Ala Jolsona – ruského žida, jenž byl pro roli namaskován 

na afroameričana. Ve dvacátých letech zraje celá plejáda skladatelů-písničkářů 

s významnými hity, např. The man I love (Gershwin), kteří pocházejí z venkovských 

oblastí a vkládají do písní prosté popěvky spontánního melodického nápadu. Jejich 

dlouholetá praxe se posléze vyznačuje harmonickou a formovou vyzrálostí. Patří sem Irvin 

Berling, Cole Potter, Richard Rodgers a Jerome Kern – autor muzikálu Show boat.
39

 

Ve 30. letech nastupuje swing, vlivem pronikání jazzu pomocí zvukového hudebního 

filmu (např. King of jazz), ve kterém se prosazují tančící herci jako Fred Astair. Spolu 

s Ginger Rodgers představují nový typ umění ve spojení herectví, zpěvu a tance. Dalším 

popularizačním prvkem moderní hudby je rozhlas svými živými přenosy z kaváren 

a tanečních podniků. Zde se objevují žebříčky hitů – od roku 1935 to je pravidelný pořad 

Hitparade, přinášející nejžádanější písně. Stejným způsobem se do popředí dostávají 

populární pěvečtí interpreti a taneční orchestry. Tehdejší populární píseň absorbuje typ 

afroamerické hudebnosti – rytmus a témbr latinskoamerické hudby, což se projevuje 

v nových populárních tancích (např. rumba).
40

  

Vlna swingu je pro moderní populární hudbu rozhodujícím stylem, který se vytváří 

uprostřed jazzu a díky svým výrazovým prvkům má širší posluchačský zájem a jazz tím 

popularizuje. Harmonie jsou bohatší, písňová forma propracovanější a po interpretační 

stránce je znát práce se složitější rytmikou a frázováním, včetně intonačních odchylek. 

Tyto charakteristické prvky jazzu byly asimilovány do jiných okruhů moderní populární 

hudby. Typickým instrumentálním swingovým tělesem je big band (3-5členná sekce 

saxofonů, 8členná sekce žesťů a rytmická skupina, smyčce jsou již pouhým doplňkem pro 

potřeby k doprovodům divadla nebo filmu).
41
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Doba je příznivá spíše pro taneční orchestry než samotné interprety. Mezi první 

zpěváky, kteří se začali prosazovat, patřili Rudy Vallee, Bing Crosby a také Ella 

Fitzgerald. Písně zrají také po textové stránce svým inteligentním vtipem, narážkami 

i asociacemi. Vznikají též první evergreeny s velkými melodickými invencemi a 

harmonickými zvraty – All the tings you are (Jerome Kern), Over the rainbow (Harold 

Arlen).
42

 

V období stále doznívajícího swingu let čtyřicátých se jazz a moderní populární hudba 

vyvíjejí ve dvou paralelách. Jazz má svůj vlastní okruh náročnějších posluchačů 

a přetrvává jako samostatný stylový druh s menším nástrojovým obsazením. Udržují se 

nadále jen ty jazzové big bandy, které vyhovují novým požadavkům, např. orchestr 

Glenna Millera. Stále větší prostor se dostává zpěvákům. Proslulý Frank Sinatra byl 

jedním z prvních, kvůli kterým propukaly davy v masovou hysterii, zvláště z řad dámského 

publika. Přinesl nová měřítka pěveckého projevu – výrazové kvality a schopnost přesvědčit 

posluchače svým prožitkem. K dalším osobnostem tohoto období se řadí Tony Bennett, 

Dean Martin nebo zpěvačka Doris Day.
43

 

Na Jihu se během druhé světové války ve vojenských táborech vysílala v tamních 

rádiových stanicích hudba country’n’western, která znamenala pro vojáky daleko od 

domova pocity sounáležitosti k lidové tradici. To značně ovlivnilo hlavní proud moderní 

populární písně. V tomto období se objevili již první předchůdci interpretů soulových písní 

(1947 – Mahalia Jackson). Posouvá se též způsob šíření hudby pomocí prodeje 

gramofonových desek, od roku 1945 určuje popularitu písní gramofonová hitparáda.
44

 

 

2.3.1.2. 50. – 60. léta 

 

50. léta znamenají nástup rocku, který zvyšuje zájem o samotného interpreta, hudební 

aranže a celkovou zvukovou kvalitu písní. V důsledku rozpadu velkých orchestrů byla 

využívána studiová nástrojová obsazení, která se měnila podle žánrové potřeby. Stále 

přetrvávala vlna tradiční populární hudby a sem patří též muzikály (My Fair lady, West 
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Side Story, The Sound of Music). Do tohoto hlavního proudu se adaptují též samostatné 

styly R&B (rhythm´n´blues), C&W (country’n’western) a folk v rámci jejich 

zprostředkování publiku. V ovzduší je již cítit potřeba posluchačů po nových podnětech, 

což vede k revolučnímu zvratu a nástupu rockové hudby, označované ještě jako rock and 

roll (R&R), termín rock se začíná používat až v 60. letech. Jedná se o novou fázi, která 

spojuje evropskou a afro americkou tradici s prvky, které během 50. let vykrystalizovaly 

v R&B jako projev novodobého městského folkloru. Čili pravý opak kultivovaného 

přednesu. Rocková hudba znamená prudký obrat k syrovému zvuku a vitálnímu 

amatérismu.
45

 

R&B dále zůstával jako samostatný žánr mimo hlavní proud, jehož nahrávky se mezi 

bělošské publikum dostávaly ojediněle. Ovšem rock interpretovaný bílými muzikanty 

pomohl prvky R&B rozmělnit i v moderní populární hudbě, v rámci které se utvářel. 

Progresivní rock stále více získával svou vlastní identitu a stal se z něj samostatný stylový 

žánr, který se od hlavního proudu též odtrhl. Vyjadřoval tehdejší myšlení mladé generace 

a jejich časté chtění provokovat. Po hudební stránce kladl důraz na zvuk, rytmus 

a maximální expresi ve výrazu. Mezi rock´n´rollové hvězdy patřili Bill Haley (Rock 

around the clock) a samozřejmě Elvis Presley (Heartbreak hotel, Love me tender), který 

v rock´n´rollu znamenal to samé, co Sinatra ve swingu. Na britském kontinentu patřil mezi 

první rockové interprety Tommy Steele a stal se vzorem pro první generaci jeho 

následovníků. Prvky rocku a populární hudby také spojil Cliff Richard, nicméně ještě 

podle vzoru amerických představitelů (Presley). S nástupem rocku se v anglické 

terminologii začíná používat termín pop music, která se odlišuje od staršího stylu moderní 

populární hudby.
46

 

Osobitější projev a podobu britského rocku podávali v 60. letech kytarové skupiny 

Beatles a Rolling Stones, jejichž první desky ještě obsahovaly převzaté tituly, ovšem od 

druhé poloviny tohoto desetiletí jejich repertoár sestává výhradně z autorských věcí. Jejich 

hudební zvukový styl a osobité rysy se odlišovaly od amerického rocku, a od té doby se 

označuje na evropském kontinentě rockový styl termínem beat. Beatles svým americkým 

turné v r. 1964 odstartovali tendence anglického rocku konkurovat tomu americkému 

melodickými invencemi a spontánností. Beatles v harmonii logicky začleňovali stupnice 
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dur a moll, ale i modální stupnice a odpoutali se od klišé běžných písňových forem, 

využitím zvukových triků nahrávací techniky. V textech zní hovorový jazyk, který 

dosahuje osobitého poetického účinku.
47

 

60. léta jsou příznačná velkou obměnou v důsledku míšení mnoha stylů s rockovou 

hudbou – standardní populární píseň, soul a z části i jazz. To se projevuje i v novém 

označení celkové populární hudby na „contemporery music“. Období předrockové hudby 

se nazývá „midle of the road“ (MOR) – střední proud, a nová vlna contemporery music je 

název pro rock, pop a soul. Sem se řadí mladá generace amatérských muzikantů, kteří 

opomíjejí detailní notový zápis. Díky stále většímu rozmachu prodeje gramofonových 

desek se prosazují i menšinové žánry. Pozornost poutají i skladatelé-písničkáři ve folk 

music a společensky angažovaná píseň. Hlavním představitelem je Bob Dylan, obohacující 

rockovou hudbu spontánním lidovým muzicírováním – prostá melodie a důraz textu. 

Udává tak směr folk-rocku s dalšími interprety jako skupina Byrds nebo Paul Simon 

(Bridge over troubled water). Stylový přínos do britského rocku přinesla kapela The 

Animals svým hitem House of the rising sun,
48

 které se dostalo mnoha cover verzí, včetně 

českých (Karel Mayer, P. Kolář, skupina Alkehol).  

Válka ve Vietnamu poznamenává mladou posluchačskou a hudební generaci, která 

opěvuje své zemřelé hrdiny na festivalu Woodstock (od r. 1969), kde se představují 

zpěváci Jimi Hendrix nebo Janis Joplin. To vše vyvolává nespokojenost mladé americké 

generace s konzumním životem a nesmyslností války, ke kterému se hlásí hnutí hippies.
49

  

Vlivem celosvětové populární hudby se objevují náročnější rockové styly, které 

využívají i principů jazzové improvizace, například britské skupiny The Cream nebo The 

Traffic a hlavně Pink Floyd, kteří používali elektrické nástroje, zvukové efekty a světelné 

show. Mezi hard rockovými kapelami, které na konci 60. let zaznamenávaly tvůrčí 

stagnaci, se stylově zdokonalují a vymaňují Led Zeppelin, Deep Purple nebo Black 

Sabbath.
50
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2.3.1.3. 70. – 80. léta 

 

Folk rock přetrvává i v 70. letech, přitom dochází k opětovnému míchání s jazzem 

a vznikají tak jeho moderní formy, které se nebojí většího využití elektronických nástrojů. 

Paralelně se vyvíjí rekreačně-zábavný bubblegum music, který nečiní žádných nároků na 

posluchače a jeho cílem je pouze pobavit. Dalším stylem, který se stále více osamostatňuje 

a získává na oblibě, je R&B se soulovými interprety z produkce firmy Motown – Ray 

Charles, Diana Ross, později též Stevie Wonder. Prosazují se černošští zpěváci 

s virtuosní technikou zpěvu a výrazovou přesvědčivostí, kombinující prvky soulu, jazzu 

a popu, jako Aretha Franklin. Do popředí zájmu též vstupuje gospel, jehož vývoj je spjat 

s bojem lidu za občanskou rovnoprávnost.
51

 

V Anglii v roce 1970 vznikla jedna z nejzajímavějších a nejúspěšnějších kapel – 

skupina Queen v čele s vynikajícím zpěvákem Freddiem Mercurym. Tato čtyřčlenná 

parta muzikantů dokázala nahrát brilantní studiové nahrávky s neuvěřitelně bohatou 

instrumentální i vokální složkou s kombinací stylových prvků Jimmyho Hendrixe, skupiny 

Cream, Led Zeppelin nebo Beatles a ABBY. V podstatě byla skupina Queen jakýmsi 

stylovým eklektikem, ovšem s tím, že dokázala vyplodit takové nahrávky, které ačkoliv 

mísily všechny tyto styly, působily jako něco nového a neokoukaného. To nepochybně 

dokazují hity The Show Must Go On, Radio Gaga nebo Bohemian Rhapsody.
52

 

V sedmdesátých letech sice nemá anglická populární hudba tak významné světové 

postavení jako v letech 60., ale i přesto se objevují jména jako David Bowie, Joe Cocker a 

Elton John, kteří proráží i v USA. V čele středního proudu pop music je významným 

představitelem Tom Jones, jehož kariéra rostla od let šedesátých.
53

 

Velikým objevem 70. let se stala švédská pop-rocková skupina ABBA, inspirovaná 

starým typem vokálních souborů, kalifornským West Coastem a glam rockovými 

muzikály. Její hudební styl se vyznačoval chytlavými melodiemi s harmonickými změnami 

a zvraty a za desetileté období svého trvání byla komerčně nejúspěšnější evropskou 
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skupinou s hity jako Waterloo, Mamma Mia a Dancing Queen. Mezi další významné 

představitele rockové a popové hudby sedmdesátých let patří skupiny Kiss a  Eurosmith, 

zpěváci Mike Oldfield, Frank Zappa, Bruce Springsteen, Bob Marley nebo slavní 

Jackson Five.
54

 

V hudbě osmdesátých let se odrážela tehdejší politická a společenská situace. Západní 

země, které nejvíce vyvážely populární hudbu, měly kromě zisku a kumulace bohatství za 

úkol prodat laciný šunt v lesklém obalu – čili za málo muziky co nejvíce peněz. Tuto 

situaci by mohl nejlépe vystihnout výrok Iggyho Popa z roku 1993: „Je těžké to ještě brát 

vážně. Hudební průmysl je nažraný a sytý. Můžeme si koupit všechno a z každého udělat 

duševního eunucha. Což znamená žádné koule.“
55

 

80. léta pro bigbít nezačala nejlépe, byl zavražděn John Lennon a tím symbolicky 

skončily zlaté časy kvalitního rocku. Populární scéna se začala rozmělňovat na subžánry 

dominující pop music a žebříčky světových hitparád tehdy ovládali Michael Jackson nebo 

Madonna, dále Lionel Richie, Princ, Whitney Houston, George Michael, Kylie 

Minogue nebo Mariah Carey. Většina z nich si svoji oblibu udržela také do příštích 

dekád.
56

 

Hlavním mediálním fenoménem se stala televize s hudebním programem MTV, která 

donutila mládež k takzvané pasivní konzumaci hudby. Rocková hudba se tříští na žánry 

jako heavy metal (AC/DC, Judas Priest, Iron Maiden nebo Def Leppard) – hudebně 

rychlejší derivát hard rocku s prvky panku a ojediněle blues, kde v nástrojovém obsazení 

místo kláves nastupuje druhá kytara. Vokální projev je buď pseudo operní (zpěvák skupiny 

Scorpions) nebo drsně chraplavý (AC/DC nebo  Motorhead). Metal se pak dále dělí na 

různé odnože, například thrash metal (Metallica).
57
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Své pozice si i nadále udržují staří rockový bardi jako Rolling Stones, Queen nebo 

Genesis. Dále představitel blues rocku Gary Moore a úspěšní folkrockoví písničkáři Bob 

Dylan, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Leonard Cohen nebo zpěvačky Suzanne 

Vega a Tracy Chapman, ti patřili k umělcům upřednostňujícím kvalitní a inteligentní 

hudbu. Směsicí hard rocku, rapu, metalu a reggae vznikají hudební alba kapel Faith No 

More a Red Hot Chili Peppers. Opozičním žánrem k elektrickému popu byl „rock in 

opposition“ a zároveň byl předchůdcem jazz rocku.
58

 

Komerční pop music se spojením diskotékových tanečních rytmů, kterým vévodil zvuk 

bicího automatu, vytvořil standardní styl popu 80. let, jenž se stal typickým pro skupiny 

Alphaville, Pet Shop Boys, Duran Duran, Depeche Mode nebo později Eurythmics. 

Mezi kvalitnější umělecký styl patřil pop rock, který svoji zvukovou podstatu zakládal na 

kytaře. K představitelům tohoto žánru se hlásila irská skupina U2, dále sem patřili Sinead 

O'Connor, černošský zpěvák Seal nebo skupina Simply Red.
59

 

Posledním stylovým výstřelkem rockové rebelie se stává grunge v čele se skupinami 

Nirvana a Pearl Jam. Jeho hudební znak je udáván garážovým zvukem kytary a často 

nadoraz křičeným nebo naopak hlasově zlomeným vokálním projevem s cynickými až 

depresivními zašifrovanými texty.  

 

2.3.1.4. 90. léta – současnost  

 

Za projev černošské komunity je stále více považován rap s centrem v newyorském 

jižním Bronxu. Jedná se o vykřikovaný často štěkavý projev nebo recitaci na samplovém 

podkladu soulu a funky rytmu. Klasickými představiteli byli Beastie boys, Snoopy dog 

a Fugeess. Rap v 90. letech postupně expandoval také do rocku, popu, a dokonce do 

oblasti jazzové hudby, která nesla název acid jazz – styl, jehož nejslavnějším 

představitelem byl Prince, funkový zpěvák a multi-instrumentalista. Jeho přispěním se 

jazz a jazz rock opět dostává do povědomí širšího okruhu posluchačů. Styl tohoto zpěváka 
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se vyznačoval soulovým zpěvem, funky rytmikou s jazzovými figurami kytary nebo dechů. 

Mezi další protagonisty patřili Maceo Parker, Jamiroquai nebo skupina Morcheeba.
60

  

V Evropě se dostávalo zájmu také afro-popu, stylu v kombinaci jamajského reggae, 

amerického funku a evropského popu a rocku. K prosazení tohoto stylu dopomohly hvězdy 

typu Paul Simon nebo bývalý frontman skupiny Genesis Peter Gabriel.
61

  

Světovou populární hudební scénu v 90. letech totálně ovládla elektronická taneční 

hudba, využívající zvukových efektů na elektrických klávesových nástrojích, primitivních 

monotónních rytmů, či light shows. Přináší s sebou „dýdžejskou“ kulturu - novou 

generační extázi, která dává přednost nablýskanému obalu před obsahem. Celkově se 

hudba melodicky jakoby vyčerpala a došla ke svým mantinelům. Éra počítačů bohužel 

zapříčinila, že muziku může dělat každý a také ji každý dělá. Je jí nadbytek, podobně jako 

spousty nepotřebných zbytečností, číhajících v nabitých hypermarketových regálech.
62

 

Jelikož hudební nápady nepřicházejí, stále častěji se raději opráší staré (dobré) hity 

v podobě remixů, samozřejmě se soudobým moderním zvukem a aranžemi. Oblíbenými 

styly jsou techno, house, drum and base nebo chill-out, spojení elektrických jemných 

stylů středního tempa. Zájmu teenagerovského publika se těšili Britney Spears, Back 

streeet boys, Spice girls, Fun factory, DJ Bobo, MC Hammer nebo Ace of base.
63

 

V současnosti mezi sebou hudební styly spolupracují, což je rozdíl mezi minulostí, kdy 

se interpreti odlišných žánrů nevyhledávali, a vidět rapera dohromady s popovým 

zpěvákem bylo nemožné. Tato největší spolupráce v dějinách populární hudby je dnes 

samozřejmá kvůli výdělkům vydavatelství a producentů, kteří tímto spojením získávají 

výdělky od platících fanoušků, lačných po něčem novém.
64
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Stylově se vrací funky, které bylo populární v sedmdesátých letech, avšak aranže mají 

podobu dnešního popu. Příkladem jsou Daft Punk a Pharrell Williams, kteří si pro svůj 

hit Get Lucky pozvali Nilea Rogerse, skvělého kytaristu ze skupiny Chic, a nechali ho živě 

nahrát backlight kytary, jelikož jeho styl je nenapodobitelný. Další umělci typu Bruno 

Mars a Weekend, kteří využívají stejné prostředky, se snaží tímto způsobem předvést 

tento funky styl dnešní mladé generaci, která nezažila, jak hudba v 70. letech vypadala.
65

  

O tom, jak funguje hudební průmysl v současné světové populární hudbě, má přehled 

moderátor a producent Martin hrdinka:  

„Sláva dnešních umělců je ovšem pomíjivá. Na rozdíl od šedesátých až osmdesátých let, 

kdy produkční tým sázel na jednoho umělce a snažil se vytěžit z něj co nejvíce peněz. 

Produkoval se jeden singl za druhým, jedno album za druhým, dokud byl interpret 

populární. Dnes produkční tým nebo vydavatelství vyrobí jednoho interpreta a vzápětí ho 

nahradí někým druhým. Nečekají a nezkoušejí, jestli se jeho sláva udrží. Hudební průmysl 

funguje stále, i když dostupnost skladeb na internetu je vlivným aspektem, který má mocné 

slovo. To, co se změnilo je nezájem o trvanlivou kvalitu a nechuť vkládání energie do 

nových objevů. Spíše se vydávají desky nebo kompilace starších hvězd a jejich hitů. Dříve 

také vycházely nejprve jednotlivé singly a pak se díky úspěchu vydala celá deska. Naopak 

v dnešní době se natočí celé album, z něhož se vybere vlajková loď – očekávaný hit. Pokud 

neuspěje, projekt je prodělečný.“
66

  

Mezi nové nápadité interprety s nepomíjivou tendencí patří již zmínění Ed Sheeren, 

Bruno Mars a Weekend, kteří momentálně ovládají světové hitparády. Zpěvačkám 

vévodí nynější světově nejprodávanější Taylor Swift nebo Miley Cyrus. Ze stálic si 

popularitu drží britská zpěvačka Adele, Beyoncé, Shakira a také Madonna, díky jejím 

neustálým obměnám v rámci současných hudebních trendů. Rocková skupina Deep 

Purple, působící na populární scéně 50 let, vydala nové album, které se dočkalo 

mimořádně vřelého přijetí u fanoušků i kritiky. Podobně je na tom kapela Kiss, která 

funguje od roku 1973.
67
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2.3.2. Historie moderní populární hudby v Čechách 

 

2.3.2.1. 20. léta 

 

V českých zemích se moderní populární hudba rozrůstala v podobě dobové jazzové 

hudby teprve po I. světové válce. Přesto lze postřehnout první střípky již před rokem 1914, 

a to v podobě doprovodu k tehdejším moderním společenským tancům. Ale teprve po 

vzniku samostatného Československého státu si populární hudba lepší pozici upevnila pod 

vlivem dobové angloamerické populární hudby, která přinesla nové jazzové prvky, 

kontrastujícími s těmi dosavadními. Především šlo o rytmické změny, a rytmus tak 

přestává být submisivní vůči melodii. Do melodických hlasů pronikly rytmické synkopy, 

které zdůrazňovaly celý rytmický doprovod písní, a to zejména v klavírní husté, byť 

rozsahově široké akordické sazbě. V této době se nejvíce angažoval orchestr průrazného 

R. A. Dvorského, jenž psal v ragtimovém stylu.
68

 

Postup jazzové hudby začal ovlivňovat nástup domácí populární písně, např. oblíbeného 

autora Karla Hašlera, která se lascivně a sentimentálně nesla v duchu šantánové 

a kupletní tradice. Paralelně se taky rozvíjela trampská píseň, která se ovšem netýkala 

profesionálních zpěváků, nýbrž byla provozována v trampských osadách, kde se lidé 

snažili uniknout poválečné měšťanské civilizaci. Během 20. let se trampská píseň stávala 

stále více konzumní, s tématikou přírody, lásky, kamarádství, ale i námořnickou, nebo 

kovbojskou.
69

  

Jazz ovlivnil i další populární styl, kterým byla revue, jež byla magnetem pro publikum 

z velkoměsta svým přepychem tanečních čísel s komickými výstupy, a vystřídala tak 

dosud vládnoucí kabaret. Poté z tohoto druhu revue čerpali Voskovec a Werich pro své 

Osvobozené divadlo, jehož první hra Vest pocket revue je toho příkladem.
70
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2.3.2.2. 30. a 40. léta 

 

Ve 30. letech se střet těchto starších i nových hudebních stylů pod vlivem jazzu uklidnil 

a jejich sloučením vznikaly nové druhy populární hudby. Nemalý podíl na tom měl i růst 

sdělovacích prostředků v podobě gramofonových desek a rozhlasu. Mezi první 

gramofonové společnosti patřily Esta (1929) a Ultraphon (1930), ty postupně vytěsnily 

zahraniční konkurenci. Velmi oblíbeným žánrem se v této době stala píseň s jednoduchou 

zapamatovatelnou melodií, tzv. šlágr, a své místo zde měly i filmové a operetní písně 

skladatelů Járy Beneše (filmová opereta C. a k. polní maršálek) nebo Emana Fialy. 

