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Anotace 

Práce se zabývá vlivem nejvýraznějších žánrů soudobé klubové 
scény na adolescentní posluchače a také se věnuje roli 
populární hudby v životě mládeže. 
Jsou zde uvedeny aspekty psychologické (zrání jednotlivce a 
skupinová identita ve vztahu к hudbě), vlivy médií (tisku, 
rádia, televize, internetu) a vývoj čtyř mládeží nejvíce 
preferovaných žánrů populární hudby (rock, punk, hip hop, ska) 
spolu s jejich hudebními i mimohudebními faktory. Dále je 
vyzdvižen význam aktivního muzikantství studentů (hraní 
v kapele) vzhledem к rozvoji jejich hudebnosti. 
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Úvod 

Domácí hudební kulturu v oblasti nonartificiální 
(populární) hudby mapuje celá řada hudebních historiků1, 
muzikologů2 a žurnalistů3 již od konce padesátých let 
20. století. A to proto, že již tehdy u nás reprezentovala a 
stále reprezentuje přinejmenším 90% veškeré hudební produkce 
a, jak se můžeme přesvědčit ze sociologických výzkumů4, stala 
se nepřehlédnutelnou součástí kulturního života a zájmů celé 
naší společnosti. Závažnost žánrů populární hudby je o to 
větší, že jsou trvale a úzce spjaty s dobovým 
kulturněpolitickým děním a že plnily a plní řadu 
souvisejících sociálních funkcí. 

Všichni příznivci klubové hudby, kteří se často pohybují 
na klubové scéně, se shodují, že nové podněty do populární 
hudby nepřicházejí z globalizovaného popu, ale naopak z 
hudební rozmanitosti alternativních žánrů, a že nositeli 
kultury mezi žánry populární hudby nejsou hvězdy ze stadiónů, 
ale právě kapely hrající v klubech pro mnohem menší publikum. 
Jsou to právě tyto soubory, které jsou zvláštní a originální, 
nebojí se experimentovat a bourají vžité konvence (mnohdy až 
nepříjemným způsobem) , a to dokonce i když jsou pod 
společenským a mocenským tlakem a mají problémy ekonomické a 

1 KOTEK, J. Dějiny české populární hudby a zpěvu: 19. a 20. století. [Díl 
2], 1918-1968. Praha: Academia, 1998. 373 s. ISBN 80-200-0634-6. 
DORŮŽKA, L. Panoráma populární hudby. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1987. 
284 s. 
2 DORŮŽKA, L. Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie. Bratislava: 
Opus, 1978. 258 s. 
MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSENBERGER, I. & KOL. Encyklopedie jazzu a 
moderní populární hudby. Praha: Supraphon, 1990. 649 s. ISBN 80-7058-
210-3 . 
3 LINDAUR, V., KONRÁD, O. Bigbít. Praha: Torst, 2001. 331 s. ISBN 80-
7215-148-7 
4 BEK, M. Konzervatoř Evropy? (k sociologii české hudebnosti). Praha: 
Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. Vyd.: Brno: Ústav hudební vědy 
Filozofické fakulty MU. ISBN 80-85917-99-8. 
KASAN, J. Výzkum hudebnosti 1990. Praha: Český rozhlas Praha, 1991. 69 s. 
(Informace Výzkumného oddělení Českého rozhlasu; Č. 96/1991). 
LÝSEK, F. Hudebnost a zpěvnost mládeže ve světle výzkumů. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1956. 118 s. 
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technické. Pokud mají určitou vizi hudby, kterou chtějí 
vytvářet a produkovat, a za touto svojí vizí si stojí, svou 
hudbu si obvykle alespoň v menším měřítku pro určitou skupinu 
posluchačů prosadí. Ačkoli klubová scéna je často synonymem 
pro amatérskou scénu začínajících kapel, které teprve hledají 
své výrazové možnosti, je v ní velké množství energie, kterou 
především mladé publikum hledá. 

Celá dosavadní historie populární hudby svědčí o tom, 
jaký význam měla pro rozvoj jejích nově nastupujících stylově 
žánrových druhů iniciativa mladé interpretační a tvůrčí 
generace amatérů; tedy začínajících kapel, které jsou plné 
mladých nadšenců, jež vystupují v klubech, vytváří nové 
stylově žánrové vlny a snaží se zaujmout své potenciální 
posluchače. Těmito posluchači jsou nejčastěji mladí lidé ve 
věku od 15 do 20 let, který odborná literatura5 

charakterizuje jako adolescenci. Adolescenti jsou totiž 
nejvíce otevřeni novým poznatkům a moderní hudba je hlavní 
součástí jejich životního stylu. 

Ve své práci se pokusím nastínit vývoj i současnou 
situaci na české klubové scéně z hlediska jednotlivých žánrů, 
které dnes mládež nejvýrazněji preferuje a které tak mají 
vliv i na její hudebnost, na vztah к hudební výchově, a ze 
kterých se profilují nová hudební uskupení. 

Cílem práce je zjistit, jakou roli hraje hudba 
provozovaná na klubové scéně v životě adolescentů, jak 
vnímají hudební stránku žánrů, jaké hudební a mimohudební 
faktory je při jejím poslechu ovlivňují a jaké žánry 
populární hudby jsou v současné době na klubové scéně mládeží 
nejvýrazněji preferované a proč. 

MACEK, P. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky 
dospívajících. 2.upr.vyd. Praha: Portál, 2003. 141 s. ISBN 80-7178-747-7. 
SEDLÁK, F. Úvod do psychologie hudby II. Praha: SPN, 1986. 140 s. 
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Dalším cílem je také zjistit význam aktivního 
muzikantství adolescentů (hraní v kapele) ve vztahu к hudební 
výchově a rozvoji jejich hudebnosti. 

Poznatky uvedené v této práci jsou čerpány z publikací o 
adolescenci, hudební psychologii, o žánrech populární hudby, 
z časopisů o populární hudbě a také z mé pedagogické praxe (v 
rámci studia na VŠ) na šestiletém Gymnáziu Jana Nerudy 
v Hellichově ulici na Praze 1 - větev humanitní, francouzská 
a přírodovědná (dále GJN) . Se studenty tohoto gymnázia ve 
věku od 15 do 17 let byly provedeny rozhovory a také jim byl 
zadán dotazník (viz příloha). Věková kategorie 15-17 let je 
vymezena záměrně, a to z důvodu výuky HV v rámci estetické 
výchovy v 1. a 2. ročníku čtyřletého, resp. 3. a 4. ročníku 
šestiletého a 5. a 6. ročníku osmiletého gymnázia. 

Na zodpovězení otázek, které jsou cílem práce, byli 
zvoleni jako zástupci mládeže právě studenti tohoto gymnázia 
proto, že jsou ve vztahu к hudbě jakýmsi ideálním vzorkem 
adolescentů. Jejich vztah к hudebnímu vzdělávání je posílen 
existencí hudební větve tohoto gymnázia (Komenského nám. , 
Praha 3-Žižkov), kam mnoho studentů chodí na soukromé 
nástrojové hodiny. Na GJN také velká část studentů navštěvuje 
školní pěvecký sbor, se kterým jezdí na soutěže sborů, a 
studenti sekundy každoročně připravují muzikálová vystoupení. 
Z rozhovorů se studenty jsem se dozvěděla, že ve svém volném 
čase mnoho z nich hraje na hudební nástroje klasickou i 
moderní populární hudbu, často jsou také členy amatérských 
kapel a v jejich hudebních preferencích je česká klubová 
scéna na předním místě. Názory studentů GJN se tedy budou 
vyskytovat v průběhu celé práce. Navíc v části o jejich 
aktivním muzikantství budou uvedeny rozhovory s několika 
z nich. 
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Kromě pedagogické praxe, rozhovorů a dotazníků, které 
byly významným zdrojem a inspirací pro tuto práci, byla také 
zhodnocena dostupná literatura, která se tématem zabývá. 
Podněty pro tuto práci dodaly práce o populární hudbě. Jednou 
z nich je Populárna hudba: priemysel, obchod, umenie 
(Bratislava, 1978) od Lubomíra Dorůžky, která se věnuje 
světové a domácí scéně populární hudby ve vztahu к masové 
kultuře, estetickým hodnotám a mladému obecenstvu. Další 
publikací je kniha Josefa Kotka 0 české populární hudbě a 
jejích posluchačích (Praha, 1990), jež se věnuje historii 
žánrů a stylů populární hudby, ale také vývoji hudebního 
vkusu obyvatelstva, dále také Sondy do popu a rocku autorů 
Poledňáka a Cafourka, ve kterých předkládají své úvahy o 
žánrech a jejich kvalitách. Psychologie hudebních schopností 
a dovedností (Praha, 1989) od Františka Sedláka přispívá 
к pochopení vývoje hudebnosti adolescentů a Popularizace 
hudby (Praha, 1992) Václava Drábka je věnována komunikativním 
dovednostem učitele, kterými může ovlivnit hudební zaměřenost 
dětí a mládeže. Další podněty přinesly také výzkumy 
hudebnosti Mikuláše Beka, Jaroslava Kasana či Františka Lýska 
(viz použité informační zdroje). 

Empirickou metodou práce je dotazníková metoda. 
Administrace dotazníků byla provedena osobně při výuce a 
technikou zpracování byla obsahová analýza dotazníku. Při 
zadávání dotazníků byly provedeny také dílčí ankety, 
vztahující se к některým oblastem dotazníku. Další použitou 
metodou byla metoda rozhovoru. Rozhovory byly vedeny přes 
Internet (program ICQ), jelikož tomuto způsobu byli studenti 
nejvíce nakloněni. 

Tématem práce jsou vlivy nejvýraznějších žánrů z klubové 
scény na hudebnost mládeže, a proto je třeba vymezit 
teoretickou základnu, tzn. vysvětlit klíčové pojmy z oblasti 

8 



vývojové a sociální psychologie adolescentů a z oblasti 
masmédií, která zásadně ovlivňují populární hudbu - a zvlášť 
její mladé posluchače. 

Vzhledem к tomu, že tato práce zkoumá interakci hudby na 
klubové scéně a jejího adolescentního posluchače, bude 
v první kapitole použita psychologická a sociálně-
psychologická terminologie к definování pojmu adolescence a 
klíčových témat, souvisejících s vlivem celé populární hudby 
na děti a mládež. 

Jelikož významný vliv na mládež má v populární hudbě 
také oblast masmédií, bude druhá kapitola práce věnována 
vlivům tisku, rádií, televize a internetu na tuto cílovou 
skupinu posluchačů. A po diskusi o jejich účincích (ať už 
pozitivních či negativních), se práce bude dále specializovat 
na českou klubovou scénu jako samostatný fenomén populární 
hudby. 

V hlavní části práce bude vymezen pojem „klubová scéna" a 
postavení alternativních žánrů v naší hudební kultuře. Bude 
také nastíněn jejich vývoj vzhledem к současnosti a důraz 
bude v jednotlivých, mládeží nejvýrazněji preferovaných 
stylech kladen také na jejich specifika ve vztahu 
к hudebnosti studentů v hudební výchově. Poznatky budou 
podpořeny názory současných středoškolských studentů. 

9 



1. Adolescence 

Tato práce si klade za cíl sledovat vliv klubové hudby 
na nejčastější posluchače současných klubových kapel, což 
jsou studenti navštěvující střední školy (druhý stupeň 
víceletého gymnázia). Proto je nutné uvést psychologická a 
psychosociální specifika této posluchačské populace se 
zřetelem na možnost ovlivnění vrstevnickou skupinou či 
mediálním působením. 

1.1. Obecné charakteristiky adolescence 

Věkové rozmezí mnou sledované populace na praxi a v 
dotazníku variuje mezi patnáctým a sedmnáctým rokem, což 
podle Macka6 (2003) odpovídá střední fázi adolescence(14-16 
let) či pozdní fázi adolescence (17-20 let), zatímco podle 
Trpišovské7 (1998) odpovídá věkové rozmezí 14-16 let někdy -
zvláště u chlapců - ještě konci puberty. Většina psychologů, 
včetně Trpišovské, se však shoduje, že období adolescence 
trvá přibližně od 15 do 2 0 let. Vzhledem к převaze 
dotazovaných ve věku 15-17 let jsem tedy skupinu, na niž jsem 
se zaměřila, zařadila do období adolescence. 

Období adolescence se obecně vyznačuje pohlavním 
dozráváním a rychlými, nápadnými změnami růstu a vzhledu 
v rovině biologické. V oblasti psychické nastupuje jedinec 
cestu osamostatňování a utváření vlastní identity. Z hlediska 
sociálního jsou velmi důležité vrstevnické skupiny a první 
pokusy o navázání partnerských vztahů. Všechny tyto roviny 
jsou úzce propojeny a vzájemně se silně ovlivňují. Přestože 
je tato práce orientována společensko-vědně, nelze nezmínit 

6 MACEK, P. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky 
dospívajících. 2.upr.vyd. Praha: Portál, 2003. 141 s. ISBN 80-7178-747-7. 
7 TRPIŠOVSKÁ, D. Vývojová Psychologie pro studenty učitelství. Ústí n.L., 
1998. 106 s. Skriptum. Univerzita J.E.Purkyně. Pedagogická fakulta. ISBN 
80-7044-207-7. 
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některé klíčové biologické faktory, které mají silný vliv na 
adolescentovo sebehodnocení a jeho akce uvnitř skupiny. 

1.2. Hledání identity (budování image) 

Hlavním úkolem adolescenta je odpovědět sám sobě na 
otázku: Kdo jsem? Tento proces bývá označován jako hledání 
vlastní identity. Dospívání je vnímáno jako konflikt mezi 
potřebou vlastní integrace a na druhé straně potřebou splnit 
nejasné požadavky, které na něj klade společnost. Běžně se 
rozlišují osobní a sociální složky identity. První z nich je 
intimním procesem sebereflexe a uvědomění si vlastní 
jedinečnosti a výlučnosti vůči druhým. Sociální aspekty 
hledání identity souvisejí s potřebou akceptace ze strany 
okolí, a to zejména z řad vrstevníků, neboť vztahy s rodiči 
bývají v ranné fázi adolescence, stejně jako v pubescenci, 
často problematické. Jedinec, který tuto akceptaci 
nepociťuje, zažívá pocit odcizení až nezakotvenosti, což má 
za následek negativní dopad na jeho sebedůvěru a zdravý vývoj 
jeho osobnosti(Macek, 2003). 

Bohužel však к této akceptaci nestačí „být dobrý 
kamarád" nebo obecně mít vyhovující povahové charakteristiky. 
Aby se jedinec dostal do vytoužené skupiny adolescentů a měl 
šanci v ní zůstat, případně se prosadit, musí splnit velmi 
přesné nároky na to, jak má vypadat, jak se má oblékat, jak 
mluvit, co si má myslet a také co poslouchat. S tím úzce 
souvisí jeho přehnaná snaha o módnost, vyznačující se 
výstředním účesem a oblékáním, vyznáváním jen určitého typu 
hudby a „správných" idolů. To vše je záležitostí skupinových 
norem, jelikož na jedince v tomto věku je často vyvíjen velký 
nátlak ze strany vrstevníků, aby byl tzv. „IN". Dospělí - ať 
už to jsou rodiče, pedagogové, populární umělci nebo 
moderátoři - se občas snaží proniknout alespoň do pojmové 
struktury mládeže a imitovat jejich jazykový projev. Tato 
snaha (např. ve vzdělávacích dokumentech pro mládež) bývá 
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však zdrojem výsměchu - děti a studenti odhalí vtíravou snahu 
starší generace velmi rychle. 

S těmito procesy úzce souvisí pojem socializace 
(antropologové jej nahrazují pojmem enkulturace, aby 
naznačili důležitost procesu učení, při kterém noví členové 
společnosti přijímají všechny aspekty své kultury). 
Z psychologického hlediska je socializace procesem 
potlačování přirozených pudů za účelem přetvořit jedince 
к civilizovanému způsobu života v té které kultuře. 
Z hlediska sociologického znamená socializace přípravu na 
participaci na životě skupiny (Macek, 2003). Prvním krokem 
socializace je získat poznatky důležité к tomu stát se členem 
skupiny - jako je rodina, školní kolektiv, zájmová skupina, 
neformální parta, apod. Dokonce i v případě úspěšného 
začlenění do kolektivu, je třeba stále nosit v hlavě podrobné 
množiny možných očekávání směřovaných к jedinci. 

Často si jedinec musí vytvářet též jakousi koncepci sebe 
samého, která se může měnit se změnou prostředí (např. odchod 
ze školního kolektivu do neformální skupiny skateboardistů, 
tzv."skejtáků"). Tím, že mladý člověk změní skupinovou 
příslušnost, může přejít od obliby četby a jazzu к zájmu o 
snowboarding a hip hop. 

Velkou roli v socializaci jedince hrají masová média, 
kterým se bude práce věnovat ve druhé kapitole. „Obrazy 

mladých, starých, mužů a žen - ať už opravdové, nebo falešné, 

pokřivené nebo realistické, správné nebo špatné - jsou 

opakovaně představovány v médiích, jejichž vlivu jsou mladí 

lidé vystavováni znovu a znovu, den za dnem." (Macek, 
2003:76). 
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1.3. Subkultura mládeže 

V této souvislosti je třeba zmínit též fenomén 
subkultury mládeže. Společenské podmínky umožnily vydělení 
adolescence jako specifického životního období až zhruba 
v polovině 18. století, kdy ekonomické, kulturní a 
společenské změny v Evropě vedly к uzákonění povinné školní 
docházky8. Zpočátku bylo osamostatňování mládeže spojeno 
s revoltou vůči světu dospělých, ale ve 20. století se již 
vytvořila řada institucionálních předpokladů к formulování 
vzájemných vztahů explicitněji, a ta vedla к získání poměrně 
autonomního charakteru statutu adolescenta. V moderních 
demokratických společnostech jsou projevy adolescentní 
kultury - zvláště skrze souvislosti s hudbou - přijímány 
tolerantně a množí se případy participace a komerční zneužití 
mládežnické subkultury. 

Již od padesátých až šedesátých let 20. století - spolu 
s rozvojem zájmu o populární hudbu - se stala adolescentní 
kultura cenným obchodním artiklem. Vznikají celá průmyslová 
odvětví pro teenagery9 - vyrábí se pro ně odlišné oblečení, 
hudba, filmy, sportovní potřeby, potraviny, elektronika... 
Z těchto důvodů existuje názor, že subkultura mládeže už není 
autentická, ale že se stále více komercionalizuje (Macek, 
2003). I přes tento názor, který je v důsledcích pravdivý, se 
však mladí lidé snaží dávat najevo svůj status nezávislosti a 
odpor ke všemu komerčnímu právě oblibou alternativní (pro ně 
nekomerční) klubové kultury. 

1.4. Mládež a jazyk 

Rozumové činnosti adolescenta vytvářejí vnitřně 
strukturovaný celek. Jelikož se rozvíjí inteligence, která je 

8 Zavedení školní docházky dle patentu císařovny Marie Terezie a jejího 
syna, Josefa II., v roce 1774. 
9 Teenager (z angl. - náctiletý) - mladý člověk ve věku 13-19 let. 
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v tomto období využívána к rozvoji kreativity, můžeme tento 
rozvoj sledovat i na řadě jiných činností. Jednou z nich je 
také změna jazykové úrovně a větší využívání metafor 
(Trpišovská, 1998). 

Důvodů, proč adolescenti používají specifické výrazové 
prostředky a leckdy i vlastní gramatiku, je více. Mezi ty 
nejdůležitější patří fakt, že typické zkušenosti a životní 
situace mají mezi adolescenty svá označení, protože tyto 
zážitky považují adolescenti za unikátní, leckdy tajné nebo 
zakázané, a běžné vyjádření by jim připadalo příliš formální. 
Některá slova fungují jako „vstupenka" do skupiny - mohou 
zpevňovat nebo zeslabovat vrstevnickou solidaritu. Slovník 
mládeže obsahuje řadu hodnotících výrazů a v kombinaci 
s různými životními názory vyjadřuje zaměření skupiny. Ve 
zvýšené míře užívají některé skupiny adolescentů vulgarismy a 
pojmy ze sexuální oblasti, což bývá kolem 15 let dáno 
odtajněnou touhou po intimitě a úzkých vztazích ke druhému 
pohlaví. 

Právě tuto potřebu kreativního vyjadřování jim splňují 
originální hudební texty jejich oblíbených kapel, jež se liší 
dle jednotlivých hudebních žánrů a s jejichž obsahem se mladí 
lidé často ztotožňují. 

1.5. Móda 

Zda je někdo přijat do skupiny a jakou pozici v ní 
zaujímá, může snadno ovlivnit tím, jak citlivě reaguje na 
módní proměny. Jednou z možností, jak toho docílit, je vzdát 
se nároku na vlastní názor a vkus a přiklonit se к aktuálnímu 
trendu ve skupině vrstevníků. Skupinová identita totiž často 
překračuje identitu osobní. Jinou možností je umět zdůvodnit 
svou odlišnost, což se ovšem většinou podaří pouze silné 
osobnosti, která se pak může stát i vůdčí osobností 
v názorech na vkus. 
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Na módní trendy se orientuje řada časopisů pro mládež -
zejména pro dívky, které jim častěji podléhají. Je třeba 
zdůraznit, že se netýkají pouze oblékání obecně, ale i módy 
hudebních idolů, jimž se adolescent touží přiblížit, a celých 
hudebních směrů. Tento trend propojení hudby a módy hudební a 
módní průmysl podporují, z čehož pak vyplývá rozdělení 
posluchačů např. na „pankáče, skejtáky či depešáky" (poslech 
punku, hip hopu či skupiny Depeche Mode), které od sebe lze 
rozlišit právě stylem oblékání. Těmito vnějšími znaky je 
vyjádřena příslušnost к mládežnické subkultuře a vymezení se 
vůči těm „jiným" (Macek, 2003). 

1.6. Tělesný vzhled 

V adolescenci dochází к významným a dobře viditelným 
změnám na těle jednotlivce, vyvíjejí se sekundární pohlavní 
znaky, roste tělesná hmotnost, mění se pleť. Tyto procesy a 
další vývojové kroky mohou způsobit traumata zejména u 
citlivějších jedinců, kteří nevypadají podle svých představ 
nebo úměrně s vrstevníky. Mladiství svůj obraz hodnotí 
kriticky očima druhých - „prohlížejí před zrcadlem vlastní 

nedostatky - i třeba jen zdánlivé, zjišťují tragické vady na 
svém vzezření, kterých si druzí ani nepovšimnou, podceňují se 

až nepochopi tělně..." (Langmeier, 1980:7010). 
Negativní vztah к vlastnímu tělu se projevuje více u 

dívek, na jejichž fyzickou krásu jsou kladeny větší požadavky 
ze strany společnosti, jelikož západní společnost preferuje 
na ženách štíhlost. Dospívající chlapci se však s podobným 
požadavkem musí vyrovnávat také. Jako vzor jim jsou totiž 
předkládány atletické postavy zpěváků a herců z časopisů. 
Proto je pak možné pochopit, že intelektuální část mládeže 
projeví svou revoltu proti těmto idealizovaným vzorům tím, že 

10LANGMEIER, J. Vybrané kapitoly z vývojové psychologie pro studující FDL. 
Praha: SPN, 1980. 108 s. Skriptum. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta 
dětského lékařství. 
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dá najevo svou příslušnost к nekomerčním hudebním žánrům, 
které tolik nehledí na fyzickou krásu, ale upřednostňují 
spíše vlastní názor a styl. 

Tělesná složka je ale přesto důležitou součástí 
adolescentní indentity a zevnějšek se stává cílem i 
prostředkem sociální akceptace a prestiže. Stejně jako 
v názorové oblasti, i zde hraje roli tendence к jisté 
uniformitě, к přiblížení se sociálně preferovanému standardu 
nebo idealizovanému vzoru (Trpišovská, 1998). 

1.7. Hudba a hudebnost 

Zcela výjimečné postavení má pak mezi atributy 
adolescentní subkultury hudba, která byla v předchozích 
odstavcích pouze jakousi doplňkovou informací к některým 
charakteristikám adolescence. „Z psychologického hlediska 

vytváří tento věk optimální časovou fázi pro působení hudby a 

ostatních druhů umění." (Sedlák, 1986:135)n. Obzvlášť oblast 
populární hudby tvoří součást životního stylu této generace. 
Kromě institucionální hudební výchovy ve škole je celý vývoj 
mladé generace podněcován tzv. formativní výchovou: účastí 
v pěveckých sborech, hraním na hudební nástroje v ZUŠ, 
navštěvováním koncertů všeho druhu (vážné i populární hudby), 
hraním v amatérských kapelách, četbou literatury o hudbě, 
poslechem hudebních relací z rádia a televize, příp. 
získáváním informací z internetu. 

Rozhodujícím činitelem je samozřejmě poslech hudby 
zprostředkovaný sdělovací a nahrávací technikou. Empirické 
poznatky a dílčí výzkumy (viz pozn. 4) jednomyslně potvrzují 
mocný a rozhodující vliv hudby v utváření hudebního vědomí a 
hodnotových postojů mladých lidí. Sdělovací technika přináší 
neustálé změny v hudebním vnímání - v jeho zaměření, šířce a 
hloubce. Mladí lidé se však jejím prostřednictvím kontaktují 

"SEDLÁK, F. Úvod do psychologie hudby. [Díl 2]. Praha: SPN, 1986. 
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především s oblastí moderní populární hudby a s její převážně 
rekreační a zábavnou funkcí. Ve sféře této hudby je však 
obtížné se orientovat laikovi i odborníkovi. Její žánrové 
rozrůznění je příliš rozsáhlé a navíc se postupem doby stále 
rozšiřuje. Skladby těchto žánrů navíc snesou různá estetická 
kritéria - od umělecky podřadných až po skladby, které si 
svou kvalitou nezadají ani s tvorbou náročnější vážné hudby. 

Je však zřejmé, že většina mladých lidí s malými 
zkušenostmi a teoretickými poznatky vyhledává především ty 
skladby/písně, jež nevyžadují hluboké hudební vzdělání, 
poslechovou praxi, vyhraněnější vkusovou orientaci a větší 
volní úsilí. Velký zájem o některé žánry populární hudby, 
který ve věku adolescence přichází, a jejich nadměrný poslech 
„vytvářejí jednostranně strukturované poslechové stereotypy, 

které mohou časem působit jako bariéra v přístupu к hudbě 

výstavbově složitější a umělecky náročněj ší. " (Sedlák, 
1986:136). Přesto však na hudební scéně existují žánry, které 
vkus mládeže pouze nekazí, ale přispívají také к jejich 
hudebnímu rozvoji. „Vztah к hudbě je v tomto období podmíněn 
strukturou osobnosti mladého člověka (zvláště kvalitou jeho 

hudebnosti a obecné inteligence), ale také jeho hudebním 

vzděláním a estetickou kultivací." (Sedlák, 1986:137). 

Pokud jde o českou populární hudbu, ta musí již u tohoto 
publika čelit silnému zázemí konkurenční zahraniční hudby, 
zvláště anglicky zpívané hudební tvorbě britské a americké. 
Nicméně převážná většina adolescentů má ráda současnou českou 
hudbu v podání progresivních kapel vystupujících na současné 
klubové scéně. Velká rychlost vývoje mládeže naopak téměř 
neumožňuje, aby se jí kdokoli zavděčil staršími písničkami12. 

