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Anotace
Diplomová práce Chování posluchačů hudby z generace Y v době digitální distribuce
hudby se zabývá procesem poslechu hudby a zvyklostmi s ním spojenými u posluchačů z
generace Y. Digitální doba přináší posluchačům nové kanály, jejichž prostřednictvím je
možné hudbu poslouchat, jako jsou streamovací služby (Spotify, Apple Music a další),
weby umožňující poslech hudby, online rádiové vysílání nebo formát MP3.
Jako výzkumná metoda byl zvolen kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných
rozhovorů, které byly vedeny se vzorkem deseti respondentů.
Cílem této diplomové práce je nastínit reflexi posluchačského chování respondentů. Práce
se snaží zachytit jejich pohled na používání různých kanálů pro poslech hudby a na jejich
pozitivní a negativní stránky. Věnuje se také tomu, jak si posluchači vybírají interprety a
skladby k poslechu, jak přicházejí k nové hudbě a jak přistupují ke sdílení hudby na
sociálních sítích. Otázkou, kterou se snaží tato práce zodpovědět, je také, jakou roli pro
posluchače z generace Y v dnešní době hrají fyzické hudební nosiče.
V závěru práce jsou uvedeny poznatky, které byly získány výzkumem, jejich interpretace a
srovnání s předešlými výzkumy a publikacemi, které se zabývají poslechem hudby v době
digitální distribuce hudby.

Annotation
The Master’s thesis Behavior of Generation Y music listeners in the age of digital music
distribution deals with the pocess of listening to music and habits connected to it among
generation Y music listeners. Digital age provides music listener with new channels to
listen to music such as streaming services (Spotify, Apple Music etc.), music websites,
online radio broadcasting or MP3 format.
The research method used in this Master’s thesis is qualitative research in the form of
semi-structured interviews which were led with the sample of ten respondents.
The aim of this Master’s thesis is to outline the reflection of respondents’ music listening
behavior. It tries to capture their viewpoint of use of music channels and their positive and
negative aspects. It also focuses on how music listeners choose interprets and songs, how
they discover new music and what is their approach to sharing music on social networks.
Another question also is what is the role of physical music media for Generation Y music
listeners.

Findings gained from the research are presented in the last part and they are compared with
other researches and books on the similar topic.
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Úvod
Hudba jako forma umělecké činnosti člověka má tak velký zásah, že bychom těžko hledali
člověka, kterého se hudba žádným způsobem nedotýká a nepřichází s ní do styku. Hudba
nás obklopuje v každodenním životě. Setkáváme se s ní, ať už ji sami aktivně vyhledáváme
a posloucháme, nebo ne. Je součástí veřejného prostoru, ale i dalších uměleckých forem,
jako je divadlo, tanec nebo audiovizuální tvorba.
V průběhu let se mění dominující hudební žánry, přicházejí zcela nové a některé můžou
být naopak na ústupu. Stejně tak se mění i kanály, skrze které můžeme hudbu poslouchat.
Zatímco prarodiče moji a mé generace poslouchali v mládí hudbu pravděpodobně hlavně z
gramofonových desek, naši rodiče ji poslouchali z magnetofonových pásek a později
kazet, my jsme ji poslouchali z CD a dnes už máme možnost poslouchat ji v digitálním
prostředí prostřednictvím online streamovacích služeb, aniž bychom vlastnili fyzický
hudební nosič.
Každé médium, které nám umožňuje poslech hudby, je specifické a nese s sebou různá
omezení, pozitiva i negativa. A právě tyto aspekty určují, jakým způsobem jednotlivá
média k poslechu hudby využíváme a jak nás tato média ovlivňují při výběru a poslechu
hudby. To mě přivedlo k otázce, jakým způsobem ovlivnila a ovlivňuje digitální distribuce
hudby naše chování jako posluchačů hudby, naše preference, výběr. Mění se těmito
technologickými možnostmi i to, co pro nás hudba znamená? To, co je pro nás v hudbě
důležité? Jak si vybíráme, co si pustíme?
Tato změna přináší řadu otázek, na které bych ráda v rámci této diplomové práce našla
odpověď. Proto jsem si jako téma své diplomové práce zvolila chování posluchačů hudby z
generace Y v době digitální distribuce hudby. Cílem mého výzkumu, který budu provádět
formou osobních polostrukturovaných rozhovorů, je zjistit, jak posluchači reflektují své
posluchačské chování a využívání kanálů k poslechu hudby. Na konci výzkumu bych měla
získat orientační vhled do této problematiky z hlediska posluchačů a posluchaček.
Rozhovory budu vést s respondenty patřícími do generace Y (zde vymezenou rokem
narození mezi lety 1985 a 1995), a to z toho důvodu, že předpokládám, že tito lidé za svůj
život zažili a aktivně využívali k poslechu několik druhů hudebních médií, a budou tak
schopni reflektovat svůj pohled na jejich specifika.
Jak z názvu této diplomové práce vyplývá, hlavní zaměření bude na digitální distribuci
3

hudby, potažmo na služby, které umožňují online streamování hudby. Díky online
streamovacím službám, v čele se službou Spotify, má každý jejich uživatel připojený k
internetu k dispozici miliony skladeb, okamžitě připravené k poslechu. V neplacené verzi
není nutné alba ani skladby kupovat, jsou k poslechu zdarma. Pokud nechce být posluchač
rušen reklamami mezi skladbami a vybere si placenou verzi, platí za časový úsek, po který
má službu k dispozici, nikoliv za alba. Neplatíme už za konkrétní desku, píseň nebo
interpreta, platíme za možnost poslechnout si téměř cokoliv. Je možné, že toto nepřeberné
množství možností poslechu nás ovlivňuje při výběru? Posloucháme ještě vůbec konkrétní
interprety a alba nebo jsou pro nás už důležitější jiné aspekty hudby, jako třeba nálada a
tempo? To jsou témata, která bych chtěla v rámci svého výzkumu otevřít.
Vzhledem k tomu, že budu provádět kvalitativní výzkum, nebudu se snažit získat data
zobecnitelná na celou zkoumanou skupinu. Budu hledat vzorce chování posluchačů,
souvztažnosti a kategorie posluchačů. Tento výzkum by následně mohl sloužit jako
podklad pro kvantitativní výzkum, který by dokázal na základě získaných dat nabídnout
zobecnitelné výsledky.
Oproti diplomové tezi došlo u mé diplomové práce k drobné změně v názvu, a to na
Chování posluchačů hudby z generace Y v době digitální distribuce hudby. K této úpravě
došlo na základě konzultace s vedoucí práce pro dosažení jednoznačnosti významu názvu.
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Teoretická část
1 Teoretické uvedení do hudební problematiky
Abych se mohla detailněji věnovat tématu chování posluchačů hudby, v této kapitole
nejprve teoreticky uvedu problematiku hudby, její role v lidském životě a její distribuci
posluchačům.

1.1 Pojem hudba a původ hudby
Najít jednu jasnou a ucelenou definici pojmu hudba, na které by se autoři obecně
shodovali, je nemožné. Český muzikolog Jiří Fukač uvádí k definici pojmu hudba
následující: „Hudbou je takové zvukové dění, které lidský subjekt přijímá a chápe v jeho
specifické strukturnosti, tj. v jeho odlišnosti od neuspořádaných zvukových dějů i
kvalitativně jinak uspořádaných zvukových struktur mimolidského i lidského původu.
Pokud člověk vyhodnotí některé z těchto jiných dějů či struktur jako hudbu, činí tak na
základě jejich podobnosti s hudebními strukturami, jež povstaly z jeho vlastní kreativity.“1
Z toho vyplývá, že hudbu od ostatních zvukových impulsů můžeme oddělit jednak tím, že
je tvořena lidskou činností, jednak tím, že je tvořena s určitým cílem, tedy nikoliv zcela
náhodně. Zjednodušeně jako hudbu můžeme označit lidskou dovednost, činnost a
schopnost ztvárnit podle norem hudebního myšlení procesy svého vědomí ve smyslově
(sluchově) vnímatelných útvarech.2
Hudba v sobě obsahuje dva prvky, které jsou od sebe neoddělitelné – akustický materiál a
duchovní myšlenku. Tyto prvky jsou hudbě formou a obsahem a nemohou v rámci hudby
stát samy o sobě, ale jsou spojeny v jeden celek.3 Akustický materiál je autorem hudby
vybrán a uspořádán tak, aby nesl určitý duchovní význam. Charakter tónů a rytmu při tom
předurčuje duchovní myšlenku, již bude hudební dílo nést.4 Můžeme říci, že hudba je
tvořena svými estetickými a technickými vlastnostmi.
Samotné slovo hudba (muzika) je odvozeno od řeckého slova músiké, v němž je znatelný

FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy [online]. Olomouc, 1995,
s. 38-40 [cit. 2018-01-15]. Dostupné z:
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2016/SHK01a/um/Uvod_do_studia_hudebni_vedy.pdf
2
GEIST, Bohumil. Původ hudby. Praha-Bratislava: Supraphon, 1970, s. 35.
3
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2000, s. 11-13. ISBN 80-7106-238-3.
4
Ibidem, s. 11-13.
1
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odkaz k músa (múza).5
Pro vznik hudby jakožto lidské činnosti byla potřeba abstrakce a generalizace. K původu
hudby uvádí Bohumil Geist, že prvotním nástrojem využívaným k hudební činnosti byl
hlas. Pro vznik lidské hudební činnosti proto bylo nezbytné fyziologicky dostatečné
vývojové stádium lidského hlasu a také dostatečný rozvoj psychiky, která byla schopna
abstrakce.6 Počátky hudby proto Geist sleduje v homogenní podobě s řečovými projevy, od
nichž se následně hudba vydělila v okamžiku, kdy byla lidská psychika schopna této
reflexe. První hudební projevy byly pravděpodobně již u pračlověka (přičemž jasný časový
horizont Geist neuvádí). Tyto projevy měly zřejmě rituální a duchovní funkci, díky nimž
hudba pomáhala člověku v jeho boji o přežití.7

1.2 Role hudby v lidském životě
Hudba je nositelem celé škály funkcí a zaměření na určité funkce vyvolává žánrovou
diferenciaci hudební produkce.8
Zde jsou uvedeny základní okruhy funkcí umění, jež můžeme zároveň vztáhnout k hudbě
jako k jednomu z projevů umělecké činnosti. Jedná se o typologie podle psychologa Jiřího
Kulky9:
Biologické funkce – funkce, které stimulují smyslové orgány a některé psychické a
fyzické procesy. Můžou podněcovat fyziologickou relaxaci či tonifikaci. Ovlivňují
fyziologické funkce. Mezi tyto funkce můžeme zařadit například funkci hudby jako nástroj
uvolnění, stimulace těla, kterou přináší hudební rytmus apod.10
Psychologické funkce – tyto funkce hrají nejvýznamnější roli. Může se jednat o funkce
kognitivní,

expresivní,

formativní

a

výchovné,

emocionálně

motivační

či

psychoterapeutické. Jednou z vlastností a schopností hudby je reprezentovat realitu. To
znamená, že může například vyjadřovat svět forem, dynamičnost procesuálního dění,

Ibidem, s. 11
GEIST, Bohumil. Původ hudby. Praha-Bratislava: Supraphon, 1970, s. 41-48
7
Ibidem, s. 40-51
8
FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 1991, s. 46.
ISBN 80-210-0245-X.
9
KULKA, Jiří. Psychologie umění. Praha: Grada, 2008, s. 21-23. Psyché (Grada). ISBN
978-80-247-2329-7.
10
DENORA, Tia. Music in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s.
17-19. ISBN 0-521-62206-9.
5
6
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niternost lidské subjektivity či mysli.11 Hudba je také prostředkem k vyjádření, ať už
reality či sebe sama. Hudba je bezpochyby využívaná pro své terapeutické až katarzní
účinky, ať už z pohledu producenta či recipienta hudby.
Sociální funkce – ty se týkají mezilidské komunikace a fungování jedince v rámci
společnosti. Umění je zdrojem sociální interakce a sociální identifikace člověka. Další
funkcí může být i funkce reprezentativní, názorová nebo ideologická. Výsledky uměleckoestetické činnosti můžeme považovat za samostatné komunikační typy. Jednotlivé typy
estetické komunikace se od sebe liší charakterem a funkcí komunikovaných zpráv. V
hudebním komunikačním aktu vystupuje stejně jako v klasickém komunikačním modelu
producent, který vysílá zprávu směrem k recipientovi.12 Hudba může sloužit i jako
prostředek sebeidentifikace v rámci společnosti, například prostřednictvím ztotožnění s
jednotlivými žánry, potažmo subkulturami, a s názory, které tyto představují a zastupují.
Ekonomická funkce – vzniká spolu s komodifikací uměleckého díla, tzn. ve chvíli, kdy se
stane umělecké dílo předmětem tržní směny. U hudby jsou klasickým příkladem
komodifikace hudební nosiče, vstupenky na živou hudební produkci či hudba jako předmět
autorského díla.
Kulturní funkce – určují umění jako nositele základních vzorců chování určitých
kulturních okruhů, formují a dotvářejí naše prostředí a nesou estetickou funkci.
Spirituální funkce – umění je v tomto smyslu nositelem symbolického významu ve
smyslu náboženském, filozofickém, rituálním či magicko-kultovním.13 Velkou roli hraje
hudba v náboženském světě, kde doprovází řadu ceremoniálů, aktů, rituálů, svátků. V
křesťanském světě se jedná například o využití v rámci modliteb, mší, svatebního obřadu
nebo křesťanských svátků. Spirituální význam můžeme vidět například u původních
kmenů v Africe, kde je hudba neoddělitelnou součástí rituálů.

1.3 Distribuce a konzumace hudby
1.3.1 Recepce, percepce a apercepce
Hudební recepci definuje Fukač jako „aktivitu osvojování vytvořených hudebních
FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 1991, s.
51. ISBN 80-210-0245-X.
12
Ibidem, s. 52-56
13
KULKA, Jiří. Psychologie umění. Praha: Grada, 2008, s. 21-23. Psyché (Grada). ISBN
978-80-247-2329-7.
11
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syntagmat jediným příjemcem (recipientem) nebo celým okruhem příjemců. Dialektiku
produkování a recepce můžeme generalizovat i v tom smyslu, že tváří v tvář tomu kterému
vytvořenému hudebnímu syntagmatu se stává recipientem každý subjekt, tedy nejen běžný
posluchač-konzument, ale i producent jako první recipient svého výtvoru a samozřejmě též
reprodukční hudebník.”14 Z dalšího hlediska na hudební recepci nahlíží polská
muzikoložka Zofia Lissa15. Vnímá ji jako ucelený soubor postojů, dojmů a reakcí, který
dominuje v daném období na daném území a na úrovni společenské a národní. Hudební
recepci považuje tedy za intersubjektivní proces. Hudební recepce je tak nedílnou součástí
hudební historie. Jak uvádí v jednom ze svých esejů: „[hudební recepce] rovněž
spolurozhoduje o celku hudební kultury v každé epoše a má vliv na její ostatní faktory v
daném čase a prostředí. Dějiny každého umění jsou nejenom dějinami tvorby a
interpretace, ale nemenší měrou i dějinami recepce, vnímání, tj. dějinami vědomí
posluchače, vývojem jeho postojů k umění.”16 Hudební recepce má vliv i na samotné
hudební dílo. Jednou z možností je reakce skladatele a interpreta (především) na vnímání
hudby posluchači. Na jeho základě může autor hudební dílo či interpretaci upravit, aby je
posluchači přijímali lépe. Do jisté míry se tak autorem díla stává i interpret a samotný
posluchač. V takovém případě se myšlenky díla a jejich účinky řídí vkusem interpreta i
recipienta.17 Nepochybně je ale hudební produkce ovlivněna tím, jakou hudbu poslouchá
sám autor. Hudba, se kterou přijde autor do styku, jeho tvorbu může ovlivňovat a prvky
nebo charakter této hudby se můžou promítnout do jeho vlastních děl.
Hudební recepce je proces, ve kterém probíhají dvě základní fáze: hudební percepce
(vnímání) a apercepce (ve smyslu uvědomování si). Percepce je fáze, kdy jedinec vnímá
hudbu na úrovni smyslových orgánů (sluchových receptorů). Ve fázi apercepce se u
jedince vytváří responzivní reakce na hudební podnět. Dochází tak ke zpracování
informace, kterou příjemci hudba předává a k reakci na ni. Je ovlivněna subjektivním

FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 1991, s.
36. ISBN 80-210-0245-X.
15
LISSA, Zofia. Nové studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1982, s. 136-138.
16
Ibidem, s. 135.
17
KREJČA, Tomáš. Základní pojmy tektoniky a obecná strukturační schémata jako
analytický nástroj. HAVLÍK, Jaroslav. Rozumět hudbě: sborník vybraných příspěvků z
kolokvia Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence a intuice pořádaného KTDH
HAMU 26.11.2014 v Praze. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2015, s. 54-55.
ISBN 978-80-7331-376-0.
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aspektem a na hudební podnět je nahlíženo spíše z komplexního hlediska.18 Jedná se o
individuální hudební prožitek. Fázi zpracování označujeme jako interpretaci. Jako
interpretaci můžeme ovšem označit i aktivitu hudebníka, který hudbu reprodukuje, protože
ji reprodukuje vlastním způsobem.19
Poslech hudby je možné rozdělit do několika úrovní. Ty jsou ovlivněny mírou a kvalitou
komunikačních a společenských schopností posluchače, motivací k poslechu hudby (ty
vycházejí především z funkcí hudby, viz výše). Dále je jedním z faktorů, jestli posluchač k
hudbě přistupuje z pozice pozorovací nebo vžívací.20
Hudební psychologie a sociologie rozlišuje několik typů poslechu hudby s ohledem na
různá kritéria21:
Neurčitý vs. určitý typ - za neurčitý typ je považován způsob, při němž posluchač hudbu
vnímá smyslově a vjemy prožívá. Můžeme říct, že tento způsob je více emoční. Určitý typ
naproti tomu pohlíží na hudební vjem z hlediska jeho strukturnosti a je zpravidla podmíněn
hudebním vzděláním a znalostí teorie hudby. Někteří autoři tyto typy označují jako citové
a racionální22, přičemž citovou nebo intuitivní rovinou je myšleno vnímání hrubých obrysů
melodiky, změny hustoty, tempa, pulsace, hrubé formy, dynamiky, celkové atmosféry a
výrazu hudby. V racionální rovině posluchač sleduje vlastní vyjadřovací možnosti hudby,
jako jsou forma, práce s tématem, styl, historické pozadí, instrumentace, harmonická
složka, kvalita interpretace a další. James Mursell tyto dva typy označuje jako emocionální
a intelektuální.23 Kromě toho ale poslech dělí v tomto smyslu na třetí typ - motorický. Ten
se vyznačuje motorickými reakcemi (například napětí a uvolnění těla) na tonálně-rytmické
schéma poslouchané hudby.
Intrasubjektivní, asociativní, objektivní a charakterizující typy - intrasubjektivní typ je
založen na osobním vnímání na základě vnitřních počitků jedince. Asociativní typ pracuje
se schopností seskupovat vjemy do určitých celků a hledat v nich souvislost a návaznost.
FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 1991, s.
36. ISBN 80-210-0245-X.
19
Ibidem, s. 36-38
20
Ibidem, s. 36-38
21
Ibidem, s. 88-89
22
FORRÓ, Daniel. Počítače a hudba. Praha: Grada, 1994, s. 34-35. Musitronika. ISBN 8085623-57-9.
23
MURSELL, James. The Psychology of Music. Westport: Greenwood Press, Publishers,
1971, s. 218-219. ISBN 8371-4500-7.
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Objektivní typ je vázán na hudební strukturu. Charakterizující typ sleduje výrazové a
citové prvky a vlastnosti hudebního projevu.
Druhy hudebního poslechu je ovšem možné definovat i na základě jiných aspektů. Výše
jsou uvedeny pouze některé z nich.