K protagonistům Osvobozeného divadla, Voskovcovi a Werichovi, ještě přibyl Jaroslav 

Ježek, jako stálý autor písní a šéf tamního orchestru. Jejich písně (Fatamorgána, Sever 

proti Jihu, Golem, Kat a blázen, Nebe na zemi) si získaly oblibu u mladé inteligentní 

generace díky své aktuální hudební tématice a formě. Jejich pozdější písně měly i témata 

protifašistická (Hej rup, Proti větru, David a Goliáš).
71

  

V polovině let třicátých se s dalšími soubory, tvořenými mladými hudebníky a studenty, 

jako byl Orchestr Karla Vlacha, rozjela éra swingu, která charakterizuje celá 40. léta 

v Čechách a trvala pak ještě velmi dlouho. Swing se nejvíce formoval v okupační době, 

když nacisté zakázali taneční zábavy a hudba tak sloužila výjimečně k poslechu. Vedle 

patrných jazzových prvků, se české swingové písně inspirovaly také trampskou písní 

a písněmi Voskovce a Wericha. Na rozdíl od dosavadních populárních šlágrů, měla 

swingová hudba daleko komplikovanější harmonii. V melodiích se uplatnilo využití 

rytmických riffů (melodicky prostá dvou až čtyřtaktová fráze, zpravidla nepřetržitě 

opakovaná, příp. transponovaná pomocí sekvence
72

) i použití delších frází. Tato etapa 

swingu s příměsí jazzu vydržela až do let padesátých. V době II. světové války stále 

fungovaly orchestry R. A. Dvorského, K. Vlacha nebo J. Maliny. Tuto podobu svébytně 

rozvíjející se české swingové vlny zastavil až rok 1948.
73
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2.3.2.3. 50. léta 

 

S nástupem dělnické třídy k moci sloužila v 50. letech populární hudba jako výukový 

materiál k jejím politickým cílům. Tím, že se zlepšily finanční podmínky spodních 

pracovních vrstev společnosti, mohli si lidé dovolit vlastnit rádia i nakupovat gramofonové 

desky. Prosazovaly se tak postupně tendence ovlivňovat hudební vkus jak z nižších, tak 

vyšších společenských vrstev. Na pořadu dne tak byla sdělovací masová mládežnická 

píseň, jejíž podporu zajišťovaly masové organizace Svaz české mládeže nebo ROH. To 

také zapříčinilo vytrácení jazzu, ten byl tzv. „na indexu“, a swingu z populární hudby. Jako 

jeden z mála odolával orchestr K. Vlacha (sólisté J. Čeřovská, Y. Simonová, M. Chladil), 

i když už jen jako orchestr Hudebního divadla v Karlíně. Ostatní soubory, včetně orchestru 

Gustava Broma, vládnoucí třídou a masovými prostředky podporovány nebyly, nezbylo 

jim tedy nic jiného, než hrát po kavárnách.
74

 

V druhé polovině 50. let začala využívat ohlasů americké populární hudby naše estrádní 

hudba, přičemž její tehdejší označení bylo vyšší populární hudba. Prostor zde měly také 

nové začínající amatérské kapely, díky soutěžím jako Hledáme písničku pro všední den. 

Hlavní zaměření zde bylo pouze na píseň, kde autoři používali vlivy dřívějších hudebních 

stylů, ale samotní interpreti byli upozaděni.
75

  

 

2.3.2.4. 60. léta 

 

S přicházejícími 60. léty se situace na české populární scéně začala uklidňovat, tedy 

něco jako klid před bouří, tou byl nástup rock’n‘rollu. Rocková (beatová) hudba 

nastoupila jako zcela nový styl, který změnil hudební strukturu dosavadní populární hudby 

v Čechách. Nástup tohoto žánru to neměl úplně jednoduché, v dobách, kdy vládnoucí moc 

považovala rychlý taneční rytmus doslova za zlo! Zatímco paralelně nastoupivší dixieland 

za krátkou dobu vyprchává, rock’n’roll postupně ovládá taneční parkety a též se jím 

nechají inspirovat divadla malých forem (Semafor) a řadí jej do svého repertoáru. Aby se 
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žánr lépe divákům zprostředkoval, zpívali autorské prvotiny známí interpreti, například 

slavný foxtrot (v té době nejpopulárnější tanec) Blues pro tebe od Jiřího Suchého 

nazpíval tehdy populární Josef Zíma. Mnozí hudebníci tvrdí, že éra Semaforu v podstatě 

odstartovala tradici československého popu. Šlágry Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého 

nazpívaly spousty českých hvězd (N. Urbánková, J. Laufer) a navíc byla semaforská 

tvorba inspirativní pro některé později slavné kapely (Olympic, Blue Efekt) s vlastní 

autorskou tvorbou.
76

 

Divadelními prkny Semaforu také prošel jeden z  nejpopulárnějších zpěváků české 

populární scény – Karel Gott. Jeho prvním úspěchem byla účast v televizní soutěži 

Hledáme písničku pro všední den. V roce 1963 natáčí s TOČrem Měsíční řeku (z angl. 

originálu Moon river) a Oči má sněhem zaváté, která se stala obrovským hitem. Téhož 

roku získal svého historicky prvního Slavíka.
77

 

Ke konci 60. let do Čech z rádií proniká americká populární hudba, kterou se interpreti 

snaží napodobit přezpívanými anglickými hity. V prvních pražských klubech také 

koncertují skupiny Manfred Man a Beach Boys. V nahrávacích studiích vznikaly nahrávky 

W. Matušky, H. Vondráčkové, M. Kubišové, V. Neckáře a dalších s doprovodem 

TOČRu (Taneční orchestr československého rozhlasu) a skupiny Mefisto, které daly 

českému popu nový zvukový háv.
78

 

Nejen Praha byla zdrojem kvalitní hudební produkce, též z Ostravy proudila spousta 

nových invencí, a to zejména v oblasti hudby, kterou ovlivňovala vlna amerického R&B. 

Bylo zde mnoho vynikajících interpretů, mezi nimi Marie Rottrová (s kapelou Flamingo, 

1968), o které se dnes mluví jako o královně českého soulu. V Brně zase vládla taktovka 

Gustava Broma a jeho orchestru, ale také se líhla malá big beatová seskupení (skupina 

Vulkán sourozenců Ulrychových). Vzorovými zahraničními interprety pro české začínající 

amatérské beatové skupiny byli Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard a především 
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Beatles, což se markantně projevovalo u Olympicu Petra Jandy (skladba Pták 

Rosomák).
79

  

Podstatný charakter rock-beatové muziky spočíval jak v obsazení instrumentů (bicí, 

elektrické kytary, saxofon, trubka, klavír), tak ve zpěvu, který byl vykřičený emocemi 

a velmi citově uvolněný. Tento sólový zpěv schválně bojkotoval tradiční techniku, kterou 

se v Evropě zpívalo, a šel ruku v ruce s procítěným a neškoleným zpěvem černošských 

zpěváků R&B. Počáteční kopírování zahraničních kapel vystřídala originalita malého 

počtu členů v kapele, přičemž každý nápad jednotlivého člena býval odlišný, což vedlo ke 

splynutí skladby a interpretace. Notový zápis už byl zcela bezpředmětný, a aby se zachytila 

autentická atmosféra písně, byla nasnadě pouze zvuková nahrávka. Tehdejší rockové 

skupiny, s nimiž po určitý čas vystupovaly budoucí sóloví zpěváci, byly Crazy Boys (M. 

Volek, L. Štaidl), Komety (R. Hladík), Juventus (K. Černoch, P. Rezek). Větší nároky na 

posluchače kladl koncem 60. let koncertní rock, který reprezentovala skupina Blue Effect 

R. Hladíka.
 80

 

Na hudebním trhu vedle sebe existovaly jak autorské písně, tvořené dle zahraniční 

tendence, tak i převzaté originály s českým textem, které fungovaly jako prostředník mezi 

málo propojeným zahraničním a českým hudebním světem. Jedním z negativ postupného 

rozmachu populární hudby během 60. let byl fakt, že její interpretovaný obsah jednoduše 

nevyhovoval politickým idejím tehdejšího socialism. Aby se zamezilo tomuto „neblahému 

růstu“ populární hudby, byl vládou vydán dokument nesoucí název Usnesení vlády ČSR o 

situaci v zábavné hudbě č. 63/1975: 

„Z gramofonové produkce byly vyřazeny nežádoucí tituly, bylo zavedeno ověřování 

textové stránky zábavné hudby z hlediska politickoideového obsahu. Byla vydána nová 

honorářová vyhláška, která vytvořila předpoklady pro správnější odměňování. 

K odstranění nedostatků v agentážní činnosti a k plnému uplatnění vlivu státu v této oblasti 

přijaly vlády ČSR a SSR v roce 1972 příslušná opatření k sjednocení kulturně politických 

i odborných přístupů k celé oblasti zábavy, k upevnění agentážního systému, k znovu-

zavedení evidence všech umělců této sféry, ke společné přípravě jejich rekvalifikace 

založené na individuálním hodnocení, což se v současné době realizuje. Připravovanými 

novými státními předpisy bude vymezeno postavení zábavné hudby v oblasti hudební 

                                                 
79

 Pop story: Žánry a styly (3/4). In: Česká televize [online]. 2016 [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11066934013-popstory/215542151320003/. 

 

 



43 

 

kultury, vztahy a působnost agentur, postavení a odměňování interpretů, povolovací řízení 

národních výborů atd.“
 81

  

Dále v dokumentu byla jasně definována stanoviska pro zajištění souladu zábavního 

hudebního průmyslu s politickými ideály. Vláda také nenechala bez povšimnutí 

menšinový, avšak co do textového obsahu myšlenkového pokroku a poslání významný 

žánr, a to folkové písně, jež byly protipólem zkomercializovaného popu. Tomuto stylu se 

věnovali naši sólisté i soubory už od 60. let. Jedním z průkopníků bylo seskupení Spirituál 

kvintet, které se zprvu věnovalo černošským spirituálům a poté svůj repertoár rozšířilo o 

domácí i zahraniční úpravu folkových songů. Významným místem pro setkávání 

písničkářů, věnujících se trampským, folkovým a country písním, byl festival Porta (od r. 

1967), konaný každoročně na jiných místech.
 82

 

 

2.3.2.5. 70. léta 

 

S příchodem normalizace na počátku 70. let se big beatový vývoj jakoby pozastavil 

a populární hudba dostala kantilénovou podobu, připomínající styl vracející se 

k předchozímu desetiletí. Jedna novinka tu ale přece byla, a tou byl, jemně řečeno, 

pokleslý typ populárního žánru – bubblegum, přechodný žánr z USA, kterému se ale 

v Československu dařilo neuvěřitelných patnáct let. Proč tomu tak bylo? Inu odpověď je 

v podstatě jednoduchá. Jakékoli umění se závažným textem, se komunistické moci 

opravdu nehodilo. Kdo chtěl muziku provozovat a dobře si s ní vydělat, udělal to podobně 

jako jindy zarytý „bigbíťák“ Franta Ringo Čech se svými hity Šlapací kolo, Ježek se má, 

Papoušek Kakadu. Byla to jakási úniková forma humoru tehdejší smutné reality, který 

v takové podobě nikomu nevadil.
83

 

Interpreti se ale utíkali ještě k jednomu žánru, a tím bylo svým textovým obsahem nijak 

neprovokující country, jehož americký zvuk soudruhy nijak neurážel. Avšak zavedené 

kapely musely alespoň počeštit své názvy: Greenhorns/Zelenáči, Rangers/ Plavci. Country 

v té době zařadili do svého repertoáru též Waldemar Matuška a Naďa Urbánková (Zlatý 
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slavík 1972-6), které se ovšem nálepka country zpěvačky nijak nezamlouvala. Nadále se 

také kopírovaly zahraniční hity z jasného důvodu: za málo peněz – hodně muziky. A to 

doslova, poněvadž o něco, jako souhlas autorských práv, se nikdo moc nestaral. Z tohoto 

období sem patří předělávky od Heleny Vondráčkové A ty se ptáš co já (The Winner Takes 

it All,
 
skupina ABBA) nebo Lásko voníš deštěm od Marie Rottrové (She’s gone, skupina 

Black Sabath).
84

 

 Ve druhé polovině sedmdesátých let přiletěla do Čech éra disco music, jejíž hudební 

strukturu si hudebníci přetvořili k obrazu svému (basová kytara hrála v oktávách) a také 

italské disco (Ricchi e Poveri), které se do Čech dostalo přes Německo, jehož populární 

hudba po dlouhá léta ovlivňovala i tu českou. Vedle „hlavního proudu“ se nadále 

udržovaly menší žánry folku (Brontosauři), jazzu a rocku. Zvláště rockoví muzikanti jako 

Jiří Schelinger (Jahody mražený) raději slevili ze svých hudebních nároků a vzali na 

milost i popový styl, aby pomalu a jistě mohli posléze přitvrzovat. Podobně na tom byla 

skupina Katapult, Bacily, Olympic a Petra Janů s kapelou Pro-Rock. Spojení rocku 

a popu znamenalo jednoduchou, zato tvrdší muziku, avšak s banálními texty. Ohlasy však 

byly obrovské, o čemž vypovídaly vyprodané haly.
85

  

 

2.3.2.6. 80. a 90. léta 

 

S přicházejícími 80. léty se do Čech z Britských ostrovů probojovala vlna 

novoromantického popu (Pet Shop Boys, Rick Astley, Wham, Alphaville), jehož stylu 

propadli jak slovenští muzikanti (Richard Müller se skupinou Banket), tak tuzemské 

hvězdy (Dalibor Janda, Petr Kotvald), i ty vycházející, jako tehdy mladičká Lucie Bílá. 

Ovšem tuzemská snaha autorských počinů zdaleka nedosahovala kvalit zahraniční 

produkce. Dokonce se objevily také první rapové písně.
86

 

Rok 1989 pak prolomil všechny bariéry na hudebním trhu a ze západu do Čech proudily 

tuny světových popových a rockových nahrávek. Českou populaci pobláznily tak, že 

všichni skupovali CD a trávili čas u televize sledováním fantastických klipů na stanici 
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MTV. To samozřejmě těžce nesly některé tuzemské popové stálice z let osmdesátých, 

které těžko konkurovaly světovým hvězdám typu Michaela Jacksona a Madonny. Navíc, 

pokud se chtěly udržet v povědomí posluchačů, musely převléknout dosavadní 

normalizační popový kabát a zkusit nový frak světové pop music, což se zdaleka ne všem 

dařilo. Ale přeci někomu ano, a to na začátku let devadesátých, do té doby neznámým 

interpretům, jejichž svobodná tvorba nyní dostala zelenou: Bára Basiková, Dan Bárta, 

skupina Lucie.
87

  

V rámci obrovské vlny komercializace vznikaly dle amerických vzorů i české „boys 

bandy“ (Chaozz, Lunetic) i ty holčičí (Holki). V roce 1996, kdy se obnovil Zlatý slavík, 

se dle výsledků ukázalo, že některé stálice (K. Gott, H. Vondráčková, I. Bartošová, 

D. Janda, M. David) se stále těší všeobecné oblibě, v podstatě z čisté nostalgie po 

klasickém českém popu z dřívějších let. Avšak nebylo to zadarmo a české hvězdy opět 

musely zapracovat na celkovém moderním hávu (zvláště na tom zvukovém) svého 

repertoáru. Dokonce se opět zrodila vlna cover verzí. Ovšem ne těch zahraničních, jak 

bývalo zvykem, ale původních českých šlágrů (Petr Muk – Stín katedrál od Václava 

Neckáře).
88

 

Konec 90. let v české populární hudbě hodnotí tvůrci televizního pořadu Pop story: 

„Na konci tisíciletí došlo k jakémusi národnímu smíření. Starým profíkům se dostalo 

satisfakce za hubená devadesátá léta. A mladí se rádi ohřáli v odlesku jejich slávy. Bylo 

jedno, kdo je kdo, odkud přišel, a co znamená. A duha míru se klenula nad českou 

populární hudbou. Protože každý národ má takovou pop music, jakou si zaslouží.“
89

 

 

2.3.2.7. Současnost 

  

V porovnání se světovou populární scénou přicházely hudební žánry do Čech vždy 

o několik let později a k vyrovnávání došlo až po r. 1989. Dnešní situace na české hudební 

scéně činí dostupnost veškeré muziky díky médiím a hlavně internetu. Hudba je obor, 

který může dělat kdokoliv, kdo má pocit, že může oslovit posluchače a zároveň získat 
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mediální slávu, bez které se dnešní umělec stěží obejde. Na pomíjivém šoubyznysovém  

nebi se v současnosti mezi množstvím žánrů vyskytují zhruba tři skupiny interpretů: 

odolávající stálice, muzikanti s originální kvalitní tvorbou, leč nejistou budoucností, a 

přechodné hvězdy mladší generace s nenáročnou komerční tvorbou.  

V roce 2004 televize poprvé odvysílala pořad Česko hledá Superstar, tuzemskou 

podobu podle zahraniční koncepce pořadu Pop idol. Od té doby se s pěveckými soutěžemi 

roztrhl pytel a následovala spousta dalších ročníků i dalších soutěží (X Factor, Hlas 

Československa), ke spokojenosti producentů s velkou sledovaností a hlavně z financí, 

jdoucích z reklam v rámci pořadu. Mladí soutěžící zpěváci používají ke své reprezentaci 

cover verze známých hitů, tedy to, co již dávno proslavili světoví interpreti.  

Problematiku těchto typů pěveckých soutěží rozebírá Martin Hrdinka: „Na rozdíl od 

soutěží v šedesátých letech, kde skladatelé pro soutěžící psali autorské písně a vysílaly se 

vždy přímé přenosy v rádiu a v televizi, dnes o umělce jako takové nejde, nebo lépe řečeno, 

vnímání hudby samotné. Svědčí o tom délka minuty a půl předváděné písně, nikoliv písně 

celé. Zájem je zpravidla o vizáž interpreta, jeho životní příběh a senzace bulvárního typu 

okolo celé soutěže.“
90

   

Hned první ročník objevil zpěvačku Anetu Langerovou, která popularity využila 

v dobrém slova smyslu, aby dál mohla už jako známá osobnost vytvářet svoji autorskou 

hudbu, a svou pílí tak činí dodnes. Z produkce soutěže také vyšla například Šárka 

Vaňková, jejíž nástup začal slibně, dnes se již hudbě nevěnuje. Soutěžící Standa Dolínek, 

Vlasta Horváth a Zbyněk Drda jsou podobné případy, o kterých je zmínka v souvislosti 

s hudbou nepatrná. 

Současný hudební trh v České republice je velmi malý, a o to je těžší srovnání s trhem 

světovým. Mladé vycházející české zpěvačce Lenny se nedávno podařilo dostat do 

povědomí v Itálii, ovšem to není relevantní země, podle které se lze řídit v rámci celého 

světového měřítka trhu populární hudby. V Čechách stále existuje malý český rybník 

populárních stálých hvězd, jako Karel Gott a Helena Vondráčková nebo Lucie Bílá, 

kteří se snaží dělat něco nového v rámci současných trendů. Úspěch mají též písničkáři 

jako Tomáš Klus, skupina Jelen, která používá prvky oblíbeného bluegrassu a country, ve 

stylu skupiny Plavci, nebo skupina Voxel i zpěvák Sebastián.
91
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O nynější situaci v české populární branži, hudebních hodnotách a nápadech, hovoří 

Martin Hrdinka: 

„Domněnka, že současná hudba je svými nápady vyčerpaná a nic nového se neobjevuje, 

je podle mě mylná. Nápady stále jsou, ale osvědčení autoři a interpreti dnes nemají 

potřebu do nich vkládat energii, když o ně nikdo nestojí, raději udělají hudbu k filmu, nebo 

napíší muzikál, za což je víc peněz. Navíc mají vše za sebou a nemají potřebu někomu nutit 

nové věci. Co teď momentálně letí, je efektní a nápaditý rytmus, jakmile někdo přijde 

s originálním zajímavým rytmem – má vyhráno.  U nás je nějaké procento umělců, kteří 

mají dobré nápady, ale mylně si myslí, že je zachrání sledovanost na internetu a YouTube. 

To je totiž přesně to, co dělá muziku dnes pomíjivou! Protože takové věci si stáhnou mladí 

do telefonu a vzápětí, když je to přestane bavit, nahradí je jinými písněmi. To, co vytváří 

stálou hodnotu, je ta koupená deska interpreta, jehož tvář dominuje obalu, kde je zmíněn 

celý autorský tým, a která zůstane doma na památku. Takhle po staru se to například 

rozhodla dělat česká skupina Slza, která má teď úspěchy.“ 
92
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3. Praktická část 

 

 

3.1. Jazz 

 

Jak tento styl stručně definovat? Použijeme trefné shrnutí pana Ivana Poledňáka v jeho 

knize Kapitolky o jazzu, která, byť je z let šedesátých století minulého, vystihuje tento 

hudební proud zcela přesně:  

„Označení pro zvláštní vývojový proud novodobé hudby. Vyznačuje se typickými 

strukturálními znaky, které jej odlišují od folklóru, tzv. hudby populární i evropské hudby 

koncertní. Je převážně improvizovanou hudbou, která spojuje prvky evropsko-africké 

melodiky a rytmiky, evropské harmoniky a užívá evropských hudebních nástrojů. Vedle 

improvizace jsou hlavními prvky jazzové hudby swing, off beat, frázování a polyrytmika.“
93

 

 

3.1.1. Historie jazzu 

 

Jazz se zrodil na konci 80. let 19. století v Severní Americe, ale svými kořeny sahá 

daleko do historie, protože je výsledkem míchání a přepracování elementů desítek 

kulturních oblastí. Prvořadým faktorem byla černošská hudebnost. Afričtí černoši, 

deportovaní do Ameriky jako otroci, si s sebou přinášeli své vlastní hudební cítění 

i zvláštní zdroj hudebních projevů. Na této platformě, přetvořené vlivy nového životního 

prostředí a evropské folklórní i syntetické hudby, vznikla jedinečná hudební kultura 

amerických černochů – hudba afroamerická. Tato hudba měla především vokální 

charakter. Zásadními druhy projevu byly pracovní písně, balady, spirituály a blues.
94

  

Dalším míšením s evropskými hudebními prvky vznikl vlastní jazz, jenž představuje 

špičku afroamerické hudby. Jeho rozvíjení se dá klasifikovat dvěma velkými epochami: 

jazz historický a moderní. Historický jazz je lidovou instrumentální hudbou amerických 

černochů, která započala v regionu New Orleans. Nejdůležitější vlastností této hudby je 

společná improvizace a pevné užití černošských prvků přebíraných z vokální oblasti. 
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Rozlišujeme tu dva stupně: jazz archaický a klasický. Ve 20. letech  „Chicagská škola“ 

přechází k sólové improvizaci a začínají se uplatňovat bílí hudebníci, tím nastává dobový 

zlom. Ve 30. letech, v době swingu, se autentický jazzový tvar velmi oslabil a jazz se 

rychle podřizoval komerčnímu vývoji. Ten se pak přibližně ve 40. roce vydal několika 

směry. Na jedné straně cestou moderní taneční hudby, na straně druhé v oblasti jazzu, 

jednak regresí k tradicím historického jazzu (revivalistické hnutí), jednak přechodem 

k individuálnímu modernímu jazzu (stylová období bebopu, progressive jazzu, coolu, hard 

bopu, west coast a east coast jazzu). Typickým pro moderní jazz je obsáhlé přebírání 

výbojů soudobé evropské koncertní hudby, přičemž individuální jazzový výraz, daný 

hlavně improvizací, působí někdy silněji (hard bop, bebop, east coast), jindy slaběji.
95

 

Vedle těchto proudů je znatelný i tzv. „hlavní proud“ (mainstream), jenž vychází ze 

swingového stylu menších skupin a nové prvky přijímá pouze v menším měřítku. 