Ačkoli z řad mládeže můžeme slyšet kritiky na českou 
hudební produkci, týkající se její menší kvality oproti 

12 Vyplývá to z výzkumů hudebnosti mládeže podle Mikuláše Beka (2003) a 
Jaroslava Kasana (1991). 
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zahraniční konkurenci, jsou tyto kritiky často směřovány 
spíše tradičním interpretům „mainstreamového popu13" na české 
hudební scéně. Adolescenti naopak vítají a podporují velkou 
spoustu mladých amatérských i již zavedených kapel na klubové 
scéně, především pro jejich široké žánrové rozlišení a také 
pro tvůrčí originalitu a zachování si svého vlastního stylu 
bez snahy zalíbit se všem. To ovšem neznamená, že by se zcela 
vyhýbali i některým komerčně úspěšným kapelám14, které mají 
dostatek posluchačů na uspořádání koncertů ve velkých 
koncertních halách, ale jejich hudba spadá do esteticky 
kvalitní tvorby. 

Prostřednictvím textů i melodické složky vyjadřuje 
populární hudba pro mládež určité hodnoty, názory a pocity a 
její veřejné produkce (koncerty, festivaly, diskotéky...) „jsou 
zvláštním sociálním prostředím pro seznamování, sbližování, 

odreagování, přátelské a erotické aktivity, stejně jako 

„prostorem" pro vyjádření vlastní úzkosti, nejistoty, agrese 

či protestu." (Macek, 2003:41). 

V tomto věku také vzniká celá řada amatérských hudebních 
sdružení mladých hráčů na různé nástroje, jelikož pro období 
postpubescence je charakteristický růst zájmu o 
instrumentální muzicírování, které se dnes, stejně jako 
v minulosti (dle Sedláka, 1986), často zaměřuje na kytarovou 
hru. Pro hudebně nadané jedince znamená účinkování v kapele 
mimo jiné seberealizaci, potvrzení vlastní hodnoty a zvýšení 
sociální prestiže. Hudební kreativní pokusy, které se 
objevovaly v pubescenci, dostávají v adolescenci vyhraněnější 
podobu a soustřeďují se většinou do oblasti jednoho druhu 
umění (vážná hudba či některý žánr ze žánrového spektra 
populární hudby). 

13 Mainstreamový pop - hlavní, střední proud, populární hudby. 
14 Oblibě se v posledních letech těší např. skupina Kryštof, jejímž 
stylem je pop kombinovaný s rockem, balkánskými rytmy, bossanovou.... 
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Kromě toho, že hudba sama o sobě vyjadřuje jisté 
hodnoty, má ještě sekundární funkci. Sdružuje totiž 
posluchače týchž stylů do vnitřně homogenizovaných skupin, 
těžko přístupných pro milovníky jiného druhu hudby. Mládež 
dnes uznává „celé spektrum nejrůznějších proudů, které jsou 

spojovány s určitými názory, postoji, s konkrétní životní 

filozofií a životním stylem. Prezentace názorů na hudbu a 

komunikace o hudbě mezi adolescenty navzájem pak funguje jako 

prostředek rychlé „diagnostiky" postojů a názorů vrstevníků." 

(Macek, 2003:41). 
Rock, punk, ska, techno, disco, jsou jen krátkým 

výtažkem ze seznamu hudebních stylů, které přímo 
(prostřednictvím image profesionálních hudebníků) určují to, 
jak se má jejich posluchač oblékat, jak mluvit, s kým se 
stýkat a jaké hodnoty vyznávat a realizovat. V mnohých 
případech se adolescenti takto proměňují ne pro svou vlastní 
touhu „vypadat jako Kurt Cobain z kapely Nirvana", ale 
jednoduše proto, že tak víceméně vypadají i členové jejich 
vrstevnické skupiny, či skupiny, do níž by rádi patřili. U 
dívek je v dnešní době častější identifikace s modelkami a 
herečkami, ale touha po konformitě přetrvává. 

Vliv vrstevníků a typický „strach" z nonkonformity jsem 
zaznamenala i při zadávání a analýze dotazníků. Projevil se u 
studentů různým způsobem. Např. na určité otázky, jež byly 
kladeny v dotazníku (viz příloha), odpovídali shodně jako 
spolužáci sedící vedle nich, nebo často dávali přednost 
stejným, mezi kamarády patrně módním, skupinám. 

Z dotazníku vyplývá, že na poslech populární hudby má 
(v porovnání s vlivem rodičů, školy či médií) podle samotných 
studentů skutečně největší vliv vrstevnická skupina 
(kamarádi, spolužáci). To potvrzuje myšlenku J. Kasana, který 
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ve své práci Výzkum hudebnosti 199015 uvádí jako nejsilnější 
autoritu v zájmu mládeže o populární hudbu právě okruh 
vrstevníků. 

Studenti nejčastěji popisují, že společně chodí na 
koncerty, informují se o nových zajímavých kapelách a 
rozebírají jejich hudební kvality. 

Př. odpovědi studentky Jany (15): „Díky kamarádům jsem 

objevila jiné kapely a zpěváky, než se objevují v televizi a 

v rádiích. " 

Vkus této skupiny lidí dnes kromě spolužáků ze školy a 
celé vrstevnické skupiny utvářejí a ovlivňují také sdělovací 
prostředky (tisk, rádia, televize, výrazně také internet) a 
módní trendy. 

Na předcházejících stranách jsem se zabývala 
specifickými znaky adolescentního utváření identity, potažmo 
image. Ráda bych v této souvislosti upozornila na fakt, že 
mladým (a samozřejmě i dospělým) lidem velmi často diktují 
to, jaké trendy mají sledovat, jak mají vypadat, jak se 
chovat a jakou hudbu poslouchat, média a s nimi mediální 
reklama (televizní, tisková, a např. i pouliční). Hudební 
kultura v kombinaci s módními projevy, prezentovaná 
prostřednictvím „dokonalých" teenagerů, je jedním 
z nejmocnějších nástrojů propagace v médiích, a proto se budu 
médiím a jejich vlivu na hudebnost mladých posluchačů věnovat 
v následující kapitole. 

15 KASAN, J. Výzkum hudebnosti 1990. Praha: Český rozhlas Praha, 1991. 69 
s. (Informace Výzkumného oddělení Českého rozhlasu; Č. 96/1991). 
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2. Masmédia ve vztahu к populární hudbě 

Nejdůležitější složkou dnešní pop music vzhledem ke všem 
jejím hudebním proudům již zdaleka není jen složka hudební. 
Charakter populární hudby určuje i způsob jejího rozšiřování 
a produkce; to z ní dělá nejen hudbu jako takovou, ale také 
velmi důležité a obchodní odvětví (Dorůžka, 1978) 16. Do 
tohoto odvětví pak spadá celý hudební průmysl (hudební 
vydavatelství, pořadatelské agentury) a masmédia (tisk, 
rádia, televize, internet). 

2.1. Masmédia a masová komunikace 

Masová komunikace bývá definována jako proces, při němž 
profesionální komunikátoři využívají technologické prostředky 
s cílem oslovit široké publikum. „Zdůrazňuje průběh 

komunikačního chování, zvi. přítomnost zprostředkujícího 

činitele (média), jehož povaha ovlivňuje očekávání 

(apercepci) ze strany publika. " (Reifová, 2004:170)17. Ve 
srovnání s komunikací interpersonální je masová komunikace 
mnohem komplexnější. Vztahy mezi podavateli18 a příjemci jsou 
jednosměrné a neosobní, ze strany podavatele může být tento 
proces chápán jako vypočítavý či manipulativní. Existuje jen 
velmi omezená možnost zpětné vazby. Produkty masové 
komunikace bývají vyrobeny standardizovaným způsobem, 
zpravidla se nevyznačují jedinečností či kreativitou. Fyzická 
vzdálenost mezi příjemcem a profesionálním komunikátorem je 
zesílena sociální propastí, vyplývající zpravidla z většího 

16 DORŮŽKA, L. Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie. Bratislava: 
Opus, 1978. 258 s. 
17 REIFOVÁ, I. et al. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 
320 s. ISBN 80-7178-926-7. 18 * 

Komunikátor (též podavatel)je v lineárních modelech komunikace ten, kdo 
je původcem mediovaného sdělení a komu se zpravidla přisuzuje role 
iniciátora komunikačního chování. Procesuální a technické modely 
komunikace užívají především výraz "zdroj" nebo "vysílač". (Reifová, 
2004:148) 

21 



společenského statusu, moci a autority podavatele. Tato 
asymetrie je částečně oslabena možností volby ze širšího 
spektra masových médií, která však na samotné podstatě vztahu 
mezi příjemcem a podavatelem nic nemění (Reifová, 2004). 

Média ve všech demokratických zemích bývají často 
vystavena tvrdé kritice ze stran intelektuálů, zájmových 
skupin, ale i každodenních diváků. Bývají napadána zejména 
pro svůj „nízký obsah" a jeho možné dopady na vkus, morálku a 
chování veřejnosti. Nejčastěji jsou napadány reklamy, seriály 
typu „soap opera", zábavné pořady a populární hudba. 

Přestože existuje řada alternativ z množiny vysoké 
kultury, nejsou divadelní představení, koncerty vážné hudby a 
alternativní scény (kromě hlavního proudu populární hudby) 
nebo seriózní odborné diskuse o hudebních žánrech к vidění a 
slyšení téměř vůbec, nebo jsou odsouvány do neatraktivních 
vysílacích časů veřejnoprávních médií(např. stanice ČT2) . 
Neoddiskutovatelným faktem však zůstává, že navzdory kritice 
samotných diváků, přinášejí marketingové a jiné výzkumné 
agentury médiím stále informace o tom, že diváci ve své 
masové většině dávají přednost hudebním pořadům, které jejich 
mozkové kapacity příliš neunaví. Preferují tedy funkci 
zábavnou. 

Vzájemná provázanost mediálního vlivu a vkusu 
společnosti je nekonečným kruhem a pro udržení stability 
tohoto kruhu je třeba nabízet divákům/posluchačům obsah, 
který si získá pozornost většiny, ale zároveň nepřekročí 
nepsanou hranici toho, co je v dané době v té které 
společnosti ještě únosné, a tudíž příliš neprovokuje 
kontrolní instituce. Právě alternativní žánry z klubové 
scény, které většina mladých posluchačů preferuje, se staly 
v průběhu historie onou provokací vůči kontrolním institucím 
i starším generacím. 
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Jedním z nejdiskutovanějším témat od počátku masové 
komunikace je otázka, nakolik může populární zábava a s ní i 
populární hudba ovlivnit negativně (agresivita některých 
hudebních skupin a sexuálně laděné hudební texty a 
videoklipy) či pozitivně (hraní ve skupině, účast na 
jazzových koncertech) psychiku a potažmo chování dětí a 
mládeže. 

2.2. Česká média a česká populární hudba 

Sdělovací prostředky se u nás stejně jako ve světě snaží 
podporovat domácí hudební tvorbu. Informovanost o domácí 
hudební scéně je tedy v tomto ohledu vysoká a díky rozvoji 
internetu v posledních letech nebývale roste. Zájmová 
skupina, kterou mladí lidé bezesporu jsou, tak má mnoho 
možností, jak získat informace nejen o populární hudbě jako 
celku, ale také o jednotlivých oblastech klubové scény. 

Kromě rádií věnuje asi nejvíce místa začínajícím 
interpretům na hudební scéně tisk. Na našem trhu je dostatek 
časopisů o hudbě, a ty pravidelně informují o dění na (nejen) 
domácí scéně, přinášejí rozhovory s našimi interprety a 
recenze na vydaná CD či koncertní vystoupení v klubech. 
Základní informace o dění na klubové scéně se také můžeme 
dozvědět z kulturních rubrik, kterou má většina tuzemských 
novin a časopisů (např. MF Dnes, Lidové noviny, Reflex). 

Tři asi nejznámější časopisy, které se věnují populární 
hudbě a velkou měrou přispívají к poznání soudobé klubové 
scény jsou: Report (Music & Style)19, Rock & Pop20 a 

19 Rock Report, který se v březnu 2001 přejmenoval na Report (Music & 
Style), je v Česku velmi oblíbený. Dnes možná i proto, že ke každému 
číslu je přiloženo CD, týkající se zahraniční či české hudby, o které je 
aktuální vydání tohoto časopisu. Česká a zahraniční tvorba dostávají 
v Reportu zhruba stejný prostor a snaží se pokrýt většinu žánrů, 
především oblíbených. Pokud domácí interpret vydá nové album, Report o 
tom informuje na titulní straně a nechybí rozhovor s daným interpretem. 
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nejnovější Filter"1. V roce 1999 začala také u nás vycházet 
edice věhlasného amerického časopisu Rolling Stone, ale po 
pár letech zanikla. 

Mnoho hudebních novinářů se v posledních letech obrátilo 
jiným směrem než je hlavní proud popu a rocku. Někteří se 
úzce specializují. Mají svůj oblíbený žánr (dnes zejména 
world music, folk, alternativní hudba), své oblíbence, a o 
střední proud rocku a popu se již nezajímají. 

Současným alternativním žánrům na klubové scéně se 
věnuje především nepříliš známý dvouměsíčník HIS Voice22, jež 
má podtitul „časopis o jiné hudbě" a lze ho doporučit všem 
zájemcům o hudbu uměleckého zaměření bez ohledu na žánr. His 
Voice je u nás jediným periodikem výhradně specializovaným na 
alternativní oblast hudby. Do záběru časopisu tak patří např. 
soudobá kompozice, alternativa, post-jazz, elektronika, world 
music, improvizace, industrial či noise. 

Českým rádiím příznivci alternativních žánrů často 
vyčítají pomalost v nasazování nových písní, neochotu hrát 
začínající kapely a jinou hudbu než je „střední proud", ale 

V časopise jsou dále recenze, pozvánky na koncerty, na festivaly a do 
klubů. 
20 Časopis Rock & Pop se věnuje převážně rocku a popu, ale nevyhýbá se 
ani ostatním žánrům, zvláště stále oblíbenější world music a jazzu. Dost 
prostoru věnuje také české scéně obecně, ať už v rozhovorech, článcích či 
recenzích, a nechybí ani kalendář festivalů a pozvánky na koncerty. 
21 Měsíčník Filter je magazín o populární hudbě, který se zabývá 
především děním na současné hudební scéně, ale také novými technologiemi 
a trendy; v časopise má své místo i film, móda a technika. Je к němu vždy 
přiloženo hudební CD/ DVD, aby se čtenáři mohli lépe zorientovat ve světě 
hudebních novinek. "Naším cílem je moderní a kvalitní časopis, který je 
otevřený všem současným hudebním směrům, nenudí a věnuje se tématům, 
která mladé lidi zajímají. Myslíme si, že takové periodikum pro mladé, 
které by se dalo srovnat se zahraničními magazíny, zde chybí, " řekl 
šéfredaktor Pierre Beneš při uvedení nového časopisu v květnu 2005 na 
trh. 
22 Už od roku 2001 se HIS Voice specializuje na všechny hudební oblasti, 
které stojí mimo hlavní proud a ve kterých hlavní roli hraje potřeba 
uměleckého vyjádření a nikoli komerční úspěch. Filozofie His Voice 
vychází z přesvědčení, že nekomerční hudbu není třeba uzavírat do 
jednotlivých škatulek, ale je dobré o ní informovat jako o celku. 
Součástí časopisu je rozsáhlá recenzní rubrika, na internetových 
stránkách je navíc informační servis (přehledy koncertů a informace o 
skladatelských a interpretačních soutěžích). 
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také zastaralost či neustálé opakování některých starších 
hitů. Tento stav ale vyplývá a odvíjí se od počtu a skladby 
jejich posluchačů a záleží také na počtu a druhu jejich 
inzerentů. Veškeré rozhlasové dění se odvíjí z příjmů za 
reklamu, a ty se opět odvíjí od počtu posluchačů, kterých je 
nejvíce mezi lidmi, kteří preferují písně éry šedesátých až 
osmdesátých let. Bohužel u nás dnes neexistuje veřejnoprávní 
rádio, které by díky nezávislosti na zisku z reklamy mohlo 
hrát i moderní alternativní hudbu. Dnes je tomu tak částečně 
pouze u několika rádií - např. na dnes již kultovním Rádiu 1 
nebo na rádiu Wave. 

Tomuto problému se v knize Populárna hudba: obchod, 

priemysl, umenie věnuje i Lubomír Dorůžka, který píše: 
„V polovině šedesátých let dospělo několik podnikavců 

к závěru, že BBC nevysílala v dostatečné míře novou pop 

music. Rozhlasová stanice, která by vysílala jen novou pop 

music a kratičké zprávy, by mohla zřejmě získat o mnoho větší 

počet posluchačů, hlavně mladých... britská vláda se rozhodla 

zavést vlastní nový program - Radio One - který je věnovaný 

výlučně moderní pop music."(Dorůžka, 1978:125). 
Rozhlas je již desítky let médiem, který v hudebním 

vkusu velmi ovlivňuje celou populaci. Posluchačsky 
nejúspěšnější rádia pak hudební vkus českých posluchačů 
dokáží ovlivnit nejvíce. Mladí lidé ale obvykle preferují 
nejmodernější populární hudbu, tudíž jejich nároky mnoho 
rádií, zaměřených na starší hudbu, nemůže splnit. Názvy rádií 
a pořadí jejich poslechovosti se samozřejmě v průběhu let 
mění, přesto zde bude uvedena jedna zajímavost, která souvisí 
s posluchačským zájmem adolescentů. 

Na konci roku 2 006 došlo v měření Radio Projektu23 

к umístění na prvním místě poslechovosti u dvou hudebně i 
posluchačsky odlišných rádií: Rádia Impuls24 a Evropa 225. 

23Mediashow [on-line]. Poslechovost rádií: Impuls a Evropa 2 se dělí o 
prvenství [cit. 2006-09-11]. 
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Z dotazníku, který byl zadán studentům Gymnázia Jana Nerudy, 
jsem zjistila, že jejich vkus opravdu nejvíce ovlivňuje rádio 
Evropa 2, které je na zaměřeno na mladé posluchače, a tudíž 
je u této skupiny nejposlouchanější. Naopak Rádio Impuls 
hodnotili studenti jako rádio pro posluchače ve věku jejich 
rodičů. Jelikož se mezi studenty vyskytlo mnoho skutečných 
příznivců kvalitní populární hudby, zvláště rockové, 
objevovaly se v jejich preferencích nejčastěji rádia zaměřená 
na posluchače „nekomerční" populární hudby, tj. Rádio Beat a 
Rockzone. 

Televize u nás vždy byla nejsledovanějším sdělovacím 
prostředkem, ačkoli dnes má velkou konkurenci v internetu, 
který jako informační kanál u mládeže převládá. Televizní 
programy zaměřené na pop music se totiž orientují především 
na všeobecně přijatelný „hlavní proud", který zajímá co 
nejširší okruh tzv. „rodinných" diváků (Dorůžka, 1978). Za ty 
se však mladí posluchači nepovažují. Jelikož u nás teprve 
postupně probíhá digitalizace televizního vysílání, ještě zde 
nevysílají české verze amerických hudebních stanic MTV a VH-1 

Dostupné na Internetu: <http://www.mediashow.cz>. 
24Rádio Impuls patří mezi nejúspěšnější a také nejvíce kritizovaná média 
v ČR. Jeho schématem je „písnička, zprávy, písnička, reportáž" a sloganem 
„to nejlepší z české hudby", což znamená hraní nemoderních písní ze 60., 
70. a 80. let. Mladší posluchače svou neochotou nasazovat dostatek 
novinek neoslovuje. Písničky hraje podle preferencí posluchačů, z čehož 
vyplývá, že průměrný tuzemský posluchač ve věku 20-49 let má rád euro-pop 
80. let (Queen, ABBA) a osvědčené české písně od skupiny Olympic či 
zpěváka Michala Davida. 
25Evropa 2 se stala nejúspěšnější rozhlasovou stanicí v denní 
poslechovosti, což je významné především z toho důvodu, že je to vůbec 
poprvé v historii českého rozhlasového trhu, kdy je hudební rádio pro 
mladé na 1.místě. Hlavní roli v popularitě Evropy 2 hrají zavedené 
moderátorské osobnosti a jejich pořady - především Ranní show L. Mareše a 
P. Hezuckého. Rotace (denní opakování písní na rádiu) novinek je poměrně 
častá. Ačkoli na Evropě 2 převažují zahraniční interpreti, je silně 
zastoupena i česká populární hudba a kapely z avantgardnější klubové 
scény. Hudební program Evropy 2 je nejposlouchanější ve věkové skupině 
12-19 let. 
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či německá Viva, ačkoli se již objevují informace26 o tom, že 
by v roce 2008 mohlo začít vysílání české verze stanice MTV. 

Vznik této první hudební televize na světě počátkem 
osmdesátých let vyvolal velké změny na hudební scéně a 
zapříčinil částečně krizi hudebního tisku. Populární hudba 
se zvizualizovala, a nešlo jen o videoklipy. Vojtěch Lindaur 
v článku Hudební tisk v krizi27 podotýká: „Televizní 

rozhovory a reportáže zprostředkovaly fanouškům mnohem 

intimnější kontakt s umělcem: pastelově barevné hvězdy 

(vlasy, šaty, cokoli) se před kamerou předváděly v kuchyni, 

se zvířaty, partnery či dětmi, oblíbené jídlo bylo mnohem 

poživatelnější informací než černobílá tištěná story o tom, 

co znamená ten či onen verš v textu a proč dotyčný hraje na 

kytaru Fender a ne na Les Paul". 

Od roku 2002 už i v České republice vysílá hudební stanice 
zaměřená na mládež - Óčko TV28. Tato televize věnuje 
dostatek prostoru všem hudebním žánrům a její obliba tak 
stále vzrůstá. Také na ostatních TV stanicích se však vlivem 
nových či starších hudebních pořadů začala situace okolo 
propagace současné domácí klubové scény měnit (narozdíl od 
doby jen několik let vzdálené). Za jediný a nejlepší 
prostředek, jak propagovat moderní hudbu na českých 
televizních stanicích, se již nepovažuje zábavná estráda, 
která mladé posluchače obvykle odpuzuje. К propagaci moderní 
hudby jsou zde kvalitněji zpracované pořady, které 
26 ŘEHOUNEK, L. Diskuze nad českou MTV je opět otevřena [on-line], [cit. 
2007-03-10]. Dostupné na Internetu: <http://www.muzikus.cz>. 
27LINDAUR, V. Hudební tisk v krizi [on-line]. Psáno pro &musiQ 2002/12. 
[cit. 2002-03-15]. Dostupné na Internetu: <http://www.muzikus.cz>. 
28 Óčko TV vznikla v roce 2002 pod názvem Stanice 0. Denní sledovanost 
v r. 2006 byla okolo 90.000 diváků denně a další divácký nárůst se dá 
očekávat po udělení licencí к digitálnímu vysílání. Vysílání Óčka je 
strukturované do jednotlivých bloků, které přes den doplňují hitparády či 
písničky na přání, rozhovory s hosty či reportáže a každý večer pak 
speciální žánrové pořady; v programu se také často objevují záznamy 
koncertů našich či světových hvězd. Jako komerční televize dodává divákům 
videoklipy к písním, které slýchají v rádiích, představuje hudební 
novinky z domácí a světové scény. Je také příležitostí pro začínající 
zpěváky, zpěvačky a kapely, které mají skrze vysílání této hudební 
televize možnost oslovit své potenciální posluchače, jelikož tato 
televize má prostor a odvahu nové talenty prezentovat. 
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představují mladé hudební talenty a které jsou postaveny na 
rozhovorech, videoklipech a živých vystoupeních. Stále tak 
platí, že jediné televizní vystoupení v oblíbeném pořadu může 
znamenat zvrat v kariéře zpěváka nebo skupiny. Televize má 
moc a „dokáže píseň i ,udělat'". (Dorůžka, 1978:126). 

Ačkoli studenti GJN v dotazníku uváděli, že se některými 
hudebními televizemi skutečně nechávají při výběru poslechu 
populární hudby ovlivnit, mnohem výraznější ovlivnění podle 
nich přináší poslech rádia a prohlížení internetových stránek 
s hudební tematikou. Z televizních pořadů, jež tyto studenty 
ovlivňují, byly nejčastěji uváděny hudební pořady vysílané na 
Óčko TV, na kabelové televizi MTV29, dále videoklipové pořady 
Eso30 (TV Nova) a T-music31 (Prima TV) , ale také 
alternativněji zaměřené pořady České televize: MusicBlok32 a 
Noc s Andělem33. 

29 MTV je od roku 1981 (v USA) prvním televizním kanálem na světě 
s nepřetržitým vysíláním hudebních videoklipů. V hudebním průmyslu tak 
začala revoluce, kdy se videoklip stal stejně důležitým pro propagaci 
interpreta jako singl v rádiu. Nenapomáhal jen při prezentaci interpreta 
a prodeji alb, ale stal se navíc oblíbeným a žádaným uměleckým 
prostředkem, jakýmsi malým filmem. Za svůj úspěch vděčí mnoho světově 
proslulých umělců právě videoklipům, ve kterých mohli divákům naplno 
předvést své kvality hudební, taneční, ale i nezbytné vzhledové. 
30 Televizní hitparáda TV Nova Eso je v současné době nejsledovanějším a 
nejoblíbenějším hudebním pořadem pro mládež. Jedná se o klipovou 
hitparádu, do které hlasují televizní diváci a kde také mohou vyhrát 
různé hudební nosiče či lístky na koncerty. Tento pořad je vystavěn 
především na rozhovorech a vtipných vstupech moderátora Leoše Mareše 
s hosty. Přibližuje se tak spíše zábavné talk show, než hudební 
hitparádě. 
31 T-music je prezentován jako lifestyle magazín s klipovou hitparádou, 
reportážemi a rozhovory s hosty, ve kterém má zastoupení hudba, životní 
styl, móda, zábava. Televizní pořad moderuje Libor Bouček. Kromě 
televize, je tato hitparáda uváděna i na rádiu Evropa 2 a na internetovém 
portálu t-music.cz. Pořadí hitů je vždy určeno hlasováním diváků, kteří 
mají možnost vyhrát hudební ceny (CD, DVD nebo vstupenky na kulturní 
akce). 
32 Hudební pořad MusicBlok se věnuje známým i začínajícím interpretům 
české a zahraniční populární hudby. V každém díle představuje 3 hudební 
formace, z toho minimálně jednoho interpreta/kapelu, kteří jsou nováčky 
na naší hudební scéně. Pro mladé diváky je jeho předností rychlý přehled 
současných novinek a dokonalá orientace ve světě stále se měnící 
populární hudby. 

Noc s Andělem je vysílana živě. První hodina vysílání je věnována 
rozhovorům či koncertnímu vystoupení výjimečných lidí z jiného hudebního 
světa, než je ten showbyznysový a komerční. Další hodiny jsou věnovány 
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Jak již bylo uvedeno, internet se v České republice díky 
bouřlivému rozvoji celosvětové počítačové sítě těší v 
posledních letech stále vzrůstající oblibě; stal se médiem 
nezbytným pro život napříč generacemi. Na webových stránkách 
dnes uživatelé naleznou rozsáhlé informace o současné hudbě 
všech žánrů a pro většinu hudebních interpretů je nezbytností 
mít také svou vlastní internetovou prezentaci. Velké oblibě 
se mezi mladými posluchači těší hudební servery a stránky, 
kde je možné získat - legálně i ilegálně - téměř jakoukoli 
hudbu ve formátu mp3. 