1.3.2 Hudební záznam
Prostředky, které umožnily zaznamenávat hudbu, přinesly ve světě hudby a jejím vnímání
velkou změnu. První způsob uchovávání hudby byl pouze na bázi zapamatování si
představy hudební struktury, v dalším stupni přišel na řadu notový zápis, později technický
zvukový záznam a nové formy zvukového záznamu (např. digitální záznam).24
Ačkoli notový záznam umožňuje uchovat strukturální podstatu hudebního díla, jak už bylo
řečeno, nedokáže zaznamenat interpretaci hudebního díla a zvukovou podobnu díla, kterou
je možné vnímat sluchovými receptory. Notový záznam poskytuje kódování, jehož pomocí
je možné zaznamenat technickou strukturu hudebního díla. Umožňuje zaznamenat tóny,
rytmus, dynamiku, ale obsahuje možnost záznamu jen pro některé prvky a kvality. U aktu
zaznamenávání hudby pouze prostřednictvím paměti vyvstává problém nedokonalé
spolehlivosti paměti a zkreslení vzpomínek (vlivem času, selektivní paměti apod.).
Lidé se proto snažili najít způsob, jak zaznamenat pro následnou reprodukci zvukovou
podobu hudby. Rozlišujeme několik typů hudebního záznamu. Základně můžeme rozdělit
záznam zvuku na analogový a digitální. Analogové typy můžeme dále dělit na mechanický
záznam a magnetický záznam. Zde uvedu nejvýznamnější typy zvukového záznamu od
počátků úspěšných pokusů.

1.3.2.1 Analogový záznam zvuku
Fonograf
První skutečný záznam zvuku, který bylo možno i reprodukovat, se podařil Thomasi
Alvovi Edisonovi v roce 1877. Zaznamenal píseň „Mary Had A Little Lamb” na cínový
válcový fonograf. Princip fonografu byl takový, že do točícího se válce byl jehlou vyrýván
ve spirálově vedené drážce kód zvukového signálu. Hloubka rýhy ve válci odpovídala
akustickému tlaku zvukové vlny. Technologii si Edison nechal o rok později patentovat. O

FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 1991, s.
39-40. ISBN 80-210-0245-X.
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podobný princip záznamu zvuku se pokoušeli i další vědci, ale Edisonovi je přisuzován
první významnější úspěch s tímto přístrojem. Používal se zejména na přelomu 19. a 20.
století, a to především v Evropě a Americe.25
Gramofon
Dalším stádiem v zaznamenávání zvukového signálu byl gramofon, který uvedl v roce
1888 Emil Berliner. I tato technologie využívala mechanického záznamu, a to na desku, do
které hrot vyrýval rýhu na základě impulsu rezonátoru. Na rozdíl od cínového válce, u
kterého záznam probíhal v rámci hloubkové dimenze, šlo zde o horizontální záznam.
Později se desky vyráběly lisováním. První desky používaly pouze jednu stranu, ale
později se pro záznam začala využívat i druhá strana. Desky byly otáčeny nejprve díky
pérkovému motoru poháněnému manuálně klikou, později výrobci přešli na indukční
motor. Materiál, ze kterého se vyráběly gramofonové desky, se postupně měnil. Hojně se
používaly desky šelakové, nakonec se přešlo na desky z vinylu, který se ukázal být
vhodnějším materiálem, ten se začal používat ale až v 50. letech 20. století. Nespornou
výhodou pozdějších gramofonových desek byla možnost sériové výroby lisováním, což
také výrobu výrazně zlevnilo. Do záznamu na gramofonové desce ovšem nešlo zasahovat.
Zvukový kód tak byl nesen samotným médiem už od jeho vzniku.26 Gramofony začaly
postupně nahrazovat fonografy a v období konce druhé světové války nad nimi začaly
převažovat. V průběhu let se měnily rozměry a rychlost otáček desek. Šelakové desky se
zpočátku (použití zhruba do 50. let) vyráběly nejčastěji ve velikosti 10 a 14 palců a s
frekvencí 78 otáček za minutu. V druhé polovině století, kdy bylo běžnější použití vinylu,
byly produkovány zejména desky 6-8palcové s 45 otáčkami za minutu - tzv. single play
(SP), dále to byly 10palcové desky s otáčkami 33 za minutu - extended play (EP) a největší
14palcové desky se shodnou frekvencí otáček - long play (LP).27

28

Vinylové desky se

hojně využívaly až do doby, kdy přebraly jejich popularitu novější technologie, v
posledních letech ovšem jejich popularita opět stoupá. Například ve Spojených státech se
zvýšil za posledních 10 let podíl prodaných gramofonových desek z 1 % z celkového
SCHOENHERR, Steven. Recording Technology History [online]. 2005 [cit. 2017-1206]. Dostupné z: https://bit.ly/2IbWMVe
26
MOJŽÍŠ, Vojtěch. Zvukový záznam v hudebním archivu. Opus Musicum [online]. 2014,
46(3), 46-61 [cit. 2018-01-27]. ISSN 0862-8505. Dostupné z: http://bit.ly/2DPViAP
27
SCHOENHERR, Steven. Recording Technology History [online]. 2005 [cit. 2017-1206]. Dostupné z: https://bit.ly/2IbWMVe
28
KADLEC, Lukáš. Historie záznamu zvuku [online] [cit. 2018-01-06]. Dostupné z:
https://bit.ly/2G0DErg
25
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prodeje fyzických hudebních nosičů na současných 10 %.29
Magnetofon
Jako další zásadní médium přišel magnetofonový pás. Ačkoli první magnetofony vznikly
už ve 30. letech, v době války se jeho užití pro záznam zvuku a hudby dostalo do pozadí a
výrazněji byl rozšířen až v polovině 20. století. Tato technologie fungovala na principu
převedení zvukových kmitů na elektrické, ty následně zmagnetizovaly vrstvu na pásce, na
kterou byla nanesena vrstva magnetizovaného oxidu uhličitého. Zpočátku se používaly
pásky vyrobené z oceli, následně se využívala jako podklad papírová vrstva, poté se přešlo
na pásky složené z acetylcelulózy a nakonec se jako nejvhodnější ukázala pružná, ale
pevná podložka z polyesteru. Páska se rovnoměrně posouvala štěrbinou záznamové hlavy.
Elektroakustický přehrávač (magnetofon) při reprodukci přehrál prostřednictvím
magnetické snímací hlavy zvukový signál zakódovaný těmito elektrickými kmity.30 Na
rozdíl od gramofonu technologie magnetofonu uživateli umožňovala zasahovat do
nahrávky. Bylo možné přemazat již nahraný záznam novým záznamem, páska se dala
stříhat a napojovat podle potřeby.31 Nejprve byly magnetofonové pásky ukládány na cívce,
v 60. letech je začaly nahrazovat pásky navinuté v plastové kazetě.
Technologie záznamu zvuku a hudby na magnetofonovou pásku byla také významná pro
celý nahrávací průmysl a vývoj hudby. Páska umožňovala editovat již nahraný zvuk a dál s
ním pracovat. Zlom nastal ve chvíli, kdy americký hudebník a vynálezce Les Paul (mimo
jiné spolutvůrce kytary Les Paul) přišel jako první s technologií vícestopého nahrávání.
Páska byla ve své šířce rozdělena na více stop, na něž bylo možné nahrávat jednotlivé
zvukové stopy. Tyto nové možnosti se významně promítly do podoby tehdejší hudby. Ke
kvalitě zvuku přispěla zásadně nová technologie Dolby, která dokázala výrazně redukovat
šum v záznamu.32

HOGAN, Marc. Is Vinyl’s Comeback Here to Stay? Pitchfork [online]. [cit. 2018-0124]. Dostupné z: https://pitchfork.com/features/article/is-vinyls-comeback-here-to-stay/
30
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2000, s. 521. ISBN 80-7106-238-3.
31
KARHUT, Tomáš. Vývoj technických prostředků pro záznam zvuku: Přednáška. In:
Multimediální technologie (KIN/UMT) [online]. 2017 [cit. 2017-12-06]. Dostupné z:
https://bit.ly/2IpHRtD
32
MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2000, s. 521. ISBN 80-7106-238-3.
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1.3.2.2 Digitální záznam zvuku
Kompaktní disk CD
S příchodem technologie záznamu zvuku a hudby na CD skončila analogová doba a
nastoupila éra digitální. Pro technologii záznamu na CD byl nezbytným předpokladem
rozvoj počítačových technologií jako takových. První kompaktní disk byl na trh uveden v
roce 1982. Digitalizace v hudebním záznamu přinesla mnoho výhod. Médium CD je
možné snadno vyrábět v průmyslové velkovýrobě, došlo k redukci šumu a tím zkvalitnění
zvukového záznamu. CD poskytuje větší kapacitu a úpravy záznamu a stop jsou opět
jednodušší než u magnetofonové pásky. Výhodou je také menší rozměr CD, který
umožňuje snadnější skladování. K přehrávání CD je možné využít samostatný CD
přehrávač nebo počítač. Zvuk je na CD zaznamenán ve spirálové stopě vedené od středu ke
kraji a pouze z jedné strany disku. Na rozdíl od analogového zvuku, jehož křivka je spojitá,
digitální záznam převádí tuto spojitou křivku do nespojené soustavy bodů (okamžitých
hodnot amplitud). Záznam funguje v binární počítačové soustavě. Kompaktní disk je v
mechanice snímán zespoda bezkontaktně pomocí laserového paprsku. Díky tomu při
přehrávání nedochází k mechanickému opotřebení média v takové míře jako u
gramofonové desky nebo magnetofonové pásky a má tedy delší životnost.33
Pro přehrávání CD může uživatel zvolit počítač, domácí přehrávač či discman jakožto
obdobu walkmanu pro přehrání audiokazet.
S digitalizací analogový záznam nevymizel zcela, existují nahrávací studia a hudebníci,
kteří analogové nahrávání využívají dosud kvůli jeho vlastnostem a specifickém rázu
zvuku, jedná se ovšem opět pouze o okrajové využití.
MP3
Dalším milníkem v hudebních nahrávkách a kanálech určených k jejich poslechu se stal
hojně využívaný formát MP3. Byl vyvinut v německém Fraunhoferově institutu Dr.
Karlheinzem Brandenburgem. MP3 nazývaný také MPEG Audio Layer 3 je formát
digitálního souboru, který umožňuje záznam zvuku komprimovat na zlomek (zhruba jednu
desetinu) objemu dat obdobného záznamu na CD. Kvalita zvuku při této kompresi zůstává
přijatelná, nicméně ke ztrátě dochází. Formát MP3 ze souboru odstraní velké množství dat
KARHUT, Tomáš. Vývoj technických prostředků pro záznam zvuku: Přednáška. In:
Multimediální technologie (KIN/UMT) [online]. 2017 [cit. 2017-12-06]. Dostupné z:
https://bit.ly/2IpHRtD
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a zachovává pouze ta, která jsou nezbytně nutná pro srozumitelnou reprodukci zvukového
signálu. Zvuková kvalita je také jeden z důvodů, proč je tento formát kritizován. Díky
tomu, že MP3 formát dokáže pojmout tak velké množství zvukového záznamu při tak
malém objemu dat při porovnání s CD, získal si velkou popularitu u hudebních
posluchačů. Nespornou výhodou je, že MP3 formát zabírá na hard discu počítače daleko
méně místa, je tedy možné skladovat více souborů.34 Hudbu ve formátu MP3 je možné
přehrávat na počítači, domácích přehrávačích, hudbu je možné vypálit na CD, ale zásadní
posun přišel s osobním přenosným MP3 přehrávačem. Ten se na rozdíl od předchozích
obdobných zařízení (walkman, discman) vyznačuje opět menšími rozměry, a tudíž i
snadnější manipulovatelností.
Obrovskou změnou, kterou soubor MP3 přinesl do hudebního byznysu, je vydělení
samostatné písně jako prodejní komodity. Podíváme-li se na kanály hudby a média
využívaná do nástupu formátu MP3, vidíme, že hudba byla konzumentovi doručována
vždy v ucelených celcích v podobě CD, desky, kazety, tedy média, které obsahovalo více
skladeb. I u vydaných singlů nebyla na nosiči pouze jedna skladba. S nástupem MP3
formátů si může ale posluchač zakoupit i samostatnou píseň, aniž by měl celé album, ze
kterého píseň pochází. Další změnou je posun od fyzického hudebního nosiče, který se do
té doby využíval, k nefyzickému formátu. Hudba spolu s formátem MP3 přestala být
hmatatelnou komoditou.
Spolu se snadnou distribucí v online prostředí se objevil také problém nelegálního
stahování. Někteří uživatelé sdílejí a stahují hudbu bez ohledu na autorská práva, která se k
hudebním nahrávkám vztahují. To ovlivnilo negativně celý hudební průmysl, prodeje CD
ale i hudebních nahrávek celkově. Ve chvíli, kdy uživatelé dostali možnost stahovat hudbu
zdarma, neměli už všichni posluchači potřebu hudební nahrávky kupovat.35 Ačkoli
nelegální kopírování a sdílení hudby se objevovalo už dříve, se sdílením hudby na
internetu byla změna pro hudební průmysl citelnější.

1.3.2.3 Rozhlas
Vedle technologií využívaných k záznamu hudby se paralelně vyvíjel další kanál velmi
GÜNDÜZ, Uğur. Digital Music Format Mp3 as a New Communications Technology and
the Future of the Music Industry. Scientific Journal of Humanistic Studies [online]. 2012,
4(7), 202-207 [cit. 2018-01-27]. ISSN 2066-8880. Dostupné z: https://bit.ly/2K70WOt
35
LYNSKEY, Dorian. How the compact disc lost its shine. The Guardian [online]. 2015
[cit. 2018-02-01]. Dostupné z: https://bit.ly/2I6mhqK
34
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významný v oblasti poslechu hudby, a to rozhlasové vysílání. Technologie umožňovala
rozhlasové vysílání poměrně dlouho před tím, než byla spuštěna první rozhlasová stanice.
Bezdrátový přenos lidského hlasu byl proveden už v roce 1906 ve Spojených státech
Reginaldem Fessendenem. Krátce nato se stalo oblíbeným přijímání a vysílání zvukových
signálů mezi amatérskými nadšenci. Rozvoj technologie zbrzdila první světová válka,
během které bylo využití technologie radiofonů a radiotelegrafů pod kontrolou a bylo
zakázáno využití pro soukromé účely. První rozhlasová stanice byla proto spuštěna až v
roce 1920. Jednalo se o americkou stanici KDKA. O dva roky později bylo spuštěno
vysílání rozhlasu i v Evropě.36 Rozhlasový přenos umožnil také živě vysílat hudební
produkci. Zpočátku se v rozhlasu vysílaly především kusy klasické hudby. První celostátní
vysílání v USA proběhlo v roce 1926 (koncert Newyorského symfonického orchestru).37
Největší rozmach zažilo rozhlasové vysílání ve 30. letech. Rostlo množství posluchačů i
rozhlasových stanic. Největší popularitě se těšilo ve Spojených státech, kde bývá toto
období označováno také jako zlatá éra rozhlasu. Vedle hudební produkce bylo vysíláno
stejně jako dnes i mluvené slovo (rozhlasové hry, zprávy, rozhovory apod.). Nástup
rozhlasu jako masového média do domácností měl vliv na posluchače i z psychologického
hlediska. „Rozhlasovou komunikaci charakterizuje interpretativnost a prostorovost,
dynamičnost (časovost) a sugestivnost, nepřetržitost a okamžitost, masovost a dostupnost,
zároveň ale i důvěrnost a komornost percepce, která však nevylučuje kvalitativně odlišný
kolektivní poslech.”38
S tím, jak přibývalo množství rozhlasových stanic, se začaly profilovat dle vysílaného
programu. Vztáhneme-li tuto profilaci na stanice s převahou hudební produkce, vydělily se
dle hudebních žánrů. Tyto kategorie stanic korespondují s trhem posluchačů a jejich
hudebním vkusem. Od počátku rozhlasového vysílání se změnilo využití a příležitosti
poslechu. Zatímco zpočátku bylo rádio využíváno jako hlavní médium, ke kterému
posluchači přistupovali jako k hlavní činnosti a poslech byl také společenskou, potažmo
rodinnou sdílenou záležitostí, postupem času tuto roli v domácnostech nahradila televize a
rádio se stalo druhotným médiem, které vytváří zvukové (hudební) pozadí pro jinou
ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech
1923-1939. Praha: Karolinum, 2003, s. 17-18. ISBN 80-246-0624-0.
37
ROSS, Alex. Zbývá jen hluk: naslouchání dvacátému století. Praha: Argo, 2011, s. 244.
Zip (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-257-0558-2.
38
ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech
1923-1939. Praha: Karolinum, 2003, s. 25-26. ISBN 80-246-0624-0.
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činnost. S tím se také poslech rozhlasu stal spíše individuální činností než skupinovou.39
Dnes je poslech rozhlasu možný na klasických rozhlasových přijímačích, které přijímají
signál FM (frekvenční modulace) či AM (amplitudová modulace), také v online prostředí.
Online vysílání není na rozdíl od klasických rozhlasových frekvencí omezené rozsahem
frekvence, která udává možný počet stanic. V online rozhraní vzniká neomezené množství
možností rozhlasových stanic. Také náklady na vysílání se s novou technologií snížily, což
umožnilo vysílat i nezávislým stanicím. Řada rozhlasových stanic tak dnes vysílá pouze
prostřednictvím internetu. Další stanice, které fungují i v rozhraní FM/AM, používají jako
doplnění i online verzi vysílání.