V moderním jazzu se dovršil jeho vývoj z prvotního folklórního umění v nezávislý 

vývojový proud soudobé hudby, v níž splynul černošský i bělošský vliv. To se projevuje 

i tím, že vznikají speciální evropské jazzové školy, na začátku let šedesátých mimo jiné 

také ta československá.
96

 

Samotný jazz se stává jakýmsi zdrojem moderní populární hudby a byl velkým 

obohacením hudby 20. století, poněvadž odkryl další vyjadřovací způsoby, a dovede 

poměrně přesně vyjádřit citové a myšlenkové polohy současného člověka. Jinými slovy, 

pro člověka 20. století je jazzová hudba často srozumitelnější a bližší, než komplikovaná 

hudba artificiální. V tomto smyslu se stává důležitým přínosem v kontrastu mezi tzv. 

vysokým a nízkým uměním. Brzo přesáhl svou prvotní folklórní platformu a jeho 

nejkvalitnější projevy se v současné době řadí do profesionální umělecké sféry. Dokázal 

také do poměrně chmurné doby vrátit radost z muzicírování, silné pojetí rytmu, znovu 

objevil kouzlo improvizace a přiblížil k sobě tvůrce a interprety hudby. 
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3.1.2. Hudební struktura jazzu 

 

Skladbou se v jazzové hudbě spíše myslí význam hudební myšlenky, obvykle převzaté 

z oblasti populární hudby, na jejíž melodické téma se posléze improvizuje, nebo je 

obměňována různými způsoby aranžmá. Jazzovými hudebními skladateli jsou tedy 

zpravidla aranžéři. Tyto variace hudebních myšlenek pak dávají velký prostor zásadnímu 

prvku jazzu, a tím je improvizace.
97

 

Improvizace je definována jako schopnost tvořit umění bez jakékoli přípravy – 

spontánně. V hudbě se s ní setkáváme již od dob baroka a v dnešní době je součástí mnoha 

lidových hudebních kultur, zvláště pak jazzu, pro nějž je rysem nejtypičtějším. Neznamená 

to ovšem, že jazzová hudba je pouze improvizací, nikoliv. Improvizační prvek demonstruje 

pouze základní ráz této hudby. Můžeme v ní nalézt také skladby, kde se neimprovizuje 

vůbec, ale musí na oplátku výrazně obsahovat jiné prvky jazzu. V minulosti se 

improvizace týkala celého kolektivního hraní dohromady. Hudebníci hráli dle 

harmonického základu tak, aby jejich improvizační variace s touto harmonií ladily. Nebylo 

zapotřebí ani znát noty. Během 20. let 20. st. ovšem tato kolektivní improvizace přešla na 

určené sólisty, tak jak ji známe v dnešním moderním jazzu. Zde se po prvním uvedení 

téma ve své základní podobě ztrácí, aby se vzápětí ukázalo ve své variované podobě, tzv. 

chorusech (viz odstavec forma), kde se tvoří nové melodie. To již s sebou nese znalost not 

a pečlivou přípravu hudebníků, promyšlené aranžmá a též posluchače, kteří se 

v improvizačním schématu orientují.
98

 

Právě pečlivě připravené aranžmá dává lepší prostor pro rozmanitou improvizaci 

sólových hráčů, už jen díky jejich povědomí, co hrají hráči ostatní. V minulých dobách 

začátků jazzu ohledně aranžmá stačila pouhá domluva hráčů, že budou hrát tzv. bluesovou 

dvanáctku (harmonické schéma dvanáctitaktového blues, které vychází ze základních 

harmonických funkcí T-S-T-D-T).
99

 Posléze se střídaly chorusy (viz odstavec forma) 

kolektivní a sólové improvizace spolu s propracovanějším aranžmá, což vedlo k vývoji 

swingu, který pak improvizaci v mnoha případech odstranil. Dnešní aranžér vytváří 
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jazzovou kompozici z převzatého melodického tématu a obohacuje ji o prvky populární 

hudby. Přičemž nespornou ovlivňující složkou je již zmíněná improvizace jako jeho 

nedílná součást.
100

  

Ti, kteří tvrdí, že jazzová forma je jednoduchá, mají i nemají pravdu. Pokud zvolíme 

snadnější úhel pohledu, rovná se formě – téma s variacemi. Téma bývá chorus, jenž je 

tvořen osmi až dvaatřiceti takty melodie, půjčené z populární písně nebo je speciální 

jazzové. Za ním navazují variace chorusů stejné délky, ať již improvizované, či 

aranžované. Nejčastějším typem jsou kolektivně hrané krajní chorusy skladby 

s improvizovanými chorusy uprostřed interpretovanými sólisty. Zdánlivě se forma může 

jevit složitou díky rafinovanému a osobitému rytmu – nejpodstatnějšímu elementu, který 

jazz přináší do oblasti populární hudby.
101

 

Jazzový rytmus, založen na polyrytmice a off beatu (viz níže v odstavci), je už na první 

poslech mnohem působivější, než rytmika evropské hudby. V jazzovém rytmu se pojí dva 

odlišné rytmické principy: africký (polyrytmika a polymetrika – současné prolínání 

rytmických a metrických pásem) a evropský (pravidelný rytmus pochodového typu). 

Pravidelné rázy, tzv. beaty, obstarává rytmická složka nástrojů, nejčastěji se ozývají 

všechny čtyři doby čtyřčtvrťového taktu, pro jazz typického. Tento železně pravidelný sled 

rázů zdánlivě narušuje melodická sekce nástrojů svými důrazy, které vkládá mezi ně, 

a tvoří tak opoziční rytmickou řadu – off beat, často mylně nazývaný synkopou. Takto by 

se dal v kostce popsat nejzákladnější rytmický jev jazzu, kterým je swingování. Za zmínku 

ještě stojí fakt, že jazzová rytmika je věcí stále se rozvíjející ve své rafinovanosti 

a složitosti, ačkoli stejně stále živelnou a působivou.
102

 

Jak už bylo řečeno, jazzové téma nemá nijak zvlášť specifickou melodii, tu čerpá 

zejména z hudby afroamerické jako blues, balady či spirituál. Při návratu hlouběji do 

historie, je patrná existence hned tří současně běžících melodických linek (klarinet, 

trombón, trubka). Moderní jazz na pomyslné prvenství místo melodie dosadil složku 

harmonickou a v melodii dal přednost sekundovým postupům, než těm velkým skokům 

u tradičního jazzu. Melodie též podléhá často osobitému frázování hudebníka, jenž si ji 
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upravuje dle svého citu a přizpůsobuje danému stylovému období. Ve spojitosti s jazzovou 

melodikou je také znám pojem riff. Je to krátký melodický úryvek, vycházející z hlavní 

hudební myšlenky skladby a v souladu s harmonií představuje k improvizaci sólového 

hráče jeho stálý protihlas.
103

 

V jazzové harmonii se mísí jednak paralelní vedení hlasů v homofonním tvaru – prvek 

černošského spirituálu, a za druhé ryzí „neworleanská“ jazzová polyfonie, kde je souzvuk 

spíše náhodný. Klasický jazz, známý například od Louise Armstronga, tyto dva způsoby 

spojil. V novoromantismu a impresionismu se navíc přidaly k obohacení harmonie nónové, 

undecimové, s přidanou sextou, či jinak zahuštěné akordy. To podstatně měnilo charakter 

jazzu v přibývající nástrojové sekci a náročnějším aranžmá, což vedlo ke zrodu swingu. 

Moderní jazz dnes používá veškeré možné harmonické prostředky jako příkré 

i nerozvedené dominance, vrstvení několika různých harmonií nad sebou.
104

 

Na závěr je třeba zmínit neméně podstatný rys jazzové interpretace. Tím je jeho 

specifická hot intonace, tedy ojedinělý způsob tvoření tónu, který čerpá z černošského 

hudebního cítění: úderné nasazení tónu stejné intenzity po celé jeho délce. Dále se objevují 

tónová specifika: vibrátové tóny se střídají s úplně rovnými, glissando, „blue“ a „dirty“ 

tóny, které způsobují zvláštní naléhavost a citové vzrušení. Jazz prvoplánově nedbá o krásu 

a čistotu tónu, upřednostňuje spíše jeho pravdivost, kterou přesně dokáže vyjádřit citový 

výraz.
105

 

 

3.1.3. Pěvecká interpretace jazzu 

 

3.1.3.1. Oslovení interpreti 

 

Pro jazzový zpěv jsem oslovila naši přední jazzovou zpěvačku Janu Koubkovou, která 

se tomuto hudebnímu žánru profesionálně věnuje od roku 1974. V jazzovém zpívání jde 

o svobodný umělecký projev a osobitost. A stejně taková je i muzikantská duše Jany, která 
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by si například nikdy nevybrala obor muzikál, jak sama říká: „V muzikálu musíte být vždy 

stejná a nemůžete improvizovat.“ 

Mým dalším osloveným interpretem a zároveň kolegou byl Daniel Bárta, který patří 

mezi naše nejlepší zpěváky, aspoň dle mého názoru. Začínal jako rockový zpěvák ve 

skupině Alice. Postupem času procházel různými žánry, přes muzikál, funky (se skupinou 

J.A.R.) až po vlastní autorské projekty s kapelou Illustratosphere: Illustratosphere, 

Entropiscture, Animage a Maratonika. Také spolupracuje s projektem Robert Balzar Trio. 

Danova autorská hudba se velmi těžko definuje, a tak je na místě citovat jeho vlastní 

interpretaci:  

„Škatulkou nechť je eklektická syntéza brut, to by mohlo být, když už to musí být. 

Takové pojmenování v zásadě vystihuje většinu důležitých komponent, včetně té zoufalé 

postmoderní ironie z bezradnosti a vyděšení z možné fundamentální vyprázdněnosti; 

naštěstí ale přiznává zdroje a odkazuje k lidové tvořivosti. Až budu o pár týdnů starší, budu 

tomu říkat prostě jen pop, protože naše tvorba mimo jiné skutečně popularizuje, čili snaží 

se funkčně a citlivě redukovat – ředit, zestručňovat a zkracovat, vlastně zcivilňovat, 

zpřístupňovat trochu složitější hudební formy. A také nejde v podstatě o nic jiného než 

o jarmareční písně, jakkoliv v té méně vulgární podobě, což přesněji znamená, že toužíme 

býti populárními, tedy toužíme, aby nás mělo rádo co nejvíce lidí, hm, na světě. Přičemž se 

pro to, hrdí a stateční, nehodláme podbízet, tedy vyprávět a učinit co nejpozoruhodnějšími 

ty historky, které pohnuly námi, nikoliv přicházet s tím, co tutově zabere. Chceme pilně 

pracovat, tvořit (si) a hrát (si), tedy přicházet s nabídkou spíše než (předem!) reagovat na 

poptávku. Je dobré, aby se toto snadno poslouchalo (bylo sdělné) a těžko hrálo (bylo 

vážené v rámci cechu hudebnického). Takže si to konečně shrňme – je to pop 

s přívlastkem.“ 

Bylo mi velkou ctí se také setkat s panem Jiřím Suchým, naší jazzovou a bluesovou 

legendou, spoluzakladatelem Divadla na zábradlí a Semaforu, autorem nesmrtelných hitů 

(Pramínek vlasů, Babeta, Včera neděle byla, Blues na cestu poslední, Ach, ta láska 

nebeská). Bylo velmi přínosné promluvit si o jeho pěveckých začátcích, zprvu 

s diletantským přístupem, jak sám říká. A který osobně dává přednost interpretům 

s pěveckým naturalismem, typu Waldemara Matušky nebo Voskovce a Wericha, ze 

zahraničních pak Louise Armstronga. 
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3.1.3.2. Jazzový vokální projev 

 

Vysvětlovat a jaksi přesně škatulkovat principy jazzového zpěvu je v podstatě 

nesmyslné. Nejlépe to vystihují slova pana Suchého: „Pokud někomu vůbec musíte 

vysvětlovat, co je to jazz, pak to pro něj nemá smyslu. Buď to zpěvák cítí, nebo ne.“ Z toho 

vyplývá i odpověď na otázku, zda se dá jazzová interpretace naučit, kterou dostala Sarah 

Vaughan při vystoupení s Ellou Fitzgerald v 90. letech v pražské Lucerně: „Cokoliv se dá 

naučit, ale pak už to není jazz.“
106

 

U jazzového zpěváka je výsadou, kromě dobrého rytmického cítění a přesné intonace, 

především smysl pro improvizaci a frázování, které vychází ze swingového tečkovaného 

rytmu. U svých zpívaných chorusů má zpěvák k dispozici prostor pro své harmonické 

cítění, které zúročí k improvizaci a též může ukázat své virtuosní schopnosti v podobě 

scatování. „Když zpívám Summertime, buď zvolím swingování, nebo to zpívám jako 

groove, které skýtá odlišné aranžmá. Musím dobře znát harmonii melodické linky, kterou 

nejdřív odzpívám tak, jak je daná v notovém zápisu. Poté v improvizační pasáži zpívám 

variovanou melodii, kterou scatuji a používám k ní oblíbený trumpetový rejstřík,“
107

 tak 

popisuje svou improvizační techniku Jana Koubková.  

Scatování, tedy „scat“, který Jana zmínila, je speciální jazzová disciplína, založená na 

improvizaci. Interpret při ní používá vokály nedefinovatelných slabik, a tím není fixován 

na deklamaci slova. Má proto široké pole vyjadřovací schopnosti, podobně jako jazzový 

instrumentalista. Je to technika, kterou využívá zpěvák ke své improvizační exhibici.
108

 

Kolektivní obdobou této techniky v jazzu je tzv. jamování, tedy improvizace všech 

zúčastněných hudebníků a zpěváků, kteří spontánně na místě vytvářejí hudební plochy, do 

kterých zasazují harmonicky sladěné tóny. Tato metoda obvykle nemívá strofickou formu 

písně, ale ve výsledku je to spíše delší celistvá forma s mnoha motivy a tématy, která 

nejsou od sebe jasně oddělena. Na takové jamování vzpomíná i Jiří Suchý: „Tenkrát v 50. 

letech byl jazz na indexu, komunisti jej netolerovali. Blues, ten jim nevadil, protože to byl 

zpěv černochů, kteří byli v Americe utiskováni. Rušily se i orchestry, například vynikající 

poválečný orchestr Karla Vlacha rozmělnili a jeho část hrála i v cirkuse při artistických 
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číslech slonů, posléze pak v Hudebním divadle v Karlíně hrál hudbu k sovětské operetě. 

Pouze jednou za rok se podařilo Vlachovi uspořádat koncert, kde mohly zaznít skladby od 

Gerschwina a Elligtona, kteří byli tolerováni, protože se to považovalo za vážnou hudbu. 

A v této neblahé době se tajně jamovalo při tzv. jam session ve dvou pražských klubech. 

V jednom se hrál netradiční jazz s vlivy ostatních stylů, jako cool-jazz, bebop a v druhém 

byl dixieland. Já chodil do obou těchto klubů, tedy jsem byl odchován všemi různými styly, 

než jsem si našel ten svůj. Na těchto tajných setkáních se zpívalo brilantně, například zde 

vystupovala Vlasta Průchová a interpretovaly se zakázané americké jazzové standardy 

v angličtině.“  

Jak už bylo zmíněno výše, u jazzového zpěvu je předpokladem dobré rytmické cítění, 

a to především swingové. To se projevuje ve frázování, které se často ani nedá zachytit do 

not, jelikož je to tak ryze osobní věc, která způsobuje, že zpěvák frázuje pokaždé trochu 

jinak. Podle Dana Bárty se frázování odvíjí podle toho, jaké rytmické instrumenty jsou 

použity v aranži písně: „…když hraji s hřmotným elektrifikovaným kvartetem přímočarou 

věc, musím ji hrát přímočaře, tedy hrubě, což nutně neznamená ošklivě a vulgárně. 

Frázování je jiné v šestnáctkovém (rovném) a v triolovém (swingovém) dělení, to ano. 

A vždycky záleží mnohem více na tom, s kým to hrajete, než co hrajete. Pokud zpívám rock, 

odpouštím si uvažování v podrobnostech, jsou zbytečné, protože v předivu rockově hrané 

písně je mnohem méně synkopických vztahů, na které lze upozorňovat, na rozdíl od jazzu, 

kde vynikne ornament.“ 

Texty jazzových skladeb obvykle nenabývají takové důležitosti, jako u písní folkových 

či u šansonů. Pokud jde o autorské české texty, často se podřizují právě rytmické složce 

a swingovému cítění. Jde tedy spíše o to, aby zpívaná slova dobře zněla, než o jejich obsah 

nebo dokonce poselství. To potvrzuje i pan Suchý, který jednu svou píseň otextoval 

rytmickými slovy: „Plesk, plesk, bosá noha plácá. Plesk, plesk, bosá noha plácá. Na 

plech, na plech….“ A jak sám tvrdí: „…je to text o ničem, ale zato jsou tam slabiky, které 

lze dobře synkopovat. Jde tedy o rytmus a v tomto ohledu jazzovému textu sluší více 

angličtina, než čeština, která se mu příčí. Já jsem se v psaní textů naučil hodně od 

Voskovce a Wericha, kteří už ve 20. letech uměli v překladu přizpůsobit český jazyk tak, 

aby se dal dobře ‚synkopicky‘ frázovat. Když píšu texty, tak nemůžu použít některá slova, 

ač bych je tam po stránce smyslu potřeboval, protože tak říkajíc nešlapou. Na rozdíl od 

šansonu, kde se díky rubátové agogice může zvolit jakékoli slovo. Musím přiznat, že u 

jazzové písně nepřemýšlím moc o deklamaci, kde je u češtiny důraz na první slabiku, ale 

vše podřizuji synkopickému rytmu.“ 
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Výše uvedené poznatky tedy napovídají, že jazz je naprosto svobodná muzika, která se 

musí cítit a kterou musí mít interpret takzvaně v sobě. A takto se jí nedá naučit. Když byl 

jednou dotázán Louis Armstrong, co je to vlastně jazz, odpověděl: „Pokud potřebujete 

definovat jazz, rovnou to pusťte z hlavy a zapomeňte na to. Protože pokud to víte, nemusíte 

se na to ptát, a pokud ne, je to pro vás zbytečné.“
109

 

 

3.1.4.  Letní ukolébavka – srovnání 

                          (Summertime) – viz příloha č. 1 (kapitola 6.1.) 

 

V roce 1935 měla v New Yorku premiéru lidová opera George Gerschwina Porgy 

a Bess, kterou sám autor považoval za velkolepé dílo. Byla to směsice plná spirituálů 

i bluesových a jazzových šlágrů, kde nechyběly ani operní árie ve stylu pozdních 

romantiků Wagnera i Pucciniho. Největším hitem tohoto představení se stala píseň 

Summertime, kterou za celá desetiletí její existence nazpívala spousta interpretů různých 

žánrů (Billie Holiday, Ella Fitzgerald a Louis Armstrong, Miles Davis, Janis Joplin a 

další). Její nejčastější podoba je ve stylu jazzu a jako jazzový standard je také vnímána po 

celém světě. U nás je hit také znám a interpretován pod názvem Letní ukolébavka 

s českým textem Jana Wericha. 

Jako východisko k porovnání zde bude sloužit anglická verze, kterou nazpívala 

legendární americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald. O české interpretační verze se 

postarají nahrávky těchto dam: herečky a muzikálové zpěvačky Laďky Kozderkové, 

populární ostravské zpěvačky a majitelky velkého hlasového fondu Věry Špinarové a Evy 

Pilarové, interpretky jazzu, swingu a populárních písní středního proudu. 

Laďka Kozderková, ve své době nazývána česká Barbra Streisand, tento hit nazpívala 

v roce 1979 pro 36. díl zábavného pořadu Televarieté v doprovodu orchestru 

Československé televize. Píseň v podání Laďky plyne v mírném houpavém tempu, které 

podtrhuje její klidnou, kolébající atmosféru. Sama zpěvačka dokresluje houpavý rytmus 

svým frázováním s lehkostí sobě vlastní. Nenuceně, avšak s procítěním každé slabiky, 

působí i její smysl pro jemnou dynamiku v rámci jednotlivých tónů. Pozornost si též 

zaslouží jednotlivé fráze, v nichž spojuje tóny legátem, a dá tak vyniknout skvělé pěvecké 

technice s velkou zásobou dechové kapacity.  
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Zpěvačka tvoří tóny s neuvěřitelnou lehkostí, s rovným nasazením a postupným 

rozvlněním se do jemného a volného vibrata. Nedopouští se zbytečných manýr, jen při 

sestupné melodii kombinuje rovné spoje s glissandem, a tímto klouzáním po tónech ještě 

více umocňuje náladu ukolébavky. Po druhé sloce následuje instrumentální mezihra a tady 

také vzniká prostor pro malou exhibici improvizovaného náznaku scatu. Ten má podobu 

neurčitého vokálu, který zpěvačka vede do výšek s gradující dynamikou. Až v tomto 

momentě si může posluchač všimnout schopnosti intonační improvizace a síly jejího hlasu, 

kterou nedávala na odiv od začátku, nýbrž s ní šetřila a použila ve správnou chvíli. Tento 

postup je výsadou muzikantů, kteří neukazují hned z kraje své trumfy, ale volí spíše 

moment překvapení u diváka a vzbudí tak více jeho obdiv. 

V pěveckém projevu Laďky Kozderkové se najdou kvality jazzového cítění, lehkost 

tvoření vokálů a cit pro jemnou dynamiku s plynulými přechody. Celá píseň je 

interpretována s ledabylým klidem, avšak s velkou duševní přítomností a zaujetím.  

Již v prvních taktech předehry je zjevné, že verze Věry Špinarové bude zcela jiného 

rázu. Specifický je instrumentální doprovod, kterému vévodí Hammondovy varhany, jimž 

je dán obrovský prostor pro sólovou improvizaci během dlouhé mezihry. Odlišná je též 

celková aranž, která píseň obléká do big beatového kabátu v kombinaci s jazzovou 

rytmikou. Skladba je proměnlivá svým tempem, které je rychlejšího rázu a ke konci ještě 

accelerandem graduje do raketové smrště a změti tónů. Střídá se také metrum a pulzace 

rytmických dob.  

Vokální projev Věry jen podtrhuje její temperament a dává najevo, že o ukolébavku se 

opravdu jedná pouze v názvu songu, nikoli co se týče výrazového projevu. Její rockově 

zabarvený rejstřík a syrovost vokálů jde ruku v ruce s tvrdým rytmickým groovem. 

Pěvecké podání je pravým opakem Laďky Kozderkové. Vzhledem k tvrdšímu žánru zde 

není prostor pro legatové oblouky a jemnou dynamiku. Zpěvačka svým frázováním lícuje 

pulsaci úderných big beatových dob a šetří dlouhými vokály. Dynamika zpěvu nikdy 

neklesá pod středně silnou úroveň a při vysokých tónech se stupňuje na maximum. Věra 

ukazuje velký hlasový rozsah, především v závěrečné části písně, kdy melodii značně 

variuje a posouvá do výšek. Obrovská je také síla intenzity jejího hlasu, která postupně 

graduje až do závěrečného tónu.  

Při poslechu této nahrávky je jasně znát osobité a originální pojetí této písně jak od 

kapely, tak zpěvačky. Vzhledem k množství světových i domácích interpretací tohoto hitu 

je o to cennější. 
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K verzi Laďky Kozderkové má blíže nahrávka v podání známé české zpěvačky Evy 

Pilarové, a to svou orchestrální aranží, houpavým rytmem i mírným tempem. Nejvíce se 

také podobá opernímu originálu Gerschwina, a zpěvačka tak nezapře svůj školený hlas 

klasickou technikou. Ovšem právě tento aspekt se stává zádrhelem ve frázování. Zbytečně 

kladený důraz na nepřízvučné doby a prodlužování krátkých slabik ve slovech ztracený 

ráj, kraj, působí těžkopádně a trpí též správná deklamace. Eva občas použije melodické 

ozdoby v podobě obalu jednoho tónu, které jsou poněkud zatěžkané a vzdálené jazzovému 

feelingu. 

V jedné podstatné věci se tato verze odlišuje, a to textem od Iva Rožka. V první sloce 

zpěvačka ponechává základní melodickou linku a zpívá čisté rovné tóny a dává tak 

vyniknout silnému hlasovému fondu již v úvodním slově Summertime, které textař jako 

jediné nechal originální. V průběhu druhé sloky interpretka začíná melodické fráze 

variovat a neváhá pohybovat se po větších intervalových skocích. Následuje krátká 

instrumentální mezihra, která rytmickým groovem přechází do jazzového stylu. Prostor pro 

improvizovaný scat zde Eva nevyužívá a přenechává jej sólovému výstupu trumpety.  

Pěvecký projev Evy Pilarové posouvá tuto píseň na žánrovou hranici klasiky a jazzu. 

Její čistá intonace rovných tónů spíše klasického duchu působí poněkud chladněji. Skladba 

je precizně odzpívaná, ovšem nebudí dojem tak hlubokého prožitku. Zpěvaččin jasný, až 

pronikavý hlas, jakoby nevzrušeně plyne ve dvou dynamických polohách, které stupňuje 

podle tónové výšky. Ležérnější přístup a sem tam takzvaně „zašpiněné tóny“ by songu 

dodaly na vřelosti, což by předešlo zdání z chladného odstupu interpretky.  

Která ze tří popsaných interpretací nejvíce odpovídá jazzovému vokálnímu projevu je 

předmětem k diskuzi a svádí k polemice. Každý posluchač-laik může tíhnout k jakémukoli 

z těchto tří projevů, který pro něj znamená jazz, tak jak on jej chápe. A jazzman by si 

možná po přečtení této analýzy začal klepat na čelo, pokud vzpomeneme komplikovanost 

definice v úvodu této kapitoly, co je to vlastně jazz….? 