Vlastní webové stránky mají na celosvětové počítačové 
síti prakticky veškeré instituce a samozřejmě také všichni 
hudebníci, včetně těch, co působí na klubové scéně. Možnost 
prezentovat svou tvorbu na internetu přinesla alternativním 
žánrům a jejich interpretům spoustu nových příležitostí pro 
vystupování a především jim získává stále nové posluchače. 

Pokud bychom chtěli porovnat úroveň internetových 
prezentací tuzemských umělců se zahraničními, je vidět, že 
jsou rok od roku kvalitněji zpracované a stejně tak 
profesionální jako ty zahraniční. V začínajících kapelách 
navíc působí mladí lidé, a pro ty nebývá problém samostatně 
vytvořit prezentaci kapely a průběžně ji aktualizovat. 
Naprostá většina tuzemských interpretů má na svých stránkách 
informace o sobě (v případě skupin o všech jednotlivých 
členech), ucelenou diskografii, fotografie, texty písní a 
stále častěji i ukázky svých písní s možností stáhnout si je 
do svého počítače (tzv. download), к dispozici zde bývají i 
videoklipy. Své stránky si skupiny pravidelně aktualizují, 
jelikož konkurence je i na alternativní scéně velká, a tak je 

výjimečné hudbě v klipových blocích s názvy Velká noční hudba a Malá 
ranní hudba. V samotné Noci s Andělem uvádí moderátor Pavel Anděl hosty 
ze světa populární hudby a filmu. Ve Velké noční a Malé ranní hudbě pak 
několik hodin diváci ČT2 mohou sledovat videoklipy, především ze současné 
populární hudby. 
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třeba uvádět každé vystoupení, odkazy na recenze koncertů, a 
v neposlední řadě také umožnit návštěvníkům stránek přidat 
své vlastní komentáře. 

Na internetu však také existuje mnoho magazínů o 
hudbě34, které se věnují klubové scéně, ať už jde o 
elektronickou podobu běžných hudebních časopisů nebo tzv. 
hudební servery35 (internetové magazíny s hudební tematikou). 
Většina hudebních serverů na svých stránkách zveřejňuje kromě 
článků, rozhovorů a recenzí také koncerty a jiné kulturní 
akce (divadla, kina), které se konají v nejbližší době a 
které známe jako kulturní přehledy36. Jejich tištěné verze 
lze zakoupit v prodejnách tisku, setkáváme se s nimi často na 
autobusových zastávkách, je však také možné je nalézt na 
specializovaných kulturních internetových serverech. 

Patrně největším novodobým fenoménem je internetové 
stahování hudby ve formátu mp3. Na internetu dnes existuje 
mnoho serverů, které poskytují tuto službu37 a které nabízejí 

34 Hudební server Muzikus.cz lze doporučit všem zájemcům o soudobou hudbu 
populární, klasickou i jazzovou, a dále také aktivním muzikantům, jelikož 
tento server přináší kompletní hudební servis. Každý den se tu objevují 
aktuální informace ze světa hudby: novinky, rozhovory, recenze, programy 
klubů - a to vše přehledně a multižánrově. Na této stránce jsou к 
dispozici také informace o všech internetových prezentacích našich klubů a 
kapel. Muzikus v tištěné podobě má název „magazín pro muzikanty". 
V kapitole o hudebních magazínech se objevily tři nejrozšířenější 
časopisy: Rock & Pop, Report a Filter, a ty mají i svou internetovou 
podobu dostupnou na: <http://www.rockandpop.cz>, <http://www.ireport.cz> a 
<http://show.idnes.cz/filter.asp>. 
35 Jedním z nejčtenějších hudebních serverů je MusicServer.cz. Nové zprávy 
ze světa hudby se na něm objevují každý všední den, recenze nových CD i 
DVD asi jednou týdně, často se zde objevují i rozhovory s osobnostmi české 
populární hudby. Informace jsou aktuální a velmi pestré, o české hudbě 
píší redaktoři MusicServeru kdykoli se objeví nová informace související 
s populární hudbou. 
Zajímavým serverem je také DanMusic.cz, který hudební informace 
zveřejňuje vždy zvlášť pro jednotlivé styly populární hudby (pop a rock, 
blues a jazz, punk...) . 
Současné dění na populární scéně ve všech žánrových odvětvích, pozvánky na 
hudební akce, recenze alb atd. mapuje také MusicZone.cz. 
36 Např.: <http://www.cokdykde.cz>, <http://www.cokdyvpraze.cz> nebo 
<http://www.fanonline.cz>. 
37 Od prosince 2006 je to např. server <http://www.i-legalne.cz>, kde lze 
koupit jednu píseň v ceně od cca 15,- do 37,- Kč. 
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jednotlivé písně či celá alba ke stažení za poplatek či 
zdarma. V dotazníku uváděla vliv těchto serverů na poslech 
populární hudby většina studentů GJN. 

Dalším významným internetovým zdrojem populární hudby 
všech žánrů se stala internetová stránka s názvem 
YouTube.com38, kterou již zaregistrovala i většina mladých 
lidí u nás (ve třídách, kde jsem prováděla anketu, znali tuto 
stránku, ať aktivně či pasivně, všichni). Svým uživatelům 
umožňuje nahrávat, prohlížet a sdílet videoklipy. Rozličná 
nabídka stránky obsahuje filmové, televizní a hudební 
videoklipy nejen ze současnosti, ale také amatérský obsah, 
jako např. home-videa autorů z celého světa. Pro jakoukoli 
začínající kapelu se zde nabízí příležitost nahrát na tuto 
internetovou stránku své vystoupení a vizuálně se tak 
přiblížit svým posluchačům. 

3 8 v, Založena byla v únoru 2005 třemi zaměstnanci PayPalu (platební systém) 
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3. Klubová scéna 

Téma „hudba na klubové scéně" jako alternativa к 
populární hudbě je pro budoucí učitele, ale i všechny ty, 
kteří se zajímají o vliv hudby na mladou generaci, důležité 
především z toho důvodu, že se většina mladých lidí touto 
hudbou vždy zabývala, zabývá a pravděpodobně bude zabývat -
ať už z hlediska vývoje této hudby či pouhým sledováním 
současného dění. V době krize společenských hodnot, kdy není 
autorita, ke které by mládež vzhlížela, suplují neexistenci 
autority právě idolové z nekomerční klubové sféry, jelikož 
mladí lidé odmítají mainstreamovou hudbu a hledají pro sebe 
modely alternativních hodnot. Tyto alternativní hodnoty 
mládež hledá a nalézá v hudbě, která má vyústění v klubových 
koncertech či hudebních festivalech, které jsou také 
nejčastějšími místy, kde se mladí lidé setkávají s vrstevníky 
(jednou z motivací je také seznámení), ale také s živě 
produkovanou hudbou, jež se ve formě některých stylů stala 
projevem revolty mladých. 

Jakkoli vždy šlo o módní záležitost, tvoří některé směry 
populární hudby (obzvlášť rockové) významnou součást 
hudebního a společenského života mladých lidí, tím spíše, že 
některé její žánry, tzv. menšinové, aspirují na umělecky 
hodnotnou tvorbu. 

Stejně jako se pop-art snaží vyčlenit estetické jádro 
z prostých situací a věcí každodenního života, chce beatová 
hudba vytvořit umění zesílením prostých hudebních stereotypů. 
„Hudba interpretovaná některými alternativními beatovými 

skupinami (chápeme-li je v jednotě její melodie, harmonie, 

rytmu, témbru a dynamiky) není vůbec jednoduchá a pro 

nepřipraveného člověka je nereprodukovatelná". (Drábek, 
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1992:30) 39. Její jednotlivé prvky jsou však pro posluchače 
srozumitelné, jelikož v nich vytvářejí iluzi, že by je mohli 
zahrát i oni sami. Hudební texty svou lidovostí a 
jednoduchostí dále usnadňují šíření této hudby (Drábek, 
1992) . 

Jinou zvláštností mnoha žánrů populární hudby, důležitou 
pro mladou generaci, je síla zvuku, která na koncertech 
v klubových prostorách dokáže oddělit posluchače od okolního 
světa a dát jim společný prožitek. Ten je pro adolescenty 
výrazným prvkem sociálního propojení a dává jim pocit 
sounáležitosti nejen s vrstevnickou skupinou, ale také 
s interpretem na pódiu, který posluchačům nebývá vzhledem 
к prostorovým dispozicím klubu příliš vzdálen. 

Přiznáváme-li této hudbě v životě mládeže významné 
místo, neznamená to, že bychom uznávali primitivnost, 
vulgárnost či hlučnost některých kapel, či jednostrannou 
orientovanost mládeže na tuto hudbu, ale naopak bychom ji 
měli vnímat jako nezměnitelnou součást hudebních preferencí 
mládeže, na které je možno budovat jejich hudebnost a 
estetický prožitek ve školní hudební výchově. Jen je třeba 
postupovat od nejjednoduššího к nejsložitějšímu. 

Mnoho alternativních žánrů populární hudby má přesahy do 
vážné hudby a funguje to i naopak. Žáci se v hudební výchově 
často dozvídají, že v jednotlivých vývojových etapách 
klasické hudby skladatelé tvořili také tzv. populární hudbu 
pro nenáročné publikum, a je třeba jim připomenout, že 
v tomto lze najít analogii к jejich oblíbeným žánrům 
populární hudby. „V pořadí motivací stojí и studentů na 

prvním místě zábava a rozptýlení, dále informovanost 

v záležitostech zábavné hudby a konečně estetický (umělecký) 

prožitek, který ovšem nejčastěji uvádějí posluchači vážné 

hudby." (Drábek 1992:31). Těch je však mezi studenty minimum. 

39 DRÁBEK, V. Popularizace hudby. Praha: H&H, 1992. 133 s. ISBN 80-85467-
84-4 
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Proto je třeba zabývat se se studenty také estetickým 
prožitkem, který vnímají při poslechu svým oblíbených žánrů. 

V dotazníku, který byl zadán v pěti třídách na GJN (110 
studentů), uvedl pouze jeden dotazovaný student, že preferuje 
vážnou hudbu oproti populární. Dalších deset studentů uvedlo, 
že rádi poslouchají obojí, a ostatní již uváděli pouze 
jednotlivé žánry populární hudby podle svých preferencí. 
Z dotazníku ovšem také vyplynulo, že velká část studentů 
pociťuje averzi vůči tradiční mainstreamové pop music a 
raději se identifikují s určitým žánrem, jehož vývoj se 
odehrává na menších pódiích a který se straní uplatnění 
v komerční sféře. Z rozhovorů se studenty nakonec vyplývá, že 
jim výraznější zařazení jednotlivých žánrů populární hudby do 
hudební výchovy chybí. 

3.1. Klubová scéna vs. pop music 

Devadesátá léta vedle oblíbeného rocku, rozvíjejícího se 
rapu a komerčních popových hvězd, jež se často udržely jen 
jednu sezónu, postupně ovládla alternativní scéna v čele 
s elektronickou taneční hudbou pro mladé (techno). Asi do 
poloviny dekády se tato hudba prosazovala v undergroundu na 
klubových scénách, v jejím závěru se ovšem stala téměř 
součástí hlavního proudu a fenoménem konce milénia. Především 
se ale stala znakem toho, že do budoucna populámi hudba jako 
taková už neponese roli globálního generačního ukazatele jako 
v letech šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých a zčásti i 
v letech devadesátých, ale spíše roli skupinové identity 
rozvrstvené do jednotlivých žánrů. 

Přesto nelze současnou populární hudbu zavrhovat. Vzešlo 
z ní totiž konkurenční prostředí silné klubové scény, kde 
kapely stále ctí myšlenku, že samotná hudba, pokud postrádá 
určitou jednotící linku, silný názor a stává se tudíž jen 
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zábavou, nemá u náročných mladých poluchačů šanci. Jedině 
spojení populární hudby s alternativními žánry, které 
nejčastěji objevujeme na klubové scéně - s jazzem, rockem, 
ethno-prvky - přináší mnoho zajímavých podnětů (world music40 

se také díky tomu dostala až ke svému dosavadnímu vrcholu), 
mnoho nových elektronických přístrojů na výrobu efektů a 
spoustu neotřelých umělců. 

Kulturní prostředí dříve dokázaly radikálně změnit styly 
jako rock'n'roll, rock, nová vlna, punk rock, hardcore nebo 
rap, neboť překvapovaly posluchače jiným rytmem, jazykem, 
jiným prostředím, svojí celkovou odlišností, vlastním názorem 
na věc - a mladí posluchači díky nim revoltovali vůči starší 
generaci až na hranici únosnosti. Dnes tyto styly sice 
prostředí nemění nijak radikálně, ale stále jsou významnou 
součástí života mladé generace, která chodí na klubové 
koncerty a identifikuje se s jejich hudbou, ať už po hudební 
nebo mimohudební stránce. 

Populární hudba (tak jak ji chápeme od padesátých let 
20. století, kdy se propojila se světem médií a přestala být 
regionální záležitostí) je tu takřka padesát let. Má už tedy 
svou historii a její stárnoucí rebelující interpreti (např. 
Madonna) i mladí hudebníci (Shakira, Robbie Williams) už 
stěží mohou přinést nějaký revoluční hudební námět. Nové 
podněty tudíž z tradičního popu nepřicházejí. Zatím poslední 
podoba popu - již zmiňovaná taneční hudba - sice vytvořila 

40 Tzv. world music, což je širší výraz pro běžnější název „etnická hudba", 
je nejdynamičtějším žánrem 90.let. Každoroční festivaly, koncerty 
exotických hudebníků a vydavatelský zájem zajišťují tomuto druhu hudby 
stále více fanoušků a hudební žurnalisté jí předpovídají budoucnost, 
jelikož i u nás vyúsťuje do zcela nových skupin. U nás se world music 
výrazně věnuje hudební žurnalista Petr Dorůžka, který přispěl к antologii 
Hudba na pomezí. Vedle tuzemských časopisů jeho články otiskly např. v 
Music Works (Kanada), Dirty Linen (USA), fRoots (Anglie), Trad' Magazine 
(Francie) a World Music Magazine (Itálie). Svůj pravidelný rozhlasový 
pořad Hudba na pomezí připravuje od roku 1988, jeho zaměření se od 
experimentálního rocku, soudobé hudby i jazzu přesunulo právě к world 
music. 
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určitý nový a pozitivní prostor, ovšem opět s užitím už 
starých známých prostředků: stejné zvukové efekty na 
analogových keybordech jako v 70. letech a zpočátku 
proklamovaný anti-hvězdný systém (po vzoru hard-core z 80. 
let) se také po čase rozplynul, monotónní hypnotické rytmy, 
davová shromáždění či absolutní dekadenci známe zase z 
šedesátých, eventuelně sedmdesátých let (hippies, Woodstock, 
The Doors, David Bowie atd.). Taneční scéna oproti minulosti 
snad jen o trochu víc vyzdvihla hlavní aspekt hudby - tedy 
to, že je prostředkem komunikace. Vytvořila dýdžejskou 
kulturu, která jen na určitý čas našla cestu к pocitům nové 
generace. Bohžel tato hudba rezignovala na sděleni, a proto 
získala ne-rebelský a zábavní charakter a tudíž si nemohla 
vytvořit žádnou výraznou subkulturu, jakou byli u rocku třeba 
hippies nebo punkeři. A tak v rámci této scény vznikla pouze 
hudebním a technologickým vylepšením již známého nová 
hodnota, jež sice nese určitý punc originality (v tzv. 
"předělávání"- např. remixy) a poněkud odlišný životní styl, 
ale ten v dnešní době už nemůže nikoho překvapit. Faktem tedy 
je, že ač i v devadesátých letech vznikla spousta silných 
popových melodií či skladeb, díky jakési "únavě z popu" už 
jejich výpovědní hodnota a dosah nejsou tak silné. 

Navíc éra počítačů přinesla do hudby novinku - hudbu 
může dělat opravdu každý. A také ji každý dělá, z čehož plyne 
jediný fakt - její inflace. Hudební scéna je díky neustálému 
přísunu nové hudby a nových „hvězd" velmi nepřehledná, 
nezmapovatelná, a tím pádem obtížně propagovatelná. Místo aby 
se posluchač těšil na jeden určitý zážitek, má jich najednou 
několik, což pochopitelně oslabuje jejich sílu. Kvantita 
navíc přináší i zmenšující se procento kvality, proto se u 
nás objevuje spousta nekvalitní hudby. Problémem je, že 
populární hudby je dnes všude příliš mnoho a posluchači jí 
jsou přehlceni. 

36 



Ukazuje se, že tradiční populární hudba už nepřináší žádný 
silný náboj novosti. Dokáže ještě vydělat mnoho peněz novým 
tvářím a jejich producentům a výrobcům, ale jedná se buď o 
sezónní záležitosti, podpořené reklamou a další roky 
bulvárním tiskem (Britney Spears), anebo o vícerozměrné 
talentované umělce, kteří svůj potenciál sice dokáží vložit 
do mnoha odlišných projektů (David Bowie, Moby), ale něco 
absolutně zlomového se jim vytvořit nedaří. Jelikož tradiční 
pop music došla invence, často nám vnucuje svou tezi, že 
originalita jíž není v módě a že jedinou možností je stále 
stejná, narychlo vytvořená a dokola obnovovaná hudba, jelikož 
"všechno už tu bylo". Dnešní hudební scéna je mixem starého a 
nového, objevují se neustále nová jména, která ovšem už druhý 
den nikdo nezná. Na druhou stranu tento stav přináší právě na 
klubové scéně větší žánrovou pestrost a barevnost, a tím i 
velkou svobodu. 

Žijeme v postupné komercionalizaci kultury. A jelikož 
komerce má svá určitá pravidla, brání se dalším novým žánrům, 
které by mohly vyvolat ještě větší nepřehlednost ve 
stávajících žánrech. Komerce však zničila většinu 
undergroundových hnutí už v minulosti, ačkoli subskupiny, 
ještě než zapadly do komerčního světa, dokázaly svojí 
názorovou invencí tvář kultury (a nejen jí) značně pozměnit -
např. společenství hippies dalo podnět к zájmu o etnické 
kultury, ekologii a iniciovalo vznik mírových hnutí (bývalí 
hippies se dokonce stali věrozvěsty počítačové kultury), punk 
a hardcore podnítily zrod malých nezávislých gramofirem a 
nezávislého tisku. Dodaly také nový design, módu, účesy. 
Současná alternativní scéna tak o své prosazení nebojuje 
pouze s politickou či ekonomickou situací (jako underground), 
ale také s časem. Pokud v ní totiž existují nějaké nové 
názorové proudy, jež se snaží výrazněji profilovat, ani se o 
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tom mnohdy nedozvíme, jelikož jsou komercí pohlceny ještě 
dříve, než je možné si jich všimnout. 

I přes to všechno, co bylo výše popsáno, u nás existuje 
stále velmi silné hudební zázemí, kde se mladí lidé mohou 
setkávat s nekomerční hudbou. Tato hudba se i přes názory, že 
„všechno už tu bylo", stále vyvíjí a ovlivňuje generaci 
dnešních středoškoláků. Tím jejich zázemím je česká klubová 
scéna, která se nejčastěji prezentuje nezájmem o komerci a 
střední proud populární hudby, a naopak největší zájem 
projevuje o možnost často živě vystupovat a nalézt si své 
posluchače. Mladá generace tyto kapely a interprety přijímá 
ze své, protože, ačkoli hrají různě starou hudbu, patří к 
„jejich" generaci. Hraní v kapele má stále velký význam. Je 
tu pocit party, a ten je mnohem intenzivnější, když ho vnímá 
víc posluchačů společně. Také proto se amatérská, či 
alternativní nebo klubová scéna stále těší tak velké oblibě 
mezi mladými posluchači. 
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3.2. Charakteristika nejvýraznějších žánrů na klubové scéně 

Pro charakteristiku jednotlivých žánrů, popsaných v této 
kapitole, byly použity práce Lubomíra Dorůžky Populárna 
hudba: obchod, priemysel, umenie (1978), Petra Dorůžky a kol. 
Beaty, bigbeaty a breakbeaty: Průvodce moderní hudbou 90.let 
(1998), Tři studie o moderní populární hudbě (1988) od Jiřího 
Starého, Punk not dead (1991) od Eduarda Svítivého, Ostrůvky 
svobody (2002) od Miroslava Vaňka a kol., Reggae (2005) od 
Saši Neumana, Encyklopedie rocku (1999), dále články z 
časopisů Rock & Pop, Vokno a Filter, ale také informace 
z internetových stránek o populární hudbě. Veškeré informační 
zdroje budou uvedeny v Seznamu použitých informačních zdrojů 

na konci práce. 

3.2.1. ROCK j ako prvopočátek zábavné populární hudby 

Jedním ze základních pojmů současné populární hudby je 
rock. Rock může být taktéž souhrnným pojmem pro mnoho 
hudebních žánrů, které se vyvinuly z prvopočáteční populární 
hudby, jak ji většina z nás vnímá dnes, z rock'n^rollu. Vznik 
a utváření počátečních forem rockové hudby bylo podmíněno 
společnou existencí různých etnických kultur v USA. Samotný 
nástup rocku byl pak jednou ze specifických reakcí na proměnu 
celospolečenské, sociální i kulturní situace v padesátých 
letech 20.století (Dorůžka, 1978). 

„Rock je široká stylově žánrová oblast moderní populární 

hudby, bohatě členěná a diferencovaná, která sahá od velmi 

jednoduchých hudebních projevů až ke skladebně a 

interpretačně náročným hudebně dramatickým opusům." (Starý, 
1988:3)41. V širším pojetí je pak rock složitým a komplexním 
sociálně kulturním fenoménem, který svým specifickým způsobem 
41 STARÝ, J. Tři studie o moderní populární hudbě. Rock - Folk - Jazz. 
Praha: Olympia, 1988. 32 s. 
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odráží konkrétní společensko-historickou, ekonomickou i 
politickou situaci a její proměny. 

Termín rock, resp. rock'n'roll, se začal používat pro 
označení nového svébytného hudebního typu, který vznikl 
syntézou výrazových prostředků černošského městského folklóru 
a americké bělošské lidové písně. Rock'n'roll tedy vychází z 
černošského rhythm and blues (r'& b1) a bělošského country 
and western a celá rocková hudba tak vychází z těchto kořenů. 
Během svého vývoje však do rockové hudby zasáhly i prvky 
jazzu, klasické hudby, folku, posléze minimalismu, popu a 
novodobé elektronické taneční hudby, ale i vlivy celé řady 
subkulturně-hudebních žánrů, které se vyvinuly jako reakce na 
velké rockové hvězdy, jako je punk či metal. Postupný proces 
míšení všech těchto prvků vždy vyúsťuje do vzniku nového 
hudebního fenoménu. 

V hudební rovině byl nástup rocku podmíněn zřetelnou 
stagnací výrazových možností hlavního proudu swingové zábavné 
hudby, jelikož produkce tohoto typu hudby již nebyla schopna 
uspokojit potřeby především mladé nastupující generace 
hudebníků a posluchačů (Dorůžka, 1978). 

Svými specifickými hudebními, výrazovými a obsahovými 
hodnotami, sdělností, atraktivitou a přitažlivostí na sebe 
rocková hudba upoutala už od svého počátku značnou pozornost. 

Rock se stal univerzálním základem pro hudební vyžití 
generace padesátých let, stejně jako té dnešní. V době 
nástupu rocku bylo mladé generaci sympatické provokativní 
působení rocku, kterým mládež vyjadřovala revoltu proti 
starému způsobu života. 

Vývoj rockové hudby ve světě do 80.let 

Počátkem šedesátých let se těžiště vývoje rocku 
přesunulo z USA do Velké Británie, kde bylo americké r'n'b a 
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rock'n'roll ovlivněno tradičním anglickým materiálem 
(skiffle). Britské skupiny jako Beatles či Rolling Stones 
hrály většinou v obsazení tří kytar a bicích nástrojů a 
jejich tvorba výrazově i obsahově velmi prohlubovala hudební 
i textovou stránku původního rockového materiálu. Inovací tak 
prošla melodická, harmonická i formální výstavba skladeb a 
interpretační technikou se zde stal vokální vícehlas. 

Od druhé poloviny šedesátých let pokračovala rocková 
hudba к cestě větší výrazové složitosti a hledání nových 
zvukových barev, což vedlo к rozšiřování klasického 
instrumentáře o nástroje běžně užívané v klasické hudbě (více 
se uplatňovala akustická kytara). Mezi hlavní představitele 
patřili např. Bob Dylan nebo Bruce Springsteen. Zvýšený důraz 
hudebníci kladli na melodičnost a instrumentální doprovod. 
Tento proces zvyšování náročnosti umělecké výpovědi a 
univerzálnosti některých předních rockových hudebníků 
způsobil novou tendenci - využití některých nosných 
výrazových prostředků jazzové hudby. To s sebou neslo 
uplatnění principu improvizace, tj. vytváření větších a 
rozsáhlejších hudebních ploch. Rock se harmonicky uvolnil a 
více stavěl na bluesovém základu a složitějších aranžérských 
postupech. 

Na konci šedesátých a na počátku sedmdesátých let byla 
patrná hráčská a technická vyspělost hudebníků, která 
umožňovala tvorbu složitých a posluchčsky náročných děl. 
Velmi rozvinutá byla především technika kytarové hry (a 
dalších nástrojů). Více se uplatňovaly elektronické efekty, 
hudebníci se snažili o co největší zvukovou mohutnost a 
vypjatost celkového výrazu, proto rozvíjeli práci na 
dynamické a zvukové složce. Důraz byl kladen také na 
metrorytmickou složku. Z představitelů tohoto období jmenujme 
alespoň Jimiho Hendrixe, The Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd 
a Genesis (Starý, 1988). 
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Vývojový zlom nastal ve druhé polovině sedmdesátých let 
s nástupem punku a jeho vyústěním do nové vlny. Punk rock 
vznikl jako reakce na zřetelnou stagnaci dosavadní hudební 
scény a na přílišnou složitost a vykonstruovanost tvorby 
uznávaných rockových kapel první poloviny sedmdesátých let. 
Punk rock vyjadřoval vztah nastupující generace ke 
společenskému zřízení a odrážel názory mládeže, která 
pociťovala ztrátu ideálů a životních perspektiv v soudobé 
společnosti. Charakteristickými vlastnostmi této hudby byla 
záměrná jednoduchost, srozumitelnost, drsnost a agresivita 
celkového výrazu. Tento dojem byl navíc podporován 
provokativním vzhledem hudebníků, negativistickými projevy a 
rebelantskými texty (Encyklopedie rocku, 1999)42. 

Nová vlna pak koncem sedmdesátých let přináší v rockové 
hudbě zcela nové cítění, zpřetrhává svazky s blues a klade 
hlavní důraz na jednolitou rytmičnost. Místo blues přijímá 
podněty z reggae a funku. Kompoziční myšlení vychází 
z principu opakování kratších struktur. Dominuje zde doprovod 
melodicko-rytmických ostinát, nad kterými je slyšet spíše 
rytmizovaně přednášený než zpívaný text. Velkou roli zde také 
hraje experimentování se zvukovými barvami, elektronickými 
efekty a dynamikou. Jakoby nezúčastněný zpěv je stylizovaný 
do nejrůznějších podob (např. Depeche Mode, The Police). 