1.4 Specifika distribuce a konzumace hudby v digitálním prostředí
Posun technologických možností přinesl i snahu člověka složit hudbu prostřednictvím
programu, který by samostatně komponoval na základě naučených algoritmů. Jeden z
prvních takových pokusů vytvořil vědec W. Reitman. Prostřednictvím heuristického
programu naučil počítač procesy, které se podobají procesům, které člověk vytváří při
řešení neúplně postavených problémů. Vědec získal od skladatele popisy postupů, které
skladatel používá při skládání fugy a tyto procesy poté převedl do počítačového programu.
Při pokusu se ukázalo, že je nutné, aby počítač ovládal hudební nauku. Počítači byl
poskytnutý programovací jazyk a následně počítač dokázal vytvořit jednoduchou melodii,
harmonii a kontrapunkt.40
Jak se proměňovaly a vyvíjely technologie umožňující zvukový záznam a jeho reprodukci,
měnil se s nimi i způsob využívání zvukových médií. Jedním aspektem je možnost
přenášení přehrávacích zařízení. První gramofony byly příliš rozměrné a těžké na to, aby
se s nimi dalo snadno manipulovat. Poslech hudby proto byl možný zpravidla v místě, kde
se přehrávač nacházel. S příchodem elektrických gramofonů byla manipulace s nimi
jednodušší, pořád ovšem nebyla tak snadná. Zároveň byl posluchač omezen tím, že k
přehrávání potřeboval elektřinu pro napájení zařízení. Technologie magnetofonu byla v
tomto ohledu velkou změnou. V průběhu let a vývoje této technologie se začaly objevovat
kromě velkých přehrávačů určených k přehrávání v domácím prostředí i čím dál tím menší
HENDY, David. Radio in the global age. Malden, MA: Blackwell Publishers, c2000, s.
168-170. ISBN 0-7456-2069-8.
40
COHEN, Joel. Teorie informací a hudba. Nové cesty hudby: sborník studií o novodobých
skladebných směrech a vědeckých názorech na hudbu. Praha: Státní hudební vydavatelství,
1964, s. 210-212.
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přehrávače, které bylo jednodušší převážet. Vrcholem v manipulovatelnosti se staly
přehrávače typu walkman. Ty byly uvedeny na trh společností Sony v roce 1979. Walkman
byl revoluční v tom, co už vyplývá i z jeho názvu. Již před walkmanem se objevily
přehrávače, které se daly přenášet (například stereobelt a boombox), svými rozměry a
manipulovatelností se ovšem přehrávači walkman nemohly vyrovnat. I to přispělo k
obrovské popularitě, kterou si walkman vydobyl. Na něj poté navázali výrobci s
přehrávačem discman, který umožňoval obdobné využití pro přehrávání CD. Hudbu ve
formátu MP3 bylo nejprve možné přehrávat v počítači, s možností vypálit si hudbu na CD
přišla i možnost přehrávat je na některých přehrávačích discman a velkým posunem byl
samostatný přehrávač MP3, který umožnil poslech daleko většího objemu hudby a také
delší výdrž baterie. Prvním přenosným MP3 přehrávačem bylo zařízení MPMan F10 od
korejské firmy Saehan Information Systems, které bylo uvedeno na trh v roce 1998.41

1.4.1 Streamovací služby
Pro současné technologické možnosti poslechu hudby jsou charakteristické tři základní
prvky, a těmi jsou digitalizace, konvergence a interaktivnost.42
Velké možnosti v distribuci hudby přinesl formát MP3 a masivní rozšíření internetu. V
roce 1999 vznikl první předvoj dnešních streamovacích služeb, web Napster, který
umožňoval sdílení hudby peer-to-peer. Web mezi sebou používali američtí vysokoškolští
studenti ke sdílení MP3 souborů zdarma. Oblibu si mezi uživateli získal, kromě možnosti
sdílení běžných MP3 souborů, také díky raritním a těžko sehnatelným verzím písní.43
Tím, že se stal web hojně využívaným ke sdílení hudby, se dostal také do povědomí
profesionálů hudebního byznysu. Některá hudební vydavatelství a umělci začali vnímat
sdílení hudby jako porušování autorského práva a uvědomovali si ušlý zisk, který z tohoto
sdílení plyne. Čtyři měsíce po spuštění webu podala na web žalobu Asociace amerického
nahrávacího průmyslu (zkráceně RIAA). Následně podali na Napster žalobu také zástupci
hudebníků Dr. Dre a Metallica, poté co na web unikly jejich pracovní verze nahrávek. Na
základě soudního rozhodnutí byl web Napster dva roky po svém spuštění nucen ukončit
SMITH, Tony. Ten years old: the world's first MP3 player. The Register [online]. [cit.
2018-02-02]. Dostupné z: https://www.theregister.co.uk/2008/03/10/ft_first_mp3_player/
42
HENDY, David. Radio in the global age. Malden, MA: Blackwell Publishers, c2000, s.
48. ISBN 0-7456-2069-8.
43
BREWSTER, Will. Musicology: The History of Music Streaming. Mixdown [online].
[cit. 2018-02-09]. Dostupné z: https://bit.ly/2KacD7h
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svou činnost. V tu chvíli měl web přes 21 milionů aktivních uživatelů.44 V roce 2003 přišla
firma Apple se službou iTunes Store, která umožňovala nákup a stažení hudby. Ve stejném
roce byla založena také sociální síť Myspace, která zprodředkovávala virtuální spojení
mezi profesionály z hudebního, filmového či jiného uměleckého průmyslu a jejich
fanoušky. Myspace umožnil i méně známým alternativním umělcům oslovit velké
množství fanoušků za minimum nákladů. Největší popularitu a masivní využívání zažila
síť Myspace od poloviny nultých let. Poté její roli začala částečně přebírat sociální síť
Facebook, která Myspace předběhla v počtu uživatelů v roce 2008.45 Na rozdíl od
Facebooku se Myspace zaměřoval především na hudební průmysl a jeho fanoušky. Web
například obsahoval aplikaci na přehrávání hudby a umožňoval umělcům streamovat
hudbu zdarma.
V roce 2002 byla spuštěna první placená on-demand streamovací služba Rhapsody. V roce
2005 byl v USA spuštěn web Pandora, který na základě toho, jakou hudbu si posluchač
pouští, dokázala navrhnout tipy na novou hudbu, která by se mu mohla líbit. Po 8 letech
provozu měl web 200 milionů uživatelů. Touto službou se také inspirovaly pozdější
streamovací služby, které také nabízejí posluchačům nové interprety na základě historie
přehrávané hudby.
V současné době existuje celá řada streamovacích služeb, které umožňují poslech hudby
online. Tyto služby se souhrnně označují jako streamování hudby on-demand (na
vyžádání). Obecně jsou charakteristické tím, že prostřednictvím internetu umožňují
posluchači poslech celé skladby bez nutnosti stažení souboru do zařízení. Streamovací
služby můžeme rozdělit na dva základní typy - ad-supported stream a subscription stream.
Ad-supported stream (s reklamou) je pro uživatele zdarma a je financován z reklam, které
jsou vloženy mezi poslech, případně zobrazovány. Subscription stream (předplatné) je
placená služba, která je bez reklam. Podle údajů z poloviny roku 2017 byly
nejpoužívanějšími stramovacími službami Spotify, Apple Music, Google Play Music,
Deezer a Amazon Music Unlimited.46
BREWSTER, Will. Musicology: The History of Music Streaming. Mixdown [online].
[cit. 2018-02-09]. Dostupné z: https://bit.ly/2KacD7h
45
WILKINSON, David a Mike THELWALL. Social network site changes over time: The
case of MySpace. Journal of the American Society for Information Science and
Technology [online]. 2010, 61(11), 2311-2323 [cit. 2018-02-10]. DOI: 10.1002/asi.21397.
ISSN 15322882. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.21397
46
LÁSKA, Jan. Spotify má 140 milionů aktivních uživatelů za měsíc a nadále kraluje
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V tuto chvíli má tedy posluchač pro poslech hudby několik možností: nákup fyzického
nosiče (CD, vinyl, kazety), nákup digitálního hudebního nosiče a on-demand streamovací
služby.47 Vedle uvedených legálních způsobů samozřejmě nesmím opominout nelegální
způsoby získávání hudebních nahrávek (kopírování fyzických nosičů, nelegální sdílení
digitálních nosičů). Streamovací služby přinesly zcela nový pohled na hudební nahrávku
jako produkt. Zatímco dříve vystupovaly hudební nosiče (ať už fyzické nebo digitální) jako
samostatná komodita, za kterou posluchač platil, placené streamovací služby poskytují
novou variantu, namísto platby za konkrétní skladbu nebo album uživatelé platí za
možnost přístupu do „hudební knihovny” většinou po nějaký časový úsek, během kterého
mají k dispozici všechny obsažené skladby a alba. Streamovací služby vedle standardního
poslechu umožňují také další rozšiřující možnosti poslechu, jako je například vytváření
playlistů nebo customizovaný rádiový typ poslechu. Posluchači mají přístup k většímu
množství hudby než dříve, umělci mají zase snadnější možnosti ke kontaktování
posluchačů. Změnu, kterou nahrávací průmysl za poslední dvě dekády prošel, shrnuje
ředitelka Mezinárodní federace hudebního průmyslu Frances Moore takto: „Od fyzických
nosičů k digitálním, od stahování hudby ke streamování, od vlastnictví k přístupu. Hudební
průmysl nyní pracuje na další probíhající transformaci: od let úpadku k udržitelnému
růstu.”48
Ovšem i streamování hudby s sebou nese jistá negativa. I když příjmy ze streamů rostou,
některé hudební streamovací služby stále negenerují firmám zisk (včetně Spotify). Téměř
všechen obsah je k dispozici i v bezplatných variantách služeb. Umělci se ohrazují kvůli
nízkým platbám od společností a ušlým ziskům, stále se objevují spory o autorská práva
některých skladeb a někteří umělci na protest pro streamovacím službám neposkytují svoji
tvorbu pro jejich využití. Dlouhodobě jsou v tomto směru slyšet například JAY-Z nebo
Taylor Swift.49 Rozruch vyvolala i Beyoncé při vydání posledního alba Lemonade, které
poskytla výhradně službě TIDAL.50
streamování hudby. Mobilmania.cz [online]. [cit. 2018-03-01]. Dostupné z:
https://bit.ly/2wuimTm
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BuzzAngle Music 2017 U.S. Report. BuzzAngle Music [online]. 2018 [cit. 2018-03-01].
Dostupné z: https://bit.ly/2pWz6Mz
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Global Music Report 2017: Annual State of the Industry. IFPI [online]. 2017 [cit. 201803-13]. Dostupné z: http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf
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TIFFANY, Kaitlyn. A history of Taylor Swift’s odd, conflicting stances on streaming
services. The Verge[online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://bit.ly/2rdVhMN
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SINGLETON, Micah. Beyonce’s new album Lemonade won’t stream on other platforms
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Spotify
Spotify je digitální streamovací služba, umožňující stream audio nahrávek, videa a
podcastů. Základními funkcemi, kterými se služba prezentuje, jsou vyhledávání a
procházení skladeb, získávání doporučení prostřednictvím personalizovaných nástrojů,
které vycházejí z preferencí a chování uživatelů v rámci aplikace (Release Radar, Discover
Weekly, Daily Mix apod.). Další funkcí je možnost personalizovaného rádia. Aplikace má
také ambici propojování uživatelů na podobném principu jako sociální sítě (nabízí i
propojení s facebookovým účtem) - vytváření sítě a sledování přátel a profilů, které
uživatele zajímají, a sledování jejich aktivity a jejich playlistů. Služba Spotify je k
dispozici pro různá digitální zařízení - počítač, telefon (pro iOS i Android), tablet,
audiosystémy, chytré televize a autorádia. Spotify neumožňuje uploadování souborů z
vlastní kolekce.51
Pro běžného uživatele existují dvě základní verze produktu, Spotify Free (ad-supported) a
Spotify Premium (subscription). Oba produkty poskytují neomezený přístup do hudební
knihovny, Spotify Premium umožňuje oproti verzi zdarma navíc přehrávání bez reklam,
stahování skladeb do digitálního zařízení, vyšší kvalitu zvuku, na mobilních zařízeních
navíc neomezené přeskakování skladeb a přehrávání skladeb v libovolném pořadí.
Subscription verze stojí měsíčně 9,99 $, tj. cca 206 Kč.52

53

Spotify poskytuje některý

obsah pouze předplatitelům, nejedná se ovšem o exkluzivní obsah.
Podle údajů společnosti z konce roku 2017 nabízí služba Spotify knihovnu o velikosti více
než 35 milionů audio nahrávek a 2 miliardy playlistů. Počet aktivních uživatelů Spotify je
159 milionů, přičemž 71 milionů uživatelů používá placenou verzi. Aplikace je dostupná
na 65 světových trzích.54
Spotify bylo uvedeno na trh v roce 2008, a to pouze pro evropský trh. Jeho zakladateli jsou
Daniel Ek a Martin Lorentzon, jejichž cílem bylo využít digitální technologie a vytvořit
díky nim produkt, který bude pro uživatele zajímavější než nelegální sdílení a stahování
anytime soon. The Verge [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://bit.ly/2IrTjVK
What is Spotify?. Spotify Support [online]. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z:
https://support.spotify.com/is/using_spotify/the_basics/what-is-spotify/
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hudby. Po třech letech působení na evropském trhu firma expandovala do USA.55
Apple Music
Apple Music je streamovací služba provozovaná společností Apple. Je kompatibilní jak s
produkty společnosti Apple (Mac, Apple TV, Apple Watch, systém iOS), tak s dalšími
zařízeními (počítač, systém Android, audiosystémy Sonos). Knihovna skladeb obsahuje
podle údajů firmy 45 milionů položek. Apple Music na rozdíl od Spotify je služba pouze v
subscription verzi. V současné době56 je služba nabízena na první tři měsíce zdarma, po
třech měsících za cenu 149 Kč měsíčně. Apple Music obsahuje funkci poslechu skladeb v
offline režimu, součástí knihovny jsou původní pořady, exkluzivní obsah a koncerty,
uživatelé mají přístup k rádiu Beats 1, které vysílá nepřetržitě, pořady jsou moderovány
známými hlasateli nebo populárními umělci. I Apple Music umožňuje a podporuje
propojování uživatelů v rámci sítí. Uživatelé mohou sledovat, jaké skladby a umělce jejich
kontakty poslouchají. Pro větší personalizaci přehrávané hudby aplikace vybízí uživatele k
tomu, aby označili u jednotlivých žánrů, potažmo interpretů, jestli se jim tato hudba líbí,
nebo ne. Součástí aplikace jsou také stejně jako u Spotify playlisty. Na rozdíl od Spotify
aplikace umožňuje nahrávání hudebních souborů z vlastní knihovny.
Aplikace Apple Music byla spuštěna v roce 2015 a navázala na předchozí úspěšný produkt
společnosti Apple určený k přehrávání hudby iTunes. Jako benefit oproti jiným
streamovacím službám nabízí posluchačům některá alba nebo singly v exkluzivní premiéře
nebo raritní nahrávky (Taylor Swift, Drake).57 V roce 2017 ale od exkluzivního obsahu
začala upouštět.
Google Play Music
Aplikace Google Play Music je streamovací služba společnosti Google, která byla uvedena
na trh v roce 2011. V současné době knihovna obsahuje podle údajů Googlu 40 milionů
skladeb.58 V roce 2016 byla uvedena inovovaná verze s novými funkcemi. Aplikace
analyzuje hudební chování a vkus posluchače a podle něj nabízí personalizované playlisty.
SWANSON, Kate. A Case Study on Spotify: Exploring Perceptions of the Music
Streaming Service. MEIEA Journal [online]. 2013, 13(1), 207-230 [cit. 2018-03-11].
Dostupné z: https://bit.ly/2KOTTuV
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Cena služby pro jednotlivce je stejná jako u Apple Music, tedy 149 Kč měsíčně. Dále
existuje ad-supported varianta, která je zdarma. Obě verze poskytují možnost uploadovat
do vlastní knihovny až 100 tisíc položek a poslech na všech zařízeních. Zatímco v
neplacené verzi je poslech omezený, placená verze umožňuje stahování hudby pro offline
poslech, libovolné přeskakování skladeb a personalizované rádiové vysílání.59 Placená
verze je také propojená se subscription službou YouTube Red (bez reklam).
Aplikace jsou kompatibilní s mobilními telefony (iOS, Android) a s počítači v rámci
webového prohlížeče. Google Play Music využila na podporu uvedení služby na trh
exkluzivní obsah (The Rolling Stones, Pearl Jam).
Deezer
Deezer nabízí vyzkoušení aplikace na 1 měsíc zdarma. Měsíční předplatné vyjde na 165
Kč. Součástí aplikace je funkce Flow, která funguje podobně jako personalizované nástroje
ostatních aplikací a na základě poslechové historie a preferencí posluchače připravuje
individuální playlisty. Dále je možné vytvářet vlastní playlisty a poslouchat i playlisty
ostatních uživatelů. Offline přehrávání umožňuje pouze verze Premium+. Bezplatná verze
obsahuje reklamy, nižší kvalitu zvuku a v telefonech omezenou nabídku skladeb. Hudební
knihovna Deezeru obsahuje podle údajů společnosti 53 milionů skladeb, je tím pádem
nejrozsáhlejší ze všech hudebních streamů. Také Deezer obsahuje některé exkluzivní kusy,
zejména živé záznamy. Aplikace funguje na počítačích, mobilních zařízeních,
SmartWatch, televizích, v rámci her, na vybraných audiosystémech a v autorádiích.60
Jako předchůdce Deezeru byl v roce 2006 spuštěn web Blogmusik, založený Francouzem
Danielem Marhelym. Následující rok byl Blogmusik relaunchován na web Deezer, který
umožňoval legální streamování hudby. V současnosti je k dispozici na 180 světových
trzích.61
Amazon Music Unlimited
Cena měsíčního předplatného je stejná jako u Spotify, tedy 9,99 $, resp. 206 Kč. Služba
nabízí offline poslech, neobsahuje reklamy a umožňuje neomezené přeskakování skladeb.
VIJAYAN, Jaikumar. Revamped Google Play Music to Use Machine Learning to
Suggest Songs. EWeek[online]. 2016, 11, 10 [cit. 2018-03-17]. ISSN 1530-6283. Dostupné
z: https://bit.ly/2I1irTH
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Amazon neuvádí konkrétní počet položek, které obsahuje knihovna, proklamuje pouze
neurčité „desítky milionů”.62 I Amazon Music Unlimited je dostupný na všech chytrých
zařízeních. Služba byla spuštěna v roce 2016 v návaznosti na předchozí produkt Amazon
Music Prime, který ovšem neobsahoval tolik funkcí a disponoval knihovnou se 2 miliony
položek.
Další služby
Kromě výše zmíněných streamovacích služeb existuje celá řada dalších aplikací
využívaných k online hudebnímu poslechu. Jednou z nich je například TIDAL, kterou
vlastní hudebník JAY-Z spolu s dalšími hudebníky, je tedy první streamovací službou
vlastněnou přímo umělci. Hlavní důraz je u TIDALu kladen na exkluzivní obsah, kvalitní
bezztrátové přehrávání hudby a vyšší platby umělcům. Obsahuje také videa. Další
podobnou službou je SoundCloud založený v roce 2010. Tento web se stal populární pro
snadnou distribuci tvorby zejména nemainstreamových umělců.
Na americkém trhu je velmi populární aplikace Pandora. Ta vznikla původně spíše jako
personalizované rádiové vysílání, v loňském roce byla ale přidána i placená varianta
streamu on-demand. V České republice k dispozici není.
Jako samostatná kategorie jsou pro poslech hudby využívány také služby streamující videa,
v čele s YouTube.