 

3.2. Swing 

 

Samotný pojem swing má hned několik významů. V anglickém jazyce znamená swing 

doslova houpání a švih, je to rytmický prvek, charakterizující jazzovou hudbu, v níž má 

svůj specifický úkol. Svým precizním uspořádáním akcentů a frázování jednotlivých not  

činí swing z jazzové hudby specifický žánr, odlišný od těch jiných, a dává mu pevný řád 
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s tváří rytmické polarity, tak typické pro jazzové cítění. V druhé polovině let třicátých byl 

swing též módním společenským tancem, v čtyřčtvrťovém taktu, vyznačujícím se kroky 

s rytmickými synkopami a kříženými pohyby do stran. Nejprve se tancoval v Americe, 

posléze se jeho oblíbenost rozrostla po celé Evropě, zejména v období druhé světové 

války. Podobně jako zmíněný swingový tanec, datujeme vznik tohoto hudebního stylu 

jazzové hudby zhruba do třicátých let 20. století v různých koutech USA. Na jeho utváření 

se podíleli jak černošští hudebníci, tak ti bělošští, a to nezávisle na sobě. Swingový styl byl 

také vyústěním komercializace jazzové hudby, a to zvláště prostřednictvím rozmachu 

sdělovacích médií, díky kterým ovlivňoval moderní populární hudbu až do éry rock´n´ 

rollu v 50. letech.
110

  

 

3.2.1. Historie swingu  

 

Počáteční jevy swingu můžeme rozšifrovat již v období před první světovou válkou, 

kdy se v rámci revuálních představení formovalo ustálení instrumentálního obsazení big 

bandových orchestrů. V jazzovém centru v Harlemu tehdy ve dvacátých letech působily 

kapely D. Ellingtona nebo B. Goodmana, které značně zasáhly do vývoje swingové éry 

i s pomocí aranžérů jako byli B. Carter, J. Nesbitt a D. Redman. Těžištěm pro zrod swingu 

bylo inklinování těchto kapel k bluesovým harmoniím a cítění, z nichž se postupně rozvíjel 

swingový riff. Ve 30. letech již na své předchůdce navazovala spousta špičkových 

ansámblů, zejména proslulý taneční orchestr Glenna Millera, jenž svou tvorbou inspiroval 

též náš známý orchestr Karla Vlacha a další swingové orchestry po celém světě, zvláště 

v poválečném období.
111

 

Speciální swingová technika díky svým akcentacím a frázování zvyšovala též nároky 

v technice instrumentálního provedení a zároveň tak rozšířila i okruh svých posluchačů 

o hudebně vzdělané publikum. Samozřejmě k tomu přispěl prodej gramofonových desek 

s touto oblíbenou taneční produkcí, rovněž jako tomu bylo i u ostatních žánrů moderní 

populární hudby, kde se stal hudební průmysl nezbytnou složkou pro veřejné šíření. 
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V době celosvětové popularity swingové hudby se také začali prosazovat i evropští 

muzikanti se svým individuálním pojetím tohoto žánru, například D. Reinhardt.
112

 

Během druhé světové války se swingovým orchestrům a jejich živým koncertním 

vystoupením přestávalo dařit, a to hned ze dvou důvodů. Spousty mužů odcházelo do 

zámoří bránit evropské země proti nacistům a nebyl dostatek hudebníků pro vytvoření 

početného swingového orchestru. Navíc, díky špatné válečné ekonomice, bylo cestování 

big bandů finančně náročné, a tak vznikala malá seskupení o 3-5 hráčích. Tato menší 

nástrojová obsazení pak poskytla úrodnou zvukovou půdu pro vznik R&B, jump blues a  

bebop. Poslední éra opravdových světových nahrávek končí v roce 1948. Poté se čistá 

voda žánru jako takového začala „kalit“ styly rhythm’n’blues, jump blues, bebop, 

rock’n’roll, country’n’western či tradiční populární hudbou. Na sklonku 50. let a během 

následujícího desetiletí jako by swing zažíval svou renesanci, i když v pozměněné podobě, 

díky populárním zpěvákům. Mezi jinými to byli například slavný Frank Sinatra a Dean 

Martin. Dnes má ve svém repertoáru swingové písně i známý britský zpěvák Robbie 

Williams, kterého někteří jeho kolegové považují za posledního swingového zpěváka.
113

 

 

 

3.2.2. Hudební struktura swingu 

 

Swingové melodie se ve své zlaté éře nesly v tehdejším duchu populárních písní i jejich 

harmonických funkcí. Převažoval diatonický charakter (nedoškálné tóny se objevovaly 

zřídka a to spíše v podobě předjímky, průchodných nebo průtažných tónů) a melodická 

linka postupovala po malých intervalech a vyznačovala se tak výraznou zpěvností. Zprvu 

se větší intervalové skoky objevovaly spíše v závěru frází. Později s přibývající virtuozitou 

instrumentálních hráčů se měnila i melodika ve výraznou řadu tónů s velkým intervalovým 

rozpětím a vlivem ostinátních riffů s gradující dynamikou, intenzitou rostlo též příznačné 

napětí ve výrazu swingových interpretů.
114
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Rytmus má jednoduchý ráz 4/4 taktu, přičemž se nevyhýbal například drobným 

variačním obměnám nebo sekvencím. Zde bychom tedy neviděli žádnou složitost a o tu 

zde ani v podstatě nejde. Oním prvkem, který dává swingové hudbě charakteristický ráz 

a specifikum ve srovnání s jinými žánry, je houpavý styl frázování, jak je naznačeno již 

 samotným významem slova swing (houpat, kývat). Mluvíme zde o typickém akcentu na 

sudých dobách čtyřčtvrtečního taktu s výrazným „odpichem“, tedy tzv. swingové 

frázování. Základní počítací jednotkou je doba osminová, kterou ovšem swingový 

muzikant obvykle nehraje rovně podle notového zápisu, nýbrž rytmem tečkovaným nebo 

triolovým (s důrazem na první notu trioly). Výsledkem není tedy dodržet rytmus, jenž je 

psán v notách, ale důležitý je výsledný zvukový ideál, založený na frázování, ve kterém se 

kombinací přízvučných dob a houpavých odpichů značí osobitost každého hráče.
115

  

Těžiště swingové hudby zpravidla nebývá v její melodii, nýbrž harmonii. Jedná se 

o paralelní postup kvintakordů a jejich obratů s přidanými sextami v homofonní sazbě. 

V pozdější swingové éře 40. let bylo oblíbené aranžmá tzv. blokových postupů: způsob 

klavírní hry s použitím akordických souzvuků v pravé ruce a kopírování hlavní melodie 

paralelní spodní oktávou v ruce levé, což se vymykalo harmonickým zásadám o základních 

pravidlech spojování akordů, jak je nám známo z hudební teorie. Tento způsob 

harmonizace je typický v aranžování pro saxofonovou sekci ve swingových orchestrech, 

jejichž chorusy se nesou v rychlém tempu a sledu septakordů i nónových akordů, což dává 

swingové harmonii příznačnou zvukovou plnost.
116

 

 

3.2.3. Pěvecká interpretace swingu  

 

3.2.3.1. Oslovení interpreti 

 

O swingové interpretaci jsem si povídala s Janem Smigmatorem, jehož repertoár sestává 

výhradně ze swingových písní. Rozhovor mi umožnil také Ondřej Ruml, který koncertuje 

se swingovými písněmi Voskovce, Wericha a Ježka, jež si upravil do jazz-pop stylu. 
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3.2.3.2. Vokální projev swingu 

 

Podle Jana je ve swingu čistá intonace absolutním předpokladem, podobně jako 

dechový nástroj, který musí ladit v sekci. Ondřej tuto problematiku již tak striktně nevidí. 

Ladit by zpěvák bezesporu měl, ale stejně tak důležitý je prožitek a obsah: „Když jsem 

přišel na konzervatoř, chtěl jsem pouze zpívat, neuvažoval jsem nad nějakým 

opodstatněním. Myslel jsem jen na zvučnost hlasu, aby dobře zněl, aby se dobře nesl, kde 

udělám kudrlinku. Dnes, třeba když zpívám Roxanne v úpravě od G. Michaela, představuju 

si, že existuje nějaká žena, po které toužím a do které jsem se zamiloval. Ale ona má daleko 

hlubší podstatu, než to, aby byla prostitutkou. Je mi jí líto jako muži, kterému je smutno, že 

ta žena musí prodávat své tělo, a s tímto pocitem tu píseň zpívám. To je v první řadě důraz 

na text. Až v druhé řadě je na místě swingové frázování a používání falzetových glissů. 

Nemohu vystát, když to někdo má opačně, že nejdřív řeší technické dovednosti a potom 

text.“   

Rytmus a frázování jsou specifickou doménou swingu a spolu s jazzem se tak odlišuje 

od jiných žánrů. Swingový zpěvák, vidí-li před sebou řadu osminových not, zazpívá je 

zpravidla typickým tečkovaným rytmem.  

„Ovšem když si poslechneme Karla Hálu, jde ve zpěvu ‚po textu‘, a to swingové 

frázování tam někde přirozeně je a někde není. Tam, kde byste čekali, že bude typicky 

swingová předražená doba, tam se ozve těžká přízvučná. A připadá vám to hezký, protože 

ten český jazyk vás k tomu v tom místě dovede, že se to má zpívat rovně a připadá vám to 

tak správně. Přesně tak to dělal i Sinatra, nezatěžoval se, jestli neustále dodržuje swingové 

frázování, ale šel po textu. Zato takový Paul Anka, ten byl v tečkovaném rytmu striktní, až 

dokonalý. A když to srovnám se Sinatrou, Martinem a Davisem, což byli především 

interpreti, kteří chtěli hlavně lidi i sami sebe pobavit tím, že se nebrali vážně, je to pro mě 

lepší varianta….“ dodává ohledně pravdivosti interpretace Ondřej. Jan toto ještě doplňuje:  

„Rytmus úzce souvisí s frázováním. Ve Swingu si může zpěvák dovolit hodně předrážet 

nástupy na doby nebo naopak nastoupit později, dokonce i o frázi dál. To všechno jde, ale 

v mysli musí zůstat celkové povědomí o té formě a harmonii a musí se umět v pravý čas 

takzvaně vrátit. Interpret může jít ve frázování přes rytmické hodnoty, ale vždy musí 

s doprovodnou kapelou souznít. Frázování je také věc osobitosti. Jednu píseň může deset 

zpěváků ‚nafrázovat‘ úplně jinak, dle mého názoru by tak dokonce činit měli, aby se 

zabránilo bezduchému kopírování jiných interpretů.“ 
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Většina swingových písní umožňuje zpívání v tempových obměnách, zvláště při živých 

vystoupeních s menším nástrojovým obsazením, což využívá Jan: 

 „Když hraje celý big band, tempo je dáno, například z důvodu, aby nástroje komfortně 

splnily svůj notový part. Ale pokud je obsazení menší, třeba kvartet nebo jenom rytmika 

anebo pouze klavír, tempo může být libovolné. Na koncertech se často domlouvám 

s pianistou, že třeba svižnou swingovou píseň budeme hrát jako ‚médium latinu‘. Jsou 

písně, se kterými se dá takto tempově manipulovat a mají své kouzlo v jakémkoli tempu, 

například swingová skladba All of Me, to je přesně typ univerzálních písní a jakákoli 

jejich obměna vyhecuje muzikanty k lepšímu výkonu. U těchto univerzálních písní to samé 

lze udělat i s rytmem; typické swingové věci najednou můžeme hrát jako latinu. Tohle 

hýbání s tempem si myslím, že umožňuje hlavně jazz ve své improvizaci a swing, ale 

u jiných žánrů si to nedokážu moc představit. Například v popových nebo rockových 

skladbách, kterým sluší mnohdy jejich originální tempo a žádné jiné.“ 

 

3.2.4. Vzpomínky mi zůstanou – srovnání 

                   (Thay can’t take that away from me) – viz příloha č. 2. (kapitola 6.2.) 

 

Tento, dnes již legendární hit bratří George (hudba) a Iry (text) Gershwinových, byl 

napsán v roce 1936 a poprvé představen ve filmu Shall we dance? (Smím prosit?), kde 

zářil další slavný herecký a taneční tandem – Frad Astair a Ginger Rodgers.
117

 Píseň se 

stala swingovým standardem, především v podání Franka Sinatry a dalších světových 

pěveckých hvězd: Tonnyho Benneta, Elly Fitzgerald a Louise Armstronga a dalších. 

S českým překladem Vladimíra Dvořáka ji nazpívalo také spoustu českých umělců 

a následující srovnání bude věnováno třem, potažmo čtyřem z nich: Karlu Hálovi, Marii 

Rottrové a Janu Šmigmátorovi s Dashou. Jako vzorová zahraniční swingová verze poslouží 

interpretace výše zmíněného Franka Sinatry. 

Karel Hála začínal jako operetní a muzikálový zpěvák, hrál v Hudebním divadle 

v Karlíně a od 50. let, prakticky až do své smrti, byl považován za krále českého swingu.
118
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Nahrávka pro tuto analýzu je pořízena z roku 2003, jejíž studiový záznam byl použit 

v televizním zábavném pořadu Zlatá mříž.  

Ze všech tří nahrávek, nejvěrněji kopíruje zvolený originál Sinatry právě verze pana 

Hály, ať již svou aranží hudebního doprovodu swingového orchestru, či samotným 

pěveckým podáním. Rozdíly se samozřejmě najdou. Ten nejmarkantnější je v odlišnostech 

českého a anglického jazyka, jehož výslovnost a zpěvnost je přeci jenom pro swing tou 

nejvhodnější, podobně, jak je tomu v jazzu. Frázování v angličtině je tvárné tolika 

způsoby, že se důraz může dát prakticky kamkoli a vždy to bude správné, v rámci 

swingového tečkovaného rytmu. S češtinou a jejími akcenty se již musí umět zacházet tak, 

aby zpěvák dosáhl swingového cítění a přitom nevznikl deklamační paskvil. A právě toto 

umění frázování Karel zvládal dokonale a byl tak vzorem pro mnohé další zpěváky. Totéž 

dokazuje i tato nahrávka. Podobně jako Sinatra, i pan Hála se ve svém frázování jakoby 

loudá, především v prvních dvou slokách.  Ale toto záměrné ‚zatahování‘ se neděje pro nic 

za nic. Dodá to písni ležérní eleganci a navíc, ani jeden z pánů nezabředává do 

permanentního opoždění frází a včas se opět přimknou k  dobám v rytmice orchestru. Píseň 

tím dostává osobitou interpretaci, ve které není prostor pro unylost a monotónnost frází.  

Za vadu na kráse může leckdo považovat nosový odstín Karlovy barvy hlasu. Je 

pravdou, že na pěveckých konzervatořích se tento neduh odstraňuje, jelikož nosová barva 

nezní nejlépe. V případě pana Hály se barva hlasu stala jedním z jeho hlavních 

poznávacích znaků a paradoxně ho též činila jedinečným. Při pozorném poslechu ale vyjde 

na povrch i další ojedinělá zajímavost, a tou je způsob, jakým zpěvák tvoří vibrato. Svým 

zněním a vlněním lehce připomíná zvuk vibrata, které vytváří trumpety v mezihře skladby. 

Nejvíce se tato zvláštnost projevuje při drženém vokálu na samohlásce Á. Je otázkou, do 

jaké míry je toto vibrato chtěné, či bezděčné. Každopádně je voleno vkusně, jeho 

frekvence není častá, čili funguje pouze jako obohacující element celého vokálního 

projevu.   

Karlův ležérní styl se trochu odráží také v přístupu k intonaci, zejména v modulačních 

přechodech z refrénů do slok. I to mu ale lze odpustit, protože v zásadních aspektech, jako 

je frázování a rytmické cítění, je jeho interpretace excelentní swingovou ukázkou 

s potřebnou dávkou elegance a šarmu.  

Jana Smigmatora a Dashu pojí nejen společná moderace hudebního pořadu Klub 

Evergreen na vlnách Českého rozhlasu. Vystupují spolu také na koncertech jazzových 
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a swingových projektů, ve spolupráci s Big Bandem Felixe Slováčka.
119

 Podobně jako 

slavná dvojka Ella Fitzgerald a Louis Armstrong tento song pojali jako duet, ovšem na 

rozdíl od svých amerických kolegů se vokálním projevem drží swingové verze Sinatry. 

Střídmé instrumentální obsazení, na způsob jazzového kvarteta, sestává z bicích, 

kontrabasu, kláves a saxofonu. Skladba je tak více provzdušněná a získává mladistvější 

náboj, korespondující s temperamentem obou umělců.  

Swingový projev v podání obou protagonistů po celou dobu neztrácí svého svěžího 

ducha. Jan i Dasha mají skvělé rytmické cítění, a to je znát na výborném frázování, které 

ctí rytmiku instrumentů a takzvaně „zařezává“ s dobami. Současně se také objevují 

předražené doby, nebo naopak lehce za dobou, něco na způsob off beatu v rytmice. Ve 

společně zpívaných unisonech zní ve frázování synchron – nutný předpoklad vícehlasého 

přednesu.  

Dalším z kladů tohoto živého vystoupení je čistá intonace vokálů a celková jistota ve 

zpěvu melodických linek. Tóny jsou zpívané s lehkostí na jemných odstínech středně silné 

dynamiky. Zřetelně se ukazuje pěvecká technika školených hlasů. Znát je též celková 

souhra interpretů a sladění hlasů, které k sobě dobře pasují. Muzikalita této dvojice je 

nezpochybnitelná, skvěle se doplňují a zúročují svou několikaletou spolupráci.  

Třetí v řadě, a zároveň poslední, je ukázka Marie Rottrové, která tuto píseň zazpívala 

živě v televizním pořadu za doprovodu swingového orchestru Gustava Broma.  

Skladba se od dvou předešlých verzí liší svým o dost pomalejším tempem. Během 

instrumentální mezihry skladby se toto zvolené tempo ještě nepatrně zpomalí. Měnit tempa 

swingových skladeb není prakticky nic neobvyklého a faktem také je, že v tomto provedení 

se nahrávka více blíží té původní (duo Astair a Rodgers). Nicméně swingová rytmika 

zůstává a zde je možný kámen úrazu. Kdyby, na místo češtiny, zněl anglický měkký 

vláčný jazyk, byl by jistě slušel tomuto songu i jeho loudavý styl. Tvrdá, méně zpěvná 

čeština, však vyžaduje obratnější frázování. To se zde paní Rottrové nedaří právě díky 

přílišné vláčnosti tempa. Zpěvačka působí dojmem, jakoby jí samotné vadilo pomalé 

tempové nastavení. Především v refrénech předchází rytmické doby, a to vyznívá v její 

neprospěch. Vzhledem k tomu, že zpomaluje orchestr, celkem logicky vznikne myšlenka, 

zda zpěvačka svým nutkáním jít vpřed, nechce ‚popohnat‘ i dirigenta. Tak nebo tak, 
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posluchač je ve výsledku ochuzen o celkový vnitřní klid, kterého by skladba dosáhla i 

v tomto pomalém tempu, kdyby interpretka ve frázování nespěchala.  

Díky výše zmíněným okolnostem, skladba získává bohužel těžkopádný ráz. Je to škoda, 

protože jinak se dá pěvecké interpretaci paní Rottrové jen máloco vytknout. Její jedinečná 

barva hlasu se příjemně poslouchá i ve vyšších polohách, vokály produkuje s intonační 

jistotou a nechybí ani práce s jemnou dynamikou. Zkušené zpěvačce též nelze upřít šarm 

jejího osobitého výrazového projevu.  

 

3.3. Šanson 

 

Tento francouzský fenomén je doslova studnou výrazových prostředků, ze které může 

interpret čerpat, co mu jeho hudební vkus dovolí.  O tom, kde a jak se šanson vyvíjel, se 

lze dozvědět z množství literatury, která tento pojem rozebírá z historického hlediska. Pro 

náš interpretační účel si pojďme vymezit základní potřebné informace, které nám poslouží 

k chápání tohoto žánru coby samostatného elementu moderní populární hudby. 

 

3.3.1. Historie šansonu 

 

Ve francouzštině, v původním slova smyslu, znamená „la chanson“ jakoukoli píseň.
120

 

U nás šanson chápeme jako specifický hudební žánr, který se krystalizoval od dob z  

prostředí šantánových kaváren s nevalně proslulou lidovou zábavou. Ty byly vytvořeny po 

vzoru francouzských podniků (Cafes Concerts na Champs-Élysées) z poloviny 19. století, 

kde se scházela pařížská smetánka, přes první kabaretní produkce vyšší umělecké úrovně. 

Umělecké kabaretní programy v té době fungovaly jako forma určitého vzdoru proti 

vulgaritě šantánových produkcí, ale svým programem konkurovaly divadlům, a tak 

policejní prefektura vydala opatření, v nichž byla specifikována různá omezení (například 

zákaz používání kostýmů a rekvizit). Na sklonku století se koncertní kavárny postupně 

proměňují v umělecké literární kabarety, kde se schází tehdejší elitní jména jako Émile 

Zola, Alexandre Dumas ml. nebo Claude Debussy. Jedním z prvních takových slavných 

kabaretů byl Chat Noir (Černá kočka) a vystupovaly zde hvězdy Aristide Bruant a Yvette 

Guilbert, osobitá zpěvačka s dramatickým projevem. V průběhu dvacátých let začala být 

velmi důležitá úloha kabaretiéra, který udržoval neustálý kontakt s publikem a bavil jej, 
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což například nadmíru splňoval Maurice Chevalier nebo jeho ženský protějšek Jeanne-

Marie Burgois.
121

 

Jak víme z předešlých kapitol, spousty hudebních žánrů ovlivnila jazzová hudba a tato 

skutečnost se nevyhnula ani šansonu. V 30. letech se spojení těchto dvou žánrů 

projevovalo v repertoáru Josephine Bakerové a hlavně Charlese Treneta, jenž svou 

sentimentální poetikou inspiroval své následovníky, jako byli Jacques Brel nebo Charles 

Aznavour. Samozřejmě nesmíme opomenout důležitou osobnost šansonu vůbec, a tou 

není nikdo jiný než Edith Piaf, jež by si zde zasloužila rozhodně více prostoru. Tato 

drobná, leč fenomenální, interpretka realistického šansonu dokázala publikum fascinovat 

svým dramatickým projevem a spontánním naturelem v interpretaci písní, které jí byli 

psány na tělo. A každou takovou píseň, byť ne každá oplývala kvalitním textem a melodií, 

dokázala svou zaníceností proměnit v hudební skvost.
122

 

Dalším faktorem, který poznamenal šansonovou tvorbu, byla II. světová válka a nástup 

fašistické moci. Šanson na toto reagoval svými politickými náměty a vědomě tak bojoval 

proti vládnoucí buržoazii. Představitelkou tohoto protestního repertoáru, tzv. 

intelektuálního šansonu, byla například Juliette Gréco. Po válce se v 50. letech vývoj 

šansonu ubíral několika směry. Vedle politicky angažovaného šansonu zde byl šanson 

ovlivněný folkovou písní a dále protest song. Zde nacházeli útočiště pro své kritické 

postoje vůči válce „zpívající proletáři“ jako Yves Montand a Léo Ferré.
123

 

Po další desetiletí se šanson individuálně vyvíjel samozřejmě také na jiných územích 

Evropy (Německo, Itálie, Polsko), ovlivňován dalšími hudebními směry ruku v ruce se 

společenskými proměnami. Velkou roli v tom hrály zejména pop music i rocková hudba 

(vliv elektrických kytar a bicích nástrojů) díky stále konzumnějšímu stylu života. 