Nejsilnějším stylem osmdesátých let se stal heavy metal. 
Jako přímý pokračovatel hard rocku reagoval na punkovou 
jednoduchou „vyřvanost" a novovlnovou éteričnost a vytvořil 
znovu dunivou a instrumentálně mnohdy velmi náročnou hudbu s 
častou a cílenou pódiovou stylizací (Starý, 1988) . Protože 
vycházel z postupů hard rocku, nebyl zaměřen do bluesových 
struktur, ale ve svém vývoji u skupin kvalitnější a 
déletrvající tvorby a projevu se к nim později občas vracel. 

42 Encyklopedie rocku : nejúplnější průvodce rockovou hudbou na světě. 
(ed. Michael Heatley). Praha: Beta -Dobrovský a Ševčík, 1999. 323 s. 
Orig.: The encyklopedia of rock. ISBN 80-86278-18-2, 80-86029-94-8. 
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Metal se velmi rychle rozvrstvil do několika směrů, které se 
daly ještě v tomto období jednotlivě definovat. 

V následujících letech si ale v podstatě každá kapela 
mohla pojmenovat svůj styl, který hrála podle sebe a vlastně 
zcela volně. Klasickými představiteli žánru jsou Iron Maiden, 
Judas Priest, Metallica. 

Anglická new wave (nová vlna) se svým významem přelila 
do new romance, která dala jasný průchod svému zklamání z 
neúspěšnosti punkové rebelie proti společnosti, ale z dalších 
výraznějších stylů zde můžeme nalézt pouze úlohu rapu u 
Beastie Boys a nástup australského Nicka Cavea. Z velkých 
jmen se tehdy začínali prosazovat pouze U2, kteří dokázali 
doslova jako jediní zpracovat podněty britské new wave a 
dovést je do dokonalosti, a také R.E.M. s opětným poukázáním 
na písničkovou strukturu. 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se zájem 
posluchačské veřejnosti začal opět obracet к hudbě šedesátých 
a sedmdesátých let, a to částečně i proto, že soudobá scéna 
byla většinou nevýrazná, invenčně zcela vyčerpaná a až na 
výjimky stále častěji přebírala a upravovala staré hity. To 
znamenalo návrat starých kapel, kterým ale ve většině případů 
brzy došly síly. Ne však z hlediska koncertního a 
muzikantského, ale z hlediska skladatelské invence. 

Začátkům devadesátých let tak zcela vévodí grunge v čele 
s Nirvánou Kurta Cobaina. Po bok již delší dobu působících 
skupin se zařadily skupiny s většími či menšími prvky funky 
jako Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, Faith 
No More, a objevuje se i retro pop u Primal Scream. 

0 velké životnosti a vitalitě rocku svědčí i fakt, že si 
ve sféře moderní populární populární hudby vydobyl výsadní 
postavení a jeho hudební jazyk průběžně ovlivňoval celou tuto 
oblast. V celosvětovém měřítku hudba rockového zaměření 
dodnes představuje hlavní proud zábavné hudby. 
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Vývoj domácí rockové scény 

V žádném jiném druhovém žánru populární hudby 
nevystupuje vazba domácí scény na celosvětový vývoj tak 
jasně, jako právě v případě rocku, kde objektivně existovaly, 
existují a nepochybně i nadále budou existovat významné a 
nezanedbatelné zahraniční vzory. Rock je co do obliby světově 
dominantním typem populární hudby, a tak i vazba domácí a 
světové scény je výrazně prostoupená. 

Do domácího kontextu začala rocková hudba pronikat již 
počátkem šedesátých let a v průběhu dalších dvou desetiletí 
víceméně vrostla do struktury našeho hudebního života a 
relativně rychle se vyvíjela. Adekvátně reagovala na vývojový 
proces, který se projevoval nástupy jednotlivých stylových 
vln, a i naši tvůrci a interpreti dokázali v této hudbě podat 
náročné výkony srovnatelné se zahraničními hudebníky. Téměř 
všechny důležité inovační podněty dokázali naši rockoví 
hudebníci přetvořit do ryze české původní rockové tvorby. 
Vysoce hodnotná byla např. tvorba skupiny Olympic, úspěšný 
byl také Radim Hladík a Blue Effect nebo Vladimír Miiík a 
Flamengo. 

Zatímco sedmdesátá léta nebyla příliš bohatá na výrazně 
profilované osobnosti, v osmdesátých letech měla naše rocková 
scéna početné a kvalitativně solidní tvůrčí a interpretační 
zázemí. Ve zvýšené míře se v rocku uplatnily autorsko-
interpretační typy muzikantů, obohacující tuto hudební sféru 
o nekonvenční přístupy z hlediska obsahu i formy, kteří 
přišli s vlastním původním repertoárem (Starý, 1988). 

Z českých skupin vykazuje ze všech našich rockových 
kapel dodnes nejdelší kontinuitu soubor Olympic, vedený 
Petrem Jandou, který se stal dlouhodobým ohniskem domácí 
rockové písně. Stejně jako ostatní skupiny (např. Rebels či 
Matadors) se však snažil vyrovnávat se s nesnadným vztahem 
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českých textů a rockové rytmiky, melodiky a frázování. 
Umělecky a posluchačsky náročnější koncertní rock provozovala 
zejména skupina Blue Effect. Domácí rocková scéna si díky 
mnoha rockovým skupinám - i přes četné zákazy a příkazy -
vytvářela stálá klubová centra. 

Aktivní muzikanti se navzdory hudební cenzuře naší 
vládnoucí strany museli navíc vyrovnat s novými moderními 
směry, přicházejícími ze západu (rap, hip hop, punk, či další 
vlna heavy metalu). Ne všechno ale vyhovovalo idejím 
komunistické strany a skupiny i jednotliví interpreti byli 
pod drobnohledem komunistických funkcionářů. Nelze se proto 
divit, že řada zpěváků a hudebníků měla zákaz vystupovat, a 
ti, kteří vystupovat mohli, měli mnohé texty výrazně 
cenzurovány nebo seškrtány. 

Z dalších představitelů domácího rocku, který byl svou 
pestrostí již v 80.letech velmi rozmanitý, nelze zdaleka 
vyjmenovat všechny, ale je zajímavé všimnout si těch, kteří 
jsou dodnes činní. Hard rockové křídlo české populární hudby 
bylo představováno především dodnes vystupující skupinou 
Katapult, která byla ve své době velmi populární. Prvky jazzu 
v sobě nesla skupina Bohemia s Leškem Semelkou. Bluesrock 
hrála skupina Žlutý pes s frontmanem Ondřejem Hejmou a 
rockovou avantgardu představoval v Československu Pražský 
výběr. V jejich hudbě jsou slyšet prvky jazzu, punku i nové 
vlny, a svými hesly jako „odvaž, sranda, recese, crazy humor, 
ironie a nadsázka" dokázali ovlivnit hudební scénu i 
v 90.letech. 

Nebývalý nárůst obliby zaznamenal počátkem 80.let heavy 
metal. Nejen v zahraničí, ale i u nás vznikaly nové skupiny, 
produkující nejrůznější odnože tohoto stylu (black metal, 
speed metal, hardcore, trash apod.). Skupinou, která hrála 
klasický metal, byl např. nově vzniklý Arakain se zpěvákem 
Alešem Brichtou (Starý, 1988) . 
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O stylové různorodosti v české rockové hudbě 80. let. 
nakonec hovoří i publicista Vojtěch Lindaur v seriálu 
Bigbít43: „Polovina 80. let představovala dosud vůbec 

nejširší žánrový rozptyl, který český rock za celou svoji 

existenci zaznamenal. Musíme si uvědomit, že tady byly 

skutečně tvrdé syrové brutální punkové kapely, začali se 

objevovat první novoromantici v čele s Precedens, byl tady 

hospodský rock'n'roll, kterému se říkalo nová vlna". 

Ve druhé polovině 80. let nastalo nejen politické, ale i 
kulturní uvolnění, a po sametové revoluci v roce 1989 nastává 
velký rozmach hudebních skupin a interpretů nejrůznějších 
žánrů, které nadále ovlivňují naší rockovou hudební scénu. 

Soudobá rocková scéna u nás 

Hudebně se dnes většina našich kapel ubírá více či méně 
modifikovanou podobou kytarové hudby, která je ovlivněna 
britskou scénou. Mnoho z nich se ale také stále víc pouští do 
míšení stylů, např. do funky music, baladického soulu či 
poklidného jazzu. Posluchači mají tento eklekticismus44 stylů 
rádi, jelikož je originální a každý si v něm najde něco ze 
své oblíbené hudby. Navíc je zde prostor otevřít se mnoha 
novým a nepoznaným oblastem hudby. 

Na naší scéně v současnosti působí velké množství kapel, 
ale není v možnostech ani cíli této práce všechny vyjmenovat. 
Můžeme ale zmínit některé z nejvýraznějších kapel posledních 
let. Důležité je připomenout, že masovější posluchačské 
oblibě se obvykle těší kapely, které zpívají česky. Anglicky 

43 Bigbít 1956-1989. Historie české a slovenské rockové hudby podle doku-
mentárního cyklu ČT [on-line]. V tištěné podobě dostupné na Internetu: 
chttp://www.ceskatelevize.cz/speciály/bigbit/>. 
44 Eklekticismus (z řeč.,lat.-vybírat)je směr myšlení, kdy se jedinec 
nedrží hotových systémů, vzorů či děl, ale vybírá si z nich jen ty prvky, 
které se mu zdají být nejlepší, vhodné a prakticky použitelné, a ty mísí 
к vytvoření vlastní koncepce v architektuře, hudbě, filosofii a ostatních 
uměních. 
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zpívající kapely většinou po celou profesní dráhu zůstávají 
na klubových a festivalových pódiích. 

Stálicí naší hudební scény je v posledních letech 
rocková skupina Kabát. Ačkoli začínali jako zábavová kapela, 
stala se z nich marketingově i posluchačsky nejúspěšnější 
česká kapela. 0 jejich velké oblibě svědčí i úspěch v českém 
kole světové hudební soutěže Eurovize 2007, ve které získali 
nejvíce hlasů od diváků a stali se tak hudebními 
reprezentanty České republiky. 

Jednou z kapel, které se podařilo vypracovat z klubů na 
větší pódia, je kapela Wohnout. Pracovali na sobě, na vlastní 
náklady nahráli svou první desku Cundalla (1996), hráli na 
koncertech i festivalech a postupně se stávali známější a 
také oceňovanou kapelou (cena Anděl za album Polib si dědu, 
nejlepší rockové album roku 2006). Jsou tak dokonalým 
příkladem pro mladší kapely, jak dosáhnout úspěchu na české 
scéně. 

Mezi nejnovější kapely, které významně ovlivňují dění na 
současné české klubové scéně, se zařadila kapela Sunshine. 
Zajímavostí je, že se proslavila nejdříve v USA a až poté u 
nás. Formace vznikla již v roce 1995, a přesto si mnozí 
skupiny všimli až po vydání alba Moonshower And Razorblades 

v roce 2005. Kouzlo této kapely pro mladé posluchače spočívá 
kromě hudebních kvalit také v nápadné image, propracovaném 
vzhledu bookletů45 a v neposlední řadě také v charismatickém 
frontmanovi a jeho vokálním přednesu. Jejich hudba není 
naprosto originální (hudební příznivci však v jejich 
melodiích mohou slyšet kytarové kapely typu The Cure), ale má 
silné melodie a je zahraná s energií a samozřejmostí, čehož 
si mladí posluchači cení. 

Roe-Deer je další z předních kytarových kapel na české 
scéně. Jejich hudba vychází z vlivu nezávislých indie kapel 

45 Booklet je brožurka vložená na přebalu desky, většinou v ní jsou texty 
písní. 
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80. a 90. let, stejně jako z retro stylu. Do roku 2006 jim 
vyšly 4 alba, poslední je album Take. Na této kapele lze 
ocenit rozpoznatelný rukopis písní, přímočaré kytarové 
postupy a velmi osobitou barvu hlasu zpěváka. Pro jejich 
úspěch je důležitý i fakt, že si je jako „předskokany" 
vybrala např. současná populární britská skupina Franz 
Ferdinand. 

Další kapelou, jež se nechala inspirovat kapelami 
britské kytarové scény, je kapela Southpaw. Byla založena v 
roce 1996, a protože kytarová éra byla v polovině 90. let na 
ústupu, byli Southpaw jedni z prvních, kdo u nás začal do své 
tvorby vnášet prvky elektronické hudby. Od roku 2 001 vydali 4 
alba, posledním je hudebně pestré dvojalbum Heart Disk. 

Zajímavostí na nich je tvorba coververzí, tzv.„předělávkek" 
písní jejich kolegů z klubové scény jako jsou Monkey 
Business, Roe-Deer či Skyline. 

Posledním rockovým uskupením, které jsem zařadila mezi 
současné kapely ovlivňující dění na české rockové scéně, je 
ryze klubová kapela Gaia Mesiah, jež v roce 2003 natočila 
vlastním nákladem demo CD Gaia Mesiah. Skupina, která 
začínala jako revival Rage Against The Machine, je dnes 
zavedenou stálicí na české klubové a festivalové scéně. Tato 
převážně dívčí sestava je kritikou často chválena za 
mimořádně živelný a energický projev i za odvahu a komerčně 
nezkažený přístup. A to je jeden z důvodů, proč mají kapely 
podobného typu na naší malé scéně úspěch u mladých 
posluchačů. 

Hudební složka rocku 

К základním hudebním znakům rocku patří zdůraznění 
rytmické složky, obvykle dost přehledné a někdy až záměrně 
jednoduché, ale svou dynamičností schopné intenzivního 
psychofyzického účinku (Starý, 1988). Rytmická složka rockové 
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hudby je navíc umocněna účinnou prací se zvukovými barvami, 
s témbrem. Právě zvukový ideál, vycházející z používání a 
zvukové charakteristiky elekrických nástrojů, je pro rockovou 
hudbu typický. 

Prostřednictvím rocku se do celé oblasti populární hudby 
prosadila postupná inovace instrumentáře. Nástrojové obsazení 
je nejčastěji: 2 elektrické kytary (sólová a doprovodná), 
basová kytara a bicí, ale v průběhu let bylo doplňováno i o 
varhany, klavír, klávesy nebo syntetizátor, tedy hudební 
nástroje, jejichž zvuk lze elektronicky zesilovat a často i 
jinak elektronicky modifikovat. 

Charakteristická je pro rockovou hudbu také zvýšená 
zvuková intenzita, expresívní napětí v interpretaci, 
specifický způsob zpěvu (často vícehlasého), frázování 
melodické linky, použití sólových elektrických kytar a 
výrazný rytmus bicích nástrojů. 

V počátečním období patřilo к základním hudebním znakům 
zjednodušení a zvýraznění rytmu (silná akcentace sudých dob 
ve 4/4 metru), důležitá funkce připadla zpěvu a harmonie se 
držela zpravidla dvanáctitaktového schématu blues. 

Tradiční rocková skladba vycházela buďto právě 
z bluesového dvanáctitaktového schématu, nebo z písňové formy 
s obvyklou stavbou předvětí a závětí, případně též 
z volnějšího vrstvení samostatných složitějších celků. 

Mezi charakteristické rysy hudebního jazyka patří dodnes 
především zvuková intenzita, která je v rocku specifickým 
výrazovým prvkem. Melodičnosti se pak rock často vzdává právě 
ve prospěch rytmu, zvukové barvy, intenzity a exprese, čímž 
lépe docílí myšlenkové a výrazové gradace. 

Neoddělitelně spjat je s rockovou hudbou také fenomén 
vícestopého studiového nahrávání a následné míchání nahrávky, 
ale také hlasitá živá produkce na koncertech a v klubech, 
která je mimo rámec možností nezesílených akustických 
nástrojů. 
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Texty rockových písní 

V textech rockových skladeb se u nás vždy hojně 
uplatňoval mateřský jazyk. Rockové písně se vyznačují 
nevšedními náměty, reagujícími často pohotovým způsobem na 
problematiku života lidí ve společnosti. Texty písní 
tematicky nezůstávají jen při tradičních lyrických a zejména 
milostných námětech, jejich obsahový záběr je velmi široký a 
lze těžko postihnout všechna témata. Většina rockových textů 
má relativně vysokou míru invenčního vkladu, hlubší 
tematickou orientaci a používá také složitější stylistické 
prostředky. Tím také zvyšuje svoji základní hodnotu. 

V amatérské oblasti může obsahová složka některých písní 
vyúsťovat např. do názorové bezvýchodnosti, к odporu proti 
jakémukoli řádu a některé skupiny se v minulosti také 
vyžívaly ve vulgárních projevech a sexuální uvolněnosti. Tyto 
texty však obvykle nenajdou uplatnění u profesionálních 
skupin. 

Námětový okruh textů je velmi široký a pohybuje se od 
aktuálních, konkrétních, společensky závažných témat, která 
zobrazují současnou realitu (vztahy mezi lidmi, životní 
prostředí, mezinárodní situace), až po subjektivisticky 
zabarvená reflexívní témata, jež vyjadřují např. vztah 
mladého člověka к okolnímu světu apod. Mnoho textů má také 
kritický obsah. Některé rockové texty mohou obsahovat běžné 
hovorové výrazy a metaforická spojení, jiné tíhnou až 
к lyrické intimní poezii a využívají mnoho básnických 
výrazových prostředků. Další texty mají zase charakter 
satirický či ironizující, mohou se pohybovat v rovině vážné i 
hravé a uplatňují se v nich také dramatizující a 
psychologizující momenty. 
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Co vše patří к rocku 

Velmi významným faktorem pro to, že se rockové kapely 
drží již půlstoletí v popředí zájmu posluchačů, je fakt, že 
tyto kapely projevovaly přibližně už od 60. let 20. století 
největší hudební eklekticismus ze všech dostupných hudebních 
směrů, a vždy se našlo několik muzikantů, kteří prakticky 
jakákoli dosud pevná a neporušitelná pravidla tohoto žánru 
dokázali porušit. 

Proto také v průběhu vývoje rockové hudby vzniklo 
množství odvozených stylů a podstylů, které se к rocku 
vztahují. Definice většiny z nich lze najít v encyklopediích 
či na internetu, v poslední době však přibývá mnoho nových 
podstylů, které si vymyslí samotné kapely a definují je na 
svých internetových stránkách. Není proto možné zachytit 
všechny nově vznikající odvozeniny rocku. Za hlavní odvozené 
styly rockové hudby se ale zcela zřejmě považuje alternative 
rock, heavy metal a punk rock a za podstyly např. art rock, 
british rock, experimental rock, hard rock, instrumental 
rock, power pop, protopunk, nejnovější emorock atd. 

Dalším významným faktorem pro oblibu rockové hudby je 
to, že základní tvůrčí jednotkou tohoto žánru je většinou 
rocková kapela, jejímž běžným interpretačním tělesem jsou 
nejčastěji muzikanti sdružení na základě přátelských (někdy 
dokonce rodinných) vztahů, kteří do své hudby vnáší prvky 
soustavné kolektivní činnosti, včetně kolektivního autorství 
při tvorbě hudby a textů písní. Výrazné skladatelské a 
muzikantské osobnosti vnímané zcela odděleně od svých 
doprovodných kapel nebo profesionálních muzikantů 
(interpretujících jejich tvorbu) se v tomto žánru vyskytují 
méně často, než u jiných uměleckých forem (např. popu). 
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Na otázku, co je na rockové hudbě pro mladé posluchače 
zajímavé, odpověděla Daniela (17) : „Já osobně poslouchám jak 

rock, tak pop-rock, když je to kvalitně propojený. Hodně se 

mí líbí texty ze života, člověk se nad nima může zamyslet, co 

tím hudebníci chtějí říct... Rytmus a melodie se pak odráží v 

tom textu, dokreslují náladu textu, a naopak, témata textů 

doplňují hudbu. Vše se prolíná a doplňuje. Hodně chodím 

s kamarády do klubů a sama trochu hraju na kytaru. Proto 

rockovou hudbu - a nejraděj i rockový balady - poslouchám. 

Jinak už několik let poslouchám U2, R.E.M., Red Hot Chili 

Peppers, a z českých Divokéj Bill, Kryštof atd. 

V neposlední řadě rock také ovlivnil módu. Novodobé 
rockové hvězdy velmi dbají na svou propracovanou image, čímž 
ovivňují i módu svých posluchačů. Příznivce nových kytarových 
kapel lze poznat především podle černé barvy, jelikož není 
jiné barvy, která by к rocku lépe ladila. Patří к němu také 
kožené bundy, úzké kalhoty a vypasovaná saka. Rock vyznává 
především pánský styl, a proto i dívky oblékají pánské košile 
a volná trička s obrázky svých oblíbených kapel. Rockovou 
módu také vystihují úzké džíny a plátěné boty Converse. 
Důležitou roli ale hrají také doplňky: značný počet prstenů, 
kravata, klobouček atd. V novém tisíciletí se zdá, že rocková 
móda černé barvy našla ozvláštnění v britské kytarové kapele 
The White Stripes, která nosí pouze kombinace barev černá-
bílá-červená. 

Podstatou rocku však samozřejmě nejsou barvy, pouze je 
zajímavé si uvědomit, čím vším rock zvláště mládež ovlivňuje 
a jak lze odlišit rockového příznivce od příznivců ostatních 
žánrů. Tou hlavní podstatou rocku je, že už přes půl století 
překračuje hudební hranice. 

Manažer Sex Pistols, Malcolm McLaren, jej vystihl takto: 
„Rock si vychutnává chaos, věří v nemožné, pokládá se za 
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nesmrtelný. Rock, to znamená udělat ze svého života 

pohromu. "4Ě 

3.2.2. PUNK 

Punk vznikl ve Velké Británii, ale postupně začal 
překračovat její hranice díky své popularizaci v médiích. Na 
přelomu 70. a 80. let se rozšiřuje, především do USA, ale i 
do některých východoevropských zemí. Také v tehdejším ČSSR 
se nečekaně začal rozvíjet tento subkulturní trend mládeže, 
který se к nám postupně dostával přes „železnou oponu" ze 
západu. 

Punk či punk rock a později hardcore punk (HC, HC/punk) 
byl zpočátku reakcí mladých na zhoršující se životní úroveň a 
ekonomickou situaci. Hlavními rysy bylo: „radikální odmítání 

společenských norem a hodnot, provokace jako způsob života i 

světový názor, výjimečná skupinová homogennost, využívání 

precizních vnějších významových symbolů, sociální skupina 

jako skutečný autor symbolických forem a skupinové 

identifikace. Umělecké vyjadřování nastalo pomocí punk hudby, 

hudebními filmy o punku, módou a částečně divadlem..." (Svítek, 

1990 : 80) 47 . 

Rocková hudba přestala být rázem jen monstrózní 
podívanou a stala se opět živým a živelným, autentickým a 
spontánním projevem mladých hudebníků. Rock se vrátil ke svým 
kořenům, к jednoduchosti, přímočarosti a energii. A 
samozřejmě к tvrdosti - v hudbě i textech. Texty se navíc 

46 BERGEROVÁ, V. Fashion Mosh. Let's Rock'n'Roll! [on-line]. Dostupné na 
Internetu: <http://www.xkultura.cz/clanek/fashion-mosh—lets-rocknroll/> 
47 SVÍTEK, J. Alternativní životní styl. Vokno, 1990, roč.12, č.18, s. 78-
87. 
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obohatily novou poetikou, poetikou drsného života na ulici, 
života bez budoucnosti(Vaněk, 2002)48. 

Je pochopitelné, že v našem prostředí měl nový trend 
dobré sociální a kulturní podmínky к zakořenění. Příčinou byl 
komunistický režim přinášející nesvobodu, nepříznivý stav 
životního prostředí a z toho vyplývající skepse, která se 
nejbezprostředněji dotýkala mladé generace. Ta viděla v novém 
stylu možnost seberealizace a způsob, jak ventilovat svoji 
nespokojenost a vztek. Komunistický režim však nebyl ochoten 
něco takového tolerovat. „Na punku muselo totiž tehdejší moci 

vadit úplně všechno - především se příliš nedařilo ho 

'zkul turni t " a cenzorsky upravi t do podoby vhodné pro 

bezproblémovou konzumaci socialistickou mládeží. Potíže 

nebyly jen s provokativním vzhledem jeho protagonistů a 

s tím, že hudba je to ještě míň stravitelná než metal, ale 

především s texty popisujícími, většinou se syrovou 

upřímností a bez složitých metafor, reálný život tady a 

teď. " (Anonym, 2002:11) 49 

Proto se styly punk a НС/punk staly součástí neoficiální 
podzemní scény, tzv. undergroundu. I v současnosti se snaží 
patřit do této scény, jelikož se vyznačují odmítáním 
spotřebního způsobu života, včetně konzumu v umění a kultuře. 
Důležitým rysem je aktivní přístup a snaha o pozitivní řešení 
problémů. Praktikují alternativní postupy, které jsou 
nezávislé na oblasti komerčního showbyznysu. 

Punková a hardcore subkultura, procházejíc vývojem, 
přijímala různé názory. Z toho důvodu vykrystalizovalo uvnitř 
subkultury několik ideových odnoží jako skinhead (kapely 
dělnického původu, odmítající střední vrstvu punků z lepších 
48 VANĚK, M. Punk a nová vlna. In Ostrůvky svobody (Vaněk, M. et al.). 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Votobia, 2002. s. 175-235. ISBN 
80-7285-016-4 
49 ANONYM. Kytary a řev aneb co bylo za zdí. Brno: Hluboká orba, 2002. 317 
s. 
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rodin), straight edge (proklamujicí vegetariánstvi, život bez 
drog, včetně alkoholu a kouření, odmítající promiskuitu, 
ovlivněno Hare krišna), hardline (odmítající jakékoli omamné 
látky, promiskuitu, striktně dodržují veganství a ostře 
vystupují proti všem, kteří s těmito pravidly nesouhlasí), 
riot grrrls (aktivní, feministicky smýšlející ženy). 

Pojmy „punk a hardcore" 

Výraz punk znamená „nejhorší veteš, materiál, krámy či 
mladé surovce, darebáky a lotry". V americkém slangu označuje 
příslušníka gangu, který v sobě ztělesňuje vše, co většinová 
morálka hodnotí jako hrubé, nápadné a provokativní chování. V 
současnosti však tento termín chápeme jako obecné označení 
pro subkulturu a v užším významu pro posluchače punk rocku50 

(přičemž punk rock je chápán jako hudební směr) . Ten se 
vyznačuje urážkami, násilnými prvky a šokujícími efekty vůči 
okolí prostřednictvím hudby, chování a oblékání. 