2 Jedinec a společnost v digitálním prostředí
Současnou, hypermoderní společnost, popisuje Gilles Lipovetsky jako jedince, kteří jsou
„informovanější i méně strukturovaní, dospělejší i nestabilnější, méně ideologičtí i
poplatnější módním trendům, otevřenější i ovlivnitelnější, kritičtější i povrchnější,
skeptičtější i naivnější zároveň.”63 Lipovetsky současnou společnost vnímá jako plnou
protikladů a nestálou. Současný duchovní život vidí jako méně pevný, méně stálý a méně
sebejistý, nelze to však považovat za čisté negativum, protože na druhé straně vnímá větší
otevřenost k odlišnostem, důkazům a argumentacím jiných jedinců a výraznější
tolerantnost.
Současná společnost je dle Lipovetského posedlá výkonností a technikou. Uvádí, že
vlivem modernizace společnosti technika zapříčinila vymizení veškerých hodnot a
Amazon Music Unlimited. Amazon.com [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z:
https://www.amazon.com/gp/dmusic/promotions/AmazonMusicUnlimited
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společnost se proto musí potýkat s novou podobou nihilismu, zde označovanou jako
neonihilismus.64
Psychologické a fyziologické vlivy
Velmi kriticky se k problematice nových technologií, nových médií a jejich vlivu na
člověka vyjadřuje německý psychiatr Manfred Spitzer. „Pasivita před obrazovkou a návyk
na narušování pozornosti při počítačových hrách prokazatelně vyvolávají poruchy
pozornosti,”65 komentuje Spitzer. Poruchu pozornosti ve své knize chápe jako ztrátu
sebekontroly. Neschopnost sebeovládání a nemožnost ovlivnit situaci podle něj vede ke
vzniku stresu.
Spitzer varuje před užíváním nových médií zvláště u dětí. Staví se proti zavádění počítačů
a nových technologií do výuky, protože nad jejich pozitivní přínos a možnosti v rámci
vzdělávání staví jejich negativní dopad na vývoj dítěte a dospívajícího, a to, jak už bylo
řečeno, zejména kvůli aspektům jako snižování sebekontroly, roztříštění pozornosti a stres.
Bylo také dokázáno, že užívání digitálních médií u dětí způsobuje méně časté zapojení do
volnočasových aktivit se spolcích a kroužcích.66
Vlivem nových technologií je řada úkonů v lidské činnosti přesunuta z činnosti vlastní a
vlastní iniciativy na technická zařízení, která tyto činnosti můžou nahradit. Tato pasivita v
úkonech má vliv na rozvoj částí mozku, které jsou v dané činnosti využívány. Zároveň se
tolik nepromítnou do naší paměti. „Není-li [člověk] emočně vtažen do příslušných
činností, hloubka jeho myšlenkového pochopení může být malá a paměťová stopa v mozku
nemusí být trvalá. Biologické struktury lidské CNS (centrální nervové soustavy) jsou
evolučně přizpůsobeny celému organismu člověka, jsou sladěny s emocemi a bez
vynaložené námahy v procesu učení sofistikované kulturní prostředí ignorují. Nerozvíjejí
se, zůstávají konstantní, nebo dokonce upadají.”67
Používání digitálních médií také ovlivňuje spánek. Podle studií má užívání digitálních
médií, především ve večerních hodinách, přímý vliv na kvalitu spánku a s větším užíváním
LIPOVETSKY, Gilles. Hypermoderní doba: od požitku k úzkosti. Praha: Prostor, 2013,
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nových médií se pojí i větší výskyt poruch spánku. Nehledě na to, že právě používání
elektronických zařízení, jako jsou počítač, tablet nebo smartphone, ve večerních hodinách
často upřednostňujeme na úkor času věnovaného spánku.68
Multitasking
Jako jeden z hlavních aspektů života člověka v digitální době uvádí Spitzer multitasking,
potažmo mediální multitasking: „Náš život v ‘digitálním věku’ se vyznačuje především
tím, že ustavičně děláme spoustu věcí najednou: vyhledáváme informace na počítači,
posloucháme hudbu, píšeme na mobilu textové zprávy a při tom všem vlastně právě čteme
nějaký článek v novinách.”69
Na používání médií u dětí a mladistvých se zaměřila americká studie Kaiser Family
Foundation z roku 2005. Ta zjišťovala souběžnost užívání médií u věkové skupiny od osmi
do osmnácti let. Výzkum zjistil, že 15 % respondentů používá většinou více než dvě média
zároveň. Nejvyšší podíl paralelního používání jiného média se vyskytl při vyřizování emailů (přes 80 % času), surfování na internetu a psaní SMS (přes 70 % času). U poslechu
hudby bylo jiné médium využíváno v přibližně 30 % času.70
Na základě další studie (provedené na Stanfordově univerzitě) Spitzer upozorňuje na to,
jak člověka ovlivňuje používání více médií zároveň. Studie ukázala, že jedinci, kterým je
vlastní mediální multitasking, mají větší problémy s vyloučením nedůležitých podnětů ze
svého prostředí.71 Pokud někdo umí dobře zpracovávat více podnětů najednou, nedokáže
další podněty potlačit a ty jej proto více rozptylují.
Sociální kontakt
Moderní technologie dokáží společnost komunikačně přibližovat, nabízí nové prostředky
mezilidského kontaktu a množí se frekvence těchto kontaktů.72 Sociální sítě mění sociální
schopnosti jedinců. Jsme zvyklí více než dřív komunikovat online a méně tváří v tvář, což
mění sociální vybavenost. Digitální média umožňují provádět sociální kontakt na
SPITZER, Manfred. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum.
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anonymnější úrovni než v reálné komunikaci tváří v tvář. Anonymita takové komunikace
může vést k větší otevřenosti v porovnání s obdobnou situací mimo digitální svět. Online
interakce může také sloužit k nacvičení chování, které pak člověk aplikuje v offline
komunikaci.73
Dřívější odhady předpokládaly, že v online prostředí bude pro uživatele velkým lákadlem
jeho nevizuální kvalita, což umožňuje uživatelům oprostit se od svých fyzických vlastností
a určit si vlastní online identitu. S užíváním digitálních médií se ovšem tento odhad
nenaplnil, alespoň ne zcela. V rámci sociálních sítí naopak převažuje výrazný trend
vizualizace včetně zobrazování vlastních identit (i když nesmíme opominout snahu
upravovat a vylepšovat tyto vizuální podoby).74
Informační společnost
Dnes dochází k rozvoji informačních technologií. Kdykoli, když používáme digitální
média, naše aktivita je zaznamenávána. Co vyhledáváme na internetu, jaké stránky
navštěvujeme, kolik času na nich strávíme, na které odkazy klikáme, jaké zprávy píšeme a
komu je píšeme, jakou posloucháme hudbu, jaké si prohlížíme fotky, co na internetu
kupujeme. Náš veškerý pohyb na internetu a naše veškeré chování může být zaznamenáno.
Internetové společnosti o nás dokážou zaznamenat a ukládat obrovské množství dat. Tato
data poté využívají společnosti k personalizování obsahu, který se nám na internetu
zobrazuje. V roce 2009 začaly personalizovat výsledky vyhledávání internetové
vyhledávače Google a Yahoo.75
Užívání internetových vyhledávačů má za důsledek to, že nejsme schopni ukládat tolik
informací do naší paměti, protože už to není potřeba. Mozek je tvárný orgán, který se
uzpůsobuje svému používání. Pokud tedy některé části nepoužíváme, jejich kapacita se
zmenší a naopak procvičováním ji dokážeme zvětšit. Internetové vyhledávače nám
umožnily vyhledávat nespočetné množství informací na internetu, a proto je pro nás méně
důležité tyto informace nést v paměti.76
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Pomíjivost
Gilles Lipovetsky popisuje současnou hypermoderní společnost jako „liberální společnost
charakterizovanou neustálými proměnami, prchavostí a flexibilitou, zcela nebývale
odtrženou od zásadních principů formujících moderní dobu, které se musely přizpůsobit
rytmu hypermoderní doby, aby zcela nevymizely.”77 Dnešního člověka označuje jako
homo consomator, tedy člověka konzumního. Konzumerismus se projevuje i v kulturních
statcích. Dřívější důraz kladený na trvalost vzpomínek a myšlenek dle něj ustupuje
pomíjivým a povrchním vzpomínkám, či spíše samému prožitku kulturní události
(koncertu, výstavy, představení).
Kultura je založena na požitku a prožitku tady a teď. Přítomnost a bezprostřední
uspokojování potřeb, potěšení a zábava jsou stavěny nad budoucnost. Jako příklady
projevů těchto tendencí Lipovetsky uvádí okamžitou spotřebu, zálibu v cestování,
rozptýlení a zábavu a absenci odříkání si statků či prožitků.78
Pomíjivost a prchavost světa v online prostředí je ovlivněna zejména extrémní rychlostí
přenosu dat a informací, která byla dříve nemyslitelná. Rozdílnosti můžeme velmi snadno
vidět u zpravodajství. Zatímco tištěná periodika se musí (logicky z povahy věci) vytisknout
a distribuovat čtenářům, v online prostředí můžou zprávy ke čtenáři putovat v reálném
čase.
Individualita
Hypermodernita je charakterizována sebereflexí, emocionálním individualismem a
hledáním identity. Dalo by se říci, že k významným hodnotám naší společnosti patří
individualizace životních podmínek, osobní štěstí a spokojenost, člověk jako svébytná
osobnost (individualita).79
Nová média nám tuto individualizaci a personalizaci umožňují. Samotná digitální zařízení
poskytují vlastní nastavení a výběr vzhledu, vlastností, využití. Znatelně je to vidět
zejména na mobilních telefonech. Ty dnes umožňují na rozdíl od těch dřívějších vytvoření
osobitého zařízení i z hlediska funkcionality, a to vlastním výběrem aplikací, které si do
telefonu stáhneme. Řada aplikací (ať už mobilních, počítačových nebo určených pro
LIPOVETSKY, Gilles. Hypermoderní doba: od požitku k úzkosti. Praha: Prostor, 2013,
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všechna zařízení) je vytvořena tak, aby si jejich uživatel sám určil jejich podobu nebo i
obsah (sociální sítě, RSS feed, hudební aplikace). Díky informacím, které je možné o
uživateli internetu sbírat, se ale individualizace projevuje i v marketingových nástrojích.
Jsme schopni cílit reklamu na konkrétní uživatele dle jejich chování, zájmů a preferencí.
Můžeme tedy říci, že nikdo z nás nemá stejný internet. Zatímco dříve fungoval proces
mediální komunikace jednosměrně od média směrem k uživateli, dnes je už proces
oboustranný. Konzument se může aktivně zapojit do procesu a sám si i může určit podobu
médií, která využívá.80
Příliš mnoho možností
Současná společnost a její kultura je velmi složitý organismus, který je pro většinového
pozorovatele čím dál tím více těžko pochopitelný. Informační technologie k tomu svého
uživatele ovšem ani nevybízejí. Nepodněcují intelektuální aktivitu a snahu pochopit jejich
fungování. Nabízí nepřeberné množství možností a informací, které jsou pro člověka těžko
pochopitelné a uchopitelné. Informace v hromadných sdělovacích prostředcích mohou být
mělké a ovlivněny komerčními zájmy. Pracují se zvídavostí člověka a schopností člověka
informace rychle přijímat a zase zapomínat.81
Možnost výběru je pro člověka důležitá, výběr tvoří jeden ze způsobů našeho vyjadřování
sebe sama. Podle názorů amerického psychologa Barryho Schwartze ale příliš velké
množství možností výběru způsobuje úzkost a může stát i jako jedna z příčin depresí.
Podle Schwartze jsou lidé šťastnější, pokud mají méně možností výběru.82
Digitální média jako nová droga 21. století
Internet a nová média dokážou způsobovat závislost. Spitzer rozlišuje dva stupně, a to
patologické užívání internetu a počítačovou závislost. Studie z roku 2011, kterou
vypracovali vědci z několika německých a nizozemských univerzit, zjistila u dospělé
populace (věkové rozpětí 14-64 let) závislost na internetu u 1,5 % respondentů. Muži
tvořili podíl o několik desetin vyšší než ženy. U respondentů závislých na internetu bylo
typické jeho užívání v nočních hodinách. Vyšší procento závislých bylo zjištěno mezi
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mladšími uživateli. Závislost se projevila u 2,4 % mladých lidí ve věku 14-24 let a u 4 %
ve věkové skupině 14-16 let.83
V rámci užívání internetu mají největší předpoklad k vyvolání závislosti taková média a
programy, které vytvářejí nějaký nečekaně pozitivní impuls svému uživateli. Takový
podnět totiž aktivuje v mozku buňky vytvářející pocit štěstí. Pocit štěstí je podle výzkumů
silnější, pokud je přítomen prvek náhody a nepředvídatelnosti. Z tohoto hlediska mají
největší předpoklad k vyvolání závislostí v rámci digitálních médií počítačové hry.84
Podle Davida Gillese, který se věnuje psychologii médií, je dnes pozornost v rámci
závislosti na digitálních médiích upírána zejména na to, jaké typy digitálních médií
používáme a jakým způsobem, přičemž se sleduje méně, kolik času těmto médiím
věnujeme.85
Užitek
Ačkoli většina aspektů a důsledků užívání digitálních médií zde uvedená má spíše
negativní konotace, nelze samozřejmě vnímat používání digitálních médií jednostranně.
Problémy vznikají zejména jejich nadužíváním nebo nesprávným užíváním. Existuje celá
řada výhod, které nám přinášejí, a způsobů, kterými nám usnadňují život. „Zvyšují nám
produktivitu práce, ulehčují život a představují velký zábavní faktor.”86
Jedním z hlavních rysů digitálních médií je podle Antonína Pavlíčka přenositelnost
elektronickou cestou, která z praktického hlediska přináší rychlost a nízké náklady.87 Díky
digitálním médiím se redukují bariéry, které jsou dány dimenzemi prostoru a času. Svět
napojený na internetovou síť se stává světem propojeným. Jsme schopni komunikovat v
reálném čase s člověkem, který se nachází na druhém konci světa, za minimální náklady.88
Podle Petruska a Balona „prudký rozvoj technických prostředků, zejména komunikačních,
které vytvářejí masovou ‚globální' společnost tím, že lidé na různých místech dozvídají v
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podstatě tytéž věci.”89 Joshua Meyrowitz například uvádí, že „elektronická média doslova
ničí jedinečnost místa a času.”90 „Potlačují také hranice a definice situací udržované
fyzickým prostředím.“91
Jak uvádějí Petrusek a Balon, elektronická média společnosti přinášejí všeobecnou osvětu
a vzdělání.92 Díky moderním technologiím má společnost snadnější přístup k informacím a
k více způsobům vzdělávání. Díky informačním technologiím se otvírají perspektivy
vzdělání například i lidem v oblastech, kde bylo v dřívější době nedostupné.93
Návrat ke kořenům
„Hypermoderní kultura je charakterizována oslabením usměrňujícího vlivu společenských
institucí a s tím souvisejícím zvyšováním nezávislosti jednotlivců na skupinových
požadavcích, ať už jde o rodinu, náboženství, politické strany či kulturu společenských
tříd.”94 Mizí proto jasně definované hranice, ve kterých se pohybujeme a překážky, které
nás omezují. Jedinec v hypermoderní době je nestálý a absence těchto ukotvovacích prvků
ve společnosti může vést k nerovnováze jedince a nejistotě místa ve společnosti. Podle
Lipovetského tato nejistota jedince ústí v psychosomatické problémy, které jsou dnes
častější, rostou případy depresí, úzkostí, pocity vlastní nedostatečnosti a nízké hodnoty.
Nehmatatelnost digitálního světa může být pro člověka frustrující. Naše práce, studium,
komunikace či zábava odehrávají často na displejích digitálních zařízení. I to může být
jednou z příčin toho, že vrací se po několika desítkách let oblíbenost haptických médií.
Zvyšuje se například podíl trhu s gramofonovými deskami v rámci hudebního průmyslu či
trh s analogovými fotografickými technologiemi.95
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3 Chování hudebních konzumentů - vybrané výzkumy a literatura
Obliba streamovacích služeb stále roste. Pro streamování hudby přišly dva zásadní zlomy v
roce 2016, kdy se stalo streamování na americkém trhu poprvé nejvyužívanějším
způsobem poslechu hudby, zároveň poprvé překonaly příjmy ze streamovacích služeb
příjmy z ostatních kanálů hudební distribuce.96
Podle údajů zprávy BuzzAngle Music97 sledující vývoj trhu v USA vzrostla meziročně
(2016 vs. 2017) konzumace hudby prostřednictvím online streamovacích služeb o 50,3 %.
Celkový hudební trh vzrost o 12,8 %, přičemž zásluhu na tom má právě především
streamování hudby, prodej alb (fyzických i digitálních nosičů) klesl o 14,6 %. Nárůst
ovšem zaznamenávají starší typy nosičů - vinyly (+ 20,1 %) a kazety (+ 136,1%),
vzhledem k absolutním číslům prodejů alb to ovšem trend celkových prodejů nemění. V
rámci on-demand streamů je využívanější formou předplacená služba před bezplatnou s
reklamami (zhruba čtyřnásobně). Rychlejší je také její růst (+ 57,5 % vs. 27,3 % u
bezplatné verze). Polovina streamovaných skladeb za rok 2017 byla starší 3 let, zhruba
jedna osmina byla 2-3 roky po vydání, čtvrtina 1-2 roky a osmina mladší 1 roku.
Chování hudebních posluchačů a roli hudby v našem životě americká socioložka Tia
DeNora ve své publikaci Music In Everyday Life.98 Uvádí několik způsobů využití hudby
v našem životě - například jako socializační prvek, pro ovlivnění nálady, chování nebo
psychosomatických stavů. Z jednoho z výzkumů vyplynulo ve vztahu k hudbě šest
základních tematických kategorií: paměť, duchovní hodnoty, smyslové záležitosti, změna
nálady, podpoření nálady a podpoření aktivit.99 Co se týče použití jednotlivých médií pro
poslech hudby, u odpovědí respondentů se dotýká uživatelského pohodlí při poslechu kazet
vs. CD, přičemž CD se jevilo jako pohodlnější médium pro snadný výběr konkrétní
skladby. V porovnání CD a rádia byl důvod pro zvolení CD možnost ovlivnit, jaká hudba
je reprodukována. DeNora uvádí také využití hudby jako podpůrné technologie v
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pracovním procesu nebo při fyzické aktivitě.100
S dynamickým vývojem na trhu s hudebními nahrávkami se nepotýkají pouze umělci, ale
také lokální prodejci hudebních nosičů. Zajímavé přístupy v řešení situace ukazuje studie z
univerzity v Oslu, která popisuje přístup na příkladech dvou norských distributorů. Jeden z
nich se obrátil ke staršímu médiu a zaměřil se na prodej vinylových desek. Zákazníkům
také poskytl živá vystoupení hudebníků v malokapacitních prostorách prodejen. Druhý
přístup byl zcela odlišný, jednalo se o vyvinutí streamovací služby, která ovšem stojí svým
přístupem proti tomu, jak funguje Spotify - hlavní myšlenkou bylo, že umělci musí být za
svou práci adekvátně zaplaceni, služba také nenabízela žádnou variantu poslechu zdarma.
Toto řešení vycházelo z nálady v norské společnosti a bylo také určeno pouze norskému
trhu. V obou případech bylo důležitým aspektem „osobní” propojení a vztah umělecfanoušek.101
Trendem v rámci hudebního streamu jsou playlisty, jejichž tvorbou se dnes zabývají i lidé
na profesionální úrovni, nejedná se tak pouze o fanouškovskou devizu. Playlistem s
největším počtem odběratelů se stal Spotify playlist RapCaviar, který zaznamenal přes 8
milionů followerů.102 Hudební stream také prohlubuje globalizaci hudebního průmyslu. V
současné době přicházejí streamovací společnosti se snahou integrovat do svých aplikací i
přehrávání videí a snaží se tím v rámci hudebního byznysu začít konkurovat serveru
YouTube. Objevují se ale také negativní aspekty tohoto kanálu. Jedním z nich je
přetrvávající otázka financování hudební produkce nebo také vzniku „falešných
interpretů”, jejichž skladby jsou vytvořeny pouze pro účely streamovacích služeb a jsou v
jejich vlastnictví. Tyto skladby jsou pak zařazovány do veřejných playlistů, aby z nich
streamovací společnosti generovaly zisk.103 Digitální doba zvyšuje také možnosti fanoušků
a amatérů zapojit se do hudebního světa a do ovlivňování dalších fanoušků. Roste jejich
role v ovlivňování posluchačů i při propagaci hudebních interpretů i produktů. Vytvářejí
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také alternativu k profesionálním hudebním publicistům.104
Jedním z aspektů streamovacích služeb je sociální konektivita mezi uživateli. Jak již bylo
uvedeno výše, většina hlavních služeb na trhu umožňuje uživatelům sledovat navzájem
svoji činnost v rámci aplikace, sdílet své preference a napojovat na streamovací aplikace
své profily ze sociálních sítí. Hudební nahrávky jsou ve streamovacích aplikacích vnímány
jako socializační objekt. Uživatelé se propojují dvěma směry - od sebe směrem k ostatním
(sdílením hudby) a naopak (vyhledáváním hudby). Ve výzkumu provedeném formou focus
group byly zjišťovány důvody, které motivují uživatele ke sdílení hudby i proti němu.
Ukázalo se, že uživatelé sdíleli hudbu, aby ovlivnili své kontakty, rozšířili jejich obzory a
ukázali jim nové tipy. Negativa sdílení viděli ve velkém množství nevyžádaných
informací, které na sociálních sítích vidíme, dalším argumentem proti sdílení bylo to, že
hudba je vnímána jako příliš osobní k veřejnému sdílení.105
Streamovacím službám (s důrazem na Spotify) i z pohledu spotřebitele se věnuje studie
uveřejněná v roce 2013 v MEIEA Journal.106 Zde bylo uvedeno, že 97 % posluchačů si
hudbu vůbec nekupuje, přičemž nejvýraznější byl tento trend u věkové skupiny 18-24 let.
Z této skupiny uvedlo 55 % respondentů, že používají on-demand streamovací služby.107
Jako hlavní výhody uvedli především pohodlné používání a kvalitu, někteří také redukci
financí, které za hudbu vydávali. 64 % respondentů v době výzkumu využívalo k poslechu
hudby pouze neplacené kanály. Většina respondentů tvrdila, že je streamovací služby
nějakým způsobem při zvycích v poslechu a nakupování hudby ovlivnily.
Se třemi respondentkami, které streamovací služby nevyužívaly, byl proveden výzkum
formou focus group za účelem zjištění jejich motivace k tomuto chování. Jedna
respondentka uvedla, že technologie se stále mění a má tedy dojem, že Spotify je pouze
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trend, který může rychle pominout. Podle ní by musela k poznávání nové technologie
vynaložit úsilí, které by se jí nevyplatilo.
Další respondentka o službě Spotify neměla příliš informací a zvažovala i, zda nejde o
formu internetového pirátství. Nabídka Spotify ji nezaujala vzhledem k tomu, že i bez jeho
používání přijde do styku s velkým množstvím nové hudby. Pro Spotify ve svém případě
neviděla využití. Pro poslední respondentku by použití Spotify nebylo praktické při jejím
nejčastějším poslechu hudby - na cestách a v autě, kde nemá připojení k WiFi a nemůže
využít verzi zdarma. Tato respondentka k poslechu hudby používala iTunes a důvodem
proti zakoupení Premium verze byla cena (5 $ za iTunes vs. 10 $ za Spotify Premium).
Nebyla také spokojená s možnostmi objevování nové hudby.
Zjištění v rámci focus group nastínila některé možné překážky k získání nových uživatelů
Spotify - vysokou cenu, závislost na připojení k internetu, skepsi ke službě s ohledem na
neustále se měnící trendy v digitálním světě.
O digitálních kanálech hudby hovoříme od vzniku audio CD, přes formát MP3 po současné
streamování hudby. Digitální hudba proměnila přístup posluchačů k hudbě i její využití.108
Studie ukazují, že variace příležitostí, situací a způsobů poslechu hudby s digitálními
technologiemi narůstají. Jednotlivé způsoby konzumace hudby jsou také spojeny s
konkrétními situacemi. Jedním z ukazatelů tohoto trendu je pode Nowaka například použití
různých kanálů distribuce hudby pro různé hudební žánry.109 V britské studii byly
sledovány vzorce hudebního chování v průběhu let, a tedy i s přihlédnutím k rozvoji
nových technologií, u mladých lidí ve věku 14-24 let. V roce 2009 bylo zjištěno, že ačkoli
online stahování hudby je stále oblíbené, narůstalo i nakupování CD. 85 % respondentů
tehdy uvedlo, že by byli ochotni platit za neomezenou možnost stahování hudby. Ve studii
o dva roky později bylo uvedeno, že u posluchačů stále přetrvává význam „vlastnit”
hudbu, pokleslo ovšem nelegální stahování hudby, což autoři výzkumu přičítají nástupu
streamovacích služeb. V těchto dvou výzkumech, které od sebe dělily dva roky, se také
výrazně změnil počet lidí, kteří by v případě, že by používali streamovací službu, využívali
i nadále weby ke sdílení hudby (peer-to-peer, např. Napster). Zatímco v roce 2009 by v
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takovém případě nevyužívalo peer-to-peer weby 34 %, v roce 2011 to bylo už 74 %.110
Nowak také provedl několik rozhovorů, aby zjistil chování a motivace posluchačů, některé
rozhovory v průběhu let opakoval. Jeden z respondentů změnil své chování hudebního
konzumenta z 80-90 stažených alb měsíčně (rok 2011) na zhruba polovinu (rok 2014).
Uvedl, že hudbu má uchovanou na hard-disku, ale nevyužívá ji. Jiná respondentka jako
důležitý faktor při stahování hudby uvedla přístup k internetu. Zatímco v roce 2010 bydlela
ve městě a měla neomezené internetové připojení, v roce 2014 se její situace změnila, po
přestěhování na venkov měla omezené internetové připojení. Tato technologická
determinace proto výrazně ovlivnila její chování v rámci stahování hudby.111 Nowak také
uvádí, že i přes masivní digitalizaci hudby a nárůst používání streamovacích služeb je pro
posluchače stále významný aspekt vlastnictví hudebního média.
Detailně se poslechu hudby v digitální době také studie uveřejněná v Journal of New
Music Research z roku 2016.112 Ta zjišťovala chování a preference při poslechu hudby u
necelých 600 respondentů. Jako nejčastější kanály pro poslech hudby uváděli respondenti
vlastní sbírky hudby v počítači a vlastní sbírky v přenosných zařízeních, dále rádio, fyzické
nosiče a online služby (seřazeno dle obliby). Výzkum zjistil s růstem věku respondentů
vyšší oblibu rádia, u mladších respondentů rostla naopak obliba poslechu na počítači a
přenosných zařízeních. Při dotazování na nejčastější aktivity, při kterých hudbu
poslouchají, se nejčastěji objevovala doprava a práce. Zde autoři upozorňují na to, že se
jedná o dvě zcela odlišné situace, které také vyžadují různou míru zapojení posluchače do
procesu poslechu. S ohledem na druh aktivity, při které je hudba poslouchána, bylo
zjištěno že při práci preferují posluchači nejčastěji výběr alba, umělce nebo žánru a dále
výběr připraveného playlistu nebo složky se skladbami. Při cestování volí posluchači výběr
alba, umělce nebo žánru, dále připraveného playlistu nebo složky a funkci shuffle pro
celou hudební sbírku posluchače. Při fyzické aktivitě posluchači volili zejména připravené
playlisty, které umožňují vysokou kontrolu nad přehrávanou hudbou, ale zároveň umožňují
delší poslech bez zásahu posluchače. Míra vlastního zapojení do procesu výběru hudby se
ve výzkumu ukázala být přímo souvislá s typem aktivity, při které je hudba poslouchána.
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Při aktivitách vyžadujících pozornost volili respondenti spíše menší vlastní zapojení a
naopak větší zapojení při výběru hudby uváděli v souvislosti s aktivitami, které nevyžadují
příliš pozornosti a soustředění. Respondenti byli dotazováni také na to, jaké atributy jsou
pro ně důležité při vytváření vlastních playlistů. Zde se jako nejdůležitější projevil účel,
pro který je playlist určen, a nálada. Konkrétní umělci a tempo byly pro respondenty méně
důležité. Rovnocenně byli zastoupeni respondenti, kteří preferují tvorbu vlastních playlistů
a ti, kteří raději využívají hotové playlisty. Dvě třetiny respondentů uvedly, že preferují
poslech hudby s konstantní náladou, zatímco jedna třetina uvedla preferenci poslechu
hudebního výběru, kde se střídá nálada.
Výzkum Thomase Schäfera z roku 2016 sledoval cíle posluchačů a efekt poslechu
hudby.113 Jako hlavní cíle poslechu hudby se zde ukázaly cíle spojené se sebeuvědoměním,
vybuzením a regulací nálady. Méně důležité byly pro respondenty cíle související se
společností a okolím.