V anglosaských zemích se například kabaretní píseň vyvinula ve vaudevill (USA, 

předchůdce dnešního muzikálu) nebo music hall (Anglie). Na přelomu 60. a 70. let se do 

povědomí posluchačů dostala Mireille Mathieu, francouzská interpretka, která byla 

považována za nástupkyni E. Piaf a stejně jako ona vystupovala v jedné z nejslavnějších 
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koncertních síní – Olympii (Paříž), kde koncertovala i německá hvězda Marlene Dietrich 

a naše Hana Hegerová.
124

  

 

3.3.2. Hudební struktura šansonu 

 

Po hudební stránce je šanson velmi rozmanitý a nejednotný, největším a nejdůležitějším 

faktorem je proto výraz, především obsahové stránky. Tempo bývá proměnlivé, také 

vzhledem k mnoha rubatovým a parlandovým pasážím, které se střídají se zcela 

pravidelnými takty, mnohdy až tanečního charakteru. Nad tím vším dominuje dramatičnost 

projevu interpreta, hraničící s ryzím herectvím.
125

  

Rytmus, zejména ve starším,  klasickém francouzském šansonu, bývá zpravidla 

valčíkového typu, na tři doby, s neodmyslitelným instrumentálním doprovodem 

akordeonu. Rovněž melodika využívala spíše základních harmonických funkcí, což byl 

pozůstatek banálních lidových prvků městského folklóru. Kontrastovaly zde motivy 

triviálního melodického materiálu tzv. „obecné noty“ s opravdovou hloubkou 

emocionálního projevu.
126

  

V současném šansonu rytmická složka často podléhá rozmanité melodii (mívá delší 

a souvislejší podobu kantilény nebo naopak recitativního charakteru), která se často odvíjí 

od textové stránky a emocionální intonace řeči v parlandových pasážích. Stejně tak je tomu 

i po formální stránce, která vždy nemusí být typu malé písňové formy – sloka plus refrén, 

nýbrž mohou za sebou následovat jednotlivé nápady, volně řazené fráze spojené vnitřními 

souvislostmi. Harmonie může využívat základních funkcí tóniky, subdominanty 

a dominanty, ale též nejsou neobvyklé ani jiné postupy, například v jazzovém šansonu (30., 

40. léta – Ch. Trenet), jehož představitelkou byla i naše slavná Eva Olmerová.
127
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Jak už bylo v úvodu řečeno, nejdůležitějším elementem a vůbec charakteristickým 

rysem šansonu je význam obsahové stránky textu. Námětem mohou být básně epické 

i lyrické, často jsou texty i humorné až satirické. Na rozdíl od běžné populární písně je 

obsah daleko závažnější, vyjadřuje konkrétní děj nebo příběh plný dějových zvratů 

s překvapivou pointou.  Nejčastějšími motivy jsou příběhy milostné, kde se vystřídá láska 

šťastná, ale i zoufalství a smutek. V době protestních politicky angažovaných šansonů se 

vyskytovaly texty kritizující vládnoucí autoritu, za což se mnohdy interpreti nevyhnuli 

cenzurnímu postihu. Dnes je šanson určen především k poslechu a vyžaduje od posluchače 

vnímavost textu. K tomu je zapotřebí také, na rozdíl od popových a tanečních písní, notná 

dávka soustředěnosti a často i zamyšlení se nad mnohdy náročným textem. A zde je také 

odpověď na možnou otázku, proč se šanson netěší tak masové oblibě jako jiné, zejména 

komerční hudební žánry, ale jeho okruh posluchačů se čítá spíše v komornějším počtu.
128

  

 

 

3.3.3. Pěvecká interpretace šansonu 

  

3.3.3.1. Oslovení interpreti 

 

O rozhovor jsem poprosila dvě své kolegyně: Luciu Šoralovou a Radku Fišarovou.  

Obě zpěvačky začínaly svoji profesionální pěveckou dráhu v muzikálových představeních 

a během vývoje své kariéry a hudebního zrání se našly a zakotvily v tomto hudebním žánru 

– šansonu, který má k muzikálu přece jenom blízko svou dramatickou formou a 

vyprávěním příběhu, který je vhodně a citlivě oblečen do melodie. 

Lucia je nyní zároveň i autorkou. Nazpívala desku O lásce, cti a kuráži, kde si „hudbu 

kompletně napsala sama a nahrála se svou skupinou La Alma. To vše navíc na villonské 

balady Michala Horáčka, který je formální i obsahový perfekcionista a pro šanson navíc 

ten nejpovolanější textař široko daleko.“
129

  

Radka vysvětluje svůj přesun od muzikálu k šansonu takto: „Před 17 lety jsem byla 

oslovena účinkovat v životopisném představení Edith – vrabčák z předměstí, kde ztvárňuji 
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slavnou francouzskou šansoniérku Edith Piaf. Díky tomuto představení jsem pozměnila 

také repertoár vlastních koncertů a začala jsem zpívat šansonové skladby.“ Tento styl dnes 

téměř výhradně plní program jejích koncertů s jazz-kvartetem a akordeonem.  

 

3.3.3.2. Vokální projev šansonu 

 

Má první otázka k oběma interpretkám směřovala k oblasti intonace, konkrétně jak moc 

jsou šansonové melodie intonačně náročné. Zde se obě zpěvačky víceméně shodly na tom, 

že je to zcela individuální: existují šansony prosté a jednoduché s melodickou linkou 

v rozmezí tří tónů, ale pak také najdeme šansony s nesmírně náročnou melodií, takže 

shrneme-li to, záleží výhradně na autorovi. Čistou a jistou intonaci nepovažuje Lucia za 

nutnou podmínku: „Je to různé. Podle mě interpret-šansoniér by měl intonaci ovládat 

a v podstatě zazpívat prakticky cokoliv. Ale zase jsou tady takové paradoxy, například 

Richard Müller ve svých šansonových písních nezazpívá skoro ani jeden tón správně, ale 

stejně mám z jejich poslechu husí kůži. Pokud mě dotyčného interpretace chytne 

jakýmkoliv způsobem za srdce, ať už barvu hlasu, nebo výrazem, tak mu odpustím 

intonační chyby.“ 

Obě zpěvačky využívají pestrosti a barevnosti svých hlasů a nebrání se obměnám, leč 

tyto musí vycházet z přirozenosti a korespondovat s obsahem písně. Šanson může být 

někdy trochu teatrální, takže v podstatě změna barvy hlasu k tomu patří, zvláště pokud 

potřebujete vtisknout určitým slovům zvláštní důležitost.  

Dále mě zajímalo frázování, deklamace a artikulace textu, který má v šansonu svůj 

speciální význam. I zde se obě dámy názorově shodly, a to nezávisle na sobě. Na rozdíl od 

frázování v jazzu nebo soulu, kde je sofistikovanou disciplínou, u šansonu jakákoli 

kalkulace naprosto pozbývá smyslu. Všechny tři výše popsané prvky vychází z naprosté 

přirozenosti mluveného slova. Přesně to formuluje Lucia: „Frázování musí ctít hudbu, ale 

zároveň musí ctít význam textu a obsahu. Například daleko více než v jiných žánrech se 

používá v šansonu parlando, což je plnohodnotná forma interpretace v šansonu.“ 

V otázce rytmu je šanson závislý čistě na zpracování. Je zde prostor pro lehkost, 

originalitu a záleží zde na autorovi písně. Většinou mají šansony rytmus jednoduchý, 

protože by měl být líbivý a lehce vstřebatelný, přeci jde především o text. Ale samozřejmě 

se může objevit šanson s pěti čtvrťovým rytmem, i když při správné interpretaci zpěváků 

tuto náročnost nemusíme poznat, jelikož jej zpívají s naprostou lehkostí a přirozeností. 
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Dynamiku obě interpretky využívají hojně, poněvadž právě ta dokáže vyburcovat 

pocity a emoce posluchačů, zejména při živých vystoupeních. Interpretace šansonu je 

zásadně na dynamice postavena, a to ve smyslu přesunu slova a myšlenky.  

U šansonu se také využívá možnosti změnit tempo v rámci jedné písně. Tempo, 

podobně jako jiné výrazové prvky, naprosto odpovídá obsahu dané písně. Může být vleklé 

a melancholické, ale stejně tak temperamentní jako čardáš. Podle Radky je to stejné jako 

v životě: „Někdy je to allegro, jindy je to andante. Takže tempo, se různě střídá, ale 

každopádně nesmí zmizet smysl sdělení.“ Na rozdíl od jiných žánrů (jazz, pop, rock), závisí 

tempo na svobodné vůli interpreta a jeho momentálního rozpoložení. Tyto situace jsou 

typické při živých akustických koncertech za doprovodu jednoho nástroje, často akordeonu 

nebo klavíru. 

Mimika a řeč těla jsou dány osobností interpreta. Součástí šansonu je herecký projev, 

který je pro šanson typický už od jeho vzniku v šantánových představeních, a je pro 

interpreta přirozený. Slzy, smích, dobře mířený pohled či gesto jsou často více než tisíc 

tónů na pokraji rozsahu. Jsou ale například interpreti typu Zuzany Navarové, kteří přijdou, 

nepohnou ani brvou a přesto tam ty emoce jsou, aniž by museli cokoliv udělat. Jsou to 

především jejich niterné myšlenky, které nechtějí rozbít ničím – žádnými gesty ani 

mimikou. Touží tedy pouze vyprávět, aniž by to cokoli narušovalo. 

 

3.3.4. Lásko prokletá – srovnání   

                   (Ne me quitte pas) – viz příloha č. 3 (kapitola 6.3.) 

 

Píseň Ne me quitte pa (v př. Neopouštěj mě) složil francouzský šansoniér Jacques Brel 

r. 1959, jako osobní omluvu své bývalé partnerce, která s ním čekala dítě. Když Brel 

odmítl uznat otcovství a rozešel se s ní, podstoupila interrupci. Píseň se stala hitem a zdobí 

repertoár mnoha světových i domácích interpretů.
130

 

K porovnání s originální verzí Jacquese Brela jsou zde k dispozici tři verze nahrávek: 

paní Hany Hegerové – československé královny šansonů, slovenské herečky a zpěvačky 

Zuzany Mauréry a mladé české herečky a zpěvačky Petry Pudové.  

Když se v Čechách i na Slovensku vysloví šanson, vyvstane mnoha lidem na mysl 

okamžitě jméno Hana Hegerová, jakoby sama byla synonymem pro tento žánr. Paní 
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Hegerová píseň Lásko prokletá převzala do svého repertoáru a roku 1969 ji zařadila na své 

EP album, později v roce 1977
131

 již tato píseň dominovala mezi dalšími tituly na její 

dlouhohrající stejnojmenné desce, na které mají české texty písní společného autora, a tím 

je textař a překladatel Pavel Kopta. Samotný překlad francouzského textu poukazuje na 

smutek muže, který si příliš pozdě uvědomil, jakou bolest svým chováním způsobil ženě, 

která ho milovala. Nyní by rád vrátil čas a slíbil nemožné, jen aby jej žena neopouštěla. 

Text básně Pavla Kopty je stejným způsobem teskný a melancholický, také vypovídá o 

nenaplněné touze, mít svého partnera po boku. Oba texty jsou v podstatě abstraktní a každý 

posluchač v nich může vidět něco jiného a dosadit jim svůj vlastní příběh.  

A to je též charakteristický rys šansonů, tedy příběh, kterým chce básník, interpret 

i autor oslovit diváka. U této skladby, nazpívané paní Hegerovou, není pochyb o tom, že 

zpěvačka ví, o čem zpívá a již při pouhém poslechu jejího hlasu je znát osobní zanícení. 

Tedy možný vlastní příběh, který si dosazuje ke zpívanému textu. Z jejího hlasu ovšem 

není slyšet pouze smutek, ale také nadhled zralé zkušené ženy. 

Paní Hegerová zpívá píseň niterně a nijak nepoukazuje na velikost svého hlasu, nýbrž 

používá čistý až prostý zpěv na rovných tónech. Ve slokách volí recitované parlando a dá 

tak vyniknout obsahu textu. Při slovech lásko prokletá přechází její hlas do šepotu, též 

častého výrazového projevu šansonů. V refrénech se teprve naplno rozeznívá melodie, 

která jakoby se v gradaci rozlétne dynamikou i hybností tempa vpřed, aby pak opět ve 

slokách zabředla do původní recitace melancholie a hloubky příběhu.  

U české výslovnosti této, původem slovenské, zpěvačky lze najít pár drobných chyb. 

Například polykání koncovek ve spojení dvou slov, oddělených souhláskami, nebo 

zkrácení dlouhých slabik na konci slov. Skladbě to ale nijak neubírá kvality, naopak jí to 

dodává lidskou emoční stránku. Kdyby byla píseň interpretována precizním zpěvem, 

ztratilo by se kouzlo a zůstala by jen chladná a prázdná melodie bez obsahu, byť třeba 

krásná. Pak by to ale nebyl šanson. 

Zuzana Mauréry zazpívala tuto píseň živě v hudebním televizním pořadu Legendy 

popu. V hudebním doprovodu dominuje klavír a syntetické klávesy nahrazují zvuk houslí. 

Tedy hudební pojetí je víceméně stejné jako u Brela i paní Hegerové, rovněž forma zůstává 

původní.  
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V projevu Zuzany je poněkud více slyšet její slovenská národnost, která vystupuje ve 

výslovnosti napovrch. Zpěvačka tento nedostatek ale vyvažuje svým osobitým projevem 

a procítěnou interpretací, při které čerpá též ze zkušeností divadelní herečky. Její projev 

obsahuje více slyšitelných emocí v hlase, naproti paní Hegerové, jejíž pocity jsou více 

skryté a zahalené tajemstvím. Ukazuje také různé polohy pocitů, jako melancholii, mírný 

vztek i ironii, která v závěru přechází do jakési odevzdanosti.  

Zuzana fráze ve slokách zpočátku více zpívá, posléze též text parlanduje, čili dochází 

k vyváženému poměru mluveného slova i zpívané melodie. I tato interpretka dobře rozumí 

tomu, co je pro tento žánr typické, a tak nijak svůj hlas nekrášlí ani se neuchyluje 

k žádným pěveckým manýrám. Pouze prostým a obyčejným způsobem odhaluje své nitro. 

U Zuzany i Hany jsou znát životní zkušenosti, které se jim odrážejí v hlase a které jsou 

tak potřebné k interpretaci tohoto žánru. Dá se říct, že principově je přístup k interpretaci 

u obou stejný. Každá však obsahu dává svůj vlastní příběh, ať již reálný či fantaskní.  

Studiová nahrávka Petry Pudové opět nabízí hudební doprovod klavíru a houslí, 

zvukově vyrobených pomocí elektronických kláves. V poslední sloce se ještě objevuje 

zvuk podobný flétně, též umělého původu. Forma zůstává věrná originální verzi, je však 

odlišná svou hudební aranží i vyšší tóninou, která je v G moll (Hegerová – Es moll, 

Mauréry – F moll). 

I tato zpěvačka přistupuje ve své interpretaci k charakteristickému projevu šansonu. 

Procítěná dynamika konsoliduje s obsahem textu a nechybí jí rozmanitost. Ve slokách se 

nevyhýbá mluvenému parlandu, v němž hlas přechází do šepotu a zdůrazňuje tak niternější 

emoce. Refrény jsou pak více prozpívané a způsob pěveckého výrazu spíše zabředává do 

popového projevu. Toto odhaluje především nasazení tónů mírným glissandem ze spodu a 

tato lehká manýra se stává drobnou překážkou na cestě prostého bezelstného projevu, který 

by písni slušel více.  

Ani tato interpretace není zcela bez obsahu a výrazu a tvrdit opak by byla poněkud 

křivda. Ohledně posouzení těchto tří pěveckých pojetí vyvstává otázka, zda má být tento 

šanson spíše pro zkušené a zralé zpěvačky a nikoli pro mladé jasné hlasy, což je případ 

Petry. Odpovědí může být mnoho a všechny mohou být správné, stejně jako každý 

svobodný názor, který má právo být vyřknutý. Tato píseň je o lásce, a ta má spoustu podob 

v každém životním období člověka. Proto lze těžko určit, která z těchto interpretací je ta 

nejvhodnější, protože každá je svým způsobem pravdivá. Pro porovnávání bude 

vhodnějším východiskem fakt, čí projev je komu bližší. Zda smířený postoj s určitým 
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nadhledem Hany Hegerové, vášnivé emoce Zuzany Maurery nebo nezralá naivita u Petry 

Pudové.  

 

3.4. Folk 

 

„Co skrýváš za víčky a plameny svíčky, snad houf býlích holubic, nebo jen žal. Tak 

odplul den prvý, den smáčený krví, ani pouťovou panenku nezanechal.“
132

 

 

V anglickém jazyce chápeme folk music ve smyslu hudby lidové – etnické. Tedy pro 

upřesnění, dnes se v anglo-amerických zemích používá výrazu: modern (moderní) nebo 

contemporery (současný) folk.  

 

3.4.1. Historie folku 

 

Pokud bychom chtěli uvést historické prapředky folkové písně, tak s trochou nadsázky 

můžeme tvrdit, že by se za takové daly označit již písně potulných trubadúrů 

a minnesengrů v renesanci, kde převládala milostná tématika. Ovšem s dnešní folkovou 

písní a jejím textovým obsahem mají více společné až kramářské a jarmareční písně, které 

byly u nás v 19. století značně oblíbeny, a to svými často lechtivějšími náměty a na 

přelomu 20. století též hlavně písně se sociálními a politickými problematikami. V letech 

30. – 40. se v USA folkovou hudbou mínilo hnutí za znovuobjevení anglosaské lidové 

písně a pomocí soudobé interpretace s charakteristickými prvky lidové písně se z ní stal 

dynamický a tvůrčí proces. V 60. letech se postupně tento styl rozšířil, ať již 

napodobováním nebo hledáním vlastních invencí pro písně tohoto typu či formováním 

folkových interpretů s repertoárem, jenž klade vyšší nároky na textovou kompozici. 
133

 

Na vývoj folku se lze dívat mnoha úhly pohledu. V prvé řadě se o rozvoj zasloužili 

sběratelé lidových písní (v USA otec a syn Lomaxové a P. Seeger, první polovina 20. st.), 

kteří se ve svých sbírkách věnovali soudobé interpretaci získaného materiálu. V době 

občanské války v USA zde hrály podstatnou roli politicky angažované písně, jež měly 

podporu amerického prezidenta F. D. Roosevelta v podobě stipendií. V období 30. – 40. let 
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se těmto písním, s  rostoucím zájmem o sociální problematiku, věnovaly první amatérské 

folkové skupiny (Almanac Singers, The Weavers). Od konce 50. let rostla obliba již 

komerčnějšího stylu lidových písní. Ve svém repertoáru je zahrnuly profesionální skupiny 

(Kingston Trio, Paul and Mary) a s postupným rozšířením mezi mladou inteligenci 

vznikaly též první festivaly (1959 Newport Folk Festival), ze kterých například vzešla 

slavná folková legenda – Bob Dylan.
134

   

Podobně, jak je tomu u jiných žánrů, i folk music nedokázala čelit postupnému vlivu 

jiných hudebních stylů. V průběhu 70. let, éry „Dylanových dětí“, se objevovaly žánry typu 

folk rock: folkové písně v revivalovém rockovém hávu. Navíc postupem času žánrové 

hranice mezi folkem a moderní populární hudbou natolik splynuly, že dnes nemůžeme 

tento styl jednoznačně nazvat folkem. Jedná se spíše o lidové písně v novém moderním 

aranžmá. Autorské folkové songy pak obsahově sledují momentální společenskou situaci a 

stávají se součástí repertoáru koncertního vystoupení.
135

 

U nás se folk rozvíjel v průběhu 60. – 80. let zprvu v amatérském prostředí jako protipól 

ke komerčnímu popu. Hlavní podstatou tohoto hudebního žánru je obsahová stránka. Často 

se jednalo o novátorské myšlenky našich folkových interpretů, kteří velice pohotově a 

aktuálně reagovali na momentální společenskou i politickou situaci. Mezi naše nejznámější 

folkové zpěváky patří Karel Kryl, jenž byl u nás v 70. a 80. letech asi nejdůležitějším 

představitelem a průkopníkem tehdejšího komunistického protestsongu,
136

 byl považován 

za básníka s kytarou se svými baladami buď satirickými, či smutně melancholickými. Dále 

to jsou například Pavel Dobeš, Karel Plíhal, Jaroslav Hutka nebo Jarek Nohavica. 

Mezi zpěvačkami se pohybují jména jako Hana Ulrychová, Radůza.  

 

3.4.2. Hudební struktura folku  

 

Folková píseň disponuje typickými hudebními rysy: jednoduchou, avšak nápadnou 

melodií, ne příliš složitou harmonií a rytmem. Ke své stavbě nejvíce využívá malou 
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písňovou formu. Jako doprovodný nástroj neodmyslitelně slouží kytara - něco, co může 

folkový zpěvák držet v ruce a hrát tak na jakémkoli místě.  

Zásadní význam interpretace folkové písně je text, tedy důraz na sdělení obsahu. Ano, 

zde můžeme namítat, že důležitost textového obsahu je cílem každé interpretované písně 

jakéhokoli žánru, což je pravda, protože už samotný význam slova interpretace spočívá 

v tom, že někomu něco předáváme svým vlastní podáním. Ale důraz na text ve folkové 

písni spíše chápejme ve smyslu toho, že se rozhodně nemusí obávat své nadřazenosti nad 

ostatními prvky pěvecké interpretace, tedy například dokonalé intonace, nebo dokonce 

virtuosní improvizace, používané například v jazzu nebo popu. Jako konkrétní příklad nám 

poslouží zveřejněná citace v knize Legendy folku & country autorů Vondráka a Skotala o 

albu Karla Gotta ve stylu folk&country:  

„Karel Gott dokonce v 80. letech album countryových hitů nazpíval. Přestože česká 

kritika byla šetrná, Gott zřejmě ke svému překvapení zjistil, že v country nestačí jen krásný 

hlas; ne, že by byl ten žánr tak složitý, to určitě naopak. V country se vyprávějí příběhy, 

zpravidla prostinké, sentimentální. Nestačí je vykřičet kantilénou, i laik najednou cítí něco 

nepatřičného….“
137

 

Textu se zde podřizuje forma, melodie i harmonie. Folková píseň je osobní výpovědí 

autora a text mnohdy vzniká jako první z těchto složek a až posléze se zhudební, včetně 

aranže. Harmonie zpravidla zastává základní harmonické funkce tóniky, dominanty a 

subdominanty. Ale jako v každém hudebním autorském stylu se i zde najdou harmonické 

postupy, které nemají banální akordy. Vše záleží na autorovi a jeho invenci, použít takovou 

harmonii, která bude co nejvěrněji dotvářet atmosféru obsahu textu. 

Pravidelný rytmus a symetrie celkové hudební formy též není striktním pravidlem, 

nýbrž mohou se objevit střídavé takty s proměnným metrem. Svědčí to tedy o naprosté 

hudební svobodě, která se neřídí žádnými pravidly.  

Folk je v podstatě zhudebnění emocí, s nimiž jde básník jako s kůží na trh, za nic se 

neschovává a ani po tom netouží. Touží pouze sdělit myšlenku, která je pro něj zásadní 

a díky které může dál šířit své poselství.
138
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3.4.3. Pěvecká interpretace folku 

 

3.4.3.1. Oslovení interpreti 

 

V oblasti folkové hudby volba rozhovoru směřovala ke dvěma interpretkám, jejichž 

repertoár folková píseň již nějaký ten čas zdobí. Radůza – osobitá zpěvačka 

s nezaměnitelnou barvou hlasu, která začínala na ulici „zpíváním do klobouku“ a která 

samu sebe za zpěvačku nepovažuje a jejíž tvorba odráží svobodného autorského ducha. 

Tou druhou je Iva Pazderková, která patří mezi naše přední komediální herečky, 

a nadto disponuje též originální hudební tvorbou, ve které se mísí folk s prvky jazzu, indie 

rocku (jemnější styl rocku) a country music. 

 

3.4.3.2. Vokální projev folku 

 

Folková píseň je především, podobně jako šanson, věcí velmi osobní a niternou, což 

umocňuje fakt, že většina interpretů si písně skládá sama. Folkař je typ interpreta-autora, 

který netvoří píseň se záměrem zařazení do určitého žánru, ale chce především sdělit 

obsah, k němuž pak volí instrumentaci (většinou pouze akustické živé nástroje) a ta 

společně s formou dotváří styl, který v sobě mnohdy skýtá více hudebních žánrů.  