Výraz hardcore (НС, НС/PUNK) znamená v překladu „tvrdé 
jádro", ale původně toto slovo označovalo nejtvrdší filmy pro 
dospělé. Nejčastěji zahrnuje hudební styl, který „se jasněji 
definoval v Americe na počátku osmdesátých let, přičemž šlo o 

zjevnou reakci na britskou punkovou vlnu z konce sedmdesátých 

let." (Dorůžka, 1998:189)51. Stejně tak výraz obecně označuje 
subkulturu52, která: „se stala především životním stylem, 

jejíž ústřední myšlenkou je dodnes aktivní odmítání konzumu, 

(...) angažovaná politika za nenásilí, dodržování lidských 

práv, ochranu zvířat a přírody." (Dorůžka, 1998:189). 
Hardcore vznikl jako reakce na první britskou vlnu punku. 
Otázkou zůstává, jestli se jednalo o reakci odporu, nebo šlo 
o další vývojovou etapu v punkové subkultuře. Oba názory se 

50 Kromě označení „punk" se můžeme také setkat s výrazy: „punks", „punx", 
„punker", „pankáč*. 
51 DORŮŽKA, P. et al. Beaty, bigbeaty, breakbeaty: Průvodce moderní hudbou 
90.let. Praha: Maťa, 1998. 330 s. ISBN 86013-41-9 
52 Členové této subkultury se označují za „hardcoristy", „HC kids". 
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objevují u samotných členů HC subkultury, ve které se ne 
všichni hlásí к odkazu punku. Je to způsobeno individuálním 
chápáním obsahu samotného pojmu punk. Pro někoho je punk póza 
a primitivismus, pro jiného aktivní postoj к problémům a 
správný životní styl, ztotožňující se s hardcoreovými 
myšlenkami. Hardcore je pro mnohé pozitivní punk. 

J. Svítek (1990:80) punk charakterizuje následovně: „i 
když jednotlivé etapy punku jsou pojmenovány rozdílně, 

obsahově se podstatně neliší... Je samozřejmé, že ideový 

obsah se v jednotlivostech a v důsledku měnících se 

společenských, zejména politických a ekonomických, podmínek 

mění a že jednotlivé etapy punku hrály ve svých dobách sobě 

vlastní, a tedy vzájemně odlišnou společenskou úlohu". Pro 
nás to tedy znamená chápání punku a НС/punku jako dvou 
hudebních odnoží postavených na stejných ideových základech. 

Předchůdci stylu 

Poprvé se ve světě výraz „punk" objevil v souvislosti 
s anglickými kapelami typu The Who a Small Faces v polovině 
60. let. Tyto soubory se vyznačovaly drsným a syrovým zvukem 
kytary a nezvyklou hlasitostí. To vše bylo ještě podporováno 
zběsilými jevištními kreacemi. Druhá zmínka o punku se 
objevila na přelomu 60. a 70. let, ale tentokráte ve 
Spojených státech. Kapely jako Stooges, s výraznou osobností 
Iggyho Popa, či MC 5 často využívaly vynálezu boosteru53, 
který dokázal vytvořit z obyčejného kytarového zvuku dlouhý 
řezavý tón. To dodávalo vystoupení na intenzitě a divokosti. 
Třetí vlna, která byla asi největší inspirací, se objevila 
v podobě osobností typu Lou Reeda, Davida Bowieho a Iggyho 
Popa. Nově vznikající kapely poloviny 70. let našly útočiště 
v New Yorku. Avšak tyto snahy byly utlumeny nedostatkem 

Booster - zkreslovač zvuku. 
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dravosti, což zapříčinilo přesun pozornosti do Anglie, která 
je také považována za kolébku punku. 

Příchod punku do Československa 

Punk se к nám začal dostávat v roce 1978. Hudební 
publicisté se o něm dozvídali ze stránek zahraničních 
hudebních magazínů (Melody Maker, New Musical Express), к 
teenagerům se dostal z německého časopisu pro mládež Bravo, 
kde se fotografie punků začaly postupně objevovat. Existovaly 
samozřejmě i jiné cesty, jak se к punku dostat. Velmi 
oblíbené tehdy byly například poslechové pořady Vlčkovy a 
Rejžkovy. Prvními skutečnými příznivci této hudby nebyla ani 
tak mladá, školou povinná generace, ale naopak generace, 
pohybující se v undergroundu a na alternativní scéně. Ti měli 
zaprvé větší možnosti si punkové nahrávky obstarat a zadruhé 
je cokoliv, co se vymykalo tehdejším běžným hudebním modelům 
(hard rock, jazz rock), přirozeně zajímalo. 

Nástup nového stylu nebyl nijak zvlášť dynamický, ale 
pro mládež měl později velký význam. К jeho dalšímu rozvoji 
napomohla počáteční nevšímavost ze strany vládnoucí moci. 

V první vlně punku v ČSSR (1978 - 1985) dosáhl punk 
největšího ohlasu mezi středoškoláky a učni. Vysokoškoláky ze 
začátku hudba neoslovila, zřejmě byla málo intelektuální. Ale 
postupem času, kdy docházelo к politizaci punku (ať už 
dobrovolné či vynucené) a jeho sestupu do protirežimního 
postoje, bylo možno spatřit na koncertech i studenty vysokých 
škol. V letech 1982 - 1985 vzniklo v Praze několik skupin, 
které se hlásily, ať už vážně nebo z recese, к hnutí punk. 
Jejich hlavní období hraní a „proslulosti" však přišlo o něco 
později - šlo o skupiny Visací zámek, Plexis, V3S, Tři 
sestry... 
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Druhá vlna punku v ČSSR (1985 - 1989) souvisí s růstem 
hnutí i rozvojem hudební činnosti a vznikem nových kapel, 
které se rozšiřovaly i do oblastí, kam by se v první polovině 
80. let normálně nemohly infiltrovat - tzn. směrem z velkých 
městských aglomerací na venkov. Po Praze (Visací zámek, 
Plexis, V3S, Tři sestry), Brně (Zeměžluč) , Plzni 
(Znouzectnost), Teplicích (F.P.B, Šanov 1) a mnoha dalších 
větších městech, tak vznikaly punkové skupiny i v jižních 
Čechách (Zelení kanibalové), středočeských maloměstech (ElE) 
nebo v Polabí (Kmitací adaptér - N.V.Ú.). Své první punky 
zaznamenaly v tomto druhém období i maloměsta a vesnice, tedy 
teritoria doposud patřící typické venkovské mládežnické 
subkultuře - účastníkům hardrockových a heavymetalových 
tanečních zábav. 

Shrneme-li celé předrevoluční období československého 
punk rocku, můžeme vysledovat několik základních rysů: 
„zvýšený výskyt skrytě či otevřeně rasistických písní и až 

nepříjemně vysokého počtu tehdejších kapel - jinak často 

vynikájících jak po hudební, tak i textové stránce", dále 
velké: „ovlivnění cizími hudebními vzory" a určitou izolaci, 
která: „nefungovala jen mezi Československem a zbytkem světa, 
ale i uvnitř země." (Anonym, 2002:227) К těmto aspektům je 
třeba ještě dodat, že punk u nás nebyl prioritně zaměřen 
proti komunistickému režimu. Zasloužil se o udržení 
alternativní kultury, která vytvářela ostrůvky svobody pro 
část české společnosti mimo oficiální kulturu. 

Vývoj punku u nás po roce 1989 

Se změnou režimu nastala i nová situace pro český punk. 
Výstup z ilegality způsobil poměrně velkou vlnu zájmu. Na 
počátku 90. let vedla tato popularita к organizování jednoho 
punkového festivalu za druhým а к vydávání různých kompilací. 
Zvýšený zájem o punkovou hudbu neunikl pozornosti velkých 

58 



nahrávacích firem, které začaly oslovovat některé kapely a 
nabízet jim spolupráci. Z jakého důvodu některé z nich 
přistoupily na nabídky, zůstává otázkou. Ať to byla počáteční 
naivita a euforie či vidina slávy, faktem je, že se tím 
dobrovolně vyřadily z té části subkultury, která ctila 
původní myšlenky odporu proti komerci. 

Přes nesnáze udržet subkulturu u původních idejí, zájem 
o punk a НС/punk neklesal. Celé období první poloviny 90. let 
se projevovalo velkou aktivitou na scéně. S rozvíjející se 
klubovou scénou (z nejznámějších Klub 007 na Strahově, Křenka 
v Brně, atd.) rostl i počet pořádaných koncertů. 

V druhé polovině 90. let však přichází útlum: „Od roku 

1997 značně poklesl zájem o hardcore, který se projevil 

zejména rapidním snížením návštěvnosti na HC koncertech. 

(...) Došlo ke klasickému ,efektu kyvadlakdy se trend 

vychyluje z jednoho extrému do druhého - od stavu, kdy nebýt 

nějakým způsobem aktivní bylo mezi mládeží považováno za 

podivínské až podezřelé, do protipólu - totálně pasivního 

prožívání volného času, kde jsou za asociální považováni ti, 

kteří se chtějí zabývat něčím pestřejším." (Vlček, 
nestránkováno)54. Důsledkem toho je zánik či přeorientování 
některých klubů na jiné styly a celkové utlumení aktivity. 
Současná situace vykazuje vzrůstající tendenci. Řada 
aktivních členů se snaží pomocí manifestů, diskuzí a 
zakládáním lokálních skupinek motivovat pasivní participanty 
к aktivním postojům a činnosti. 

Hudební styl 

Při posuzování hudebního stylu je třeba vycházet ze dvou 
aspektů. První z nich je skutečnost, že „stejně jako punk i 
hardcoreové desatero hlásá, že hrát ve skupině může každý.* 

54 VLČEK, R. 90.léta - Hardcore punk [on-line]. [cit. 2006-04-10]. 
Dostupné na Internetu: http://www.klub007strahov.cz/cz/info/vlcek.htm. 
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(Dorůžka, 1998:189). A druhým faktorem je cíl rozbít líbivost 
v hudbě, aby se předešlo masové oblibě nového stylu a zájmu 
hudebního showbyznysu. Při postupném navykání publika na 
gradující rychlost a divokost byly skupiny nuceny zacházet 
stále do větších extrémů. Vrcholem byl tzv. „grind core", 
který rozložil strukturu písně a zpěv měl povahu řevu a 
chrapotu. V této části vývoje nastal útlum a začalo se 
diskutovat, zda je možné jít ještě někam dál. Od té doby šel 
vývoj jinou cestou. Jednalo se o využívání prvků z jiných 
stylů (metal, ska, reggae, atd.), vznikaly tzv. crossovery55 

(trash core, sludge, emo core, ska punk, skate core, punk 
folk, atd.). 

S porevolučními informačními možnostmi se jednotlivé 
styly začaly objevovat i v českém prostředí. Díky 
populárnosti punku a HC stačilo к dohnání stylového deficitu 
několik let. Robert Vlček tvrdí (v souvislosti se stagnací 
aktivity a zájmu o scénu v druhé polovině 90. let): „J 
hardcore potřeboval osvěžení, které přišlo ve formě jeho 

mixování s jinými hudebními styly jako jsou reggae, ska, dub 

či intelektuální 'college rock'." (Vlček, nestránkováno) 

Výše popsané dynamické proměny hudebního stylu nebyly 
následovány proměnami nástrojového složení kapel. Standardem 
zůstávalo obsazení bicí, tříakordová punková baskytara 
(starající se o rytmiku), jedna až dvě kytary a vokál (jedno 
či vícehlasý), další nástroje jsou výjimkou. 

Punková hudba je návratem к rock'n'rollovým kořenům. 
Jejími znaky jsou jednoduchost, přímočarost a energie, a 
samozřejmě také tvrdost - a to jak v hudbě, tak i v textech. 
Právě svou jednoduchostí, neumělostí a agresivitou punk 
provokuje, jelikož tyto znaky přenáší při koncertech na 
publikum. 

55 Crossover - z angl. „křížení", míšení hudebních stylů. 
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Texty písní 

Texty к této hudbě neodmyslitelně patří. Jsou její 
součástí i přes expresivní hudební projev, který má v mnoha 
případech za následek jejich nesrozumitelnost. Texty 
neobsahují poetické prostředky a ani se o ně nesnaží. Záměrem 
je bez složitých metafor a jinotajů vykřičet svůj vztek a 
nespokojenost do světa. Autoři textů občas využívají 
vulgarismů a heslovitosti, která úderněji prezentuje názory 
kapely. Výjimečně se objevují skladby využívající básně 
anarchistických a undergroundových básníku (Františka 
Gellnera, Egona Bondyho, Franze Kafky). 

Tematika textů je různorodá, ale společným jmenovatelem 
je snaha upozornit nebo řešit nějaký problém. Některé punkové 
kapely mají písně využívající vtipné balady a říkanky 
(Znouzectnost). Texty s vážnější tematikou je možné rozčlenit 
do několika skupin. První je ekologická, nabádající к ochraně 
životního prostředí s důrazem na práva zvířat a veganství. 
Druhou skupinou je apel к činnosti, burcování z lhostejnosti 
a aktivním postojům. Třetím okruhem je politika, vedení 
válek, násilí a porušování lidských práv. 

Rytmická, melodická i dynamická jednotvárnost souzní dle 
punkových kapel s jednotvárností životní, tím spíš, že 
dominujícím tématem písní byla v počátcích punku velmi často 
nuda a ošklivost života na sídlištích a v satelitních 
městech. Protože obsese ošklivostí byla jedním ze základních 
kamenů punkové ideologie, ze života na sídlišti se stával 
dokonce program, podobně jako u hippies z oslavy přírody a 
venkova. 
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Punk jako životní styl 

Podle citací: „pro hardcoreovou hudbu zůstává stále 

určující, že je v své prapodstatě chápána spíše jako doplněk 

vnější hardcoreové subkultury" (Dorůžka, 1998:190) a 
„positive punk, positive life" (punkový slogan) je znát, že 
se subkultura již dávno neomezuje jen na hudbu, ale rozšiřuje 
aktivity až po životní filozofii. Stěžejním prvkem je 
pozitivní vztah к problémům. Jelikož se jedná o subkulturu 
postavenou na antiautoritářkých a anarchistických principech, 
členové vykazují velkou míru individuality. 

Pro náležitost к subkultuře jsou, mimo ideový rámec, 
určující i vnější znaky. Pro českou scénu bylo a stále je 
typické kopírování angloamerického stylu. Punkeři chtěli 
šokovat a používali к tomu všechny možné prostředky (barevné 
divoké účesy a střihy, roztrhané oblečení, spínací 
špendlíky), které je více „uniformovaly". S příchodem НС/ 
punku se důraz na stylové odívání rozvolnil. „Tihle kluci 

místo vyholených "čír", popsaných křiváků a sichrhajcek 

nosili na hlavě šátky či kšiltovky a v kraťasech klíče a 

peněženku na řetězu." (Vlček, nestránkováno). 

Také jeden z příznivců punku Lukáš (17) se vyjádřil 
к otázce, proč si oblíbil právě punk: „Punk se vyznačuje 

jednoduchými kytarovými riffy a rychlostí. Prostě by se dalo 

říct, že na něm není žádná věda jako na některých stylech 

rocku (jako art-rock nebo bluesrock), a proto ho hraje 

každej, kdo se před chvílí naučil hrát na kytaru. Má hodně 

chytlavý melodie, a taky proto ho poslouchá hodně lidí. 

Chodím často na český punkový kapely, protože mám rád, když 

rozumím textům a na koncertech můžu s kapelama zpívat. 

Nejlepší jsou и nás podle mě Tři sestry a Visací zámek." 
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3.2.3. HIP HOP 

Hip hop je vůbec prvním živým hnutím, subkulturou, 
kterou mohli čeští hudebníci reflektovat téměř od počátku. 
Vznikl sice v USA již v sedmdesátých letech jako 
bezprostřední reakce na bezútěšnost života v jižním Bronxu 
(černošská čtvrť v New Yorku), do počátku devadesátých let se 
však jednalo o uzavřenou afroamerickou komunitu, o níž 
hudební svět téměř nic nevěděl. 

Termín, skládající se z hip (v překladu módní, současný) 
a hop (znamenající tanec a pohyb), již není pouze záležitostí 
černošských menšin v amerických velkoměstech. Do Čech se hip 
hop dostal v devadesátých letech, kdy již mohli mladí čeští 
muzikanti vstřebávat jeho základy přímo na místech, kde 
vznikal. Přesto trvalo dalších deset let, než se český hip 
hop vymanil z (většinou nepovedeného) napodobování 
zahraničních interpretů, nerespektujícího odlišný kulturní 
vývoj. 

Vzhledem к faktu, že dřívější nonkonformní mládežnická 
hnutí jsou dnes již rozmělněna a zprofanována (hippies, 
punk), představuje v současnosti hip hop (spolu s hard-core) 
jednu z mála ucelených ideologií mladých (další poměrně mladé 
subkultury zatím žádné ideologické základy neprezentují -
techno, house, trance, aj.). 

Definice hip hopu se různí. Základní definicí však může 
být: „Hip hop je umělecká forma zahrnující graffiti56, 
breakdance57, deejayingř8 a emceeingf9.. .Deejaying je základní 

56 Graffiti - sprejová značka (tag, bombing) nebo malba (piece) na 
veřejném prostranství; tágy používaly pouliční gangy к označení hranic 
svého teritoria už v padesátých letech, do dnešní podoby se graffiti 
transformovalo až kolem roku 1972. 
57 Breakdance - taneční styl, který vznikl v počátcích hip hopu; jeho 
název je odvozen z break-beatingu - prapůvodní techniky deejayingu, 
jejímž vynálezcem je DJ Kool Herc. Výrazný break se pomocí ní udržoval 
tak, že se střídavě přehazovaly přenosky na dvou gramofonech se stejnou 
deskou. 
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prostředek к vytváření hip hopové hudby, jehož součástí bývá 

dnes obvykle kromě vlastní diskžokejské práce s gramofonovými 

deskami (cutting60, scratching61, punch phasing62, atd.) i 

obsluha sampleru63 a mixu. Emceeing čili rap je pouze způsob 

vokalizace textu - deklamace rýmovaných veršů do rytmu 

hudby." (Heřmánek, 1998 : 86, 88, 94) 64. 
Z uvedené definice vyplývá, že termíny rap a hip hop 

nelze volně zaměňovat, protože rapovat se dá víceméně 
к jakékoli hudbě, která s hip hopem nemusí mít nic 
společného. V českém kontextu se termín rap používá pouze 
v souvislosti s vokální technikou. 

V posledních letech se čtveřice výrazových prostředků 
hip hopu intenzivně rozšiřuje o umění napodobovat různé zvuky 
a rytmické hudební nástroje pomocí úst a mikrofonu - tzv. 
beatbox. 

Hudební složka hip hopu 

V praxi provozuje hudební formu hip hopu tzv. crew 
(nezastupitelný výraz, označující skupinu hrající hip hop, 
kterou nelze označit jako kapelu, protože zpravidla 
nedisponuje žádnými hudebními nástroji). Na prvním místě je 
potřeba zdůraznit, že crew se skládá z postavy za gramofony, 
tzv. DJ, a z několika MC (Master of Ceremonies) . Právě díky 

58 Deejaying - odvozeno od zkratky DJ, tedy Disc Jockey (ten, kdo pouští 
hudbu). 
59 Emceeing - odvozeno od zkratky MC - Master of Ceremonies (tedy něco 
jako mistr ceremoniář), v současnosti se užívá spíše Microphone 
Controller nebo Microphone Checker - ten, kdo drží mikrofon. 
60 Cutting - technika deejayingu, při níž se „vysekávají* (cut) části 
nahrávek z gramofonových desek a „skládají" do nového podkladu pro rap. 
61 Scratching - technika deejayingu, při níž se rychle pohybuje deskou na 
talíři gramofonu tam a zpět, zatímco hrot přenosky zůstává v drážce; tím 
vzniká charakteristický škrábavý zvuk, který může být použit buď rytmicky 
nebo jako sólový nástroj. 
62 Punch phasing - technika deejayingu, při které se к jedné stále hrající 
desce přihrávají breaky z jiné. 
63 Sampling, sampler - „smyčka", digitální zaznamenávání zvuku a jeho 
reprodukce. 
64 HEŘMÁNEK, Z. Hip-hop. In Beaty, bigbeaty, breakbeaty. Praha: Maťa, 
1998. 
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nenáročnosti na vybavení65 (v porovnání s ostatními styly) se 
stal hip hop tak populární. 

Nejtypičtější pro hip hopovou hudbu je, že se skládá z 
jednoho nebo více rapperů, kteří zpívají své položivotopisné 
historky. Tyto písně jsou v intenzivní, rytmické a lyrické 
formě a hojně používají technik jako asonance, aliterace a 
rým. Společně s rappery a dýdžejem, nebo s živou hudbou, 
hraje také beat. Beat je často převzatý z jiné písně, obvykle 
z rocku, funku, nebo soulu, ale někdy bývá i nasamplovaný66. 
Další zvuky jsou často samplované, syntetické nebo 
předzpívané. 

Ve zvukové organizaci rapové hudby je klíčový rytmus. A 
na rozdíl od klasické hudby, která vždy zobrazuje 
propracovanou hudební komplexnost (harmonie, polyfonie, 
variace, modulace...), v hudební složce hip hopu se nejčastěji 
objevuje jednoduchá melodie, která se neustále repetuje a je 
doplněná co nejjednodušší harmonickou kadencí (střídání T a 
D, příp. T, S, D). Držení této jednoduché ostinátní figury je 
pro hip hop charakteristické. Rapová hudba svou jednoduchost 
vysvětluje tak, že, čím je pro západoevropskou hudbu 
harmonie, tím je rytmus pro rapovou hudbu. A mezi atributy 
rytmu pak rap řadí artikulaci, přesnost, úměrnost, (hudební) 
figuru, přitažlivou formu, expresívní gestiku, životnost, 
pohyb. Je jasné, že vazba rytmu a hudby je velmi úzká, a 
proto se dá rapová hudba definovat jako „rytmizace zvuku". 

Vedle rytmického komplexu a repetice kladou rappeři dále 
důraz na melodickou basovou frekvenci a náhlé pauzy v tónové 
výšce a určitých taktech. Hlavním cílem rapperů je vytvářet 
jakési „omamující beaty" - vydatné, nízké a hlasité zvuky. 

65 DJ potřebuje dva gramofony, tzv. slipmaty - speciální podložky na 
plotnách gramofonu, aby po nich desky dobře klouzaly, speciální 
gramofonové jehly, mixer, sluchátka a sestavu reproduktorů a zesilovačů 
podle prostředí, kde a pro koho crew hraje. 
66 Sampl - hudební ukázka (často již známá), záznam hudby v digitální 
podobě. 
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Rapová hudba také reaguje na technologický rozvoj 
společnosti, což se ukazuje být jejím klíčovým faktorem. 
Autoři hudby hip hopu využívají nejčastěji techniku 
shromažďování zvuků, tzn., že si do počítače ukládají samply 
a zvuky podle nástrojů (bicí, piano...), případně podle 
původního hudebního zdroje, kterými bývá např. hudba r v&b\ 
jazzu, acid jazzu, soulu, bluesu, funku a filmové hudby. Tyto 
zvuky pak různě mixují a vytvářejí z nich hudební podklady 
pro rappery. Užití samplů dává dýdžejům velké pole možností, 
jak vytvářet hudbu. 

Existují také hotová samplovací CD, ale ta jsou okruhu 
posluchačů hip hopu známá, a proto je seriózní tvůrci hip 
hopové hudby nepoužívají. 

Ačkoli v hip hopu významem převažuje složka textová a 
závažnost hudby je odsunuta do pozadí, jeho tvůrci přesto 
přikládají melodii a zvuku jistou váhu. Význam hudební složky 
tkví, jak už jsme si uvedli, především v rytmu (střídání 
ostinátních figur), v jednoduchosti kadence a zachování co 
nejjednodušší harmonie. 

Z rozhovoru67 s producentem hip hopové hudby Flossym 
vyplývá, že význam hip hopové hudby spočívá v navození 
nálady, čehož je dosaženo míšením více různých zvuků do sebe. 

Zvláštností „skladatelů" hip hopu je, že mnozí z nich 
neumí noty a jen výjimečně hrají na nějaký hudební nástroj 
(nejčastěji klávesy nebo bicí). Jednodušší melodii (motiv 
skladby) tak může složit i člověk bez výrazně rozvinutého 
hudebního sluchu, ovšem s velkým tvůrčím potenciálem. Musí se 
vyznat v moderních elektronických přístrojích a cítit 
emocionální výraz rytmu této hudby. 

Hudbu hip hopu obvykle tvoří hudební producent, který, 
poslouchá-li nějakou hudbu a ta jej zaujme, použije ji jako 
hudební základ skladby. Na začátku je tedy zvuk a poté 

67 BEAT ČI NEBÝT (Flossy)[on-line]. [cit. 2005-05-13]. Dostupné na Internetu: 
chttp://www.bbarak.cz/interviews.php?id=65>. 
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vlastní představa, jak tento zvuk změnit. Někteří autoři 
hudebních podkladů se snaží, aby posluchač původní zdroj dané 
hudby nepoznal, jiní si naopak na rozeznatelnosti hudebních 
motivů zakládají. 

Tematika hiphopových textů českých kapel 

Hlavním hudebním důvodem, proč se mladí lidé s hip hopem 
ztotožňují, jsou texty, jejichž motivy jsou pro dospívající 
charakteristické - vyjádřují jejich pocity (radost, bolest) 
či postoje. 

Obecným motivem většiny textů je život ve městě. Tvůrci 
zdůrazňují svůj zájem o soužití na sídlištích, prosazují 
„pohodový životní styl", deklarují nutnost tolerance. S hip 
hopovou hudbou úzce souvisí fenomén sprejových maleb 
graffiti, jež jsou v textech většinou obhájeny jako způsob 
uměleckého vyjadřováníní mladých ke zkrášlení šedého 
prostředí městských sídlišť. Nekonfliktnost a volání po 
dialogu jsou specifika východoevropského hip hopu, na jehož 
vývoji se česká scéna aktivně podílela. V téměř každé písni 
se také objevuje deklarace příslušnosti к hip hopové 
komunitě. 

Ačkoli se v Čechách již objevily hip hopové kapely 
Syndrom Snoop a Gipsy.cz, jejichž členem byl, resp. je Rom 
Radoslav Banga, nelze říci, že by se v jejich textech 
objevovalo téma diskriminace národnostních menšin jako odkaz 
na původní černošský hip hop. 

Naproti tomu sociální a politická problematika tvoří 
styčnou plochu s kořeny amerického hip hopu, a i přes 
odlišnou situaci je jedním z nejčastějších témat téměř všech 
kapel. 
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Témata, se kterými se adolescent nejčastěji ztotožní, 
jsou: konstatování o beznadějném životě mladých, kritika 
konzumního způsobu života, mediální manipulace, globalizace. 

V neposlední řadě patří ke kultuře hip hopu také 
marihuana, která se tak stává jedním z negativ (spolu 
s vulgaritou některých textů), jež s sebou ztotožnění s touto 
hudbou přináší. Hip hopeři marihuanu považují za prostředek 
stimulující verbální fantazii a pohlíží na ni jako na 
neškodnou alternativu к tvrdým drogám, které hip hop odmítá. 

Historie českého hip hopu 

Vznik i následný vývoj hip hopu v Čechách je propleten 
četnými paradoxy. První experimentátoři s novým hudebním 
stylem ani nevěděli, že se pokouší o hip hop. Byla jimi 
formace Manželé s albem Ji žák (1990), která je dnes 
považována za oldschoolový68 idol. Známější je dnešním 
posluchačům patrně Michal Viktořík alias Vrtulník. Hned 
zpočátku devadesátých let vydává úspěšný sólový singl Jakýpak 
Vokolky Jdeme Balit Holky. Táborské trio Rapmasters se zase 
svým nepochopením podstaty rapu stalo spíše modelem, jak rap 
nedělat. Nelze jim ale nepřiznat zásluhy o zvýšený zájem o 
nový hudební styl. Mnoho lidí díky nim objevilo rap. 