SCHÄFER, Thomas a Urs M NATER. The Goals and Effects of Music Listening and
Their Relationship to the Strength of Music Preference. PLOS ONE [online]. 2016, 11(3),
e0151634- [cit. 2018-04-019]. DOI: 10.1371/journal.pone.0151634. ISSN 1932-6203.
Dostupné z: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0151634
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Praktická část
4 Metodologie
Výzkum můžeme rozdělit na dva základní typy - kvantitativní a kvalitativní. Oba tyto
způsoby výzkumu se vzájemně doplňují, nejsou kontradiktorní. Kvantitativní výzkum je
založen na strukturovaném sběru dat, jež jsou analyzována statistickými metodami.
Kvantitativní výzkum vychází z teorie, která vyjadřuje obecná tvrzení o vztazích v reálném
světě. Následně jsou deduktivním procesem stanoveny hypotézy. Ty jsou testovány a
verifikovány. V kvantitativním výzkumu můžeme použít metodu statistického šetření,
experimentu, oficiální statistiky, strukturovaného pozorování nebo například obsahové
analýzy.114
„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých metodologických
tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří
komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků
výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.”115 Termínem kvalitativní
výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických
procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.”116
Strauss a Corbinová také uvádějí, jaké jsou dovednosti potřebné pro provozování
kvalitativního výzkumu, a to dovednost odstoupit a kriticky analyzovat situaci, rozeznat a
vyhnout se zkreslení, získat platné a spolehlivé údaje a schopnost abstraktního myšlení.
Výzkumník by měl disponovat teoretickou a sociální vnímavostí, schopností udržet si
analytický odstup a využívat předešlých zkušeností a teoretických znalostí k interpretaci
analyzovaných dat.117 Kvalitativní výzkum je vhodný například v případě, že chceme
odhalit podstatu něčích zkušeností, což je právě i případ mého výzkumu.
Pro svůj výzkum jsem využila metodu zakotvené teorie, která je induktivně odvozená ze
zkoumání jevu, který reprezentuje. „[Zakotvená teorie] je odhalena, vytvořena a
prozatímně ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd.
Praha: Portál, 2008, s. 44-46. ISBN 978-80-7367-485-4.
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těchto údajů.”118 Strauss vnesl do zakotvené teorie následující myšlenky: „Pokud chceme
vědět, o co jde, je třeba vyrazit do terénu. Teorie zakotvená v realitě je pro rozvoj
disciplíny velmi důležitá. Zkušenost a zážitky se v podstatě neustále vyvíjejí. Lidé aktivně
utvářejí svět, v němž žijí. Je třeba zdůrazňovat změnu a průběh, proměnlivost a složitost
života. Mezi podmínkami, smyslem a jednáním existují vzájemné vztahy.”119 Od
zakotvené teorie jakožto vědecké metody je vyžadováno, aby splňovala kritéria validity,
souladu mezi teorií a pozorováním, zobecnitelnosti, reprodukovatelnosti, přesnosti,
kritičnosti a ověřitelnosti.120 V teorii jsou vyhledávány pojmy, které jsou následně
seskupovány a skupinám jsou přiřazovány názvy, což představuje interpretaci údajů.
Pojmy jsou uváděny do vztahů prostřednictvím výroků o vztazích mezi pojmy.121
K analýze dat pro účely zakotvené teorie jsou využívány tři typy kódování dat: otevřené
kódování, axiální kódování a selektivní kódování. Tyto způsoby není nezbytné používat
zcela separátně. Jedná se o různé způsoby, jak se s daty zachází a výzkumník mezi nimi
přechází. Vždy se ovšem postupuje od otevřeného kódování k selektivnímu kódování.122
„Otevřené kódování je část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů
pomocí pečlivého studia údajů. … Během otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na
samostatné části a pečlivě prostudovány, pozorováním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly, a
také jsou kladeny otázky o jevech údaji reprezentovaných. Během tohoto procesu jsou
zvažovány a zkoumány naše vlastní i cizí domněnky o jevu, což vede k novým
objevům.”123
„V axiálním kódování jsou blíže určovány kategorie (jevu) pomocí podmínek, které jej
zapřičiňují, kontextu (jeho konkrétního souboru vlastností), v němž je zasazen, strategií
jednání a interakce, pomocí kterých je zvládán, ovládán, vykonáván, a následků těchto
strategií. Tyto blíže určující charakteristiky kategorie upřesňují, proto je nazýváme
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subkategorie.”124
Posledním stupněm kódování je selektivní kódování. „Integrace se příliš neliší od axiálního
kódování. Provádí se pouze na vyšší - abstraktnější úrovni analýzy.”125 Při selektivním
kódování je vybrána jedna centrální kategorie, kterou následně výzkumník systematicky
uvádí do vztahu k ostatním kategoriím. Tyto vztahy se dále ověřují, zdokonalují a
rozvíjejí.126