Jak už bylo popsáno výše, představitelům tohoto žánru jde především o vyjádření 

obsahu a interpretaci textu, který je nadřazený všem ostatním výrazovým prvkům. Na to 

má jasný názor Iva: „Pokud při nahrávání audio nahrávky ve studiu objevím nějakou 

mírnou intonační falešnost, která naopak přispívá celkové atmosféře písně, nebojím se tam 

tento nedostatek nechat. Většinu svých písní nahraji na jeden zátah i s drobnými chybami, 

když slyším, že mají své opodstatnění v celkové náladě písně.“ 

Folkový interpret klade důraz na přirozenost a pravdivost a volí tak čistý zpěv bez 

příkras za použití své přirozené barvy hlasu. Důležitou roli hraje fakt, že přirozená barva 

je tou nejvhodnější pro správnou výslovnost a srozumitelnost slova. S tím souvisí též 

frázování, které se u folku ve většině případů podřizuje české deklamaci. Ale i zde 

se najdou výjimky: „Dalo by se snad říci, že se snažím dodržovat přízvuk, který je v češtině 

vždy na první slabice, v případě, že je tam předložka, pak na předložce. Někdy se mi to 

nepovede, někdy tento rytmus záměrně poruším.“ Podle této výpovědi Radůzy je zde 
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patrná svoboda umělce jako takového, který nepotřebuje řešit daná pravidla, nýbrž volí dle 

momentálního citu a nálady.  

Podobně je to s dynamickou výstavbou písně, která rovněž dokresluje text a každý 

interpret s ní nakládá libovolně. Pokud potřebuje zdůraznit konkrétní pasáž textu nebo 

slovo, dynamickou intenzitou nastíní posluchači, co je pro něj zásadní. Dynamika zpěvu 

folkové písně tedy může být rozmanitá i monotónní, jelikož spousta písní u žánrů jako folk 

nebo šanson, mnohdy tyto dynamické kontrasty ani nepotřebuje a vystačí si zpravidla 

s jemnější intenzitou. 

Na rozdíl od šansonových, popových nebo rockových písní, kde si zpěvák obvykle 

vypomáhá gesty a tancem, se interpretace folkové písně často obejde bez těchto 

výrazových prostředků. Obě dotázané interpretky při zpěvu svých skladeb o mimice 

a gestech nepřemýšlí: „Když hraji roli na jevišti, používám samozřejmě gesta dle role, 

kterou ztvárňuji. Při interpretaci mých písní mi to ale nejde, je to něco tak osobního, že 

gesta mi přijdou zbytečná. Zde se za nic prostě neschovám a ani nechci, jdu s kůží na 

trh…“, popisuje Iva.  

Dnešní folkový zpěvák je v podstatě básník, který zhudebňuje své osobní pocity 

a myšlenky a odhaluje tak své nitro posluchači. K této své hudební výpovědi zpravidla 

nepotřebuje bohatou instrumentaci a zvukové efekty. Mnohdy stojí na pódiu sám se svou 

kytarou v komorním prostředí hudebního klubu a nechá za sebe mluvit své texty. 

 

3.4.4. Morituri te salutant – srovnání 

                                          viz příloha č. 4 (kapitola 6.4.) 

 

Svoji píseň Morituri te salutant zařadil Karel Kryl na album Bratříčku, zavírej vrátka, 

které vyšlo po srpnu r. 1968. Napsal ji během svých let na vojně a vzhledem k tomu, že 

patřil mezi pacifisty a velké kritiky tehdejšího komunismu, je nasnadě se domnívat o jejím 

podtextu. Text názvu znamená v překladu Jdoucí na smrt, tě zdraví!, a odkazuje na dobu 

římských imperátorů a jejich zvrhlou zálibu v zápasech gladiátorů, kteří v arénách umírali 

pro pobavení lidu. Samotný text vyjadřuje odpor tohoto jedinečného písničkáře a básníka 

k nesmyslnosti války a jakékoli nadvládě nad svobodným člověkem.  

Originální verze Karla Kryla má zde k porovnání dvě interpretace. Daniel Landa byl 

jeden z prvních, který chtěl mladší generaci přiblížit Krylovy písně. Morituri te salutant 

předvedl v rámci svého Vltava tour 2003 a ta se v jeho provedení stala velkým rádiovým 
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hitem.
139

 Paradoxem je, že spousta Landových fanoušků autorství písně přiřazovali právě 

jemu, nikoli Krylovi. Jarek Nohavica je známým českým písničkářem již řadu let a také 

on do svého repertoáru zařadil tuto skladbu svého kolegy a kamaráda.  

Nahrávka Karla Kryla je pořízena z živého vystoupení v Liberci, těsně po událostech 

revoluce roku 1989. Zpěvák se sám doprovází na kytaru, jak to u písničkářů bývá zvykem. 

Jeho interpretace klade důraz na text a má ryze vyprávěcí charakter. Pěvecký projev je 

prostého výrazu a obsah písně, který je zásadní, tak lépe vyplouvá na povrch. V Karlově 

hlasu lze slyšet jakousi nostalgii, hořkost nad událostmi smutné doby, ale také kapku 

naděje pro lepší budoucnost. Zpěvák frázuje lehce, dynamicky zdůrazňuje potřebná slova 

a přitom ctí českou deklamaci. V poslední sloce přechází do mluveného parlanda, které, 

podobně jako v šansonu, není ve folkových písních ničím neobvyklým.  

V Krylově podání má píseň typický charakter folkového projevu. Nejde tedy o přílišné 

pěvecké umění, ale o podstatu textového obsahu.  

Živý zvukový záznam písně Morituri te salutant od Daniela Landy je pořízen z již 

zmíněného koncertního turné z roku 2003. Orchestrální doprovod v aranži s dominantní 

složkou bicích, houslí a flétny patří ke kladům této nahrávky.  Úderné doby bicích nástrojů 

rytmicky demonstrují válečný pochod vojáků. O to víc by této aranži slušelo poněkud 

kvalitnější pěvecké provedení a procítěnější výraz. Při poslechu jiných Landových písní je 

ale zřejmé, že takovýto projev lze u zpěváka hledat marně.  

Poněkud tvrdší vokální provedení Daniela je dáno již jeho ostřejším, rockově 

zabarveným hlasem. Intenzita zpěvu je silnějšího rázu bez výraznějších dynamických 

změn a celá dynamická linka má tak monotónní charakter. Těžkopádné frázování je 

postaveno na častých důrazech každé slabiky. Umocňuje tím pochodový rytmus, avšak 

melodické linky jsou tak zbaveny celistvějších frází, které jsou znatelné v interpretaci 

Karla Kryla.  

Pojetí Daniela Landy je bezesporu osobitou interpretací a je na posluchači, jakým 

dojmem na něj působí. Jestli dojmem člověka, jenž je permanentně naštván, protože 

takový už je jeho celkový postoj vůči společnosti. Nebo umělce, který si prostě po svém 

vykládá a dále interpretuje obsah této písně.  

Známý český písničkář Jarek Nohavica patří již řadu let mezi naše stálice v oblasti 

folku. Jeho verze této písně byla nahrána z živého recitálu Jarek Nohavica hraje písně 
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Karla Kryla, přenášeného též do rozhlasového pořadu. Interpretaci pojal typicky po svém, 

v lehce satirickém stylu.  

Tempo písně je odlišně rychlejšího rázu, oproti dvěma předešlým ukázkám, a v průběhu 

se ještě mírně zrychluje. Též doprovod kytary plyne v rytmické smyčce s přízvuky na 

druhou a čtvrtou dobu. Intenzita zpěvu zůstává v jedné dynamické rovině a po celou dobu 

písně z ní nijak nevybočuje. Výsledkem je linie, která svým konstantním rytmem 

a dynamikou nedělá žádné rozdíly mezi slokami a refrénem. Z její monotónnosti ji 

vytrhává pouze pozastavení a zpomalení při slovech Morituri te salutant, samotného názvu 

písně, kterému se dostává většího významu.   

Ve zvoleném, už tak dost rychlém tempu, se přesto Jarkovi daří vcelku dobře 

artikulovat a také ve frázování se písničkář vyhýbá unylosti stejných notových délek, což 

je případ Daniela Landy.  

Ne nadarmo se ale říká – autor je autor! A při interpretaci folkové písně to platí 

dvojnásob. Zpěvák, který interpretuje píseň, jejíž text vyšel z jeho vlastního autorského 

pera, sám nejlépe dokáže podat její obsah. Ze všech tří verzí má proto originál Karla Kryla 

něco navíc…  

 

3.5. Rock 

 

Tento důležitý fenomén hudební kultury druhé poloviny 20. století rázně ovlivnil celou 

strukturu moderní populární hudby.  Má to na svědomí hned několik faktorů. Hudba, jako 

vyjadřovací prostředek, patřící doposud jedné etnické rase (afroamerické), se díky 

etablování černošských kapel do velkoměstských hudebních klubů stává dostupnou pro 

široký okruh posluchačů, a to zejména mladé generace nejprve v USA, poté i v jiných 

koutech světa. Z rockové hudby se stává svébytný vyjadřovací prostředek mladých, kteří 

tak lépe mohou své pocity a myšlenky „vykřičet“ do celého světa, a na tom se nic nemění 

ani v dnešní době.  Dopomáhá jim k tomu též masová výroba médií a záznam nové 

technologie zvuku a též touha odtrhnout se názorovým postojem od konvence konzumního 

hudebního průmyslu, obzvlášť v kapitalistických zemích.
140
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V tomto smyslu by mohla být rocková hudba chápána jako vzniknuvší společensko-

politický protest. Abychom tomu snáze porozuměli, pokusíme se proniknout hlouběji do 

dějin tohoto hudebního žánru. 

 

3.5.1. Historie rocku 

 

V polovině let padesátých nastoupil rock (i když se tento název ještě nepoužíval) na 

světovou hudební scénu zcela jako nový hudební styl. Interpreti z oblasti country and 

western (C&W) hledají pro svou tvorbu inspiraci v rhythm and blues (R&B). A tak vzniká 

rock and roll (R&R), který je svým posluchačům předkládán v podobě poněkud čistějšího 

a uhlazenějšího stylu R&B. Jako první průkopníky této rock’n’rollové éry jmenujme 

Elvise Presleyho s hitem Heartbreak hotel nebo Billa Haleye s písní Rock around the 

clock. V této době nastává výrazná změna v omlazení dosavadní věkové kategorie 

posluchačů a přesun produkce hudby do tanečních a koncertních sálů. V těchto prostředích 

se pubertální omladina svým tancem a výtržnostmi domáhá svého generačního 

manifestu.
141

 

Mladá generace, která s tímto žánrem vyrůstala, též pronikala do různých odvětví 

hudebního průmyslu a celkově ovlivnila trh a prodej gramofonových desek. Rock se stává, 

navzdory svému označení „pomíjivý přechodný proud“, vlivným směrem, který prosakuje 

do dalších žánrů. Kolem r. 1960, zejména v Evropě, se původní adaptované prvky rockové 

hudby asimilují do tehdejší moderní populární hudby tak, že místo termínu rock’n‘roll se 

užívá názvu soudobý typ hudby – pop. Oproti tomu zastánci původního syrovějšího R&B 

proudu dávají přednost nově vzniknuvšímu stylu – big beatu a jeho tehdejším rodícím se 

legendám Beatles nebo Rolling Stones. 

Postupným prolínáním rocku do ostatních hudebních proudů vzniká spousta dalších 

nových stylů: folk rock, jazz rock, classical rock nebo také studio rock, kde se míchaly 

nové zvukové možnosti díky používání elektrických zvuků. Rockoví zpěváci se soustředí 

především na živá vystoupení, čili při svých koncertních produkcích využívají i různých 

vymožeností – grafických a světelných efektů. Též se užívá i termínu psychedelic music. 

Ten je spojován s pojmem underground (opoziční hnutí proti společenským konvencím 

v 60. letech, vyznačující se okatým porušováním nepsaných pravidel, např. v oblékání, 
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úpravě zevnějšku, sexuální orientaci atd.
142

) a hnutí hippies, hlásící se k volnému 

životnímu stylu prostřednictvím svého vyhraněného vztahu k sexu, drogám a svým 

protiválečným politickým světonázorem.
143

 

V sedmdesátých letech se vyhraňují dva zásadní styly, a to rockem ovlivněný proud 

contemporary music (soudobá světová hudba) a middle of the road (hudba středního 

proudu), která zůstává věrná swingovému stylu. Dále se také objevuje spousta dalších 

nových podžánrů jako soft rock, punk rock a hard rock, tvůrce heavy metalu, agresivního 

stylu s charakterem silného hrubého zpěvu a razantních kytar. To bylo ovšem v 80. letech, 

když byl poslední jmenovaný žánr na svém vrcholu slávy, dnes je to již trochu jinak, už 

také proto, že od let devadesátých se metal roztříštil na desítky různých stylů.
144

   

 

3.5.2. Hudební struktura rocku 

 

Úkolem rockové hudby bylo především působit na posluchače jak psychicky, tak 

fyzicky pomocí progresivního zvuku a rytmu. Hudební půdorys tohoto žánru působil 

zdánlivě jednoduchým dojmem, a přece tak v komplexnosti svých složek splňoval svůj 

účel beze zbytku – strhnout posluchače syrovým provokativním charakterem. Avšak 

i hudební struktura se postupně vyvíjela. 

Zprvu postačil jednoduchý ráz všech složek. Harmonie vycházela z 12taktové formy 

klasického blues a melodická linka si vystačila s krátkými úryvkovitými motivy, dobře 

zapamatovatelnými. Nenáročná rytmika se vyznačovala zdůrazňováním těžkých sudých 

dob. Stejně tak jako instrumentální složka, byl i vokální projev velmi expresivní a zvukově 

intenzivní. A o tohle v rockové hudbě šlo především: o zvukově silný potenciál značně 

podpořený všemi dostupnými elektrickými efekty.
145

 

V dalších vývojových etapách se rock začal již hudebně obohacovat. Mohly za to 

všemožné hudební směry (country rock, punk rock, jazz rock, folk rock, pop rock, a další), 
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do kterých se prvky rockové hudby etablovaly, a tím tento styl nabyl značných diferencí 

a jen těžko by se na něj dnes hledala jednotná žánrová škatulka.
146

 

 

3.5.3. Pěvecká interpretace rocku 

 

3.5.3.1. Oslovení interpreti 

 

Mezi naše stálice české pop music patří bezesporu rocková legenda Kamil Střihavka, 

který, k mé radosti, souhlasil s rozhovorem. Začínal jako sólový zpěvák s bluesovým 

repertoárem v doprovodu kytary, poté se už jako profesionální interpret proslavil s heavy 

metalovou skupinou Motorband. Na začátku devadesátých let pak spoluzaložil rockovou 

skupinu BSP a dnes ho známe mimo jiné také jako muzikálového zpěváka a umělce se 

svým vlastním koncertním recitálem s nynější doprovodnou kapelou Leaders. 

K současným výrazným pěveckým osobnostem naší populární scény patří také 

rozhodně Václav Noid Bárta, který se též nebránil rozhovoru o pěvecké interpretaci 

rockové hudby. Václav začínal jako rockový zpěvák, ovšem dnes mu již rock ve své 

klasické podobě přijde přímočarý a věnuje se jinému hudebnímu žánru, a to pop music.  

Tito dva umělci tedy mají společné znaky rockového zpěvu, i když ani jeden nezůstal 

striktně v zajetých rockových kolejích, ale oba se žánrově posunuli. 

 

3.5.3.2. Vokální projev rocku 

 

Čistota intonace v rockovém zpěvu, a její dodržování, je věc diskutabilní a velmi záleží 

na autorském pojetí skladby, na jejím hudebním aranžmá a také velmi závisí na těchto 

faktorech: zda se jedná o živé vystoupení, zpívání na mikrofon, na momentálním 

rozpoložení zpěváka a na jeho emocích. Ale existují odnože rockové hudby jako je heavy 

metal, což je například velmi těžká disciplína ohledně pěvecké techniky, jak říká Kamil: 

„Protože zpěváci musí zpívat hodně vysoko a prosadit se tak zvukově přes hustý a těžký 

spodek rytmiky znějící ve stejných frekvencích. Melodický vysoký hlas, který je nad nimi 

tak doplňuje jednu z těch frekvencí a dodává tomu celkovému obrazu toho zvuku patřičný 

nádech. Je to v podstatě takový poznávací znak heavy metalu, takže v osmdesátých, 
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devadesátých letech prostě museli ti zpěváci zpívat vysoko, jelikož to působilo na lidi 

a stalo se to vlastně jakousi normou.“ 

Kamil u svých rockových písní používá chraplavý tón, jelikož je to jeden z výrazových 

prostředků rockové hudby, ačkoliv všechny své písně dokáže zazpívat i čistou barvou 

hlasu. Jak onu barvu vytváří, popisuje v přirovnání: „Je to jako když kytarista sešlápne 

booster (kytarový zvukový efekt), aby docílil silnější dynamiky a gradace, stejně tak by se 

dala připodobnit situace v mém krku. Také použiji imaginární booster, abych vytvoří 

chraplavý tón. Je ale nutné umět používat tuto barvu hlasu vkusně a do míst, kam se hodí. 

Naopak toto rockové zabarvení třeba nezní dobře v nižších polohách a ve spojení s textem 

se můžou tato místa zdát absolutně nevhodná.“ A Václav se k němu přidává s tvrzením: 

„Pokud zpěvák dobře ovládá tento chraplavý hlas, slouží mu jako hlasový doplněk 

k instrumentálnímu zvuku nástrojů, kterými jsou kytara a bicí. Ale i u rockového zpěvu je 

důležité, aby zpěvák svoji barvu nepitvořil a tento chraplavý tón by tak měl vycházet vždy z 

jeho přirozené barvy hlasu.“ 

Frázování je v rockové hudbě speciální disciplína a na rozdíl od soulové hudby, kdy je 

pocitové těžiště zpívaného přízvuku poněkud pozadu za dobou, tak v rockové hudbě je 

typické frázování striktně přesně na dobu a říká se tomu takzvané „vykusování“. Zvlášť 

podle Kamila je frázování jedním z důležitých prvků interpretace, který má s určitostí svá 

specifika dle daného hudebního žánru. Oba interpreti se shodují na tom, že frázování je 

důležitá disciplína, která se podobně jako intonace musí drilovat a praxí neustále zkoušet. 

S frázováním velice úzce souvisí také rytmus. Akcentování přízvučných dob 

v současném rocku dávno neznamená dát důraz na těžkou první a třetí dobu. Může to být 

stejně podobné jako v soulu nebo swingu, kdy těžká doba přechází na druhou a čtvrtou 

dobu. Také synkopy nebývají žádnou vzácností, což je častým jevem zvláště u amerických 

interpretů, kdežto Češi ještě stále používají častěji klasický styl s úderem na liché doby.  

Na otázku dynamiky v rockové hudbě, a hudbě vůbec, má Kamil jasný názor: 

„Dynamika je jednou z nejdůležitějších prvků interpretace a je to jedna z věcí, která vždy 

funguje, zvláště u zkušeného posluchače, který vnímá rozdíl mezi dynamikou monotónní 

a rozmanitou u kapel, které hrají déle anebo jsou nováčky. Když slyšíte v rockové hudbě 

někoho, kdo hrne tu svoji muziku od začátku do konce stejně a nenechá ‚vydechnout‘ 

harmonii a melodii, pak se z toho stane zkomprimovaný nabušený kvapík, který nemá 

obsah. Pokud písni chybí dynamika, je neskutečně ochuzená. Použiju takový příklad na 

písni Getsemany, kterou zpívám v Jesus Christ Superstar, tam mám různé hlasové polohy, 

používám tóny na dechu, až po tóny, které jsou expresivní ve výškách. Není to jenom 
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o dynamice, ale je to o práci s hlasem v rámci výrazu. Tato skladba je psaná ve stylu 

zvaném art rock, pro nějž je typické měnit tempo, dynamiku i rytmus v rámci jedné písně.“ 

A jak se rockoví zpěváci tváří a pohybují na jevišti? Pokud se podíváme na živé 

koncerty zahraničních rockových skupin, například Guns N´ Roses, Led Zeppelin, nebo 

českých, jako jsou skupiny Kabát nebo Arakain, všichni jejich interpreti mají ve svém 

pěveckém výrazu, mimice, gestech a pohybu těla společného jmenovatele. Jsou to 

expresivní emoce, jež vycházejí z nitra a jsou vypuštěny na povrch v podobě často tvrdého 

až agresivního výrazu, který není myšlen ve špatném slova smyslu. Je to pouze výtrysk 

nakupené energie, která musí z těla ven, podobně jako když obyčejný úředník, přes týden 

zavřený v kanceláři, jde v neděli do fotbalového kotle a vykřičí si plíce. Václavovi též 

gesta a celkový pohyb těla pomáhají v pěvecké technice: „Když mám zpívat vysoký tón, tak 

si dám ruku do tvaru písmene L – takzvaného karate, a to mi pomůže ten vysoký tón 

vytáhnout. Pokud zpívám hluboké tóny, tak spustím ruce a celý se tak pocitově přesunu 

dolů a jsem pocitově zahrabaný v zemi. Tyto pomůcky používám automaticky.“ 

 

3.5.4. V zahradě Getsemanské – srovnání 

                                (Gethsemane) – viz příloha č. 5 (kapitola 6.5.) 

 

Sólová árie, používejme zkráceně Getsemany, je největším hitem rockové opery Jesus 

Christ Superstar autora Andrew Lloyd Webera. Samotný titul je jedním z nejhranějších 

muzikálových představení na světě a u nás se během let 1994 – 98 odehrálo v divadle 

Spirála 1288 představení. Nyní se muzikál hraje v Hudebním divadle v Karlíně sedmou 

sezónu.  

K analýze různých interpretací této písně jsou k dispozici nahrávky interpretů Kamila 

Střihavky, Dana Bárty, Václava Noida Bárty a Petera Cmorika. Tito všichni umělci roli 

Ježíše nastudovali a kromě Dana Bárty ji také interpretují na divadelních jevištích. 

Nahrávku v originálním anglickém jazyce nazpíval Ted Neeley, představitel Ježíše filmové 

verze z roku 1973. Árie, jakož i celý muzikál, spadá do stylu art rocku, uměleckého 

rockového žánru, který je sofistikovanější v rytmické složce a harmonických spojích. 

Skladba je bohatá na změny tempa, agogiku, střídání 4/4 a 5/8 taktu a kontrastní dynamiku, 

což věrně demonstruje tento umělecký styl.  

Pokud srovnáme notový zápis s interpretací Kamila Střihavky, jsou patrné změny 

melodických linek písně. V populární hudbě je naprosto běžné nedodržovat striktně notový 
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zápis, a to samé platí také u některých muzikálů, Jesus Christ Superstar nevyjímaje. 

Getsemany nadto k variacím psané melodie přímo vybízejí svým přednesovým 

znaménkem ad lib (ad libitum – dle libosti) v taktech 63 – 83.  

Celou píseň si Kamil vystavěl melodicky a dynamicky tak, aby vyhovovala jeho 

interpretačním možnostem a pěveckým schopnostem. V melodických frázích volí často 

vysoko exponované tóny (es 2) a nechává tak vyniknout velkému hlasovému rozsahu. 

Vysoké polohy navíc umocňují textový obsah písně a též jsou předepsány označením 

hysterical sobbing (hysterický vzlykot). Při slovech „Já, já teď zemřu. Já, já teď umírám“ 

jsou slyšet expresivní vokály, tedy vypjaté emoce člověka, jenž má být ukřižován.  

Velkou pozornost si zaslouží celková dynamika této nahrávky. Instrumentální doprovod 

živého orchestru a stejně tak Kamilův vokální projev skýtají rozmanitou škálu 

dynamických kontrastů, od slabých, niterných poloh, vyjadřujících úzkost z nadcházející 

smrti, po hlasité emoce člověka, který si uvědomí svůj nezvratný osud. V závěru skladby 

přichází smíření se Kamila coby Ježíše se svým posláním, kde opět přejde k dynamice 

v pianu.  

Kamil má přirozený chraplavý odstín barvy hlasu, typický pro rockový vokální projev, 

který vyhovuje žánru, v němž je celý muzikál psán – rockové opeře. Toto zabarvení je 

markantní ve vysokých zpěvních polohách, zvláště při vyjádření emocí pomocí dynamicky 

silných tónů. Zpěvák ale ukazuje také čistější barvu, a to v závěru písně při interpretaci 

v dynamice slabé.  

Ve frázování Kamil vychází z českého jazyka a logicky je tedy opět rozdílné od 

originálu anglické verze. Zde je vhodné zmínit bravurní přebásnění anglického textu 

Michalem Prostějovským, který co nejvěrněji zachoval obsah a přitom dodržel akcentaci 

a pulsaci českého jazyka a jeho pravidla s důrazem na první slabice. Dobře patrné je to 

především v taktech 33 – 40, což je vůbec velmi zajímavá část. Mění se pulzace 

přízvučných dob, a to vyvolává zdání přechodu na složený takt 3/4+3/4+2/4, který ale 

zůstává ve svém čtyřdobém schématu.  