Až po dvaceti letech od vzniku hip hopu přichází ke 
slovu generace, která propojuje nový styl s místním kulturním 
kontextem. Okolo roku 1993 začínají působit dvě z největších 
legend - WWW (We Want Word) a Peneři strýčka Homeboye. Hip 
hopová komunita je v té době poměrně uzavřená, všichni se 
mezi sebou znají. První vystoupení hip hopových kapel se 
odehrávají v pražském klubu Altema Komotovka. 

68 Old school - nejstarší hip hop z konce 70. a počátku 80. let, 
vyznačující se přímými jednoduchými rytmy a jednoduchým rapem. Za konec 
old school bývá považován rok 1984, kdy vyšlo první album Run-DMC. 
V českém prostředí zejména tvorba kapel WWW, PSH, 6polnic. 
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V roce 1996 vychází skupině Chaozz první skutečné hip 
hopové album „...a nastal chaos", které se u mladého publika 
stalo na několik let téměř kultovním. Skladby, převzaté od 
zahraničních idolů, doprovázené texty plnými pubertálních 
výrazů (v době vydání alba bylo interpretům 17 let) , se 
nečekaně dobře prodávaly. Hip hopovou subkulturou byl však 
Chaozz, který své album propagoval v komerčních médiích, tj. 
způsobem netolerovatelným skalním hip hoperům, odsouzen. 

Výrazným mezníkem českého hip hopu se stalo dnes už 
klasické album Repertoár (2001) pražských PSH (Peneři Strýčka 
Homeboye), které se stalo vzorem snad pro všechny české hip 
hopové kapely. Bylo vydáno v prvním českém hip hopovém 
vydavatelství Terorist?. 

DJ Wich, polovina úspěšného dua Indy a Wich, získal 
pozornost příznivců hip hopu poprvé na jednom z českých 
kompilačních alb - East Side Unia II. (2000) . Dvojice Indy a 
Wich poté vydala album My 3 (2002), které si mladí posluchači 
oblíbili díky inteligentním textům, které nespojují slova 
pouze kvůli rýmu, ale kvůli obsahové sdělnosti, a díky 
množství originálních hudebních nápadů. Proto se toto album 
stalo jednou z nejlepších českých hip hopových nahrávek. 

Hip hopu se dnes věnuje již mnoho mladých lidí, vychází 
i specializované časopisy (český Bbarak), ale přesto se hip 
hop zatím příliš neobjevuje v médiích, částečně kvůli 
radikálním, vulgarismů plným textům, a částečně počáteční 
undergroundovou podstatou. 

Od roku 2004, kdy vyšlo první album dua Supercroo, 
nazvané Toxic Funk, se i v českém prostředí objevuje fenomén, 
typický zejména pro americkou scénu: přeplněnost alb 
vulgarismy. Duo Supercroo vešlo ve známost také tím, že 
vysílání jejich videoklipu к písni Superstar jediná česká 
hudební stanice Óčko zásadně omezila. Přesto se díky divákům 
Óčka oba rappeři v roce 2006 umístili v hudebních cenách této 
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televizní stanice v kategorii Nejlepší hip hop a Objev roku a 
jsou v současnosti zřejmě nejoblíbenější hip hopovou 
skupinou. Opakuje se tak u nás situace z USA, kdy byl hip hop 
nejposlouchanějším hudebním žánrem, ale vzhledem к vulgaritě 
textů nebylo možné ho zaslechnout v rádiích či televizi. 

Instituce českého hip hopu 

V souvislosti s prudkým rozmachem popularity hip hopu po 
roce 2000 se objevily i specifické mediální instituce, 
podporující, medializující a produkující tento styl. 

Články o hip hopu se objevují v časopise Bbarak, a po 
dlouhé době odmítání vyčlenily prostor hip hopu i ostatní 
hudební magazíny jako Rock & Pop nebo odborný Muzikus. 

Instituce Bbarak má jakožto časopis, vydavatelství, 
internetové rádio, organizační agentura a producent 
televizního pořadu 5.element téměř monopol na propagaci 
českého hip hopu. A pořad 5.element, vysílaný na hudební 
televizní stanici Óčko, hraje velkou roli v propagaci domácí 
scény. Představuje především nové projekty a interprety, 
odvysílal většinu premiér českých hip hopových klipů. 

Co se týče festivalů, na většině velkých hudebních 
akcích tohoto typu bývají hip hopové scény (stage). Čistě hip 
hopovým festivalem je Hip hop Kemp, pořádaný pravidelně od 
roku 2002, ze kterého se vyvinul největší hip hopový festival 
ve Střední a Východní Evropě. 

Kultumi identita českého hip hopu 

Přestože je možné, vzhledem к počtu posluchačů, 
považovat český hip hop za etablovaný hudební žánr, není 
stále plně zakomponován do českého hudebního průmyslu. Je to 
do velké míry dáno právě jeho kulturní identitou. Ta totiž 
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obsahuje tendenci к tvrdé kritice současné české 
společnosti, častému užívání vulgarismů a nekompromisnímu 
odsouzení praktik tuzemského hudebního průmyslu. To jsou pro 
vydavatele samozřejmě rizikové faktory, vedoucí často 
к odmítnutí vydání takto kontroverzních projektů. 

Druhým aspektem kulturní identity hip hopu, podílejícím 
se na jeho izolaci od současné pop-music, je undergroundová 
ideologie hip hopu. Ta byla také, spolu s tematikou textů a 
základními hudebními postupy, převzata z původního 
amerického originálu. Zatímco stoupající zisky plynoucí z hip 
hopové kultury dodávají odvahy i velkým vydavatelským firmám, 
subkultura sama se vstupu do velkého hudebního světa brání. 

Nejnovější informace ovšem naznačují, že proces otevření 
české hip hopové subkultury již začal. Významným krokem bylo 
vydání alba Romano Hip Hop rapperovi 6ipsy.cz, který se stal 
Objevem roku 2006 na Cenách akademie české hudby - Anděl, a 
jehož hudba s prvky hip hopu, jazzu a romské lidové písně se 
začíná prosazovat v českých i zahraničních médiích. 

Hip hop a mládež 

Hip hop к nám s sebou z USA přinesl kulturu volných 
kalhot, dresů americké NBA, marihuany, barevných graffiti a 
gramofonů. Už ne tolik pouličních tanečních vystoupení, 
sofistikované poezie a masivních stříbrných řetězů. A 
naštěstí nepřinesl výrazné charakteristiky amerického hip 
hopu, což jsou bezútěšná ghetta velkoměst USA, gangy, kokain 
a politika. Pro to všechno je hip hop v současnosti 
nejrychleji se rozvíjející mládežnická subkultura. 

Ačkoli se jedná o jednoznačně nejposlouchanější hudební 
styl současné Ameriky a okouzlit se jím nechala velká část 
českých pubescentů, uniká v České republice pozornosti 
odborné veřejnosti i vědy. Přestože podstatná část mladé 
generace utrácí své kapesné ve skateshopech za baseballové 
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čepice, klíčenky, skateboardy, snowboardy, „skateové" oděvy, 
ozdoby, vstupné na koncerty, CD a další produkty hip hopového 
průmyslu (kam bohužel patří také marihuana a alkohol), nevědí 
o hip hopu rodiče, pedagogové ani vědci téměř nic. 

Fenomén hip hop dnes ale představuje i u nás jednu 
z mnoha důležitých mládežnických subkultur, které vykazují 
znaky postmoderny (dalšími takovými jsou například techno, 
reggae, aj.). Obecně se jedná o mobilní kulturní struktury, 
které je možno snadno stěhovat do odlišných lokálních kultur 
a tam je začlenit do dominantní kultury. 

I přes vnější projevy (oblečení a doplňky) hip hopu, 
které se mladých posluchačů týkají patrně nejvíce, nelze hip 
hopu upřít podíl na rozvoji hudebnosti. Tento rozvoj sice 
neprobíhá na úrovni tonálního či harmonického cítění, ale 
naopak může posílit rytmické cítění a navíc je v něm velká 
tvůrčí potence. Hip hop je o tvořivosti, řemesle, zručnosti. 
Jelikož dnes většina adolescentů má doma počítač, mohou 
využívat možnosti virtuálního studia, které má v paměti banku 
rytmů a zvuků v podobě mnoha nástrojů, a z těch si mohou 
„skládat" jakési hudební koláže. Možnosti projevit se v hudbě 
kreativně se tak dostává i dětem s nepříliš rozvinutým 
tonálním či harmonickým cítěním, zato s dostatkem fantazie a 
tvořivosti. 

Posluchač Roman (17 let) odpověděl na otázku, co je pro 
něj na žánru hip hop tak zajímavé, následovně: „Můžeš se 

výborně odreagovat, ale také vyslechnout něco, co ti ten 

interpret opravdu chce sdělit. Hip hop je známý tím, že si 

interpret skládá texty sám (ve většině případů), to znamená, 

že říká to, co opravdu říci chce a ne to, co mu někdo napíše 

za účelem prodeje. Hudební složka pro mě tedy není až tak 

důležitá. Každopádně poslouchám ty texty, které mají 

myšlenku. Ale to hlavní, na čem záleží a co odlišuje ty dobrý 

rappery od těch špatných, je takzvaná FLOW, něco jako osobitý 
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styl toho rappera, protože každý rapuje jinak. A já uznávám 

právě tu originalitu." 

3.2.4. SKA 

Ska je hudební styl o nezávislosti a svobodě, který 
mixuje různé hudební styly. Vznik ska se datuje na Jamajku do 
60. let 20. století, kdy ostrov získal nezávislost na Velké 
Británii a dobrá nálada obyvatel Jamajky se odrážela i v 
hudbě. Tamní hudebníci kombinovali tehdejší moderní styly 
populární hudby, jako jazz, rl&b' nebo soul, s tradiční 
jamajskou hudbou (tzv. mento), což v roce 1964 vyústilo v 
prezentaci ska jako „National music of Jamaica". 

Poté se ska dostalo společně s vlnou imigrantů do Anglie 
a na samém počátku bylo nazýváno jako Blue beat. Prvním 
mezinárodním hitem byla píseň "My boy lollipop" (Millie 
Small), nahrána v roce 1964 a vydána na Island Records. U nás 
je tato píseň známá jako „Mně se líbí Bob" v podání Yvonne 
Přenosilové. (Neuman, 2005)69. 

V roce 1979 nastal v Británii velký návrat ska a s ním 
se obnovila i jeho popularita. Tato epocha je často nazývána 
jako druhá vlna ska či 2tone éra. Ska dala nový rozměr v 
podobě energické rychlé hudby, sociálních a politických 
textů, zaměřujících se na školu, práci, zločinnost, rasismus, 
ale i na oslavu alkoholu a zábavy. 

Po čtyřiceti letech od svého jamajského vzniku získala 
tato nekonvenční offbeatová hudba oblibu i v České republice. 
Přízviskem ska city se tak po Kingstonu stala i Praha. Ještě 
kolem roku 2000 byly české koncerty ska známy jen několika 
příznivcům této hudby z autonomního hnutí. Dnes je každý 

69 NEUMAN, S. Reggae. Světem lidové hudby a world music. Praha: Torst, 
2005. 145 s. ISBN 80-7215-258-0. 
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koncert, který naplňuje poslání jednoslovné formulky "ska", 
klubovou událostí. 

Mladým lidem tento styl jednoduchou formou ukazuje, že 
na živém koncertě do sebe nemusí jenom kopat, křečovitě 
poskakovat nebo házet hlavou. Ska je hudba, která má přízvuk 
na jinou dobu, než je v evropské tradici zvykem, a přesto se 
ukazuje, že z jednoho „kolovrátkového" stylu (typu „m-ca, m-
ca") se může stát životni styl mladých. 

DJ Kaya, který už více než deset let u nás propaguje 
hudbu, která má „důraz na druhou dobu" ve svém Reggae klubu 
na Radiu 1, říká: "Lidi mi občas říkaj: Jak to můžeš 

poslouchat? Vždyť v tom existujou dvě písničky. Jedna je 

rychlá a druhá pomalá. "70 

Hudební složka ska 

Tento styl vznikl především kvůli tanci, proto je jeho 
hudba pozitivní, rychlá a vzrušující. Hudebně může být ska 
charakterizováno údery bubnů na dvě nebo čtyři doby (ve 4/4 
taktu) a zazněním kytary na druhou, třetí a čtvrtou dobu. 
Tradiční ska-orchestry se většinou skládají z většího počtu 
hudebníků. Kromě nezbytných bicí a elektrické a basové kytary 
(která drží melodickou linku), nesmí chybět klávesy a žesťové 
nástroje používané v jazzové hudbě (saxofon, trumpeta, 
trombon). Zvyšující se důraz je kladen na offbeatový rytmus 
menta, který přichází krátce a oddělované. Tento zřetelně 
synkopovaný71 rytmus drží kytara a klávesy. 

Hudební styl ska je doprovázen druhem tance, který se 
nazývá Skanking. Svou popularitu si mezi příznivci ska 
udržuje od počátku a je relativně snadné se jej naučit. 

70 VEDRAL, H. Autentický Pohled na českou ska scénu. Ska City Rockers 
(Zdroj: Rock & Pop 5/2001) [on-line]. Dostupné na Internetu: 
http://www.chancers.cz/_cz/index.php3. 
71 Synkopa je rytmický útvar, vznikající přesunutím přízvuku z těžké doby 
na lehkou. 
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Základní postoj je: nohy v pozici „běžícího člověka" ohnuté 
v kolenou a pohyb na místě do rytmu, paže se ohýbají v 
loktech s dlaněmi stočenými v pěst, údery směrem ven, ruce se 
střídají s chodidly (levá noha, pravá ruka, atd.). 

Historie ska v Československu 

Mezi zajímavosti patří, že mnoho českých mainstreamových 
interpretů jako Pavel Bobek, Yvonne Přenosilová, Karel Gott a 
Yo Yo Band kdysi ve své kariéře hráli „něco jako ska", ale 
obvykle o tom nevěděli. DJ Kaya coby nadšený sběratel reggae 
nahrávek přišel na podstatnou věc, která asi stav tehdejší 
hudby vystihuje úplně nejvěrněji: "V osmdesátých letech byl 

nějaký zvyk, že každá kapela, i ta heavymetalová, musela mít 

alespoň jeden reggae hit. A když ho hráli rychle, bylo to 

vlastně ska. Jenom to nikdo neuměl pojmenovat." 72 

Zcela jinak to tehdy vypadalo na Slovensku, které je 
v tomto stylu dál než Česká republika. V Bratislavě sídlil 
Robo Grigorov, kterému DJ Kaya přiřknul přízvisko "táta 
československého ska", a jeho začátky popsal jednoduše: 
"Chytal rakouskou televizi a z ní věděl, že ska je nějaká 

skinheadská muzika." 

I když v osmdesátých letech naše státy neprotínala 
hraniční čára, v hudbě ta hranice existovala. A proto na 
Slovensku ska scéna existovala ve formě skupin Ventil RG 
(přejmenoval se na Vidiek) a Karavana, a dnes její slávu drží 
Polemic a Ska Pra Šupina. Kořeny československé ska scény 
jsou tedy v Bratislavě. 

V roce 1995 se u nás objevilo autonomní hnutí mladých, 
které tehdy žilo velkými rozbroji s neonacisty. Právě proto 

72 VEDRAL, H. Autentický Pohled na českou ska scénu. Ska City Rockers 
(Zdroj: Rock & Pop 5/2001) [on-line]. Dostupné na Internetu: 
http://www.chancers.cz/_cz/index.php3. 
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se spousta lidí začala zajímat o historii skinheads73. Přišli 
na to, že původní skinheads nemají nic společného s rasismem 
a že jejich kořeny leží kdesi na Jamajce šedesátých let. A 
právě s touto informací se к nám dostalo i ska, již 
zformované třemi vlnami, které zatím ve světě proběhly. 

V Čechách se až po prosazení ska na Slovensku prosadila 
kapela Sto zvířat. К vedoucím kapelám naší ska scény patří 
dále kapely Tleskač, Prague Ska Conspiracy, Fastfood a 
britskočeská skupina The Chancers. 

Průkopníkem stylu ska na českém území se tedy stala 
skupina Sto zvířat, která vznikla v roce 1990 ze studentského 
rock'n'roll bandu Matěj Čech a představila se pražskému 
publiku na podzim dvojkoncertem v Malostranské besedě. V té 
době byla většina dnešních protagonistů tohoto stylu žáky 
základní, maximálně střední školy, a právě proto se této 
kapele přezdívá „otcové zakladatelé" českého eka. Kapela, 
specializující se na styl v poněkud monotónním rytmu „m-ca, 
m-ca", měla původně šest členů. Od té doby však přibylo na 
jejím kontě nejen devět desek a dvojité DVD Jste normální?74, 
ale také další čtyři stabilní členové; zvlášť zajímavě zní 
někdy až pětičlenná dechová sekce. Desetičlenná kapela se u 
posluchačů těší velké oblibě hlavně díky svým energickým 
koncertům a také proto, že je dobře rozumět jejich vtipným, 
na ska někdy až příliš chytrým textům. 

Zatím to však nevypadá, že by mělo u nás dojít к 
masovému zpopularizování ska75, jako se to stalo na Slovensku 

73 Jedni z prvních jamajských vyznavačů ska byli Rudeboys. Kopírovali 
odívání gangsterů - krátké vlasy, ustřižené kalhoty atp. Spolu s Mods se 
později v Anglii stali modelem pro první skinheady. 
74 Toto DVD je výběrem toho nejlepšího z repertoáru kapely, ale navíc 
v řadě písniček představuje hosty zvučných jmen naší (nejen klubové) 
hudební scény (Marek Eben, David Roller, Meky Žbirka, Gabriela 
Demeterová, Honza a Matěj Homolovi ze skupiny Wohnout, Saša Langošová ze 
skupiny November 2nd, Marka Rybin ze skupiny Gaia Mesiah a Jarda Svoboda 
z Trabandu). 
75 Jediná agentura, která se u nás specializuje na ska koncerty, je Rude 
Boy Rhytm. 
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díky Polemic. Žádná z kapel se totiž nechce spojit s velkým 
vydavatelstvím, ani se vymezovat vůči tradici ska. Proto zde 
asi nepřesáhnou hranice klubů, kde si je však skupina mladých 
posluchačů najde. 

Hodnoty ska = hodnoty adolescenta 

Právě v době zrodu, v době prvních ska parties 
v žižkovském klubu Propast (posléze ve strahovském klubu 
007), vidí české ska kapely jasnou spojitost s anglickým 
hnutím sedmdesátých let. Skupina The Chancers v článku76 Ska 
City Rockers říká: "Týká se to hlavně myšlenek a hodnot, 

které ti lidé měli. Vyznávali ska, měli sklony к anarchismu, 

antirasismu, nekomfornímu způsobu života, optimismu a nikdy 

se nebránili politickým názorům. Jejich hodnoty byly a jsou 

pozitivní. Na rozdíl od těch, co si myslí, že vše musí být 

ovládáno, kontrolováno a řízeno." To potvrzuje i frontman 
skupiny Fastfood: "Ska je život. Je to úplně to největší, co 

mám. Žij и celým tím světem, co je okolo. Je na něm dobrý 

úplně všechno - muzika, kultura, lidi, domácí prostředí, 

image. Je to úplně jiný, než ostatní proudy. Není to táhlý 

žádnou reklamou. Dostaneš se к tomu, samovolně se zachytíš a 

už se nepustíš. Prostě tě to lapí."As těmito mázory se, jak 
je vidět, ztotožňují i dnešní mladí posluchači. 

Posluchači „skáčka" 

Důvodů, proč zrovna ska postupně získává stále více 
mladých posluchačů, je mnoho. Je totiž zároveň poslechové, 
taneční, seznamovací i jednoduše komunikační. Ovlivňuje módu, 
světonázor i přístup к životu. Je to velmi specifická 
subkultura - součást života adolescentů. 

76 VEDRAL, H. Autentický Pohled na českou ska scénu. Ska City Rockers 
(Zdroj: Rock & Pop 5/2001) [on-line]. Dostupné na Internetu: 
chttp://www.chancers.cz/_cz/index.php3>. 
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Na koncertech ska hudby se totiž potkávají vyznavači 
moderních stylů populární hudby jako punk, hardcore, hip hop, 
ale i výše zmiňovaní skinheads. Všichni poslouchají tuto 
hudbu, jelikož je to styl, který vstřebává mnoho žánrů 
populární hudby a každý si v něm najde ten svůj oblíbený -
punk, jazz, pop, dechovku i metal. Díky tomu si ska v 
posledních dvou letech, kdy se na naší klubové scéně objevily 
domácí ska kapely, oblíbila spousta lidí. 

Posluchač ska Thomas(17) na otázku, co je na hudbě ska 
tak zajímavé pro něj a jeho vrtevníky, odpověděl: „Ska je 

vlastně reggae se svižnějším tempem a má i stejné místo 

původu (Jamajka, 60.léta ). Je to hudba, и které se dá jak 

relaxovat, tak dobře zaskákat a zatancovat. Je optimistická a 

její texty mívají často nějakou myšlenku. Nejsou takříkajíc 

'o ničem1. Jako většina hudebních žánrů s sebou nese styl 

oblékání - často jsou to všemožné kombinace černé a bílé 

barvy. To pro mě osobně ale není důležité." 

Ze ska se nikdy (a také nikde) nestal jen další řadový 
styl. I u nás mezi mladými lidmi získal status "výjimečnosti" 
- líbivé taneční hudby, v níž není nic násilného. 

Ska také neodmyslitelně souvisí s městským životem, se 
vzájemným setkáváním a hledáním spojenců, což je pro 
adolescenta důležité. 
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3.3 Vliv klubové scény na hudebnost adolescentů 

Život ve 21. století s sebou přináší nejen velké 
ekonomické, politické a kulturní změny, ale také změny 
v činitelích, které ovlivňují hudebnost dětí a studentů, 
s kterými se setkáváme na základních a středních školách. 

Hudebnost mládeže prodělala za poslední desítky let 
velké změny v důsledku rozvoje elektronického průmyslu, 
rozhlasu, televize, internetu a mnoha dalších odvětví. Velkou 
měrou dnes ovlivňuje hudebnost mladých lidí poslech populární 
hudby, či přímo vlastní produkce oblíbeného žánru. 
Adolescenti často poslouchají klubové kapely proto, že tím 
vyjadřují určitou příslušnost ke stejné generaci lidí 
s podobným zájmem a s podobným hudebním cítěním, ale klubová 
scéna s sebou nese ještě další mládežnický fenomén, a tím je 
zakládání skupin, ve kterých se adolescenti mohou své 
oblíbené hudbě věnovat společně se svými vrstevníky. 

To, jakou hudbu posloucháme, obvykle hodně vypovídá o 
rozvoji naší hudebnosti. Hudebnost si ovšem nerozvíjíme sami, 
ale velký podíl na ní má rodina, škola, média, vrstevníci, 
ale také spousta dalších faktorů. Nelze proto ve škole 
zatracovat ty studenty, kteří poslouchají pro učitele 
neposlouchatelnou, a podle jejich hodnocení příliš primitivní 
hudbu, ba naopak jim skrze tu nejjednodušší hudbu postupně 
otevírat nové obzory, postupovat od písní a skladeb 
harmonicky, melodicky i rytmicky nejjednodušších a postupně 
se dopracovávat к těm hudebně složitějším. 

Mnoho českých hudebních skupin, které se dnes pohybují 
na klubové scéně a ovlivňují svým působením mladé posluchače, 
má nesporné umělecké kvality. A vzhledem к tomu, že jsou 
obvykle nejčastější hudbou, kterou dospívající poslouchají, 
je třeba brát v úvahu možnosti, které s sebou jejich poslech 
přináší a který tak má i přímý vliv na hudebnost mladé 
generace. 
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Zatímco na počátku 20. století byla přirozená zpěvnost a 
hudebnost v rodinách běžnou normou, dnes se z nich vytrácí. 
Častý zpěv lidových písní dal v minulosti kvalitní základ 
hudebnosti dětí a mládeže. 

Vzhledem к tomu, že současnou mládež hudebně nejvíce 
ovlivňují jejich oblíbené klubové kapely, dalo by se říci, že 
v dnešní době přejímají jakousi roli lidové písně právě 
hudební styly populární hudby, které adolescenti nejčastěji 
poslouchají a s kterými se navíc často svým vzezřením 
ztotožňují. Velkou roli v oblibě interpretů hraje také fakt, 
že zpívají česky (např. Divokéj Bili, Kryštof, Aneta 
Langerová). 

Jak jsem již zmínila, dříve mladí lidé hojně poslouchali 
a zpívali lidové písně. Jelikož dnešní doba zpěvu lidových 
písní tolik nepřeje, je pravděpodobné, že tuto roli mohly 
přebrat moderní hudební styly. Nejjednodušší lidová píseň se 
obvykle skládá z jednoduché melodie pro snadnou 
zapamatovatelnost, ze tří hlavních harmonických funkcí ve 
formě kvintakordu či septakordu (T, S, D) a je ve 2/4, 
případně 4/4 taktu. 

Poslechneme-li si dnes některé z punkových kapel, můžeme 
celkem snadno pochopit, co na nich mládeži tak imponuje, proč 
chodí na jejich koncerty, prozpěvuje si jejich písně, ale 
také proč mladí lidé zakládají punkové kapely. Pokud pomineme 
rebelské, často agresivní a drsné texty, díky kterým kapely 
získávají mnoho mladých příznivců, je to právě jednoduchost a 
srozumitelnost této hudby, ve které je důraz kladen na 
přímočarou jednolitou rytmičnost, co posluchače a amatérské 
kapely přitahuje. 

Fascinace rytmikou hraje ostatně zásadní roli snad ve 
všech žánrech moderní populární hudby, ale rytmická funkce 
samozřejmě nezůstává osamocená a promítá se různým způsobem i 
do dalších kompozičních složek. 
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Kompoziční myšlení v punku, ve ska i hip hopu často 
rezignuje na tradiční práci s melodií a harmonií (narozdíl 
od rockové hudby) a vychází z principu opakování kratších 
struktur. Pro všechny tři styly je kromě jednoduché ostinátní 
melodie charakteristický ještě hudební doprovod melodicko-
rytmických ostinát, který je doplněn textem buď rytmizovaně 
přednášeným (hip hop a často punk) , nebo zpívaným (ska a 
punk). 

Harmonické kompozice všech tří uvedených stylů jsou 
skutečně co nejjednodušší, málokdy se lze setkat se 
složitějšími harmoniemi, než jsou základní akordy T, S a D. 

Vzhledem к časté absenci zpěvu lidových písní si tak 
mladí posluchači prostřednictvím tří mezi mládeží 
nejrozšířenějších stylů upevňují alespoň základní tonální, 
harmonické a rytmické cítění. Větší nároky na posluchače 
klade rocková hudba, která v některých svých podstylech 
(hard-rock, art-rock) často klade větší důraz na předchozí 
hudební znalosti posluchače. Rytmická stránka je 
propracovaná, melodické linky taktéž, uplatňují se zde 
výrazně vokální vícehlasy, ale také kytarová sóla, která mají 
za cíl ukázat technickou vyspělost hráče. 