4.1 Výběr respondentů a průběh výzkumu
Výzkum byl proveden s posluchači hudby, kteří spadají do generace Y. Vzhledem k tomu,
že věkové rozhraní generace Y se v literatuře a u odborníků liší, zvolila jsem jedno z nich.
Generaci Y jsem pro účely této diplomové práce definovala rokem narození mezi lety 1985
a 1995, tedy ve věku přibližně 22-33 let v době výzkumu. Věkové omezení vzorku bylo
vybráno z toho důvodu, že předpokládám, že se generace Y setkala v průběhu svého života
s různými kanály, prostřednictvím kterých poslouchala hudbu. Mým předpokladem proto
bylo, že jsou schopni reflektovat, jak tyto kanály používají. Jedná se o generaci, která
zažila analogové i digitální fyzické nosiče, ale jsou také flexibilními uživateli internetu.
Výzkum byl proveden s deseti respondenty. Vzorek respondentů byl omezen pouze na
obyvatele České republiky a jednalo se o obyvatele pocházející z různých měst. Z hlediska
pohlaví byli rovnoměrně zastoupeni muži a ženy.
Kritériem pro výběr respondentů bylo to, že se jednalo o lidi, kteří se považují za aktivní
posluchače hudby, čímž je zde myšleno, že si sami hudbu pouštějí a nepřijdou tedy do
kontaktu s hudbou pouze ve veřejném prostoru či v multimediálním kontextu, zároveň
využívají k poslechu i jiné kanály než rádiové vysílání. Další kritéria pro výběr
respondentů nebyla stanovena. Různorodost názorů, chování hudebních posluchačů,
využívání různých médií a kanálů k poslechu hudby, uvědomování si změn a reflexe
možností poslechu hudby i sebereflexe v rámci poslechu vyvstala přirozeně při
rozhovorech s jednotlivými respondenty.
Respondentů bylo celkem deset, přičemž jedním z kritérií bylo rozličné zastoupení dle
ročníku narození. Seznam respondentů: Prokop (ročník narození 1985), Jiří (1988), Oliver
(1990), Petr (1991), Artur (1993), Jana (1987), Valerie (1989), Anna (1991), Karla (1992)
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a Veronika (1994).
Výzkum probíhal kvalitativním dotazováním prostřednictvím osobních rozhovorů. Pro
tento výzkum se vyjevil jako vhodná metoda osobní rozhovory zejména pro své výhody:
„Dotazovaný může vyjevit zcela subjektivní pohledy a názory, dotazovaný může
samostatně navrhovat možné vztahy a souvislosti, je možné tematizovat konkrétní
podmínky situace dotazovaného.”127 Jako metoda dotazování byl zvolen polostrukturovaný
rozhovor s otevřenými otázkami (nebo také rozhovor pomocí návodu). Tento typ
rozhovoru zajišťoval, že budou v rámci interview probrána stěžejní témata, zároveň ale
dovoloval pružně reagovat na výpovědi respondentů. Základní otázky byly ve většině
případů otevřené (otázky vztahující se ke zkušenostem nebo vnímanému chování, otázky
vztahující se k názorům, otázky vztahující se k pocitům, otázky vztahující s k vnímání
apod.). Doplňující otázky, sloužící k dovysvětlení jevů, situací a souvztažností, mohly mít i
uzavřenou formu.
Na začátku výzkumu byly stanoveny základní otázky, na které jsem se respondentů ptala, v
průběhu rozhovorů byly jednotlivé odpovědi rozváděny a byly kladeny doplňující otázky,
které se už u jednotlivých respondentů mohly lišit v závislosti na jejich výpovědích. S
každým respondentem proběhl rozhovor samostatně, aby bylo možné detailněji rozvíjet
individuální odpovědi a názory daného respondenta a nebyly zkresleny cizími názory či
většinovými názory ve skupině.
Jak uvádějí Strauss a Corbinová, výzkumnou otázkou je ve výzkumu podle zakotvené
teorie výrok, který identifikuje zkoumaný jev. Tento výrok říká, na co přesně se chceme
zaměřit a co chceme o daném předmětu vědět.128 Výzkumná otázka vyplývá z tématu
práce: „Jaké je chování posluchačů hudby z generace Y v době digitální distribuce
hudby?” K této výzkumné otázce jsem si stanovila základní otázky kladené respondentům,
a to zejména vzhledem k tématu práce, vzhledem k cílům, kterých jsem chtěla dosáhnout a
vzhledem k předcházejícím poznatkům z teoretické části.
Základní otázky byly následující:
1. Jaká média či kanály využíváte k poslechu hudby?
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd.
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2. Která z těchto médií používáte nejčastěji, při jaké příležitosti, v jakém prostředí a
proč?
3. Jaké jsou běžné situace a příležitosti, kdy posloucháte hudbu?
4. Jak probíhá proces výběru hudby k poslechu (interpret, skladba, playlist)?
5. Preferujete poslech celého alba nebo vybíráte jednotlivé skladby, případě
preferujete jiné formy (playlisty)? Z jakého důvodu?
6. Pokud používáte streamovací služby, využíváte playlisty? Vybíráte z připravených
playlistů nabízených streamovacími službami nebo si vytváříte vlastní? Jaké
benefity vám playlisty přináší?
7. Stává se vám, že se nemůžete rozhodnout ve chvíli, kdy si chcete pustit nějakou
hudbu, co konkrétního si pustit? Čím myslíte, že je to způsobeno a jak takovou
situaci řešíte?
8. Jakým způsobem se dostáváte k nové hudbě a novým interpretům?
9. Sdílíte hudbu na sociálních sítích? Z jakého důvodu ji sdílíte, případně nesdílíte?
10. Využíváte k poslechu hudby i nějaké fyzické nosiče (vinylové desky, kazety, CD)?
Pokud ano, proč tomu tak je a v čem jsou pro vás tato média specifická?

5 Analýza rozhovorů
V úvodu analýzy získaných dat je důležité uvést, že vzhledem ke zvolené formě výzkumu
(tj. osobní rozhovory), nebyla získávána skutečná fakta o chování posluchačů, ale vnímané
chování a sebepojetí posluchačů. Veškeré popsané jevy jsou tedy popisovány subjektivní
optikou respondentů. Pokud bychom chtěli získat skutečná fakta o chování respondentů,
bylo by vhodné zvolit jinou metodu, například deníkový zápis chování posluchačů nebo
analyzovat statistické údaje o jejich posluchačském chování, například z dat o poslechu
prostřednictvím digitálních kanálů. V tomto výzkumu byla ovšem pozornost zaměřena
zejména na vnímání problematiky samotnými respondenty, jejich názory, důvody a
impulsy jejich chování a jejich postojů.

5.1 Kanály využívané k poslechu hudby
V úvodu rozhovorů s respondenty jsem se všech dotazovala na to, jaké kanály či média
využívají pro poslech hudby. U respondentů se nejčastěji opakovaly online kanály pro
poslech hudby - zejména streamovací služba Spotify, u několika respondentů také Apple
Music, zmíněn byl také SoundCloud, který zastává pozici kanálu zejména pro poslech
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umělců stojících mimo mainstream.
Poměrně překvapivá byla silná role serveru YouTube jakožto hudebního média, ačkoli
YouTube někteří respondenti využívali bez vizuální složky, která je z principu videa
podstatnou složkou příspěvků na tomto serveru. Zmíněn byl také obdobný server ke sdílení
videí Vimeo.
U několika respondentů se ukázaly jako významné médium MP3 soubory (případně
ekvivalentní formát), které posluchači stahují a poslouchají na mobilních telefonech, pouze
výjimečně pak respondenti poslouchali staženou hudbu v MP3 formátu na počítači a ani
jeden neuvedl poslech prostřednictvím samostatného MP3 přehrávače.
Specifické postavení u respondentů zaujímalo jako hudební kanál rádio. To bylo u většiny
respondentů zmiňováno v souvislosti s nějakou konkrétní situací. U většiny touto situací
bylo cestování autem, u jednoho respondenta cestování pěšky, dále pak pracovní prostředí
(prodejna) a domácí prostředí (při vykonávání domácích prací).
V odpovědích se objevily také fyzické nosiče - vinylové desky, kazety a CD. Zajímavé je,
že při prvotní otevřené otázce bez pomoci žádný z respondentů neuvedl vinylové desky,
CD byla zmíněna pouze okraje, při detailnějším dotazování na poslech fyzických nosičů a
zmínění konkrétních nosičů několik respondentů uvedlo, že k poslechu využívá
gramofonové desky, příp. CD. Médium CD se objevilo u několika respondentů v
souvislosti s cestováním autem. Zde byly důvody pro použití technologické možnosti,
snadná manipulovatelnost a nezávislost na rádiovém signálu nebo internetovém připojení.
Respondenti často uváděli využití různých kanálů k poslechu hudby s ohledem na účel
nebo příležitost poslechu podobně, jako uvádí Nowak.129

5.2 Příležitosti k poslechu hudby
5.2.1 Hudba jako kulisa další činnosti
Všichni respondenti se shodli v otázce používání hudby jako zvukové kulisy versus
samostatného poslechu. Pro všechny respondenty byl stěžejní poslech hudby jako doplněk
k další činnosti. U této otázky se projevilo, že jsou zvyklí na multitasking.

NOWAK, Raphaël. Consuming music in the digital age: technologies, roles and
everyday life. New York: Palgrave Macmillan, 2016. Pop music, culture and identity.
ISBN 978-1137492555.
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Důvod pro více činností najednou rozvedla Anna: „Nevydržím jenom sedět a koukat se na
to. Nechci si připadat jako flákač, že jenom koukám na film. Stejně tak je to s hudbou.”
Hudba při pohybu a cestování
Cestování a přesun z místa na místo se ukázalo jako nejčastější příležitost k poslechu
hudby u většiny respondentů. Tato příležitost byla často zmiňována jako první.
Anna poslouchá hudbu hlavně při cestování autem nebo autobusem.
Podobně to vnímá Karla: „Hudbu poslouchám hodně, když jezdím vlakem nebo tramvají.”
Oliver uvedl, že hudbu poslouchá, když někam jde, cestuje.
Hudba při práci
Hudbu využívanou jako kulisu pro práci, převážně na počítači, zmínila Veronika, Karla,
Petr, Jana a Oliver: „Když něco dělám, pracuju, mám hudbu v pozadí.”
Někteří respondenti vyloženě uvedli, že hudbu využívají jako „kulisu pro práci” nebo
„zvukovou kulisu”.
Hudba při sportu
Poslech hudby při sportu zmínili Jiří, Prokop a Veronika (především běh), dále Valerie při
cvičení jógy. Podobně jak uvádí DeNora130, někteří respondenti volí hudbu ke sportu s
ohledem na fyziologické funkce hudby (například u běhu).
Hudba při domácích pracích
Valerie a Karla uvedly, že hudbu poslouchají při domácích pracích.

5.2.2 Samostatný poslech hudby
Celkově se respondenti shodovali v otázce četnosti poslechu hudby při vykonávání další
činnosti versus samostatného poslechu hudby bez další aktivity. Pokud se posluchači
věnovali poslechu jako samostatné činnosti, bylo to výrazně méně častěji.
Nevyužívání samostatného poslechu hudby
Z rozhovorů vyplynulo, že pro některé posluchače není nikdy nebo téměř nikdy poslech
hudby primární činností.
DENORA, Tia. Music in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
ISBN 0-521-62206-9.
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Valerie: „Skoro nikdy neposlouchám, jako že bych poslouchala primárně tu hudbu.”
Oliver: „Vždycky to je doplněk k něčemu.”
Využívání samostatného poslechu hudby
Poslech hudby jako cílenou samostatnou činnost uvedla Karla. Dříve pro ni byl poslech
hudby jako hlavní činnost častější, nyní převažuje hudba jako hudební kulisa, přesto se
občas stále věnuje samostatnému poslechu hudby.
Veronika hudbu poslouchá samostatně před usnutím. Samostatně poslouchá hudbu i
Prokop.
Audiovizuální zážitek
Poslech hudby jako samostatnou činnost uvedli Jiří a Jana. Pro ně je samostatný poslech
hudby spojený s vizuální stránkou. Sledují hudební klipy nebo koncerty na YouTube.

5.2.3 Hudba jako nedílná součást dne
Veronika uvedla, že hudbu poslouchá každý den a při každé příležitosti, kdy může. „Já si
nedovedu představit den bez hudby.” Podobně hudbu vnímá i Prokop.

5.2.4 Nedostatek času jako faktor ovlivňující poslech hudby
Několik respondentů uvedlo v souvislosti s poslechem hudby, že nemají tolik volného
času. To bylo uváděno i v souvislosti se samostatným poslechem hudby.
Karla tento aspekt uvedla několikrát. Kvůli nedostatku času využívá hotové playlisty, které
jí čas šetří.
Oliver například silně vnímal změnu oproti dřívější době (hovoří o období puberty).
Oliver: „Myslím si, že nemám ani čas jen tak poslouchat muziku. … Já myslím, že ji
poslouchám míň než dřív. Když to porovnám s obdobím puberty, tak jsem ji poslouchal
víc, při víc příležitostech. Ale myslím, že je to daný tím, že víc pracuju. Míň času no. A
hodně pracuju mimo domov.”

5.3 Proces poslechu a výběr hudby
5.3.1 Výběr první písně
Respondenti často uváděli, že u streamovacích služeb pokračují v poslechu tam, kde
naposledy skončili.
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Artur: „Zapnu Spotify, buď tam mám něco rozdělanýho, tak v tom pokračuju dál.” Stejný
postup někdy volí také Veronika a Karla.
Valerie: „Nebo si pustím to poslední, že Spotify si to pamatuje.”
Další variantou bylo přímo vyhledávání konkrétního interpreta nebo skladby.

5.3.2 Neovlivňování skladeb
Někteří respondenti uvedli, že nechávají výběr skladeb volně plynout podle toho, co jim
nabízí aplikace. Rozhodování o přehrávaných skladbách tak posluchači často rádi
nechávají na někom jiném - v tomto případě na aplikaci.
Anna: „Pustím si YouTube a najdu si interpreta, kterýho mám ráda a pak se dívám do
navrženejch skladeb nebo si to nechám automaticky přehrávat.”
Petr: „Pak třeba na YouTube, že přeskakuju a dávám si tam další interprety, co se
nabídnou.”
Veronika: „Pustí mi to písničky, který tam mám uložený, takže by se mi měly líbit. … Ale
víceméně nechávám rozhodnout ten přehrávač za mě.”

5.3.3 Ovlivňování skladeb
V některých případech respondenti preferují vlastní výběr konkrétní skladby nebo alba.
Snahu ovlivnit výběr přehrávané hudby uvádí ve své knize také DeNora131. Jako příklady
uvádí ve výzkumu preferenci posluchačů CD před kazetami kvůli snadnějšímu výběru
konkrétní skladby a preferenci CD před rádiem kvůli možnosti ovlivnit přehrávanou
hudbu. Podobně se k tomuto tématu stavěli i někteří respondenti v mém výzkumu, ovšem ti
zmiňovali v souvislosti se snadným výběrem zejména streamovací služby a MP3 soubory.
Valerie: „Většinou jdu na jistotu, že si něco vyberu a to si jdu rovnou pustit.”
Prokop: „Jak říkám, já mám těch svých 10 písniček, který poslouchám pořád dokolečka. Je
jich tam víc, ale stejně přeskakuju, protože vím, co se mi líbí.”

5.3.4 Výběr stylu podle příležitosti poslechu
Ukázalo se, že pro některé posluchače určuje příležitost k poslechu styl hudby, který si
pustí.
131

DENORA, Tia. Music in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
ISBN 0-521-62206-9.
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Karla: „Při práci, u které je potřeba přemýšlet, electro, instrumentální hudbu, při
automatické práci cokoli.” Stejný přístup volí i Veronika, která na práci volí hudbu, kde
není moc textu. Při ostatních příležitostech poslouchá více hudbu s textem.
Výběr hudby ovlivňuje také nálada posluchače nebo kýžená nálada. Někteří tázaní
posluchači vnímají, že si vybírají hudbu podle toho, jakou mají sami náladu a jaká hudba
se k ní hodí nebo využívají hudbu jako prostředek k dosažení nebo podpoření určité
nálady.
Jiří: „Odráží to hodně náladu, když mám lepší náladu, tak si pustím něco aktivnějšího,
nabuzenějšího, rychlejšího. Naopak, když mám [horší] náladu, tak si pustím něco
skromnějšího, soukromějšího.”
Veronika: „Dost často je to stimulant. Mám ráda, když něco slyším, i když se tomu
nevěnuju.”
Prokop: „To mi připomíná, co jsem dělal na střední. Že jsem věděl, že ta muzika ti může
ovlivnit ten den nebo náladu toho dne, třeba ráno, když vstaneš a chceš mít dobrou náladu,
tak paradoxně na to hrozně dobře fungovalo techno. To jsou relativně rychlý a agresivní
věci a mě to bavilo, zvlášť když se ti chtělo ještě spát a musela jsi vstát, to mi hrozně
pomohlo zlepšit si náladu.”
Pro Annu je hudba nositelem různých emocí, její výběr je podle ní tedy ovlivněn také
psychickými důvody.

5.4 Paměť, možnosti výběru a paradox volby
Respondentů jsem se ptala na to, jak u sebe ve spojitosti s hudbou vnímají paměť,
konkrétně zapamatování si názvů interpretů, alb a skladeb. Pokud zaznamenali problémy
se zapamatováním, hledala jsem možné příčiny a rozdíly oproti době, kdy používali k
poslechu jiná média.

5.4.1 Nezapamatování si interpretů a skladeb
Několik posluchačů uvedlo, že mají problém se zapamatováním si interpretů či skladeb.
Ukázalo se, že při používání streamovacích služeb není nutné, aby si názvy pamatovali,
protože nějakým způsobem skladby dokážou najít i bez plného názvu. Dalším důvodem se
zdálo být malé emoční vtažení do procesu výběru hudby, čímž bylo navázáno na trend
neovlivňování poslouchané hudby. Jako jeden z důvodů vnímali posluchači také snadnou
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dostupnost velkého množství hudby, potažmo nové hudby, a menší vynaložené úsilí nutné
k získání hudby
Valerie: „Je pravda, že spoustu věcí, co mám v těch playlistech, tak pořádně nevím, já si
třeba pamatuju jedno slovo a ani nevím, jestli to je název interpreta nebo tý písničky.”
Petr: „To se mi stává často, že si nepamatuju jméno toho interpreta… A často proklikáváš
a dáváš příbuzný interprety na Spotify, klikneš na někoho novýho a je to vlastně úplně
jedno, tak si pustíš pár písniček, tak to necháš běžet celý, poslechneš si další album a
najednou toho interpreta zjistíš, když se na to koukneš až třeba o den pozdějc, cos to
vlastně poslouchal.”
Valerie (o poslechu fyzických nosičů a stahované hudby): „To bych určitě věděla, co to je,
to by se mi nestalo, to bylo mnohem vědomější stahování, protože to fakt trvalo. To jsi
musela hledat, pak stahovala, vypalovala a přece nebudeš plácat CD na něco, co si ani
nechceš vypálit. Tady si to poslechneš, neposlechneš, stáhneš, smažeš, to je jedno.”
Petr také vnímá souvislost mezi pamětí a hmatatelnými médii.
Petr (o CD): „Tak to si určitě zapamatuješ víc, jsi v intenzivnějším kontaktu a hlavně když
máš něco materiálního, tak si na to vzpomeneš.”