 

Když porovnáme přízvučné doby v textu:  

 

Bože proč teď, proč právě teď mám strach. Zahlédnout cíl, po cestě tvé jít dál. 

 

                                                     s anglickým textem: 

 

I’d wanna know, I’d wanna know my God. I’d wanna know, I’d wanna know my God, 
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  zjistíme, že sylabicky i akcentací spolu texty souhlasí a čeština má správně důrazy na 

první slabice nebo předložce. Takto by mělo vypadat dobře přebásněné libreto. 

Při poslechu více nahrávek této písně od Kamila Střihavky je slyšet, že zpěvák vždy 

používá stejné schéma interpretace, včetně intervalových postupů melodických linií, 

frázování, dynamiky i barvy hlasu. Čili dá se říct, že interpret má svůj osvědčený způsob, 

který vyhovuje jeho pěvecké technice a tato jeho osobitá interpretace Getseman si též našla 

řadu příznivců 

Z nahrávky Getseman Dana Bárty jsou zřejmé rozdíly od první verze Kamila, a to 

zejména v aranži, jelikož instrumentální doprovod zde zastává pouze klavír, což má vliv 

i na celkovou atmosféru písně. Dalším ovlivňujícím aspektem je komorní prostředí studia 

Slovenské televize, pro jejíž zábavný pořad byla živá nahrávka pořízena, na rozdíl od 

koncertního vystoupení Kamila na obrovském pódiu venkovního stadionu za doprovodu 

velkého živého orchestru. Dan šel ve změnách ještě dále a zasáhl též do struktury formy, 

kde vynechal takty 33 až 46, čili z taktu 32 rovnou pokračuje taktem 47. Celkovou formu 

a obsah to ale nijak nedegraduje, pouze se tím zkrátí celá již tak dlouhá píseň. Je možné, že 

tato úprava vznikla z důvodu limitované délky vysílaného televizního pořadu. 

Začátek písně je též zpíván jemnou dynamikou a v melodických frázích spojuje tóny 

legatovými oblouky. Dá se říci, že v této části písně používá čistě rovný, až monotónní 

zpěv, který působí meditativním dojmem. Dynamika graduje postupně až od taktu 55 dále 

do střední části refrénu. V pasáži ad libitum Dan využívá svých improvizačních schopností 

a jeho vokální projev je vyjadřován kombinací textu se slabikami neurčitého významu na 

způsob scatu, což jsou prvky jazzové interpretace. Zde se projevuje zpěvákův osobitý 

výraz a především jazzový projev, styl, na který se Dan už několik let zaměřuje.  

U obou interpretů je znát velký hlasový rozsah, zastřená i chraplavá barva hlasu – tedy 

typické znaky rockového vokálního projevu. Rozdíly jsou v instrumentálním doprovodu 

a aranži, v celkové atmosféře a formě skladeb, a též v dynamických plochách. Ty jsou 

vystavěny v souladu s textovým obsahem a emocemi u obou pěveckých verzí. Oba zpěváci 

též ctí češtinu ve frázování, a přitom frázují každý s drobnými nuancemi odlišně, což je 

dáno velkým počtem variant ve frázování obecně. Každá z obou verzí je tedy svým 

způsobem originálním a osobitým pěveckým projevem. 

Zvukový záznam Getseman v interpretaci Václava Noida Bárty je pořízen opět 

z televizního zábavného pořadu, který se natáčel v Hudebním divadle v Karlíně, a to 
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s doprovodem živého orchestru. Tato verze je tedy totožná s divadelní verzí Kamila 

Střihavky, včetně hudební formy a instrumentální aranže. 

I zde je k dispozici další originální pojetí této rockové árie. Václav sahá po změnách 

melodie již při prvním refrénu v taktu 31, daleko dříve, než je psáno ad libitum. Výstavba 

melodických frází se podřizuje Václavově hlasové poloze a jejímu rejstříkovému 

přechodu. Zpěvák volí kombinaci nižších poloh s kontrastně vysokými a vyhýbá se tak 

záměrně polohám středním, které jsou u něj přechodové. Nejvíce je to zřejmé na rozhraní 

taktů 82 a 83 ve slově umírám, které rozdělil na dvě části: umí – zní v nízké poloze 

a intervalovým skokem s odsazením pokračuje s rám v poloze vysoké.  

Se stavbou melodických frází souvisí též dynamika, jež kontrastuje na větších plochách, 

které přechází skokem ze slabších na ty silné a naopak. Plynulé dynamické přechody jsou 

z větší části eliminovány, rovněž i dynamický vývoj v rámci jednoho tónu, na rozdíl od 

předešlých dvou interpretů. Rovněž v odlišné dynamice končí i celá píseň, která je, proti 

prvním dvěma verzím, ve forte.  

Václavova interpretace je též bohatá výrazovými prostředky, emotivními hlasovými 

polohami a hereckým zaníceným projevem. 

Peter Cmorik je slovenský zpěvák, který roli Ježíše momentálně ztvárňuje v Divadle 

Jiřího Myrona v Ostravě, kde se představení hraje od března 2016. Živá nahrávka je 

pořízena ze Symphonicum Tour Ondřej Brzobohatý opět s instrumentálním doprovodem 

orchestru.  

Peter se českého jazyka zhostil se ctí, a až na některé souhlásky (l, t) je jeho výslovnost 

zdařilá. Dokonce při spojování slov: proč oběť mou ty chceš – správně souhlásku od 

samohlásky odsazuje. Což se třeba již tak nedaří Kamilovi, který často tato slova spojuje.  

V porovnání s třemi předešlými nahrávkami interpretací je na tom zde o poznání hůř 

dynamika. Tu má na svědomí nedostatečné procítění skladby, které je na vokálním projevu 

Petera znát. Z nahrávky sálá dojem, že se zpěvák snaží poukázat na svou pěveckou 

techniku, která nepostrádá kvalitu hlasového rozsahu i fondu, ovšem na úkor emotivního 

výrazu a prožitku, který tato píseň potřebuje. Intenzita dynamiky je z větší části o stupeň 

výš, než předchozí verze a je ochuzena o větší kontrasty, které by daly vyniknout niterným 

i těm emočně vypjatým pasážím. Nutno podotknout, že dynamika instrumentálního 

doprovodu je též na silnějším stupni, a tak zpěváka v kontrastech intenzity zvukově 

nepodpoří.  

I Peter záměrně melodii obměňuje a snaží se o vlastní originální pojetí. Při důkladném 

poslechu vyjdou ovšem na povrch jisté podobnosti s verzí interpretace od Kamila 
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Střihavky. Zejména v pasáži ad libitum používá stejné intervalové spoje v taktech 63 – 66 

a 79 – 81. V populární hudbě se toto skryté kopírování nese nelibě a je to stejný případ, 

jako když herec kopíruje originální výrazové prostředky svého kolegy ve stejné divadelní 

roli.  

Getsemany jsou náročnou árií ve všech směrech, zvláště v oblasti hlasového rozsahu, 

kterým disponuje i Peter. Ve vysokých polohách používá voix-mixte – smíšený hlasový 

rejstřík, kde je, na rozdíl od Kamila, Dana a Václava, jeho barva jasná a čistě kovová bez 

chraplavého zabarvení. Chrčivý tón se pak projevuje ve středních polohách, ovšem za cenu 

výrazné změny barvy hlasu.  

Celkový projev Petera Cmorika poskytuje kvalitní rockový přednes, místy mírně 

hysterický, což je v pořádku v rámci výrazu emotivních pasáží. Méně se zpěvákovi daří 

ubrat na dynamice a ukázat hloubku procítění u niternějších pasáží.   

 

3.6. Pop  

 

Co se týče definice pop music, zkráceně uvádějme pop, je vhodné uvést, že tento pojem 

neznamená to samé, co populární hudba, která je v tomto smyslu jednou velkou množinou, 

v níž právě pop tvoří pouze jednu z jejích podmnožin. Mezi základní poznávací znaky 

popu patří populární hity (často jsme svědky i tzv. interpretů jednoho hitu), nenáročná 

hudba k poslechu i tanci, zábavná funkce. S hitovou produkcí též úzce souvisí zaměřenost 

diváka (v tomto případě je vhodnější použít termínu fanoušek) na samotného interpreta, 

který je z celého tvůrčího týmu nejvíc v popředí zájmu.
147

  

 

3.6.1. Historie popu 

 

Než pop music dostala podobu, tak jak ji známe dnes, ušla dlouhou cestu, na které 

potkala spousty dalších žánrů, se kterými vytvářela nová rozcestí. V podstatě se jedná 

o všechny styly, které zde byly vyjmenovány, a popová píseň nám to vše symbolicky 

uzavírá.  

Ve 20. letech to byl jazzový věk, v kterém se dařilo hlavně tanečním orchestrům 

a jejich produkci dobové populární písně s instrumentací žesťových nástrojů a bicích místo 

smyčců. Třicátá léta přináší vlnu swingu, který do populární písně (nelze se samozřejmostí 
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používat termínu popová píseň, jelikož v této době pop jako žánr zdaleka neexistoval), 

spolu s dozrávajícími vlivy jazzu, vnesl značně virtuosní interpretaci a kompozici. To se 

ukazovalo v jednom z dalších účinných výrobních artiklů, hudebním filmu. Z něhož vyšly 

slavná taneční dua, jako například Fred Astair a Ginger Rogers. V kombinaci se zpěvem 

a tancem se rodí nový typ ideálu hvězdného interpreta v oblasti zábavné hudby. Důležitou 

roli popularizace též hraje rozhlasové šíření večerních vystoupení živě, přímo z kaváren 

a tanečních podniků.
148

 

40. léta s sebou nesou etapu pěveckých hvězd, které vystoupily z pozadí orchestrů 

a swingových big bandů a počaly i první náznaky divácké hysterie, která je tak příznačná 

pro pozdější popové hvězdy. Jednou takovou byl v tomto období nepochybně Frank 

Sinatra, který svou skvělou technickou interpretací (písně doslova prožíval) nasadil novou 

laťku pro umělecké měřítko populárních písní. Na sklonku tohoto desetiletí určuje míru 

popularity prodej gramofonových desek, o povědomí nejprodávanějších hitů informují 

gramofonové hitparády.
149

 

S nástupem rocku se v 50. letech přesouvá těžiště zájmu především ke zvukovým 

kvalitám gramofonových nahrávek a dobře propracovaným aranžím, přičemž interpret 

neustále figuruje v popředí. O svou pozici vlivu na populární píseň se též hlásí další styly, 

a to daleko více, než v předchozích obdobích, jsou jimi R&B, C&W  a folk. Rockový vliv 

na populární hudbu byl ovšem ze všech nejmarkantnější, už také tím, že přinášel otevřenou 

revoltu mladé generace v podstatě vůči všemu, což se nejvíce projevovalo v textech: 

pubertální výlevy lásky, otevřenost v otázce sexuality, fascinace rychlou motorovou 

jízdou. O tutéž provokaci jde i v hudební stránce, kde místo tradiční kultivovanosti 

přichází na řadu expresivní zvuk, rytmus i emoce.
150

 

S počínajícími 60. lety, vlivem rocku, jazzu a soulu, populární hudba dostává zcela jiný 

rozměr a posléze je na území USA označována: contemporary music. Toto neustálé 

vzájemné prolínání různých stylů má za následek již značně nepřehlednou situaci v oblasti 

jednotlivých žánrů moderní populární hudby. V letech 70. se opětovným vlivem jazzových 

prvků s rockovými přidávají přechodné styly jazz rock, pop jazz a také bubblegum music, 
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jejíž úlohou byla zábavně-rekreační funkce, na rozdíl od uměleckých, jazzem ovlivněných 

stylů. Z klasického R&B se krystalizuje jeho mladší a současnější verze: soul music, která 

spolu s přetrvávajícím gospelem v tomto období populární hudbu ovlivňuje ve značné míře 

i na území Evropy.
151

 

Od 70. let až po současnost se populární hudba stává tzv. obětí eklektismu a neustálému 

stírání žánrových hranic. Oddělují se dva stěžejní směry, a to v zaměření na spotřební 

publikum. Na jednu stranu se objevují mnohdy až kýčovité produkty popových produkcí, 

na stranu druhou se tendence k uměleckým a sofistikovanějším projevům v populární 

hudbě nevzdávají a nadále se těší oblibě, byť u nižšího procenta posluchačů.
152

 

Pop, jak jej známe v dnešní podobě, postupně vykrystalizoval během 80. a 90. let, kdy celý 

svět v podstatě zachvátila elektronická taneční hudba (směs jazzu, rocku, etno music) – 

pro mnohé hudební fajnšmekry styl bez obsahu a hudebního nápadu. Na svědomí to 

můžeme přičítat éře komputerů, s nepřeberným množstvím elektrických efektů stále 

vyvíjející se zvukové techniky, kde živé nástroje nemají prostor, jako dříve. U mladé 

generace letí styly disco a techno, které mají za úkol spíše dostat tělo do taneční extáze, 

než nabídnout jejich uším umělecký zážitek. Důvodem je především komercionalizace 

samotné kultury. Dnes se populární hudba proměnila především v obchodní průmysl, který 

spotřeboval všechny různé kombinace stylů.
153

 

 

3.6.2. Hudební struktura pop music 

 

V zásadě můžeme tvrdit, že po hudební teoretické stránce je čistá podoba popové písně 

na první dojem jednoduchá. Melodie je výrazná, zapamatovatelná a dominující. Neoplývá 

žádnou složitostí, ani co se týká harmonického doprovodu, který používá spíše základní 

harmonické funkce bez náročnějších postupů, jako je tomu například v jazzu. Formální 

struktura je na bázi opakujících se slok s refrény a tzv. bridgem (kontrastní díl k refrénu, 
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označován písmenem C
154

), což můžeme přirovnat ke schématu malé písňové formy 

(ab//:cb).
155

 

Rytmika, nejčastěji tanečního stylu, vychází z kombinace stylů, které se v popových 

písních míchají – folk, rock, latin-pop a další. Metrum je pravidelného charakteru a stejně 

tak neměnné bývá i tempo. K instrumentálnímu doprovodu, kromě elektrických kláves 

s různými zvukovými efekty (při živých vystoupeních nahrazují živé nástroje, nejčastěji 

smyčce), se používají bicí, basová a elektrická kytara. Také je dnes často obvyklá 

přítomnost vokálního doprovodu v refrénech, který využívá většina pěveckých hvězd, při 

živém koncertním vystoupení.
156

 

Texty mívají jednotvárnou opakující se tématiku.
157

 Při vší úctě k žánru nutno přiznat, 

že jejich náročnost a hloubka nedosahují takové míry, jako u klasického šansonu nebo 

folkové písně. Ale proč by taky měly? Jak už bylo řečeno, popová hudba je především 

záležitost zábavního průmyslu a nenutí posluchače k zamyšlení, nýbrž jejím úkolem je 

pobavit a nechat odpočinout našim úvahám od každodenních starostí.   

 

 

3.6.3. Pěvecká interpretace popu 

 

3.6.3.1. Oslovení interpreti 

 

K mé velké radosti s rozhovorem souhlasily dvě výjimečné umělkyně naší současné 

populární hudební scény. Povídala jsem si s Dashou (vl. jm. Dagmar Sobková), která patří 

mezi naše univerzální zpěvačky. Jako vokalistka spolupracuje s Karlem Gottem a Helenou 

Vondráčkovou a také patří mezi naše nejobsazovanější muzikálové interpretky. Její 

repertoár obsahuje písně středního proudu: styl pop music s příměsí jazzu, soulu a funky, 
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ale stejně tak dokáže bravurně zpívat i jazzové a swingové standardy. Nejvíce jí v pubertě 

ovlivnil čistý proud pop music let devadesátých, jehož pěvecký vokální projev mě zajímal. 

Mé žádosti také vyhověla Lucie Bílá, kterou jistě nemusím blíže představovat, 

vzhledem k její popularitě a třicetiletému působení v profesionální hudební branži. Lucie 

začínala jako šestnáctiletá zpívat na zábavách s big beatovou kapelou, ale proslavila se až 

svými hity z oblasti pop music (Neposlušné tenisky). Dnes zpestřuje svůj repertoár 

nejrůznějšími styly, například tvrdým rockovým projevem se skupinou Arakain, také 

klasickým zpěvem při koncertech v kostelním prostředí, ale zavítá i do oblasti šansonu. 

Můžeme ji také vídat na divadelních prknech v hlavních ženských muzikálových rolích 

(Johanka z Arku, Božena Němcová, Carmen). 

 

3.6.3.2. Vokální projev popu 

 

Podle Lucie by každý pěvecký projev v jakémkoli hudebním stylu měl bezesporu 

intonačně ladit. Na druhou stranu píseň, ve které slyšíme každý tón zazpívaný intonačně 

čistě od jeho začátku až po jeho konec, na nás může působit strojově, až chladně. Tyto dva 

úhly pohledu si vyloženě žádají kompromis, který bychom mohli najít na základě její 

zkušenosti: „Na nahrávkách některých svých koncertů mám taky falešné tóny, ale 

nepovažuji to za chybu, spíš jako prioritu ve smyslu živočišnosti vokálního projevu. Nechci 

za každou cenu dokonalost, protože vím, že divák ocení hlavně vyjádřené emoce a já jsem 

tu hlavně pro ně, abych je pobavila. Mám dar, a tak jej využívám k tomu, abych se vcítila 

do jejich nálady a potřeb, v těchto situacích se stávám jejich služebníkem.“  

Na otázku, která se týká intonační náročnosti písní v pop music, odpovídá Dasha: „Ano, 

je to tak i tak. Některé melodie jsou zároveň líbivé a zapamatovatelné a přitom nejsou 

vůbec jednoduché na intonaci a celkově pěveckou techniku. To je například ‚Lásko má, já 

stůňu‘, kterou nazpívala Helena Vondráčková, a vůbec celkově písničky od ní, které jsou 

velmi líbivé, ale není vůbec sranda je zazpívat. Ale na druhou stranu jsou zase melodie 

jednoduché, v tomto není pop nijak vyhraněný. Ale je pravda, že harmonicky je třeba jazz 

sofistikovanější. Jazz tu byl ale dříve než populární hudba, která z něj vychází, tak 

nechápu, čím se tak harmonicky zjednodušila. Asi tím, že pop tak byl pro posluchače 

čitelnější a harmonie tedy už nenabízela takovou melodickou linku, jako zůstala u jazzu.“ 

S barvou hlasu obě interpretky rády experimentují, ale tak, aby vždy korespondovala 

se stylem, který právě zpívají a vyjádřením obsahu písně. Dasha: „Stává se i to, že si 
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s barvou hlasu záměrně hraju. Zvláště v rychlejších věcech, které mají mít drive, tam 

trochu přidám na ostrosti a chraplavosti v hlase. Tato hrubost tomu dodá grády.“  

Lucie: „Když cítím, že nějaká písnička je jinak náladou a jinak pocitově jiný žánr, tak 

podle svých osobního mínění použiji patřičně zabarvený odstín hlasu. Takže ano, 

v podstatě si s barvou hlasu hraju. Pokud třeba zpívám Mozartovy árie, zvolím hlavový 

rejstřík a na koncertech s Arakainem zase zpívám chraplavým tónem.“  

Jak zachází s frázováním Lucie? „Jdu hodně po češtině. Když zpívám převzatou věc 

z angličtiny, důkladně si pohlídám přebásnění od svého autorského týmu tak, aby délky not 

souhlasily s krátkými i dlouhými českými slabikami. Je strašně důležité, aby ti lidi věřili 

a rozuměli textu, který interpretuješ.“ 

Své frázování si hlídá také Dasha: 

„Čeština v tom bude důležitým faktorem, ona sama je velká škola frázování. 

V angličtině si někdy zpěváci dělají, co chtějí a někdy nechápeš, že to tak můžou dělat. Tam 

je prostě povoleno vše. Čeština je oproti tomu přísná, občas slýchávám v rádiu interprety, 

kteří zpívají takzvaně anglofonní hudbou – poangličťují češtinu a zní to směšně. Chápu, že 

tam chtějí dostat to americké cítění, ale češtině toto prostě nesluší. Sama s tím mám 

zkušenosti. Natáčím teď svoji autorskou desku, a jak to bývá, když je dřív hudba, nejdřív se 

melodie nazpívají provizorním svahilským textem (alá anglicky) a až pak česky. A spolu 

s kolegy jsme museli konstatovat, že v té svahilštině to prostě znělo lépe, v té češtině to už 

něco postrádalo. Někdy to je opravdu holt na úkor melodičnosti dané písně a díky 

frázování v rámci české výslovnosti vznikne najednou píseň jiná, než byl původní záměr. 

Myslím ale, že kdo umí dobře češtinu, kdo čte a má zvládnutou jevištní mluvu, tak ví, kam 

má použít důrazy, na které slabiky, tak aby i v českém jazyce neztratil zpěv svůj muzikální 

projev.“ 

Vesměs nejsou popové písně rytmicky náročné, ale v důsledku míchání hudebních 

stylů i zde najdeme skladby s náročnější rytmickou složkou, jaké můžeme najít například v 

repertoáru britského zpěváka Stinga. Dasha, v rámci taneční televizní soutěže Star dance, 

živě zpívá s orchestrem Martina Kumžáka Moondance Orchestra a dělí se o své 

zkušenosti: „Setkávám se s popovými písněmi, které jsou klasicky na čtyři doby. V rámci 

tohoto pořadu existují ale samozřejmě případy, kde se pracuje na předělání písně 

z původního čtyřdobého taktu na třídobý tak, aby se na píseň mohl tančit valčík. To jsem 

absolvovala konkrétně u songu  When you believe (duet Whitney Houston a Mariah 

Carey), a nebylo to vůbec jednoduché, když máte skladbu zažitou v jiném metru.“ 
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Zajímal mě názor obou zpěvaček, jak se vypořádávají s tempem, pokud jim při 

koncertním vystupování z nějakého důvodu nevyhovuje. Dasha: „Myslím si, že při živém 

vystoupení by interpret neměl dávat najevo, že mu dané tempo nevyhovuje a měl by se 

tomu přizpůsobit, aspoň u divadla to tak platí. Ale musím se přiznat, že když zpívám 

s nějakým big bandem na plese a ta píseň má být v quickstep tempu nebo v jivu a cítím, že 

bubeník dal ovšem tempo pomalé a lidé na parketu neví, jak na to mají tančit, v těchto 

případech si dovolím kapelu popohnat. Dělám to většinou tak, že se otočím a gestem 

bubeníkovi ukážu, ať zrychlí, je to spíše míněno v legraci a je to přiznané. V tu chvíli 

prostě sloužím lidem. Ale na koncertech nebo muzikálových představeních si to nemůžu 

dovolit, je to živý element, který má právo se hýbat a měnit.“ 

Zpěvák, vzhledem k rozmanitosti a individualitě popového žánru, má spousta možností, 

jak s dynamikou nakládat. Lucie vždy vychází z obsahu písně a její celkové nálady 

a vlastního emočního prožitku. Je dobré také vždy píseň umět dynamicky vygradovat: „Při 

interpretaci písně Kéž sílu mám (muzikál Carmen), používám různé úrovně dynamických 

poloh. Na začátku mám tiché pasáže, v duchu až civilního vyprávění, potom jsou emočně 

vypjatá místa, kde křičím, ale na konci árie, při vyjádření své lásky k Josému, to přece 

nebudu řvát a zazpívám to potichu. Dynamiku taky podle mě netvoří jenom fyzické použití 

síly, ale samotný text a příběh.“ 

V otázce dynamiky má jasno také Dasha: „Dynamiku používám v popových baladách 

a je to spojené s interpretací. Tam, kde to potřebuje vygradovat, přidám na hlasitosti, 

a když naopak potřebuji zazpívat něco intimního, zpívám na dechu.
158

 Dynamika je tedy 

velmi důležitá, aby vynikla interpretace dané písně a aby nebyla monotónní. U interpreta 

populární hudby v tom velkou roli hraje práce s mikrofonem. Je potřeba mít kvalitní 

kondenzátorový mikrofon, jaký mají nahrávací studia, tam si může interpret dovolit dělat 

značné rozdíly v dynamice. Zachytí totiž i ty nejslabší tóny, na rozdíl od méně kvalitního 

mikrofonu, který neumožňuje zpívat slabé tóny tak, aby vás bylo slyšet. Čili tam, kde byste 

normálně použili slabé tóny, v tomto případě je musíte více zesílit.“ 

K jevištní, chceme-li pódiové, interpretaci zpěváka popových songů patří také 

pohybový výraz celého těla, včetně gest a mimiky. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.2.9., 

zahraniční popové hvězdy se téměř neobejdou bez tanečních choreografií, coby součástí 

jejich show. A jak jsou na tom s řečí těla a mimikou naše dvě interpretky? Případně vědí 

o nějakých svých zlozvycích? 