Následující část je věnována jednotlivým hudebním 
schopnostem77 ve vztahu к nejvýraznějším žánrům na české 
klubové scéně. 

Z psychologického hlediska vnímají posluchači hudbu na 
základě percepčních schémat, tj. vzorců, které si vytvořili 
hudební zkušeností ve styku s hudbou vysloveně tonální, což 
je právě již zmíněná lidová píseň, instrumentální skladby ze 
zdrojů sdělovací a reprodukční techniky (např. filmová hudba) 
a písně jednotlivých žánrů populární hudby. Každou jinou 

77 V pojetí Františka Sedláka (Psychologie hudebních schopností a 
dovedností, 1989). 
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hudbu pak vnímají mladí posluchači prizmatem těchto 
základních hudebních zkušeností, a proto někteří z nich velmi 
těžce pronikají do jiné, náročnější hudební reality, v níž 
postrádají řád, tematickou výstavbu a výstavbovou 
hierarchičnost (Sedlák 1989) . Proto při utváření základního 
tonálního cítění hrají tak významnou roli žánry populární 
hudby, potažmo klubové scény, jež mladé posluchače v určitém 
věku výrazně ovlivňuje. 

Základem tonálního cítění je vjem hudební výšky 
z hlediska výškového pohybu (výškových vztahů). A právě 
propracovanou melodii uvádějí za jeden z nejdůležitějších 
faktů pro poslech rockové hudby její příznivci. Emocionální 
prožívání výškových vztahů v promyšleně vystavěné melodii jim 
také otevírá brány pro propochopení složitějších hudebních 
výstaveb děl vážné hudby. V jednodušší formě rozvíjí tonální 
cítění i punk a ska, jelikož i v těchto stylech a jejich 
jednoduchých durových či mollových melodiích si posluchači 
upevňují tonální cítění díky stálým návratům jejich melodií 
к tónickému kvintakordu. Nestává se, že by tyto žánry končily 
na jiném akordu než na tónice. Zcela výjimečně si melodie 
všímají posluchači hip hopu, jelikož pro tento žánr není 
příliš podstatná - a tonalitu udržuje spíše jednoduchými 
melodickými prvky, často převzatými z jiných písní či 
skladeb. 

Harmonické cítění považujeme za schopnost sluchově 
analyzovat akordy, rozlišovat konsonance a disonance, 
prožívat vazby akordů a vícehlasou hudbu (Sedlák 1989). 
Z rozhovorů s posluchači jednotlivých žánrů populární hudby 
vyplývá, že bez předchozího hudebního vzdělání analýzy akordů 
nejsou schopni, ale že díky stálému poslechu či vlastní 
produkci některých žánrů dovedou rozpoznat konsonantní akord 
od disonantního. 
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Pokud však posluchač není dostatečně hudebně rozvinutý, 
může se stát, že zvukový doprovod melodie (harmonické cítění) 
vůbec nevnímá - umí zachytit pouze výškový pohyb melodie a 
harmonické souzvuky vnímá pouze jako specifickou „barvu". 
Mnoho posluchačů populární hudby vůbec netuší, co vlastně 
harmonie znamená, a na mé dotazy ohledně harmonické 
charakteristiky jejich oblíbeného stylu reagovali ve smyslu: 
„ta hudba je harmonická, tj. ladí mému uchu". Naopak mladí 
lidé, kteří hrají v kapele, jsou schopni říci, že 
v jednotlivých druzích rockové hudby lze najít velmi složité 
harmonické troj zvuky či čtyřzvuky, a zvlášť pokud se jedná o 
umělečtější rock, můžeme vysledovat harmonické postupy blízké 
jazzové či vážné hudbě. U rockové hudby tedy záleží na 
hudební vyspělosti posluchače, zda a kdy vůbec některé 
složitější harmonické postupy odhalí. Opět je třeba 
v poslechu postupovat od jednoduchého ke složitému, nechat se 
ovlivňovat náročnějšími žánry a více se věnovat harmonické 
analýze. 

Jak dokládá Sedlák (1989:95-96)78: „Pro rozvoj 

harmonického cítění je nutné hudební vnímání a provozování 

vícehlasé hudby ve sborovém zpěvu a instrumentální hře a 

odpovídající úkoly ve vokální intonaci. Při nich přivyká žák 

harmonizované melodii, doprovodům к písním a zvláště ve 

sborovém zpěvu provádí sluchovou analýzu akordů, rozlišuje 

jejich konsonantnost a sleduje samostatné vedení hlasů ve 

vícehlasé skladbě." Vzhledem к tomu, že hudební styly ska, 
punk a hip hop využívají к doprovodům svých písní nejčastěji 
nejjednodušší harmonické doprovody - často pouze střídání T a 
D nebo základní kadenci T-S-D, nedá se říci, že by své 
posluchače výrazněji harmonicky rozvíjely. Mladí posluchači 
mají obecně lepší schopnost zachytit výškový pohyb melodie, 

78 SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha: 
Supraphon, 1989. 258 s. ISBN 80-7058-073-9 
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než zvukový doprovod, jelikož ten dodává tónům v jejich 
vnímání spíše charakteristickou barvu. 

Co se však týče začínajících hudebníků, kteří se věnují 
punku a ska, je vidět, že si uvědomují důležitost znalosti 
harmonie a potřebu slyšet vícehlas. Vnímání souzvuků 
hudebních nástrojů tak pomáhá rozvoji jejich harmonického 
cítění, zvyšuje kvalitu emocionálního, zvláště estetického 
prožitku a urychluje celkový hudební vývoj začínajícího 
hudebníka. 

V punku se obvykle vyskytují jednoduché harmonie, které 
vytváří nástrojové obsazení kytara, basová kytara a bicí. 
Obvykle se střídají pouze tři akordy (nejčastěji v 
lince basové kytary). Zato ska klade na hudebníky ohledně 
harmonického cítění mnohem větší nároky, jelikož harmonickou 
souhru v tomto stylu vyžaduje více hudebních nástrojů (2 
elektrické kytary, basová kytara, bicí, saxofon, trubka, 
příp. trombon nebo druhá trubka). Vzhledem к tomu, že hudební 
složka hip hopu je vytvořená z již zhotovených hudebních 
motivů - samplů, které se ve znění písně neustále opakují, je 
zřejmé, že harmonické cítění poslech této hudby příliš 
nerozvij í. 

Jelikož žánry populární hudby, kterým se věnuje tato 
práce, mají velmi silnou rytmickou složku, je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost rytmickému cítění. Prožívání hudebního 
rytmu je dílčím způsobem zprostředkováno hudebně-sluchovými 
schopnostmi, ale také jinými složkami, především 
psychomotorickými. Jinými slovy, ty žánry populární hudby, 
které jsou zde popsány, mají mladí lidé v oblibě také z toho 
důvodu, že jsou pro ně významným důvodem к tanci na 
koncertech v klubu. 

Samotné rytmické cítění se také nedotýká jen hudebního 
rytmu, ale v širších souvislostech i ostatních prostředků 
časového členění hudby: metra, pulsu, hybnosti, tempa a jeho 
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změn (Sedlák, 1989). Důležité je připomenout časový moment 
v hudbě, tedy svázanost hudebního vnímání s reálným časem. 

Je vlastností jakékoli hudby, že existuje ve fyzikálním 
čase a je tímto časem členěna. Naopak hudba zase může být 
časovou výplní v různých životních situacích, např. u mladých 
lidí může její poslech či aktivní provozování odstraňovat 
pocity smutku a osamocení. 

Za nejvýraznější faktor oblíbenosti určitého žánru 
populární hudby mladí posluchači nečastěji uvádějí rytmus. 
Rytmus je univerzální pojem, označující různé druhy pohybu, 
které organizuje v časové posloupnosti. Role rytmu 
(metrorytmiky) je pro mládež zásadní ve všech žánrech 
populární hudby. Ostatně rytmus je pro nás všechny výsadní už 
ze své podstaty. Vnímáme rytmickou periodicitu dne a noci, 
ročního období, hodin a zvlášť výrazně vnímáme biologické 
rytmy jako tlukot srdce, pulsace v tepnách, dýchání, chůzi, 
tanec atd. 

Rytmus bývá často zvláště ve vážné hudbě nesprávně 
odtrhován od ostatních elementů hudby a chápán dokonce jako 
něco vedlejšího к ostatním hudebně výrazovým prostředkům 
díla. Takto jej však rozhodně nevnímají posluchači na 
koncertech v klubu, pro které jsou právě charakteristické 
rytmy daných stylů důvodem, proč si jdou na koncert kapelu 
nejen poslechnout, ale také zatancovat. Pravděpodobně proto 
Sedlák (1989:98) zdůrazňuje, že „rytmus vzniká současně 

s melodií a s jejím výškovým průběhem a je slit s ostatními 

prvky hudební výstavby (s harmonií, polyfonií, s barevnými 

charakteristikami), které rytmicky člení (kvantifikuje) a 

strukturuje. " Rytmická struktura písně však v očích mládeže 
hraje natolik podstatnou úlohu, že z jejich pohledu často 
zastíní ostatní výrazové prostředky. 

V každém člověku vyvolává nejsilnější prožitek jiný 
rytmus a jelikož styly, které adolescenty ovlivňují, se od 
sebe rytmicky liší, je zřejmé, že i jejich posluchači mají ve 
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svém vědomí dané alespoň přibližné požadavky na rytmickou 
útvarovost hudby, která je jim blízká. 

Přehledné a někdy až záměrně jednoduché zdůraznění 
rytmické složky patří také к základním hudebním znakům rocku, 
které je ve spojení se svou dynamičností schopné intenzivního 
psychofyzického účinku na posluchače. Rytmická složka rockové 
hudby je navíc umocněna účinnou prací s témbrem tónů. 

V punku se o jednoduchou, avšak výraznou rytmiku (kromě 
bicích nástrojů) stará basová kytara, a své posluchače si 
punk dokáže získat také zárukou rychlého rytmického tempa. 
Rychlostí hudebního provedení samozřejmě získávají posluchače 
i jiné styly, ale každý rytmus ve spojení s odlišnou zvukovou 
intenzitou a jiným nástrojovým obsazením získává také jiný 
charakteristický účin na posluchače. 

Rytmus stylu ska se sice nese v duchu pomalejšího 
houpavého reggae, ale své posluchače si ve své zrychlené 
podobě získal právě proto, že si na něj mohou dobře 
zatancovat, a to dokonce speciální ska-tanec (viz předchozí 
kapitola). Rytmus je charakteristický údery bubnů na dvě nebo 
čtyři doby ve 4/4 taktu, je zřetelně synkopovaný, a tedy pro 
své příznivce dobře zapamatovatelný. 

Vzhledem к omezeným možnostem melodické a harmonické 
složky, se stal rytmus dokonce klíčovým prvkem u hip hopu. 
Rytmus je pro rapovou hudbu tím, čím je harmonie pro 
klasickou, ale i jazzovou nebo některou rockovou hudbu. 
Rytmus v hip hopu spojuje přesnou artikulaci textu, 
gestikulaci a pohyby rappera a expresívnost celé skladby. Hip 
hop zvuky i texty rytmizuje a tím dosahuje výrazného (až 
omamného) rytmického účinku na své posluchače. Hip hop (pokud 
není ovlivěn např. r'n'b) ale není díky výraznému rytmu pouze 
tanečním stylem, jelikož i textové členění rapové hudby je 
specificky ovlivněno rytmem. 
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Pro vnímání rytmu hudby má velký význam metrům. „Metrům 
je systém organizování rytmického pohybu založený na 

zákonitém střídání přízvučných a nepřizvučných dob, 

projevující se v akcentové pulzaci a v násobnosti délek." 

(Sedlák, 1989:99). Dovoluje také srovnávat délku tónů a 
pociťovat jejich symetrii. Jelikož základem prožívání metra 
je metrická pulzace, je nutné si uvědomit, že i 
v jednotlivých žánrech klubové scény, o kterých je zde 
pojednáváno, se к metru vztahují další hudební prvky, které 
dané styly v různé míře akcentují. Jedná se o tempo, délky 
tónů a jejich vztahy, celkovou intenzitu, melodickou a 
akordickou výstavbu a témbrové složky (Sedlák, 1989). Vše 
dohromady pak vytváří charakteristické napětí a náladu 
skladby/písně. 

To, že posluchači populární hudby uvádějí mezi hlavními 
prožitky při poslechu oblíbených žánrů rytmus a akcentaci 
některých dob, je výsledkem mnoha souvislostí, které si 
někteří uvědomují více a jiné méně, ale je v kompetenci 
učitele se těmto prožitkům věnovat a rozvíjet je o další 
souvislosti. К rytmickým důrazům je třeba připomenout, že se 
к nim vztahuje také trvání, intenzita, melodický obrys a 
vztahy к ostatním tónům, nejen samostatně akcentované tóny 
(Sedlák, 1989). 

Na počátku vnímání zaměřují posluchači často pozornost 
na určitou nastupující metrorytmickou strukturu, která se 
v průběhu trvání skladby stereotypně opakuje (např. 
v tanečních žánrech), a v dalších okamžicích tak očekávají 
její totožný nebo podobný průběh, což je případ většiny 
žánrů, které mladá generace poslouchá. Při vnímání beatové 
hudby si posluchači obvykle vytváří určitou anticipovanou 
představu, která jim při splněném očekávání upevňuje jejich 
rytmické cítění a při nesplněném očekávání zesiluje pocit 
novosti a odstraňuje stereotyp, který při poslechu stále 
stejného žánru může vzniknout. Strukturu a specifičnost 
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metrorytmu si posluchači uvědomují jako „osnovu při vnímání 
hudby". 

Poslech beatové hudby upevňuje v posluchačích také puls 
hudby. „Rozhodující vlastností pulsu je, že ho posluchač při 
vnímání prožívá subjektivně a pravidelné střídání přízvučných 

a nepřízvučných dob v něm evokuje vnitřní impulsy akustické a 

kinetické. " (Sedlák 1989:101). Puls počítacích dob jako 
typická uspořádanost časového průběhu hudby má v populární 
hudbě svou paralelu v časovém členění pěveckého projevu (v 
případě hip hopu „vyprávěcího" projevu), v tanečních reakcích 
posluchačů na hudbu, a v neposlední řadě hudební pulsace také 
ovlivňuje jejich tělesné funkce: srdeční puls a dýchací 
činnost. 

Poslechneme-li si některé žánry populární hudby, 
uvědomíme si, kolik rychlostí průběhu interpretace před sebou 
máme. Pokud si posluchači oblíbí rockové balady, preferují 
tempo pomalé, pokud poslouchají ska, vyhovuje jim spíše 
rychlejší tempo. Za nejdůležitější rys tempa se tedy pokládá 
frekvence metrické pulsace vyjádřená počtem úderů za minutu. 
Problematika tempa bezprostředně souvisí s celkovou 
strukturou hudby, zvláště pak s rytmickou výplní taktových 
dob a s hybností (Sedlák, 1989) . Právě taneční pohyby, 
kterými mladí lidé doprovázejí poslech oblíbených kapel, 
vyjadřují úzký vztah mezi tempem a hybností. To znamená, že 
určité hybnosti se vymezuje adekvátní okruh temp - a pro 
vyjádření své oblíbené hudby tancem má mladá generace 
zvláštní nadání. К hudebnímu a biologickému tempu (srdeční 
tep, chůze) se váže také tempo osobní (dle naturelu 
melancholik, cholerik...) , které může ovlivňovat volbu poslechu 
jedince. 

S hybností podle tempa skladby souvisí také motorický 
základ rytmického cítění. „Při vnímání a provozování hudby, 

zvláště výrazně rytmicky členěné a s pravidelným metrem (což 
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je případ tanečních žánrů populární hudby), jsou podvědomě 

inervovány některé skupiny svalů a posluchač projevuje 

tendenci provádět pohyby odpovídaj ící charakteru 

metrorytmického členění hudby." (Sedlák, 1989:102). Tyto 
průvodní pohyby jsou hudebními psychology považovány za 
podmínku rytmického vnímání, prožívání a reprodukce. 
Motorické reakce posluchačů na koncertech tak svědčí o jejich 
schopnosti vnímat a prožívat emocionální výraz časového 
průběhu hudby (rytmu, metra, pulsu). Bezpečný základ rozvoje 
rytmického cítění je pak ve hře na hudební nástroj (proto má 
vliv na rozvoj rytmického cítění mladých hudebníků i hraní v 
kapele). Rozvoji pomáhá také zpěv jakýchkoli známých 
melodických úryvků, ale největší význam mají právě pohybové 
reakce, které ovšem musí být evokovány samotným charakterem 
hudby, a především pak její metrorytmickou strukturou 
(Sedlák, 1989). 

Klíčovou hudební schopností je hudební paměť. Hudební 
paměť je definována jako: „schopnost nervové soustavy člověka 
uchovat vnímanou hudbu, specifickou hudební informaci i 
hudební prožitek a za určitých okolností je znovupoznávat, 

vybavit, případně reprodukovat v původní podobě a časově 

prostorovém pořadí. " (Sedlák, 1989:106). Kdyby nebyla hudební 
paměť, nemohli bychom provádět všechny hudební operace a 
činnosti, neexistovala by kontinuita hudebního vědomí, a 
proto je paměť tak důležitá pro každého, kdo chce navazovat 
jakékoli kontakty s hudbou a realizovat se v její sféře. Je 
nezbytnou schopností pro profesionální i amatérské hudebníky 
v začínajících kapelách, ale i pro příznivce jednotlivých 
hudebních žánrů. Ve spojení s představivostí a fantazií, 
která ve věku adolescence dosahuje svého vrcholu, umožňuje 
mladým posluchačům určit jejich hudebnost a vztah к hudbě. 

Jelikož dnešní mladá generace díky moderním přístrojům, 
umožňujícím poslech hudby prakticky kdekoli, poslouchá hudbu 
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několik hodin denně (z malého průzkumu vyplynulo, že je to 
kolem 3 hodin denně), mají tito posluchači velké předpoklady 
к tomu snáze si zapamatovat svou oblíbenou hudbu. A tento 
neustálý poslech může vést к trvalému uchování hudby v jejich 
vědomí. Nejdůležitější úlohu pro zapamatování má složka 
sluchová, při níž vnímatel zaměřuje svou pozornost к melodii 
jako к dominujícímu výrazovému prostředku. Zraková složka 
sice hudební paměť výrazně posiluje, ale jelikož je vázána na 
čtení notového zápisu, je pravděpodobné, že její rozvoj bude 
patrný spíše u jedinců s hudebním vzděláním. Motorickou 
složku paměti mají v různé míře rozvinutou všichni posluchači 
populární hudby, jelikož se rozvíjí velmi brzy a je 
zajišťována základními senzomotorickými úkony, 
instrumentálními dovednostmi a dále také vhodnými tělesnými 
pohyby při aktivním hudebním vnímání. 

S hudební pamětí souvisí také citová složka, která je 
výsledkem celostního vnímání a zpracování hudby v psychice. 
Tato složka úzce souvisí s hudebními preferencemi mládeže, 
jelikož pro ně hudba znamená vyjádření citového života 
v náročném období adolescence, kdy se jeví citové působení 
hudby jako velmi výrazné a účinné. „Citová paměť uchovává a 

znovu vybavuje estetické city, které provázely hudbu při 

jejím vnímání, interpretaci a tvorbě. Estetické city se úzce 

váží к životním emocím a prožitkům..." (Sedlák, 1989:114-115). 
Citová paměť pomáhá také znovu vybavovat atmosféru, v níž se 
hudba realizovala (první milostné zkušenosti, výlety 
s kamarády...) . 

Velkou měrou se na rozvoji hudebnosti adolescentů 
projevují vlastní tvořivé schopnosti v oblasti hudby. Hudební 
tvořivost „je schopnost vnímat a aktivně prožívat hudbu, 

interpretovat ji, ale především objevovat a vytvářet nová 

hudebně výrazová spojení ke ztvárnění citových a myšlenkových 

podnětů a obsahů subjektu." (Sedlák, 1989:131). Při jakékoli 
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tvorbě jde o proces, při kterém vznikají originální umělecká 
díla. V tvorbě se klade důraz na osobnost člověka a jeho 
úsilí o seberealizaci. Tvořivé schopnosti se uplatňují ve 
všech oblastech lidské činnosti, ale právě ve vědě a v umění 
(především výtvarném a hudebním) jsou jejich výsledky 
nejviditelnější. Zvláště hudba podněcuje intuici a fantazii a 
vyrovnává i příliš myšlenkové zaměření psychiky. To vše dává 
dohromady důvody, proč mladí lidé v tak hojném počtu 
zakládají kapely po vzoru úspěšnějších interpretů, se kterými 
se sekávají na klubové scéně. 

Hraní v kapele zvyšuje u interpretů smyslovou citlivost 
na hudebně sluchové, zrakové a kinetické podněty, zlepšuje 
koncentraci pozornosti, která je předpokladem veškeré 
komunikace s hudbou, a zlepšuje schopnost vytvářet hudební 
nápady. Umožňuje také vytvořit si kritický postoj к vlastním 
i cizím tvořivým projevům, dále rozvíjet hudební nápady, 
předvést originalitu svého vlastního hudebního díla, ale také 
chápat výstavbu jiných hudebních děl. A v neposlední řadě 
integruje hudební vnímání, cítění a myšlení v ucelenou 
hudební s trukturu. 

Neodmyslitelnou složkou produktivního hudebního myšlení 
je fantazie, která tvořivému hudebníkovi umožňuje osvobodit 
se od vymezených podmínek a dřívějších hudebních představ a 
vytvořit si své nové hudební obrazy. Jakákoli hudba podněcuje 
fantazii, a pokud se jedná o hudbu, která je výsledkem 
tvořivosti jednotlivých členů kapely a obdivu к některému ze 
žánrů populární hudby, je zřejmé, že nelze mít výhrady 
к uplatnění zájmu adolescentů tímto směrem. Se zájmem o 
vlastní tvůrčí činnost totiž roste nejen zájem o ostatní 
interprety daného stylu, ale i o styly na vyšší umělecké 
úrovni, a hudebně zaměření jedinci pak snáze nalézají vztah 
к hudbě vážné. 

Rozvoj tvořivých schopností skrze žánry populární hudby 
je u studentů patrný. Touha po ztotožnění se se svými idoly, 
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s vrstevníky, ale také potřeba experimentovat, přivádí mladé 
posluchače к zakládání několika desítek kapel ročně, což je 
výrazné pozitivum pro postupný rozvoj jejich hudebnosti. 

Na rozvoj hudebnosti nemusí mít vliv pouze hraní na 
konkrétní nástroje, ale také např. „výroba" hip hopové hudby. 
Je velkou příležitostí, jak se hudebně uplatnit pro 
adolescenty s méně rozvinutým rytmickým, melodickým a 
harmonickým cítěním, jelikož sami nástrojovou hudbu obvykle 
neprodukují, ale skrze hip hop mají možnost projevit se 
kreativně. Tato hudba vyžaduje od svých autorů především 
tvořivost a fantazii, jak přetvářet a kombinovat již hotové 
samply - jako např. ostinátní plochy v harmonii, nahrané 
rytmy či melodické úryvky ze známých skladeb (populární i 
vážné hudby). Takové hudební koláže umí vytvářet především 
mladí lidé, kteří se věnují počítačům, jelikož je třeba mít 
к dispozici jakési virtuální studio, ve kterém se nachází 
celé spektrum zvuků, které hip hopoví autoři vlastní 
tvořivostí skládají dohromady. 

0 dalších projevech hudebnosti již pojednává následující 
kapitola. 

3.4. Projev hudebnosti studentů: jejich aktivní muzikantství 

Nejvýraznějším projevem aktivní hudebnosti studentů je 
hra na hudební nástroj. A pěstování hry na hudební nástroj je 
primárně důležité pro kvalitu vztahu lidí к hudbě. 

Není sporu o tom, že hra na hudební nástroj je jednou 
z nejušlechtilejších a nejkultivovanějších zájmových 
činností. Ačkoli se u mnoha lidí může stát celoživotní 
profesí, velký význam, radost a pocit uspokojení přináší i 
amatérské muzicírování. 

Nástrojová hra je, narozdíl od mnoha jiných, činností 
tvořivou, a proto, aby došla к dobrým výsledkům, je třeba mít 
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hodně úsilí a trpělivosti. Potěšitelná je proto zpráva, že i 
v dnešní uspěchané době snah lidstva o rychlý a snadný 
úspěch, stále existuje dost mladých lidí, které vlastní 
aktivní provozování hudby přitahuje. Velkou měrou к tomu 
přispívá právě populární hudba, která má к dispozici řadu 
elektronických nástrojů vysokého témbrového rozlišení, rytmů 
a nástrojových simulací v dostupné cenové hodnotě. 

Díky úspěchům, které slaví klubová scéna u mladých 
posluchačů, není těžké pochopit, že ti muzikálnější časem 
zatouží po stejném tvůrčím procesu, který vidí u svých 
oblíbených kapel, a založí si svou vlastní kapelu. 
Nejčastějším věkem pro zakládání kapely je právě období 
adolescence, tedy středoškolských studií, a kapely jsou tak 
nejčastěji složeny z vrstevníků, kamarádů či spolužáků. 
Důležitým pojítkem je také zájem o konkrétní stejný styl a 
podobné hudební myšlení. 

Vlastní hra na nástroj pak studentům zlepšuje všechny 
hudební schopnosti (dle dělení Sedláka79) : hudebně sluchové 
(melodie, harmonie), psychomotorické (lepší vnímání časového 
členění hudby, koordinace pohybů), analyticko-syntetické 
(hudební paměť, tonální, harmonické a rytmické cítění, 
hudební představivost) a hudebně-intelektové schopnosti, kam 
patří také větší otevřenost hudebníka percepci hudby, vlastní 
interpretace (hudební fantazie) a hudební tvořivost (díky 
rozvinutému hudebnímu myšlení). 

Několika studentům byly položeny otázky, co jim osobně 
hraní v kapele přináší. Rozhovory na následujících stránkách 
svědčí mimo jiné o rozvinutější hudebnosti těchto studentů. 