5.4.2 Možnosti volby
Paradox volby
Podle Veroniky a Olivera stojí za jejich problémy s rozhodováním příliš velké množství
možností. Oba používají k poslechu nejvíce streamovací služby.
Veronika: „Protože toho je moc. … Já mám v mobilu tolik písniček a přijde mi, že tam
nemám nic.”
Oliver (o nerozhodnosti při výběru hudby): „To je můj nekonečnej boj, pokaždý se mi to
stává. A to je možná nevýhoda toho Spotify, jak ti nabízí úplně všechno, tak si nemůžeš
vybrat. Nevíš, co chceš slyšet. Víš, že můžeš slyšet cokoliv, ale tím pádem vlastně nevíš
co. Asi člověk, když měl předtím iPod, na kterým měl 10 desek, tak si prostě jednu pustil.”
Neochota vzdát se možnosti volby
Zároveň se ukázalo, že možnosti volby se posluchači nechtějí vzdát, ačkoli někteří si
uvědomují i její negativa nebo této možnosti nevyužívají.
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Veronika: „Jsem procházela, co bych smazala, ale říkala jsem si ‚Tohle se mi bude hodit.‘
Stejně jsem nesmazala vůbec nic.”
Například Prokop, který poslouchá hudbu zejména z telefonu, kde má uloženy soubory
MP3, uvedl, že poslouchá vždy pouze cca 10 stále stejných písní po určité časové období,
chce mít ale možnost volby.
Prokop: „Jsem trochu paranoidní a říkám si, že kdybych si to promazal a nechal tam
opravdu jen těch 10 písniček, tak za chvilku mi začne vadit to, že nemám tu další možnost.
Takže tam radši mám víc věcí.”
Neznalost požadované hudby
Jako problém při výběru skladby a nerozhodnosti ve výběru vnímají někteří posluchači
vlastní nedostatečnou orientaci a znalost interpretů či žánrů, které by uspokojily jejich
požadavky.
Petr: „Třeba nemám náladu na to, co jsem slyšel a nevím moc, jak se proklikat k tomu, co
jsem neslyšel, tak vlastně nevím k čemu se proklikat.”
Valerie: „Já myslím, že to je proto, že se v tom dostatečně nevyznám. Vím, na co mám
náladu, ale neznám tu hudbu, která to naplňuje.”
Vypořádání se s množstvím možností
Veronika se s nerozhodností vypořádá tím, že nechává o přehrávané hudbě rozhodnout
streamovací aplikaci. Podobně se k problému staví Jana a Artur, kteří využívají playlisty.
Veronika: „Poslouchám stejnýho interpreta hlavně proto, že v Apple Music tam mám
poslední stažený skladby. Nebaví mě jít do interpretů a vybrat si něco, takže spíš se mi líbí
nechat to rozhodnutí na přehrávači.”
Jana: „Stává se to, ale já to většinou řeším playlistem. … Já jsem celkově dost nerozhodná,
mám problém se rozhodovat, proto mám třeba ty playlisty.”
Artur „Já jsem s tím bojoval takovým způsobem, že jsem našel x playlistů do různých
situací.”
Jinou strategii volí Karla, která si v případě nerozhodnosti pouští osvědčenou hudbu,
kterou zná.
Karla: „Když si chci pustit něco, ale nevím co zrovna, tak si pustím něco z toho, co znám a
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většinou jsem spokojená, protože to znám, můžu si k tomu zazpívat.”
Oliver uvedl, že v případě nerozhodnosti vybírá na Spotify z vlastní knihovny.
Oliver: „U toho Spotify, já tam dám vždycky záložku těch mejch věcí, tu knihovnu a
vždycky tím lustruju třeba 15 minut, než si něco pustím.”
Podle Petra jeho nerozhodnost může ústit v to, že si hudbu vůbec nepustí.
Petr: „Jako asi často nevím, co si pustit. A taky si často díky tomu nepustím vůbec nic.”

5.5 Aspekty streamovacích služeb
5.5.1 Vnímané benefity streamovacích služeb
Jednoduchost používání
Valerie uvedla, že streamovací služby (Spotify) jí připadají nejjednodušší k používání.
Playlisty jako usnadnění výběru a nástroj personalizace
Jako jeden z velkých benefitů respondenti uváděli možnost vytvářet si vlastní playlisty
nebo používat již vytvořené playlisty podle účelu nebo žánru.
Tento benefit zmínila Karla: „Můžu si tam dát k sobě různý kapely, různý žánry a pak
nemusím přeskakovat, když třeba pracuju.”
Valerie: „Dělám si svoje playlisty a pak mě baví to, že tam můžu udělat to rádio a hází ti to
podobný písničky těm, který posloucháš a z toho si dělám playlisty.” Valerie také ve
spojitosti s playlisty zmiňuje „customizaci” aplikace.
Artur: „Napíšu nějakou náladu, kterou mám, nebo aktivitu, kterou potřebuju dělat, třeba se
soustředit na práci, a okamžitě mi to vyplivne playlisty, který docela pasujou.”
Jiří: „Používám playlisty. Snažím se udělat tematický, třeba na běhání mám.”
Rozsah knihovny
Často zmiňovaným pozitivním aspektem streamovacích služeb byla obsáhlost hudební
knihovny.
Oliver uvedl: „Je to super, můžeš poslouchat cokoli chceš, s výjimkou Taylor Swift, která
to bojkotuje. Ale jinak tam maj všichni všechno víceméně.”
Artur: „Mám všechno k dispozici, cokoliv co mě napadne. … Ještě se mi nestalo, že bych
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hledal nějakýho interpreta nebo nějakou skladbu, kterou bych tam nenašel.”
Jiří: „Jsou tam všechny písničky, co člověk poslouchá.”
Valerie: „Spotify má tak obsáhlou tu knihovnu, že tam najdeš všechno.”
Další aspekty
Mezi další pozitiva streamovacích služeb zahrnul Artur kvalitu zvuku, která je dle něj lepší
než u YouTube. Dalším vnímaným pozitivem byla možnost sledovat poslech dalších
uživatelů.

5.5.2 Vnímaná negativa a překážky pro používání streamovacích služeb
Neplacené služby - reklamy a omezené funkce
Respondenti se shodovali u neplacené verze na nevýhodách, které přinášejí, a to byly
zejména přítomnost reklamy a nemožnost výběru písní na mobilních zařízeních. Těmto
aspektům přikládala většina respondentů velkou váhu.
Prokop: „Bejvávalo to lepší než se to zkomercionalizovalo.”
Technologická omezení
Další překážkou pro použití se ukázaly technologické možnosti - zejména omezená
internetová data v mobilních zařízeních. Pro poslech v offline módu u placených verzí se
objevuje problém s nedostatečnou kapacitou paměti mobilních zařízení. Tento problém
zmínil Oliver.
Dalším problémem, který zmínila Anna, byla samotná instalace aplikace. „Teď to
nepoužívám kvůli instalaci, hodněkrát jsem měnila telefon a furt se mi to tam
přeinstalovávalo a pak už se mi to nechtělo instalovat znova po několikátý.”
Pro Janu je překážkou přechod na novou technologii. „Zatím jsem neměla potřebu to
stahovat. Nic mi na tom nevadí, ale jsem spíš asi líná.”
Playlisty
Negativní zkušenosti s hotovými playlisty má Veronika a Jiří. Playlisty neodpovídaly
jejich vkusu nebo příležitosti. Oliver nevěří playlistům připraveným podle nálady.
Petr playlisty nepoužívá, protože jsou skladby zpřeházené. „Nemám moc rád, když se
střídaj interpreti.”
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Další aspekty
Konkrétně u Spotify byl zmíněn vzhled aplikace jako překážka pro jeho používání.
Veronika uvedla, že si na jeho vzhled nikdy nezvykla a přimělo ji to používat Apple
Music.

5.6 Objevování nové hudby
V další části mě zajímalo, jakým způsobem objevují posluchači novou hudbu a jakou roli v
tom hrají streamovací služby, sociální sítě a internet obecně.

5.6.1 Internet jako zdroj nové hudby
Jako zdroj pro získávání nové hudby byl obecně často zmiňován internet. Posluchači
zmiňovali, že internet přinesl nové možnosti, jak se k nové hudbě dostat.
Anna: „Určitě víc online. Před online hudbou bylo míň možností, kde hudbu získávat. …
Na internetu je nepřeberné množství hudby.”
Jiří získává tipy na novou hudbu také z informačních webů.

5.6.2 Sdílení na sociálních sítích
Oliver a Artur objevují novou hudbu zejména prostřednictvím svého okruhu přátel na
sociálních sítích.
Oliver: „Když objevuju novou muziku, tak je to spíš na Facebooku, když někdo něco
sharne. ... Sociální sítě určitě, to asi převažuje.”
Artur: „Někdo z kámošů sdílí něco na Facebooku.”

5.6.3 Playlisty a další personalizované funkce
Jako kvalitní nástroj pro objevování nové hudby vnímali posluchači playlisty v rámci
streamovacích služeb, v případě YouTube pak nabídku hudby podle přehraných videí
uživatele.
Valerie: „Protože já nevím, co mám poslouchat, já se vůbec nevyznám v hudbě a vůbec
neumím najít hudbu, která se mi líbí a tohle [playlisty] je úplně nejlepší věc na světě.”
Anna: „Dáš interpreta, kterýho máš ráda, a pak ti to pouští ty jakoby podobný interprety.
Pro to hledání hudby mi to přišlo nejlepší.“
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Artur: „Občas je to přes playlisty. … Nebo na Spotify maj rádio funkci, že ti to hází
podobný interprety, co jsi poslouchal. A je to docela trefný většinou.“
Oliver používá playlisty výhradně pro objevování nové hudby. „Spotify ti něco ukáže, že
má takový playlisty utvořený pro tebe. To si občas pustím.”
Jana: „Na YouTube mi vyskakujou ty okna, něco poslouchám a začne se mi tam objevovat
hudba, která by se mi mohla líbit a většinou je to dost podobný.”

5.6.4 Osobní doporučení
Jako zdroj nové hudby a nových interpretů uvedli osobní doporučení svých přátel nebo
okolí Anna, Karla, Oliver a Prokop. Tento způsob u nich zaujímá stále významnou roli.
Karla: „Teď třeba i hodně na doporučení jiných lidí.”
Oliver: „No, jo přes známý, doporučení…”
Jana: „Přes známý a kamarády.”
Prokop: „Nebo od lidí, hodně mi doporučujou.”

5.6.5 Rádio
Rádio využívá k objevení nové hudby Veronika, která z tohoto důvodu cíleně poslouchá již
osvědčené pořady. Novou hudbu objevuje prostřednictvím rádia také Prokop, Jiří a Artur.
Jiří: „Většinou je to rádio. To třeba tlačí jednu dvě písničky do lidí, aby si to
naposlouchali.”
Artur: „Občas je to tak, že poslouchám rádio v autě.”

5.6.6 Nedostatek času jako překážka pro objevování nové hudby
Někteří posluchači uvedli jako překážku pro objevování nové hudby nedostatek času.
Tento aspekt také srovnávali s dřívější dobou.
Karla: „Teď úplně nemám čas se ponořovat do nový hudby, takže si to třeba pustím a pak
na to zapomenu a nějak to nevnímám. … Teď už nemám to objevování takový jako
emocionální.”
Oliver: „Třeba v pubertě jsem víc objevoval muziku, teď víc poslouchám věci, který znám,
že už tolik neobjevuju nový.”
Valerie: „Teď jsem neměla moc čas. U toho musíš sedět a zaklikávat ty umělce.“
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5.6.7 Absence potřeby objevovat novou hudbu
Pro Petra není objevování nové hudby příliš podstatné a poslouchá spíše hudbu, kterou už
zná. Podobný názor zastává i Prokop.
Petr: „Já nejsem úplně takovej objevnej, že si vystačím docela s málem. Nepotřebuju pořád
objevovat novou hudbu, spíš jako poslouchám víckrát dokola to samý.”

5.7 Placení za hudbu
Dále jsem se respondentů ptala na to, jestli za hudbu platí a jestli za ni platili dříve při
používání jiných médií.
Jako důvod pro subscription verzi streamovací aplikace uváděli respondenti zejména
absenci reklam, výhody a funkce placených verzí aplikací a placených aplikací.
Oliver: „Na začátku jsi mohl jet jen playlisty a rádia a když jsi měl Premium, tak sis mohl
vybírat konkrétní songy. A hlavně si můžeš dávat věci do offlinu.”
Artur: „Mně hrozně lezly na nervy ty reklamy. Prostě mě dohnaly k tomu, že jsem to
koupil.”
Pokud se podíváme na ochotu platit za hudbu v době před streamovacími službami, všichni
respondenti se shodli na tom, že stahovali mp3 z neplacených zdrojů (většinou
nelegálních). Respondenti vnímali nelegální stahování hudby jako negativní věc, přesto za
stahování hudby neplatili. Jako důvody uváděli složitost platby, jednodušší hledání hudby
k neplacenému stahování a snahu ušetřit. Naopak předplatné za aplikaci je podle několika
respondentů velmi snadné a nevadí jim proto za službu platit.
Valerie: „Je to v tom balíčku, je to nízká částka a už tam mám všechno, co chci, a nemusím
to pokaždý řešit, jestli za to chci utrácet ty peníze nebo ne.”
Jiří: „Vyhovuje mi to, připlatím si rád. … Když je to pohodlný, tak mi nevadí zaplatit,
musí mi to být nabídnutý.”
Valerie: „Je to takový nekomfortní, jít někam, hledat si to a platit za každý to stáhnutí a
úplně stejně, se stejným úsilím si to můžu stáhnout zdarma.”
Podle Artura se se streamovacími službami mění celkové pojetí placení za hudbu. „Díky
Spotify a Apple Music, se mění to, že neplatíš za tu muziku jako takovou, ale spíš za
přístup k ní. A mně se to líbí, já si něco pustím a nechci to poslouchat, tak to přepnu a
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kdybych musel přijít na to, že se mi to nelíbí před 30 lety, tak bych si musel koupit tu
kazetu nebo CD a potom na to přijít.”
Při dotazu na platbu za hudbu jakožto podporu umělců a platbu za jejich práci uvedli
někteří respondenti, že jako podporu berou raději návštěvu koncertů a nákup fyzického
nosiče na místě. Důvodem ochoty k placení za streamovací služby se ukázaly primárně
jejich funkce a možnosti, které služby nabízí. Financování uměleckého díla byl pro
respondenty až sekundární důvod.
Jana: „Když mám tendenci podporovat nějakou kapelu, tak spíš jdu na jejich koncert a
třeba tam si koupim CD, ale většinou ho potom moc neposlouchám, ale beru to spíš jako
podporu toho hudebníka.”
Artur (o Spotify Premium): „A nemusím mít pocit viny, že kradu nějakou muziku.”
Několik respondentů projevilo ochotu platit spíše za fyzické nosiče (pokud pro ně mají
využití), ale nikoliv za mp3 soubory.
Někteří respondenti používají neplacenou verzi (Spotify). Důvodem pro toto rozhodnutí je
neochota za službu platit, Petr například aplikaci nepoužívá tak často, aby viděl důvod za
ni platit.

5.8 Poslech fyzických nosičů
U fyzických nosičů byla pro posluchače důvodem k poslechu speciální situace. Tento
důvod zmínil Jiří ve spojitosti s CD.
Veronika: „Vinyl občas, musí to být hodně speciální událost.”
Karla: „To je taková věc, že to neděláš každej den. … Tak to je jako společenská událost,
sama si vinyly nepouštím jen tak.”
Fyzické nosiče, zejména vinylové desky a kazety, byly pro několik respondentů nositeli
hodnoty, vzpomínek a nostalgie a respondenti si uvědomovali hmatatelnost nosičů.
Veronika (o vinylových deskách): „Má to nějakou hodnotu, to je to samý jako když ti
doma leží vytištěný fotky. … Když se chci vrátit zpátky v čase. … Když si pustíš skladbu
na počítači, tak to vůbec není to samý jak na vinylu.”
Oliver: „Baví mě ten rituál, že máš tu desku, kterou si očistíš, tu jehlu. Má to nějakej
unikátní zvuk. … Je to ten pocit, já si kupuju vinyly vždycky ty first press, původní edice,
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že mám ten pocit, že si pouštím ten nosič, kterej vznikl opravdu v tý době. … Nádech,
příběh.”
Jana: „U mě to je jako, že to mám fyzicky v ruce tu věc.”
Valerie: „Jak je to digitální, tak je to hrozně nehmatatelný, ale tohle, jak je to hmatatelný,
tak mi přijde neuvěřitelný, že to někoho napadlo a že to někdo zrealizoval a že je to úplně
funkční věc.”
Valerie také zmínila aktivnější poslech než u nehmatatelných nosičů a větší úsilí
vynaložené pro jejich poslech. „Stejně jako když jdeš na koncert, že vynaložíš zvláštní
snahu, tak jako něco podobnýho vnímám vinyl.”
Překážky pro poslech fyzických nosičů
Jako překážku poslechu zmiňovali respondenti absenci technologie pro jejich přehání.
Někteří posluchači také zmínili, že nemají důvod poslouchat fyzické nosiče, protože mají
vše v digitální formě.
Sbírky fyzických nosičů
Jako zajímavý jev se ukázala u některých posluchačů vůle ponechat si sbírky fyzických
nosičů, ačkoli je prakticky nevyužívají. Hlavním důvodem zde byla nostalgie a u kazet
bylo několikrát zmíněno úsilí vynaložené pro nahrávání vlastních personalizovaných
nosičů.
Veronika: „Kazety z nějaký nostalgie. Já bych to nevyhodila, protože je mi toho líto.”
Karla: „Mám tam věci, který jsou třeba fakt vzácný, ale neposlouchám je. … Přijde mi to
takový permanentnější než ten online stream. Tam to máš takový konzumní, spotřební.”
Oliver: „Ale ty kazety si nechávám, protože to mám od ségry. CD tam mám taky. … Asi
pro mě maj nějakou hodnotu. Připomínaj mi třeba nějakou dobu. … Máš to v ruce. Tohle
jsem koupil tam a tam nebo dostal. Má to nějakej příběh.”
Jana: „Ještě starý kazety mám doma, ale ty neposlouchám. Ale pořád je mám asi z takový
nostalgie. A některý jsme si i jako děti nahrávali, tak je mi líto to vyhodit.
Prokop: „Vinyly mám 100%, CD taky a nějaký kazety. Já vlastně nevím, z nostalgie jsem s
sebou tahal asi 3 kazety, když jsem se stěhoval.”
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5.9 Alba versus jednotlivé skladby
Dále mě ve výzkumu zajímalo, zda posluchači preferují poslech celého alba nebo si
vybírají jednotlivé skladby a jaká je motivace tohoto chování.

5.9.1 Poslech jednotlivých skladeb
Nezájem o celé album
Respondenti, kteří preferují poslech jednotlivých skladeb, uváděli jako důvod zejména to,
že se jim při poslechu celých alb nelíbí všechny skladby.
Jiří: „Některý kapely mají takhle málo dobrejch písniček a nebaví mě poslouchat ty
ostatní.”
Karla: „Protože jsou kapely, u kterejch se mi líbí třeba jen dvě písničky.
Veronika: „Asi mě většinou baví třeba 4 písničky.”
Prokop: „Primárně já si vybírám písničky, nemám snad jediný CD, který by se mi líbilo
celý.”
Možnost ovlivňovat výběr - playlisty
Dalším důvodem se ukázala být možnost ovlivňovat výběr přehrávané hudby, kterou
pozitivně hodnotila Jana.
Jana: „Třeba dřív, třeba na střední, když jsme měli ty CD a poslouchali jsme celou tu
desku, tak mě teď baví, že si to můžu skládat, že to víc můžu ovlivnit a třeba do toho
telefonu se nevejde hodně desek.”
Pro Veroniku je poslech jednotlivých skladeb ovlivněn omezeným časem k poslechu.
Veronika: „Taky možná proto, že nejčastěji poslouchám cestou do práce a to je prostě
omezenej čas.”