                                                 
158

 V klasické pěvecké technice se slovním spojením ´na dechu´ rozumí zpívat s dostatečnou dechovou 

oporou, u populárního zpěvu je tím myšleno zpívat dyšné, lehce zastřené tóny ve slabé dynamice.  
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„Kdyby mě bavilo tancovat, tak asi při písničkách tancuju. Já ale mám takový styl 

písniček, u kterých potřebuji pevně stát nohama, jak zapuštěné madlo do země. Postupem 

času jsem také zjistila, že když mám vysoké tóny, tak nejde, abych mikrofon držela v levé 

ruce. Musím jej držet v pravé, protože jinak mě to rozhodí a nebudu intonovat. Lidi podle 

mimiky umí vyčíst tvoje pocity, jestli lžeš, jestli říkáš pravdu a do jaké míry. Já nad 

mimikou nepřemýšlím a nemám v tom žádný kalkul.“ K této odpovědi Lucie je vhodné 

dodat, že zpěvačka je pověstná svou mimikou úst, která disponují nepřebernou škálou 

různých tvarů. Což ovšem neznamená promyšlený záměr, ale povahový rys jejího 

charakteru.  

S tancem to má podobně i Dasha:  

„Nejsem typ úplně tančící zpěvačky. Pokud je ale živý tempo-rytmus písně, nevydržím to 

a vlním se. Nezůstanu nikdy úplně toporná. Mimiku, řeč těla a gesta nechávám plynout 

přirozeně a nechám se vést momentální atmosférou koncertu, která je pokaždé jiná. Nevím 

ani, jestli mám nějaký zlozvyk, to musí posoudit ostatní. Pokud bych byla divák a viděla 

zpěváka, že má celou dobu zavřené oči, myslela bych si, že v tu chvíli není se mnou 

a nezpívá to pro mě. Že si pouze píseň zpívá sám pro sebe a je duchem nepřítomný. Ale to 

je právě hlavní umělcův úkol, aby tam byl pro diváka.“ 

  

 

3.6.4. Jdi za štěstím – srovnání 

                                 viz – příloha č. 6 (kapitola 6.6.) 

 

Titulní píseň k pohádce Jak se budí princezny se poprvé rozezněla v roce 1978. Hudbu 

složil Karel Svoboda, text napsal Zdeněk Borovec, hlas jí propůjčil Karel Gott – a hit byl 

na světě. Od té doby nazpívalo píseň několik našich interpretů. Vedle originální nahrávky 

Karla Gotta zde přibudou k porovnání dvě interpretace, a to popové, muzikálové 

a šansonové zpěvačky Radky Fišarové a rockera Josefa Vojtka.  

Karel Gott patří již 50 let k našim nejpopulárnějším zpěvákům a není třeba jej proto 

dlouze představovat. V této skladbě ukazuje především své mistrovství ve zpěvu 

kantilénových frází, na kterých je celá píseň postavena, a lze se tedy domnívat, že je 

mistrovi napsaná přímo na tělo. K nosným melodickým linkám skladatele Svobody 

přispívá též velmi zpěvný český text pana Borovce, což přímo vybízí ke zpěvu dlouhých 

legatových frází, kterými Karel Gott nešetří.  
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Skladba má formu ab://a, tedy končí poněkud netradičně – slokou namísto refrénu, který 

populární písně zakončuje častěji. Píseň v druhém refrénu moduluje, což je naopak typický 

způsob gradace popových songů. Tenorová poloha a závěrečná gradace do As dur se 

projevuje také na vystavěné dynamice. Ta je ve slokách středně silná, díky nižší zpěvní 

poloze. Velké intervalové rozpětí refrénové melodie s sebou pak nese nosné, dynamicky 

silné tóny, které ještě zesílí při modulaci. Při poslechu nahrávky je zjevné, že Karel své síly 

rozvrstvil, aby mohl dynamiku gradovat postupně až do závěrečného tónu as1. 

Skladba většinu svého času plyne v neměnném, středně mírném tempu s výjimkou 

rittardanda a následné koruny v posledních dvou taktech prvního refrénu. Závěrečné tóny 

písně zní ve dvojnásobné notové délce, též ve zpomalení. Zde, v závěru písně, vyniknou 

Karlovy pěvecké kvality, v podobě kvalitních vysokých tónů s dostatečnou rezervou 

a pevnou dechovou oporou, což budí dojem lehkosti tvořených tónů, bez jakékoli námahy. 

Při interpretaci této písně nesporně vyniká operní pěvecká technika, kterou Karel studoval 

na Konzervatoři, a poté soukromě u Konstantina Karenina.
159

  

U pana Gotta též nutno ocenit jeho barvu hlasu, která zde ani ve vyšších polohách 

neztrácí svoji plnost a lesk, ba naopak. Společně se stoupajícími melodickými frázemi 

barva hlasu ještě přibírá kvalit sytosti a kulatosti, které lahodí uchu. 

Celkové interpretační podání, včetně pěveckého vokálního projevu a výrazových prvků, 

je ukázkou výborné pěvecké techniky s procítěným přednesem zkušeného hudebního 

interpreta.  

Radka Fišarová tuto píseň zazpívala živě v roce 2002 v televizním zábavném pořadu, 

který byl věnován k oslavě životního jubilea Stely Zázvorkové. Její verze se od originálu 

liší ve třech bodech. Tou méně podstatnou změnou je aranž nahraného orchestrálního 

doprovodu, která ovšem nijak zásadně nemění styl žánru – středního proudu pop music. 

Daleko více se liší forma písně, která je zkrácena o druhou sloku a refrén, má tedy formu 

aba. Dá se předpokládat, že tuto změnu má na svědomí opět daná délka televizního 

pořadu, kde má každý umělec svůj čas vymezený. Původní nezůstává ani tónina, což je 

logické, vzhledem k jiné poloze ženského zpěvního hlasu.  

Pěvecké podání Radky je plnohodnotným ekvivalentem k originální verzi pana Gotta. 

I zde zpěvačka přesně vystihuje interpretační projev, který tato píseň potřebuje. 

Kantilénové fráze zvládá s bravurní technikou, též školeného hlasu. Mimochodem, při 
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poslechu jakékoli nahrávky Radky Fišarové je znát mimořádně perfektně zvládnuté legato, 

jistá zpěvaččina deviza. 

Dalším kladem je Radčina barva hlasu, která působí celistvě a jednolitě po celé své 

rozsahové škále, podobně jako u Karla Gotta. Neztrácí nic ze svých kvalit ani ve vyšších 

polohách, při tónech c2 a d2, kde zní její plný hrudní rejstřík. Radka také ctí psané 

melodické linie frází a tomu přizpůsobuje svou interpretaci v podobě čistě nasazovaných 

rovných tónů bez zbytečných manýr. K jejímu osobitému interpretačnímu stylu však patří 

také obalování tónů melodickými ozdobami, které používá i zde, ovšem vkusně a nikoli ve 

velké míře. 

 Píseň v podání obou interpretů, Karla Gotta i Radky Fišarové, oplývá nespornými 

kvalitami těchto zpěváků, kteří skladbě vtiskli přesně to, co potřebuje: kantilénový, lyrický 

a procítěný pěvecký přednes.  

Třetí verze písně, v podání Josefa Vojtka, je odlišná od předešlých dvou skoro ve všech 

aspektech a zpěvák v sobě rockera rozhodně nezapře. Nahrávka je opět použita z televizní 

zábavné show, avšak je pořízena ve studiu, včetně hudebního podkladu i zpěvu. Skladebná 

forma je totožná s originální verzí. Tóninu zpěvák zvolil o velkou sekundu níže, než je 

originál Karla Gotta, tedy v Es dur, což lze přičíst určitému omezení jeho hlasového 

rozsahu. 

Již první tóny sloky budí dojem odlišného pojetí Josefa a v následujícím refrénu se 

domněnka jen potvrzuje. Zde se mění jak hudební aranž – tvrdší rytmický groove bicích 

i elektrické kytary – která je po celou dobu dominantní, tak nástup chraplavého odstínu 

barvy hlasu, pro rockový vokální projev charakteristický prvek. S tím souvisí také narušení 

legatových spojů, jelikož interpret svým frázováním dokresluje údernou rytmickou složku. 

Josef nedodržuje též držení rovných tónů ve sloce a při slovech jedenkrát, spát, sám 

a kudy kam – vždy vede tón o velkou sekundu níž.  

Ve frázování interpret často zdůrazňuje čtvrťové noty, to se projevuje zatěžkanými 

slabikami a poněkud tím rozbíjí plynulý tok jinak zpěvných frází. Díky tomu trpí také 

deklamační projev, který je těžkopádný, i když se v rámci rockového projevu zdá být 

záměrným.   

Dynamika slok a refrénů je nepatrně kontrastní, vyhýbá se ale plynulým přechodům 

a zůstává v konstantní intenzitě na větších plochách. Eliminuje se tak gradace a napětí 

v přechodu z druhého refrénu do modulované poslední sloky. Na rozdíl od originálu Karla 

Gotta, vynechává Josef v konci druhého refrénu modulační frázi: „…vždyť ráj a štístko, 

jsou tak blízko“, druhý refrén je tedy naprosto totožný s prvním. Svědčí o tom také fakt, že 
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dají-li se v nahrávacím digitálním programu jednotlivé stopy obou refrénů pod sebe, 

neukazují frekvence žádné odchylky. Znamená to tedy, že zpěvák při nahrávání ve studiu 

nahrál pouze jednu verzi refrénu a do stopy refrénu druhého tuto verzi zkopíroval. Tento 

postup není v nahrávacích studiích ničím neobvyklým. Bohužel se pak ale vytrácí celková 

rozmanitost a nahrávka budí dojem unylosti bez fantazie.  

Tak či tak, interpretační pojetí Josefa Vojtka je zjevně uzpůsobeno rockovému stylu, 

který je zpěvákovým mateřským žánrem a není se zde proto čemu divit. Otázkou názoru 

každého pak je, zda takto upravený populární hit autorů Svobody a Borovce poněkud 

neztratí jiskru a nestane se banální „odrhovačkou“. Útěchou by mohla být myšlenka, že 

Josef píseň nazpíval pouze pro Zlínský festival, kde byla použita, a sám by si ji do svého 

repertoáru nevybral. Na druhou stranu, je tato odlišná verze příkladnou demonstrací 

rozdílů mezi středním proudem populární hudby a rockovým stylem.  

 

 

3.7. Metodické postupy pedagogů  

 

Ohledně metodických postupů ve výuce pěvecké interpretace se svěřili se svými 

zkušenostmi dva pedagogové, kteří tento předmět vyučují na populárním oddělení Pražské 

konzervatoře – Tomáš Trapl, muzikálový zpěvák a herec, a Vít Sázavský, člen skupiny 

Neřeš.  

Na většině konzervatoří je pěvecká interpretace součástí povinných předmětů každého 

studenta populárního zpěvu. Tato kapitola se věnuje učebním metodám a postupům 

pedagogů tohoto předmětu a také jejich samotnému pohledu na problematiku současné 

interpretace populární hudby.  

Na hodině interpretace student s pedagogem probírají způsob a volbu výrazových 

prostředků, pomocí kterých co nejlépe vetknou tu správnou obsahovou myšlenku dle žánru 

písně, její nálady a textové stránky. Mezi tím vším také hledají kompromis takový, aby 

žákův celkový projev neztrácel na jeho autenticitě a originalitě.  

Úkolem každého pedagoga je v podstatě u studenta jeho přirozený talent rozvíjet, a to 

platí také u interpretace. Tu se lze do jisté míry naučit, za předpokladu důležité kombinace: 

smyslu pro přirozený hudební cit a píle! Někdy stačí žáka trefně pobídnout, vhodně navést, 

ukázat směr, což je cesta k objevení přirozeného cítění, které v sobě zpěváci ve velké míře 

mají, jen o tom nemusí leckdy sami vědět. Tento postup upřednostňuje pan Sázavský: 
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„Je zhruba 80 procent studentů, kteří zatím nevědí, jak se stavět k otázce vlastní 

individuality projevu. Pokud je žák otevřený a přístupný, lze dosáhnout úspěchu a objevit 

ten talent, který v sobě má, ale poněkud zakonzervovaný, tedy nedává ho najevo. Tady 

postačí impuls, abychom to v nich probudili, například navodit jejich vlastní specifický 

zážitek a prožitek, který v té písní použijí. Při tklivém šansonu se pokusím žáka navodit na 

to, jestli se s někým rozešel nebo prožil nešťastnou lásku, aby si tyto pocity dokázal poté 

vybavit. Docela mimořádně funguje udělat si v hlavě svůj vlastní videoklip, což jsem si 

mnohokrát ověřil.“ 

V dnešním světě mladého zpěváka je spousta faktorů, které staví překážky jeho vlastní 

individualitě ve vokálním projevu. Jsou to různé pěvecké televizní soutěže, kde se zpívají 

vždy písně zahraničních interpretů a mladý interpret se vědomě či nevědomě leckdy 

neubrání kopírování zpěvu z nahrávky jiného interpreta. Na druhou stranu, mít pěvecký 

vzor nemusí být vždy špatnou volbou. Naopak v určitých, především technických 

dovednostech – frázování, intonace, rytmus, může být vhodný vzor žáku prospěšný 

a učiteli může sloužit jako názorná ukázka ve smyslu pěvecké etudy. Nasnadě je potom 

umět se adekvátně pohybovat na pomyslném tenkém ledě hranice mezi kopií a 

autenticitou. „Povinností dobrého a vnímavého pedagoga je, že při poslechu těchto 

pěveckých vzorů a idolů je potřeba umět pojmenovat i chyby, kterých se jednotlivé hvězdy 

při interpretaci dopouštějí a pokusit se hledat důvody, proč k tomu dochází a nutit žáka, 

aby byl lepší, jiný apod.“, říká Tomáš Trapl. 

Předpokladem pedagoga je též přihlížet správné interpretaci v rámci hudebního žánru 

dané písně. Ta je vybírána z tematického okruhu, který je k dispozici v učebních osnovách 

specifických pro konkrétní ročník. Tento žánrový okruh má svůj smysl především 

v předpokládané univerzalitě konzervatorního umělce a jeho schopnostech umět tento 

široký záběr individuálně použít. Ke specifickému projevu konkrétního žánru se přiklání 

Vít Sázavský: 

„U Jazzových a swingových standardů je dobré dbát na dodržení toho, co je pro ně 

signifikantní: správný rytmus a frázování a improvizace. Pro naučení těchto prvků je dobré 

umět pracovat s variacemi rytmickými i melodickými v rámci jednoho krátkého úryvku.  

Zaobírat se hloubkou textu lze zase více u šansonů a folkové písně. I když u šansonu je 

dosáhnout výrazové opravdovosti někdy složité, vzhledem k nedostatečné mentální 

vyzrálosti studenta, a tu šanson prostě vyžaduje. Vyzrálý člověk totiž může v textu najít 

mezi řádky skrytý význam. U mladého interpreta pak volím metodu, kdy zkusím provést 

nějaký vtip, poradím gesta nebo malou mimiku.“ 
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Ohledně originálního vokálního projevu vyvstává na povrch též otázka, jak 

interpretovat jednu píseň vícekrát, aby nevznikla rutina a pocit strojené vyumělkovanosti. 

Prakticky je to v zásadě nemožné, jelikož pokaždé je interpret ovlivňován různým 

prostředím, atmosférou a vlastním vnitřním rozpoložením. Také publikum reaguje vždy 

různě a vnímavý zpěvák se tomu svým projevem přizpůsobuje. V záležitostech pěvecké 

techniky je naopak dobré navodit si určitý pěvecký postoj a způsob dosažení konkrétního 

tónu při nacvičování skladby, u kteréž tato specifika vždy dosáhnou potřebného efektu. 

Tady číhá opět úskalí v podobě stereotypnosti, a proto je dobré variovat jak emoční, tak 

technické prvky, což zpěváka posouvá dál v interpretačním projevu. 

Jak je známo, tréma je bohužel pravidelným neblahým účastníkem pěveckého výkonu, 

a tak je s ní na hodinách vhodné pracovat a postupně odbourávat. Je to stav, kdy je 

interpret dostatečně neuvolněný a dochází tak k potížím s dechem, což vede ke staženým 

hrdelním tónům. Také paradoxně zpěvák přidá na dynamice, která není mnohdy adekvátní. 

O trémě ví své pan Sázavský: „Moje rada proti trémě je taková, aby člověk dokázal 

vystoupit ze svého vlastního těla a dokázal podívat se na sebe zvenku jinýma očima. 

V momentě, kdy zpěvák udělá nějakou chybu, měl by se sám nad sebou pousmát. A tímto se 

tak uvolnit z té tenze. Já se s trémou také občas potýkám, zvláště před kolegy z branže, zde 

mi pomáhá úsměv. Prostě usmívat se celý večer je velmi osvobozující a taky dobré, když si 

to teda můžete dovolit.“ Tomáš Trapl má též jasné stanovisko: „Tréma musí být 

pomocníkem výrazu. Lakmusovým papírkem, že se něco děje, něco, na čem mi záleží. Je 

potřeba vést žáka k tomu, aby s ní pracoval ve svůj prospěch a měl ji rád. Rozhodně s ní 

nebojovat – je to přítel.“ 

Pedagog též slouží žákovi jako měřítko v podobě simulujícího diváka, jelikož zpěvák 

nemusí být vždy soudný ohledně správné interpretace. Je potřebné nastavit studentovi 

jakési zrcadlo jako protistranu. Málokdy je člověk schopen během zpěvu okamžité 

analýzy. Bezprostřední reakce publika, v tomto případě učitele, mu dají poznat, co jeho 

výraz vypovídá. Užitečné jsou též video záznamy, dle kterých může žák s pedagogem svůj 

projev konzultovat a odstraňovat případné chyby.  

K celkovému studiu a hodnocení pěveckého výrazu slouží interpretační semináře, na 

kterých jsou přítomni učitelé i žáci jiných pěveckých ročníků. Zde si žák-interpret ověřuje 

své dosažené schopnosti a dovednosti na základě reakcí okolí a též se postupně učí 

zbavovat nervozity.  

Předmět interpretace je, z hlediska dosažení pěveckého umění v jeho „kompletním 

balení“, nezbytným krokem na cestě k profesionalitě zpěváka. Je to pomyslný závazek 
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pedagoga, aby dokázal vykřesat co nejvíce skrytých a neuvědomělých emocí v žákovi. 

Dále s ním pracovat a rozvíjet tyto emoce pro správné použití k dotvoření atmosféry 

v písni. Korigovat správnou míru těchto emocí a eliminovat případné zlozvyky, které by 

vedly k manýrismu. Neustále ponoukat studenta, aby dokázal říct, o čem je obsah písně. 

Případně dosadit mezi řádky svůj vlastní příběh, který jemu samotnému pomáhá najít 

vysvětlení původní myšlenky autora.  

Díky umění pěvecké interpretace existuje rozdíl mezi netečně odzpívanou melodií 

notového partu nebo zazpívanou písní, která má duši a obsah. 
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4. Závěr 

 

Cílem mé práce bylo zmapovat a prozkoumat svět vokální interpretace populární hudby 

a výsledky tohoto zkoumání posléze konfrontovat s názory hudebníků, kteří jsou v této 

oblasti profesionály. Také mě zajímalo, zda ještě v dnešní mnohovrstevnaté hudební scéně 

můžeme rozpoznat jasné hranice jednotlivých stylů a jestli interpreti respektují jejich 

specifická a příznačná pravidla.  

Vypracováním této studie se utvrdil můj počáteční názor, že žánrové hranice 

v populární hudbě stále existují, byť jejich linie se poněkud stírají. Je to logické vyústění 

neustálého vývoje hudebních stylů jak v hudbě artificiální, tak nonartificiální. Vysvětlením 

může být odvěká tendence hudebníkova tvůrčího ducha – posouvat hranice umění dále 

a oslovovat své okolí novými možnostmi.  

Toto prolínání stylů se projevuje také na vokálním projevu dnešního zpěváka populární 

hudby. Pomocí rozhovorů s českými interprety a následným srovnáním různých 

interpretačních pojetí jedné konkrétní písně jsem se přesvědčila o jistém přihlížení 

k nejpodstatnějším znakům pro ten který hudební žánr. Zároveň je z projevu zpěváků znát 

jejich osobitost a vlastní autenticita, kterou se snaží vtisknout svým podáním každé písni. 

Tam, kde se jejich projev odklání od specifických žánrových rysů, hraje roli změna 

hudební aranže, z důvodů předělaných cover verzí původních originálů.  

Názory mých kolegů na „škatulkování“ hudebních žánrů se různí, což potvrzuje 

přítomnost obou aspektů – zachování specifik i nový rozměr: 

„Mě žánry, popravdě řečeno, nezajímají, možná jsou synonymy instrumentace nebo tak 

něco, ale já se tím moc nezabývám, i když v rámci komunikace se k některým odkazuji, ale 

spíše kvůli náladě nebo typu dělení nebo tance nebo tak.“ – Daniel Bárta 

„Podle mě jsou styly dnes již tak smíchané, že v podstatě žádný žánr není čistý, jako 

dřív, v devadesátých letech. Ještě za našich mladých let škatulky byly, dnes už se hranice 

skoro setřely. Docházím postupně k názoru, že dnešní hudba je naprosto vyčerpaná 

a netýká se to jenom jí. Je to i ve filmech, je to v literatuře a je to tím, že doba je prostě 

strašně rychlá. Pamatuji si doby, kdy se ještě točily filmy na dlouhé kamerové záběry 

a dnes nestíháš sledovat scénu ve změti ultra krátkých kamerových střihů. Naše prababičky 

nám vytýkaly rock´n´roll, naše babičky zase Roxette, kteří jsou dnes pro nás také již retro 

styl rockové hudby, která je ale ještě melodicky krásná a nevyčerpaná. Prostě to tak je – 

nutný generační posun.“ – Václav Noid Bárta 
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„Podle mě hranice ještě existují, pro mě jsou to ale spíš škatulky buď dobré, nebo 

špatné muziky. Dnes vládne světem cross-over, čili propojují se různí umělci z jiných 

žánrů, třeba operní zpěváci točí s popovými zpěváky. Mnoho lidí říká, že to je otázka 

peněz. Popoví zpěváci používají symfonické orchestry, například to dělal George Michael. 

Ale právě díky tomu se rozšiřuje povědomí fanoušků, zaměřujících se na jeden styl, také 

o jiné obzory, a to je podle mě dobře.“ – Jan Smigmator 

„Mě baví úplně všechny žánry, když jsou poctivé. Je otázkou, jestli je to tak, že jsou již 

všechny vyčerpané, anebo je to naším věkem, protože už jsme toho hodně slyšeli. Já si 

nemyslím, že jsou vyčerpané, jenom dnes lidi na ty hranice tolik nehledí, protože je daleko 

větší svoboda a spousta možností, například v použití nástrojů. Myslím si, že je to 

přirozený běh věcí, ale stále jsou ještě určitá pravidla, co je co. Hudba je ve své podstatě 

nevyčerpatelná, je to pouze v nás, protože díky třeba internetu a snadnějšímu přístupu ke 

všemu novému máme pocit, že nás nemůže už nic překvapit. Ale vždy se objeví něco 

nového…“ – Iva Pazderková 

 

Během porovnávání různých interpretačních stylů jsem si uvědomila, co mají dobří 

interpreti společné. Jejich kvalita nespočívá ve snaze lpět na pravidlech stylovosti, nýbrž 

ve schopnosti předat živou, srozumitelnou a výrazově bohatou hudbu. A že tedy pravdivost 

hudby není obsažena ve formální správnosti či stylové čistotě, nýbrž v poctivosti při 

nakládání s jejím obsahem. A to je také pravý smysl pěvecké interpretace. 
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