79 SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha: 
Supraphon, 1989. 
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1.ROCK 
Vojtěch (15 let), bicí nástroje, hraje v rockové kapele půl 
roku (rozhovor ze dne 8. 4. 2007): 

Jaký hudební žánr s kapelou hrajete? 
„Rock až rock-metal.n 

Co tě inspirovalo к tomu hrát právě tento žánr? 
„Začal jsem hrát písničky, které jsem poslouchal. Kluci z kapely 
ho už hráli, když jsem к nim přišel, a taky ho poslouchám. Líbí se 
mi, že je složitější na hraní než pop. " 
Proč jsi se rozhodl hrát v kapele? Co tě к tomu přimělo - prvotní 
impuls... 
„Chtěl jsem hrát s kolektivem lidí, který muzika baví. Když už 
jsem začal hrát na bubny, tak se mě víc lidí ptalo, jestli nechci 
hrát s nima v kapele. A hlavně mě to baví!" 
Hrajete vlastní nebo převzaté písničky? 
„Hrajeme hlavně převzatý, protože je těžký písničky skládat. Sice 
se nám líbí hrát ty známý věci jinak, originálně, ale důležitý je 
mít svoje vlastní. Teď už máme dvě svoje a chceme jich mít co 
nejvíc." 
Kdo skládá texty a hudbu? 
„Jak co. Každý už napsal svoji písničku, ale třeba se nelíbila 
ostatním, takže jednu z těch, co máme, složil náš kytarista - text 
i hudbu, ale každéj si tam přidal něco svýho. Ta druhá je už 
kolektivní." 
Chodil jsi (případně jak dlouho) do ZUŠ hrát na nějaký hudební 
nástroj? Hrál jsi také klasickou hudbu? 
„Do ZUŠ jsem chodil 1 rok na kytaru a hrál jsem tam klasiku, na 
bubny jsem chodil 2 roky a hrál jsem etudy. Nějaký jazz jsme hráli 
také kdysi ve školní kapele." 
Ovlivňuje nějak tvé mimoškolní hudební vzdělání a hraní v kapele 
tvou hudební výchovu ve škole? 
„Ano, ovlivňuje. Hodně jsem se toho naučil v ZUŠ, a jsem taky asi 
kritičtější к hudbě a lidem, co na něco hrajou. Hraní v kapele mě 
ovlivňuje tím, že pravděpodobně vím o žánru populární hudby, který 
hrajeme, víc než náš profesor. Noty a další věci, které probíráme 
ve škole, jsem se naučil už v ZUŠ." 
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Dají se informace získané v hodinách HV využít při hraní v kapele? 
A naopak, dá se hraní v kapele využít v hodinách HV (kromě školní 
kapely)? 
„Ano, protože jsem jediný v kapele, kdo viděl noty, tak určitě. 
Nikdo z kluků moc nezná takty, noty atd. Tak se snažím, aby tomu 
rozuměli. Jinak obecně se dají ty informace využít ve vnímání 
hudby jako takové, dají se tam naučit noty, takty... (pokud už je 
neumíme ze ZUŠ), které pro hraní v kapele potřebujeme. 
A hraní v kapele? Myslím, že hudbu vnímám snadněji než spolužáci, 
kteří na nic nehrajou - rytmus, tempo, náladu skladby. .." 
Co se týče poslechu tzv. vážné hudby: myslíš si, že díky hraní v 
kapele můžeš této hudbě lépe porozumět? 
„Myslím, že každý, kdo hraje na nějaký nástroj, pak vnímá hudbu 
jinak. Takže myslím, že to vnímám jinak než kamarádi, co nehrajou 
na hudební nástroje. Přímo hraní v kapele na to podle mě nemá 
vliv. Na hodinách HV pořád pobíráme klasickou hudbu a to nikdo 
nemusí. Oceňuj и sice tu hudbu jako takovou, ale abych to 
poslouchal, to ne. " 

Jaké máte s kapelou hudební plány do budoucna? 
„Udělat co nejvíc vlastních písniček, mít co nejvíc koncertů a 
zapsat se v okolí jako solidní kapela. " 

2. PUNK 
Petr (16 let), elektrická kytara, hraje v punkové kapele 1,5 
roku (rozhovor ze dne 14. 4. 2007): 

Co tě inspirovalo к tomu hrát právě žánr punk? 
„Punk je můj život a mám ho rád. Poslouchal jsem kdysi s tátou 
Sex Pistols a Clash. Vyprávěl mi, že se o ně začal zajímat, 
protože vypadali jinak a hráli úplně jinak než rockeři. Já sám 
jsem se o punk začal zajímat, když jsem začal hrát na kytaru, a 
líbilo se mi, že punkový kapely hrajou jednoduše, tak 4-5 
akordů. Je to tvrdá muzika a zároveň melodická. Tak nás 
s kamarádama napadlo, že bysme to mohli taky zkusit." 
Co je na tomto žánru pro Tebe zajímavé? 
„Punk je o svobodě, žádné škatulky, zařazení a podobně, a má taky 
mnoho podob, jak naštvanost, tak i pohodovou stránku. Punkový 
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kapely mají různé texty - angažované, o protestu, ale i o 
normálním životě, problémech s holkama, s okolím, radostech atd. 
Záleží na tom, co kapela cítí a co chce dávat prostřednictvím 
muziky najevo, jaké je její vidění světa, jestli je všechno 
špatně, nebo je všechno dobře. Pro nás je všechno dobře. Punk je 
rytmická hudba bez zbytečných ozdob, vycházej ící z původního 
rocku. Je hodně energická, i když je to často jen v pár 
akordech, a hlavně doplňuje texty. Mám rád v textech černej 
humor (někdy až cynismus), recesi, parodii... Takže texty, rytmus 
vedou. A líbí se mi taky punková móda." 

Proč jsi se rozhodl hrát v kapele? Co tě к torna přimělo - prvotní 
impuls...? 
„Stýkal jsem se s lidma z kapely „Jaksi Taksi" (pozn. - punk 
rocková kapela) a chtěl jsem mít svoji vlastní kapelu. Baví mě 
hrát pro sebe i pro lidi." 
Hrajete vlastní nebo převzaté písničky? 
„Vlastní. Není pro nás tak těžký skládat punkový věci, když nás to 
baví, navíc do textů dáváme hodně ze sebe, svoje myšlenky a 
názory. Pokud chceme uspět, musíme mít původní věci." 
Kdo skládá texty a hudbu? 
„Hlavně Tina, naše kytaristka a hlavní zpěvačka. Ostatní se ale 
taky snaží podílet." 

Chodil jsi (případně jak dlouho) do ZUŠ hrát na nějaký 
hudební nástroj? Hrál jsi také klasickou hudbu? 
„Jsem samouk, takže klasika mě minula. Učím se hlavně poslechem. 
V kapele si na hudebním vzdělání nezakládáme. Samozřejmě, že něco 
musíš umět zahrát, ale punk vždy byl a je o zábavě, takže těmito 
"odbornými" věcmi se moc nezabýváme." 
Ovlivňuje nějak to, že hraješ v kapele tvůj přístup к hudební 
výchově ve škole? 
„Trochu asi jo. Dával jsem vždycky pozor, když se braly noty, 
rytmus, a protože se učím sám, asi mi trochu pomohlo slyšet to od 
učitelů. Ale hudební výchova je spíš o tom, kdy se narodil a 
zemřel hudební skladatel." 
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Dají se informace získané v hodinách HV využít při hraní v kapele? 
A naopak, dá se hraní v kapele využít v hodinách HV? 
„Určitě ano, už jsem to říkal. A při přípravě školního muzikálu 
jsem mohl využít to, že hraju na kytaru." 

Co se týče poslechu tzv. vážné hudby - myslíš si, že díky hraní v 
kapele můžeš i této hudbě lépe porozumět? 
„Určitě ano. Když vím, jaký to je hrát, tak ve vážné hudbě vidím 
fakt velký umění. Předtím, než jsem začal sám hrát, jsem to moc 
nemusel. Oceňuju tu složitost, jak mohli ti skladatelé slyšet 
souhru všech nástrojů, a taky ty nápady. V punku stačí umět jen 
pár akordů." 

Jaké máte s kapelou hudební plány do budoucna? 
„Aby se to lidem Ubilo. Muzika, kterou děláme my, může existovat 
bez komerční podpory, protože je o kontaktu s lidmi a o tom, že 
pokud to děláš dobře, lidi začnou na koncerty chodit." 

3. HIP HOP 
Ivan (17 let)80, píše rapové texty a pokouší se skládat 
hip hopovou hudbu (rozhovor ze dne 15. 4. 2007) г 
Jak dlouho už se věnuješ hip hopu? 
„Hip hop poslouchám už asi 7 let a čím déle ho poslouchám, tím víc 
se o něj zajímám. Někdy bych chtěl tenhle žánr alespoň malinko 
ovlivnit, aby se někdo například zajímal i o mě. Už pár let si 
píšu texty, protože mě to hodně baví. Neplánuju nějaký brzký 
vydání alba nebo tak, protože se spíš soustředím na freestyle." 
A vytváříš i hudbu? 
„Nějakou instrumentálku si někdy zkouším vytvořit, ale asi na to 
nemám cit, takže do budoucna spíš očekávám, že si hudební podklad 
vždycky od někoho seženu nebo koupím. " 
Co je na tomto žánru pro Tebe tak zajímavé? 
„Některý charakteristický věci jsou tu odlišný od jiných žánrů, 
tudíž tím jsou hodně zajímavý, ale na český scéně moc kvalitního 
hip hopu není. Hodně lidí si pořád jenom stěžuje, aniž by se to tu 
snažili sami nějak obohatit. К tomuto žánru taky patří móda a ta к 

80 Ivan je studentem Gymnázia Postupická na Praze 4. Na GJN jsem bohužel 
nenašla studenty, kteří se aktivně věnují hip hopu. 
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nám přišla z USA, a tak svými xxl kalhotami, stříbrným řetízky a 
náramky kopírujeme černochy. Hip hopová móda je hodně podobná 
basketballový módě, právě díky černochům. Ty všichni buď rapujou, 
nebo hrajou basket." 
Jak se vlastně hip hopová hudba "vyrábí"? 
„Rapovy song většinou dávají dohromady raper (MC) a producent. 
Producent předloží instrumentálku-beat a pokud je s ní MC 
spokojen, napíše text a zarapuje to do toho beatu. Producent to 
poté většinou ještě zmixuje, aby to dobře znělo. Zajímavý mi ale 
přijdou hlavně texty. U nás to je sice tak každý desátý text, ale 
například v Americe, kde rap vznikl, se objevuje hodně kvalitních 
textů: "drsný" i vtipný texty, texty, kritizující například 
politiku (nejen USA) atd. 

Co se týče melodií, beaty vznikají nejčastěji vysamplováním jiného 
songu, tzn., že ze starýho songu se vezme určitý motiv, ten se 
nějak "zmodifikuje" a přidají se (většinou) vlastní samply, hlavně 
bicí. 
Co se týče zpěvu, tak každéj, kdo chce dělat rap, podle mě musí 
mít sluch a umět zpívat. Navíc čím dál víc se na rapovejch 
cédéčkách objevujou písničky s nejen zpívaným refrénem." 
O čem zpíváš (rapuješ)? Jaká témata jsou ti blízká? 
„Hodně textů je většinou o problémech těch "MCs". Řekněme si to na 
rovinu. Tady и nás to nechodí jako v , černošskejch ghettech 
nejsme žádný gangsteři, peněz máme dostatek (tím myslím, že 
nebydlíme na ulici nebo tak), dětství zas tak perný taky nemáme a 
ani ty policajti nás zas tak neštvou. Z toho vyplývá, že se snažím 
spíše psát vtipný texty. Zkoušel jsem napsat třeba jazykolam, baví 
mě hrát si s těma slovama. Kdybych měl někdy vydat CD, byl by tam 
určitě taky song, ve kterým bych sám sebe ,představoval'. Baví mě 
taky vymejšlet různý metaforický příběhy, ale musím to ještě 
vypil ovat!" 
vyznáš se také v hudební stránce rapu? Pomohla ti ve tvém hudebním 
vzdělání HV nebo ZUŠ? 
„HV jsem měl do devítky a díky tomu se notách sice malinko vyznám, 
ale po pravdě nějaký extra hudební schopnosti nemám. Možná i proto 
se soustředím spíš na ten rap než na produkci (tj. hudební část 
hip hopu). Do ZUŠ jsem nechodil, ale když jsem byl menší, hrával 
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jsem na kytaru. To , umění' už se ze mě ale pravděpodobně 
vytratilo, poněvadž jsem na ni nehrál asi od doby, kdy jsem si 
koupil první rapovy CD." 
Když ses začal věnovat hip hopu, HV jsi ještě měl. Myslíš, že to, 
že tě začal zajímat rap, nějak ovlivnilo tvůj vztah ke školní HV? 
„To si nemyslím. Na základce jsme brali spíš historii, než aby nás 
naučili, co je to například akord, interval... A populární hudbu 
jsme probírali tak, že si každej udělal referát na to, co má rád, 
což nemělo moc efekt." 
Co se tobě osobně nejvíc líbí na hip hopové hudbě - vynecháme-li 
texty. Je to rytmus, melodie, harmonie... ? Mnoho lidí hip hopové 
texty neposlouchá (hlavně americké) a vnímají jen hudbu. Co 
myslíš, že je na ní může nejvíc zaujmout? 
„Harmonii neumím vnímat. Pro mě harmonie znamená, že к sobě rap a 
instrumentálka buď jde nebo nejde. К rytmu existuje slovo, který 
se jmenuje „flow", a znamená to, jakým rytmickým stylem danej MC 
rapuje. Tady и nás v tom nejsou zas takový rozdíly, ale v Americe 
je poznat, kdo flow má (v tom případě to zní výrazně lip, někdy se 
to už trochu přibližuje zpěvu) a kdo ne (v tom případě to vypadá 
tak, jakoby někdo opravdu jenom potřeboval něco odříkat). Rytmus 
je nejvíc potřeba. 

Co se týče melodie, úplně první nahrávky se skládaly většinou jen 
z rapu a z bicích. Sice tam byla určitá melodie, ale teď se pořád 
vymýšlejí pestřejší beaty a právě ty, myslím, lidi baví nejvíc. 
Hodně lidem se díky tomu taky líbí komerční rap z Ameriky, protože 
je to prostě už docela hodně melodický, někdy se to i docela 
podobá např. r'n'b, ale i jiným stylům. Ostatní věci (jako 
např.flow) berou už spíš jako samozřejmost. " 
Co ti hip hop a tvá vlastní tvůrčí činnost dává ve vztahu к 
ostatním žánrům populární hudby, ale třeba i к vážné hudbě? 
„Dalo by se říct, že mi hip hop dává kladnej vztah i к ostatním 
žánrům. To, že je neposlouchám, neznamená, že bych je odsuzoval. 
Typickej příklad jsou ty hip hopový instrumentálky. Od tý doby, co 
jsem se je snažil vytvářet, jsem neudělal snad žádnou, která by 
byla opravdu kvalitní. Tím pádem jsem začal obdivovat nejen rapový 
producenty, ale i některý muzikanty - včetně vážný hudby. Nedá se 
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říct, že bych to poslouchal, ale někdy mi přijde téměř nemožný, 
jak někdo může vytvořit tak dokonalou melodii. 
Psaní textů, který mě zajímá víc, mě ale trošku navádí opačným 
směrem - v tom významu, že občas nechápu, jak může někdo se 
špatnými texty prodávat desetitisíce alb. Zas na druhou stranu, 
moje texty mají taky spoustu chyb a kdo ví, co by na ně řekli 
kritici. 

Celkově by se dalo říct, že díky tomu, že jsem se začal zajímat a 
tvořit rap, začal jsem respektovat téměř všechny ostatní styly. 
Koneckonců, ono je to všechno hodně propojený. " 

4. SKA 
Timon (15 let), elektrická kytara, hraje v kapele žánr 
SKAlternativ (apojení alternative rock a ska) 2 roky 

(rozhovor ze dne 12. 4. 2007): 
Co tě inspirovalo к tornu hrát právě žánr ska? 
„Hlavně je to jednoduché. Líbí se mi to a hodně začínajících kapel 
tento styl hraje. Viděl jsem to jako cestu...n 

Co je na tomto žánru hudebně zajímavé? 
„Zajímavé... No, nevím, jestli tahle hudba je zrovna hudebně nějak 
zvlášť zajímavá. Samozřejmě, že trubka (která je и ska jedním 
z hlavních nástrojů) této hudbě dodává krásu a melodičnost, ale 
někdy má tato hudba spíš blíž к punku, a to tedy opravdu moc 
hudebně zajímavý žánr není. U ska jde spíš, řekl bych, o 
„vyřádění" se na koncertě a o texty písní. U skáčka se často 
objevují tzv. protest-songy, které, jak už z názvu vyplývá, mají 
proti čemusi, někdy i proti naprosté hlouposti, protestovat. Já 
jsem zrovna teď ve věku, kdy je ten protest proti veškerému okolí 
takovou součástí života, tak možná proto." 
Proč jsi se rozhodl hrát v kapele? Co tě к tomu přimělo? 
„Prvotní impuls? No mě vede к hudbě odmalička maminka, která má 
taky vlastní kapelu, ale rozhodně to bylo dáno určitou dávkou 
štěstí. V jedné třídě se totiž sešlo hned několik hudebníků. 
Několik kytaristů, basáků a dokonce i bubeník, což v našem věku 
není moc obvyklé. Dokonce jsme si bez problémů mohli zařídit i 
zkušebnu, což bývá и začínajících kapel jeden z největších 
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problémů. No a když už to takhle šlapalo, tak jsme to nemohli 
nevyužít." 
Hrajete vlastní nebo převzaté písničky? 
„Zásadně jen vlastní, my nemáme proč hrát písničky jiných kapel, 
jen by se ukázalo, že jsme horší než oni..." 
Kdo skládá texty a hudbu? 
„Převážně já. Některé texty bubeník a jiní, ale všechny hudební 
party, kromě jednoho, mám na svědomí já. (Ne že bych se snad chtěl 
chlubit - to je prostě fakt.) Náš nejlepší text složila kamarádka, 
se kterou se znám jen z chatu, a je opravdu vidět a slyšet, že do 
tohoto textu vložila hodně emocí. Ten text je o lidech, o světě a 
o zločinech lidstva - ukázka protest-songu. Myslím, že touto písní 
bych mohl světu něco sdělit, proto jí mám tak rád." 
Chodil jsi (případně jak dlouho) do ZUŠ hrát na nějaký hudební 
nástroj? Hrál jsi také klasickou hudbu? 
„Od sedmi let jsem chodil к soukromému učiteli na kytaru. Tam jsem 
hrál hlavně doprovody к trampským písničkám. Ve dvanácti jsem 
s výukou и tohoto učitele skončil a dal jsem si na rok pauzu. Hrál 
jsem si jen doma pro radost, objevoval nové figury, akordy a 
melodie. Rok nato (tedy ve třinácti letech) jsem si uvědomil, že 
mě to baví až moc, než abych se v tom dál nerozvíjel. Začal jsem 
chodit na klasickou kytaru a zároveň jsme založili naši kapelu. 
Klasická kytara mě přestala bavit téměř okamžitě a já jsem hned po 
roce přestoupil na rockovou kytaru, kde jsem doteď a baví mě to 
mnohem víc, i když je to dřina." 
Ovlivňuje nějak tvé mimoškolní hudební vzdělání v ZUŠ a hraní v 
kapele tvou hudební výchovu ve škole? 
„Myslím, že určitě ano. Kdybych na žádný nástroj nehrál, měl bych 
to v hudebce o mnoho těžší, jako spousta lidí od nás ze třídy, 
kteří na nic nehrají." 
Dají se informace získané v hodinách HV využít při hraní v kapele? 
A naopak, dá se hraní v kapele využít v hodinách HV? 
„Ano, myslím, že se tyto dvě věci hodně prolínají. Naše hudba sice 
není moc založená na tom, že bychom ji nějak složitě vypracovávali 
(protože hrajeme to, co nás napadne, co se nám líbí a zní to 
hezky), ale ano, myslím že kdybych kapelu neměl, už bych z HV 
propadal. " 
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Co se týče poslechu tzv. vážné hudby - myslíš si, že díky hraní v 
kapele můžeš i této hudbě lépe porozumět? 
„Snad jen z části, spíš si myslím, že je to naopak, že díky vážné 
hudbě můžu porozumět ostatním žánrům. Ovšem v nějakých případech 
to platí i naopak." 
Jaké máte s kapelou hudební plány do budoucna? 
„Hrát, hrát a hrát. My vlastně ani moc plánů nemáme, spíš jsou to 
takové ty sny, hrát ve Slané castle nebo se třeba stát nejmladší 
nejslavnější kapelou na světě (náš průměrný věk je 14 let) . Já 
osobně, nevím jak kluci z kapely, hraji, protože mě to baví, ne 
snad proto, že bych z toho mohl mít spoustu peněz nebo že by to 
bylo v módě." 
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Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, jakou roli hraje hudba provozovaná 
na klubové scéně v životě adolescentů, jaké hudební a 
mimohudební faktory je při jejím poslechu ovlivňují a jaké 
žánry populární hudby jsou v současné době na klubové scéně 
mládeží nejvýrazněji preferované a proč. Dalším cílem bylo 
také zjistit význam aktivního muzikantství adolescentů (hraní 
v kapele) ve vztahu к hudební výchově a rozvoji jejich 
hudebnosti. 
Odborná literatura (Macek, 2003, Sedlák, 1989, Dorůžka 1978) 
potvrzuje, že poslech i aktivní provozování hudby hraje 
v životě mládeže velmi významnou roli, jelikož populární 
hudba zaujímá stabilní místo mezi volnočasovými aktivitami 
adolescentů, pomáhá při zařazení adolescenta do vrstevnické 
skupiny a má také nasporný vliv při diagnostice jednotlivců 
podle teorie: „řekni mi, co posloucháš, a já Ti řeknu, jaký 
jsi". 

Z dotazníku a z rozhovorů se studenty vyplynulo, že 
posluchači, kteří navštěvují klubové koncerty, patří mezi 
skutečné hudební příznivce, jelikož nevnímají hudbu pouze 
jako kulisu, ale jako vyjádření sebe sama, své příslušnosti 
ke skupině lidí se stejnými životními názory (skrze texty), 
se stejnými hudebními preferencemi, ale také s podobnými 
vnějšími atributy (módní projevy a celkový vzhled). 
Klubová scéna a alternativní žánry jsou také projevem revolty 
mladých lidí proti všemu, co má základ v masové hudební 
tvorbě, v přímočarých hudebních postupech a v komerci (pop), 
a proto jsou synonymem pro originální tvorbu. Posluchači této 
hudbě přiznávají podíl především na rozvoji jejich rytmického 
cítění (punk, hip hop), na vnímání témbrové složky hudby, 
nástrojového obsazení (ska) či harmonického vícehlasu (rock). 
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Charakteristickým rysem klubové scény je především amatérská 
scéna, a s tou úzce souvisí zakládání kapel na střední škole. 
Z rozhovorů se studenty, kteří se aktivně věnují 
nejvýraznějším žánrům naší klubové scény, vyplývá, že 
působení v kapele má nesporný vliv na jejich hudebnost, 
jelikož o hudbě a její struktuře více přemýšlejí, mají také 
lepší vztah к hudební výchově a klasické hudbě. Velký podíl 
má ovšem také fakt, zda prošli individuální nástrojovou 
výukou v hudební škole či nikoliv. 
Svým aktivním muzikantstvím studenti rozvíjejí celé své 
myšlení o hudbě. Začínající muzikanti si uvědomují význam 
tonálního, harmonického a rytmického cítění, a to v různé 
míře vzhledem к žánru, jakému se věnují. Všichni oslovení 
hudebníci kladou důraz na rytmické cítění, na nástrojovou 
souhru a na hudební originalitu. Tím, že se věnují tvořivé 
činnosti, dokáží lépe a kriticky vnímat ostatní žánry 
populární i vážné hudby. Ačkoli vážnou hudbu většinou 
neposlouchají, vykazují obdiv к jejím hudebním postupům a 
skladatelům a jsou vůči ní také otevřenější. V závislosti na 
vlastních hudebních zkušenostech pak na hudbě obdivují větší 
složitost (rock) či jednoduchost (punk, ska). Specifickým 
žánrem je hip hop, jehož hudební složka není produkovaná na 
klasické nástroje, ale přesto lze této hudbě přiznat podíl na 
rozvoji rytmického cítění a hudební tvořivosti „počítačové 
generace" adolescentů. 
Vzhledem к roli, jakou hraje populární hudba na klubové scéně 
v životě adolescentů, je třeba si znovu uvědomit její místo 
v hudební výchově, postupně budovat její silnější pozici ve 
výuce a snažit se o její propojenost s okruhem hudby jazzové 
a vážné. Návštěva klubových koncertů vedle výchovných 
koncertů z oblasti vážné hudby by mohla být začátkem a jedním 
z prvků moderní hudební výchovy. 
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Resumé (in English) 

The object of the graduation thesis was to find out what is 
the role of club music in todays youth's life, what musical 
and non-musical factors affect their reception of music, what 
music styles are preferred by young people and why. 
The dissertation deals with psychological aspects. Then it 
mentions the influence of media and also outlines the 
development of four most influencing genres in pop music 
(rock, punk, ska, hip hop). 
The next goal was to determine what is the importance of 
teenagers' active musicianship (playing in a band), regarding 
musical appreciation and building up their musicalness. 
The questionnaires and interviews with students emerge that 
the listeners who visit the concerts in clubs belong to the 
group of real music fans who don't perceive music only as 
a background. For them music embodies the way of self 
expression and it can also refers to their belonging to a 
peer group - a group of people with identical views of life, 
similar musical preferences but with alike appearance 
attributes too. 
The interviews with young musicians proved that joining a 
band has an undeniable effect on their musicalness. It is 
caused mainly by the fact that they think more deeply about 
music and its structure and also their attitude to musical 
appreciation as well as to classical music is better. 
The fact whether they experienced any musical instrument 
training at school or not has a considerable share in forming 
of this attitude. Being active players, the students are 
cultivating their general musical thinking. Young musicians 
realize the importance of tonal, harmonic and rhythmical 
feeling in varying degrees, depending on the genre they are 
interested in. 
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All informants who are musicians put the accent on rhythmical 
feeling (an accurate timing), instrumental co-operation and 
musical originality. 
Thanks to their own musical creative activity they are 
capable of better and critical perception of other types of 
music including pop music and classical music. 
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Příloha: 
DOTAZNÍK - POPULÁRNÍ HUDBA Jméno: / Věk: 

Jakou hudbu při poslechu preferujete? (vážná/ populární, uveďte př. ) Kolik hodin denně jejímu poslechu věnujete? 

Uveďte konkrétně kdo/co a jak Vás nejvíce ovlivňuje/ovlivňují při výběru poslechu populární hudby: 

učitelé/škola 

rodiče 

spolužáci, kamarádi 

výuka HV 

televize - hudební pořady 

radio (které? ) 

internet ( www... ) 

jiné 

Co si představíte, když se řekne „česká klubová scéna"? 

Co pro Vás znamená pojem „klubová kapela? 

Souhlasíte s názorem, že lidé hrající v klubových kapelách jsou oproti velkým „pop-star" více civilní, tudíž bližší svým 
posluchačům? Proč? 

Navštěvujete hudební festivaly? (Pokud ano, které? ) Souvisí nějak s klubovými kapelami? 

Navštěvujete pražské kluby? Pokud ano, jak často? 

Jaké kluby znáte? Uveďte název, příp.zaměření. 

Které kapely byste zařadil/a pod pojem „klubové"? 

Jaké klubové kapely preferujete? ( rock, jazz, punk, pop, hip-hop, ska. . . ) Uveďte názvy. 

Doporučte 1 či více klubů, který by podle Vás měli studenti navštívit v rámci vyučování HV. Zdůvodněte, proč se Vám 
líbí. 

Na zadní stranu mi napište cokoli o sobě a svém vztahu к populární hudbě, o návštěvách koncertů, 
o čemkoli, co souvisí s hudbou (např. zda zpíváte, hrajete na nějaký nástroj - doma, v kapele..): '/• 
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