5.9.2 Poslech celých alb
Pojetí alba jako celku
Pokud respondenti poslouchají celá alba, jako důvod uváděli zejména to, že alba berou
jako celek, komplexní umělecké dílo vytvořené tímto způsobem s nějakým záměrem.
Veronika: „Mění se to, ale poslední dobou víc chci pochytit album jako celek, takže víc
alba, ale dřív jsem si spíš vyzobla písničky. Teď se snažím víc porozumět tomu celýmu, i
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když se mi to tolik nelíbí. Dávám tomu šanci. … Beru to víc komplexně.”
Petr: „Tak je to něco jako číst knížku, že nečteš jenom nějaký kapitoly, který se ti líbí
nejvíc, ale tak většinou to dává smysl nebo ten člověk, co tu desku dělal, tak měl asi
důvod, že to dává nějakej smysl.”
Artur: „Řekl bych, že je to jako síla zvyku a prostě přijde hrozně povrchní si poslechnout
jen pár písniček a podle toho vyhodnotit, jestli se mi muzika od toho interpreta líbí nebo
ne, proto si pustím radši celý album.”
Oliver: „Tak když se ti dostane poprvý do ruky, tak bys ji měl slyšet celou, jak je.”

5.10 Sdílení hudby na sociálních sítích
U této otázky mě zajímalo, jak se respondenti staví ke sdílení hudby na sociálních sítích, ať
už se jednalo o sdílení samotné hudby, hudebních klipů nebo propojování streamovacích
služeb se sociálními sítěmi.

5.10.1 Důvody pro sdílení
Sdílení hudby jako inspirace pro ostatní
Mezi důvody pro sdílení hudby na sociálních sítích se objevila snaha inspirovat svůj okruh
přátel, ukázat nové tipy.
Anna: „Když mě to zaujme a chci to sdílet, abych to mohla ukázat a inspirovat další lidi
nebo je pobavila, což i já očekávám od nich, když něco sdílej, že mě to pobaví.”
Valerie vidí výhodu ve sledování poslouchané hudby u lidí s podobným hudebním
vkusem, ačkoli tuto možnost zatím nevyužívá. „Ale možná, že kdybych sledovala lidi,
který poslouchaj hudbu, co se mi líbí, tak by mi to pomohlo uvědomit si, co se líbí mě.”
Sdílení hudby jako nositele emocí a vzpomínek
Někteří posluchači sdílejí hudbu jako nositele nostalgie a vzpomínky v případě, že je píseň
spojena s konkrétní událostí nebo člověkem. Dále pak byla hudba či skladba zmíněna jako
nositel nálady nebo emoce.

5.10.2 Důvody pro nesdílení
Trend nesdílení obsahu na sociálních sítích
Většina respondentů se shodla na tom, že celkově sdílejí na sociálních sítích méně než
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dříve a pokud sdílejí, jedná se o jiný obsah než dříve. Zmíněný byl například méně osobní
obsah.
Karla: „Dřív jsem postovala, když byla nějaká super písnička, ale to už moc nedělám,
protože myslím, že to už nikoho ani nezajímá. Vidím to i na svý timeline, že málokdo
takhle postne jen tak nějakou kapelu.”
Podobně reagovala také Valerie.
Ke sdílení hudby na sociálních sítích někteří respondenti nevidí důvod, trend v nesdílení
hudby v poslední době vysledovali i ve svém okolí.
Nesdílení hudby jakožto osobní záležitosti
Pro Artura je důvodem pro nesdílení to, že vnímá hudbu jako soukromou záležitost. „Já
vlastně nemám rád, když někdo sleduje, co poslouchám.”

6 Vyhodnocení a interpretace výzkumu
Z rozhovorů vyplynulo, že respondenti používají k poslechu zejména digitální kanály pro v
čele se streamovacími službami Spotify a Apple Music. Významnou roli zaujímá také web
YouTube, určený k přehrávání videí, ačkoli jej respondenti využívají i k poslechu pouze
audio stop. Jako další primární médium využívané k poslechu u některých posluchačů stále
převažují audio soubory MP3. Žádný z respondentů ovšem k poslechu nevyužívá
samostatné MP3 přehrávače. Posluchači uváděli jako jeden z kanálů rádio, to bylo uváděno
vždy ve spojitosti s konkrétní situací. Například v porovnání s výzkumem autorů
Kamalzadeha, Baura a Möllera132 se v mém výzkum v odpovědích respondentů objevovaly
jiné preference kanálů k poslechu hudby. Výrazněji byly zmiňovány online služby, méně
pak poslech stažené hudby z počítače. Jako jeden možných z důvodů bych zde viděla
omezenější věkovou kategorii respondentů, kterých jsem se dotazovala, dalším faktorem
by mohlo být to, že jejich výzkum byl publikován před dvěma lety. Dle mého názoru jsou
právě hudební online služby dynamicky se vyvíjejí oblastí.
Specifické postavení zaujímaly u respondentů fyzické nosiče, a to zejména vinylové desky.
Ačkoli nebyly mezi posluchači zmíněny při prvotním dotazování, při položení otázky
KAMALZADEH, Mohsen, Dominikus BAUR a Torsten MÖLLER. Listen or interact?
A Large-scale survey on music listening and management behaviours. Journal of New
Music Research [online]. 2016, 45(1), 42-67 [cit. 2018-05-08]. DOI:
10.1080/09298215.2015.1133655. ISSN 0929-8215. Dostupné z: https://bit.ly/2I3MiuL
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přímo na fyzické nosiče, několik respondentů tuto variantu poslechu přiznalo.
Ve výzkumu mě zajímalo, jaké jsou běžné situace a příležitosti k poslechu hudby. V této
otázce převládal poslech hudby v kombinaci s další činností. Zejména pak při cestování,
práci a sportu. K obdobným závěrům ve svém výzkumu došli také Kamalzadeh, Baur a
Möller.133 Cestování zmínili všichni respondenti. Domnívám se proto, že snadná
manipulovatelnost a přenosnost zařízení pro přehrávání hudby je důležitým faktorem pro
poslech.
Poslech hudby jako samostatná činnost byl upozaděn oproti dřívější době, podle několika
respondentů v důsledku nedostatku času. Jedna respondentka uvedla, že má při
samostatném poslechu pocit, že nic nedělá a ztrácí čas. Chce se proto věnovat při poslechu
další činnosti.
Silně se zde projevil fenomén multitaskingu, celkového shonu a časové vytíženosti, jež
respondenti často proklamovali v různých souvislostech. Pokud se posluchači věnovali
čistě poslechu hudby, většinou poslech doprovázela ještě vizuální složka.
Objevil se zde také vzorec vnímání hudby jako významné součásti běžného života a
každodennosti.
V další části jsem se dotazovala respondentů na proces výběru hudby. Zde se projevily dva
hlavní způsoby výběru při spuštění hudby, a to pokračování v hudbě tam, kde posluchač
naposledy skončil, a cílený výběr interpreta, skladby nebo playlistu. První varianta se
objevovala zejména v souvislosti se streamovacími službami.
Jako jeden ze vzorců chování při přehrávání hudby bylo zjištěno volné plynutí automaticky
přehrávané hudby, kdy posluchači nechávají rozhodnout aplikaci o přehrávané hudbě, ať
už formou playlistů, nabízených skladeb nebo personalizovaných rádiových funkcí.
Naproti tomu ale probíhá i cílený výběr skladeb.
Většina respondentů uvedla, že v určitých situacích si vybírají hudbu pro konkrétní účel,
kvůli své náladě nebo pro změnu své nálady. Konkrétními situacemi byly například práce
nebo sport, pro které vybírají posluchači specifickou hudbu. To se shoduje s motivy
poslechu, které uvádí DeNora134 nebo Schäfer135.

Ibidem
DENORA, Tia. Music in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press, 2004,
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Zaměřila jsem se také na to, jak si respondenti pamatují jména interpretů a názvy skladeb.
Tento aspekt byl pro mě spojen s další oblastí, a to s množstvím možností poslechu.
Respondenti, kteří uvedli, že si nepamatují nebo špatně pamatují interprety a názvy
skladeb, dávali tuto skutečnost do souvislosti s poslechem playlistů, přeskakováním
skladeb, nehmatatelností nosičů a nízkým úsilím vynaloženým k poslechu hudby.
Domnívám se, že s množstvím možností, obsáhlostí hudebních knihoven a snadné
okamžité dostupnosti obrovské škály hudebních nahrávek ubývá nutné úsilí a čas vedoucí
k poslechu hudby, a tím může docházet k menšímu emočnímu vtažení a vázanosti na
konkrétní interprety.
Mezi posluchači se také projevil paradox volby při výběru skladeb. Vnímanou příčinou
bylo zejména velké množství skladeb, které mají posluchači k dispozici. Právě velké
množství přístupných skladeb bylo vnímáno jako pozitivní aspekt streamovacích služeb
jako takových, ovšem v souvislosti s nerozhodností při výběru hudby bylo toto množství
možností vnímáno spíše negativně. U některých respondentů se ale projevila neochota
možností se vzdát (to bylo zmíněno zejména u souborů MP3).
Jako příčinu své nerozhodnosti vnímali někteří respondenti také vlastní neznalost a
neorientaci v hudbě.
Řešení nerozhodnosti se u respondentů lišila. Několikrát byla zastoupena volba playlistu,
dále pak puštění známé osvědčené hudby nebo nepuštění si žádné hudby.
Dále mě zajímal názor uživatelů na streamovací služby. Jako benefity služeb vnímali
posluchači zejména jednoduchost používání, playlisty a personalizované funkce nebo
velký rozsah knihovny, jak už bylo zmíněno výše. Mezi negativní aspekty a překážky pro
používání streamovacích služeb řadili respondenti reklamu a omezené funkce u neplacené
verze (Spotify), technologické aspekty jako nutnost připojení k internetu nebo instalace
aplikace. Stejně jako respondenti z případové studie Kate Swanson136 zmiňovali
respondenti v mém výzkumu jako překážky některé technologické aspekty, další překážky
se ale lišily. Několik respondentů mělo také negativní zkušenosti s připravenými playlisty,
SCHÄFER, Thomas a Urs M NATER. The Goals and Effects of Music Listening and
Their Relationship to the Strength of Music Preference. PLOS ONE [online]. 2016, 11(3),
e0151634- [cit. 2018-04-019]. DOI: 10.1371/journal.pone.0151634. ISSN 1932-6203.
Dostupné z: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0151634
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které jim nevyhovovaly.
Dále bylo mým cílem zjistit, jak v době digitální distribuce hudby posluchači objevují
novou hudbu. Výraznými zdroji pro získávání nových tipů se ukázal být internet - zejména
sociální sítě, dále samotné aplikace pro přehrávání hudby, kde se jednalo zejména o
playlisty, a velkou roli pro respondenty stále hraje osobní doporučení. Někteří respondenti
objevují novou hudbu také prostřednictvím rozhlasu.
Mezi překážkami pro objevování nové hudby se objevil opět faktor nedostatku času, dále
pak absence potřeby objevovat novou hudbu.
Velkým tématem v hudebním průmyslu je placení za hudbu, proto jsem se snažila zjistit,
jak se k placení za hudbu staví dotazovaní posluchači. Ani jeden z respondentů neuvedl, že
by v době, kdy pro něj byly primárním zdrojem hudby MP3 soubory, za hudbu ve většině
případů platil. Jako důvody byla uvedena složitost stahování placené hudby a také snaha
ušetřit. Naproti tomu platba za používání streamovacích služeb byla pro několik
respondentů zcela přijatelná, a to díky snadnosti platby ve formě předplatného - tedy
jednorázové platbě a nízké částce za službu.
Pro několik respondentů byla příčinou pro přechod na placenou verzi absence reklamy a
neomezená funkcionalita.
Zajímavé je, že ačkoli v souvislosti s platbou za MP3 soubory byla pro některé
respondenty překážkou jejich nehmatatelnost, v případě streamovacích služeb tomu tak
nebylo. Ochotu posluchačů platit za neomezený přístup k hudbě zmiňuje také Nowak.137
Zmínila bych také, že aspekt placení za umělecké dílo si několik respondentů
uvědomovalo, pro nikoho ale nebyl primárním důvodem pro platbu, což pouze potvrzuje
jeden z důvodů neochoty platby za MP3 soubory.
Dále jsem se dotazovala na roli fyzických nosičů pro posluchače. Jejich role u
dotazovaných se dnes ukázala více rituální. Fyzické nosiče jsou pro ně určeny spíše pro
speciální příležitosti než pro běžný každodenní poslech. V souvislosti s fyzickými nosiči
byla často zmiňována nostalgie, vzpomínky, hmatatelnost a reálnost a médium jako nositel
hodnoty.

NOWAK, Raphaël. Consuming music in the digital age: technologies, roles and
everyday life. New York: Palgrave Macmillan, 2016, s. 21. Pop music, culture and identity.
ISBN 978-1137492555.
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Při dotazování na preferenci poslechu celých alb versus jednotlivých skladeb se mezi
hlavními důvody pro poslech jednotlivých skladeb objevil nezájem o celé album a snaha
ovlivňovat přehrávané skladby. Důvodem pro poslech celého alba bylo zejména komplexní
vnímání alba jako celistvého uměleckého díla.
Vzhledem k velké roli sociálních sítí u generace Y jsem nechtěla opomenout spojitost
poslechu hudby a právě sociálních sítí. Celkově se většina respondentů shodla na tom, že
role sociálních sítí a frekvence používání a sdílení příspěvků se mění. Pokud respondenti
uvedli, že hudbu na sociálních sítích nesdílejí, bylo toto chování dáváno do spojitosti s
vnímaným trendem méně častého sdílení jakéhokoli obsahu na sociálních sítích nebo
stejně jako u výzkumu autorek Hagen a Lüders138 z důvodu vnímání hudby jako příliš
osobní záležitosti ke sdílení na sociálních sítích. Pokud respondenti hudbu sdílejí nebo
sdíleli, bylo to především za účelem inspirace ostatních a symbolicky jako nositele
vzpomínek či emocí. I tyto důvody se zmiňovali respondenti ve výzkumu Hagen a Lüders.

7 Komentář autorky výzkumu
V první řadě je potřeba zmínit, že výzkum byl proveden s deseti respondenty a kvalitativní
formou. Tyto aspekty výzkumu mi nedovolují přenést poznatky získané u vzorku
respondentů na celou generaci Y a výsledky zobecnit pro celou skupinu. Důležitý je také
faktor subjektivity v odpovědích - u respondentů byla zjišťována reflexe vlastního chování
jakožto hudebního konzumenta. Přesto se domnívám, že prostřednictvím osobních
rozhovorů byly nastíněny názory a motivace posluchačů a posluchačů, které by mohly
sloužit jako východiska pro další výzkumy k tématu, například v kombinaci s
kvantitativním výzkumem, výzkumem objektivního chování posluchačů nebo hlubším
psychologickým vhledem do dané problematiky.

HAGEN, Anja N a Marika LÜDERS. Social streaming? Navigating music as personal
and social: the year civilization collapsed. Convergence: The International Journal of
Research into New Media Technologies[online]. 2016, c2014, 23(6), 643-659 [cit. 201803-18]. DOI: 10.1177/1354856516673298. ISBN 978-0-691-14089-6. ISSN 1354-8565.
Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354856516673298
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Závěr
Cílem mé diplomové práce s názvem Chování posluchačů hudby z generace Y v době
digitální distribuce hudby bylo nastínit, jak své posluchačské chování reflektují zástupci
generace Y. Sledovala jsem, jaké kanály k poslechu hudby posluchači využívají, při jakých
příležitostech hudbu poslouchají, jaké jsou jejich preference při výběru hudby, zda
preferují poslech konkrétních skladeb nebo celých alb, potažmo jiných souvislých
hudebních produktů. Zajímalo mě také, jakým způsobem objevují novou hudbu a jaký je
jejich pohled na placení za hudbu.
V teoretické části jsem se věnovala nejprve samotnému pojmu hudby, její roli v lidském
životě a jejím funkcím. V další kapitole jsou vysvětleny pojmy recepce, percepce a
apecepce hudby. Dále je popsána historie a vývoj hudebního záznamu, hudebních nosičů a
kanálů určených k poslechu hudby, přičemž detailněji jsou rozvedena specifika konzumace
hudby v době digitální distribuce, především s ohledem na streamovací služby.
V teoretické části jsem se zaměřila také na specifika společnosti a jedince v digitální době
a následně jsem uvedla závěry vybraných výzkumů a publikací věnujících se poslechu
hudby a chování posluchačů v současnosti.
Praktická část se skládá z metodologie, analýzy rozhovorů, výsledků výzkumu a jejich
interpretace. Jako výzkumná metoda zde byl zvolen kvalitativní výzkum formou
polostrukturovaných osobních rozhovorů, které byly provedeny se vzorkem deseti
respondentů z generace Y narozenými mezi lety 1985 a 1995.
Mezi kanály využívanými respondenty k poslechu hudby dominovaly digitální zdroje,
zejména pak streamovací služby a MP3 formát. Pro většinu respondentů je poslech hudby
doprovodnou aktivitou k dalším činnostem a s ohledem na to si také vybírají konkrétní
hudbu k poslechu. Ukázalo se, že vnímaným benefitem nových kanálů k poslechu hudby
může být možnost neovlivňovat výběr hudby a nechat výběr na samotné technologii a také
obliba playlistů, které můžou sloužit i jako silný nástroj pro objevování nové hudby. Mimo
to je ale s pro posluchače stále důležité i osobní doporučení. Jako jeden z důsledků velkého
množství možností výběru hudby zde vidím menší emoční vztažení do procesu výběru,
potažmo samotného poslechu, a s tím související obtížnost zapamatování si veškeré
poslouchané hudby. U většiny respondentů se také projevila v souvislosti s množstvím
hudby vnímaná nerozhodnost při výběru, kterou bych označila jako paradox volby.
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Pro většinu respondentů se změnila s příchodem streamovacích služeb ochota platit za
nehmatatelné hudební nosiče. I když pro respondenty nejsou hmatatelné nosiče primárním
kanálem k poslechu hudby, pro většinu z nich nesou hodnotu nostalgie, vzpomínek a
rituálnosti.
Jako zajímavý fenomén se u dotazovaných zástupců generace Y objevil nedostatek času,
shon a vytíženost.
Výsledky mého výzkumu jsou limitovány několika faktory. Výzkum byl prováděn
kvalitativní formou na poměrně malém vzorku, takže není možné výsledky zobecnit na
celou generaci Y. Zároveň je potřeba zdůraznit, že byly zjišťován subjektivní názor a
pohled posluchačů a posluchaček.
Výzkum nastínil některé názory a vzorce spojené s poslechem hudby a domnívám se, že by
tato zjištění mohla být rozvedena dalšími formami výzkumu. Z mého pohledu by bylo
zajímavé prohloubení témat z psychologického hlediska, které by se detailněji věnovalo
motivacím chování posluchačů.
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Summary
The aim of my Master’s thesis called Behavior of Generation Y music listeners in the age
of digital music distribution was to outline how representatives of Generation Y reflect
their music listening behavior. I tried to trace what channels music listeners use, what are
the occasions for listening to music and what are their preferences. I was interested in the
ways of discovering new music and attitude to payment for music.
Theoretical part explains term of music, its role and functions. Next chapter consists of
history of music record and music channels. There is also focus on specifics of digital age
and on listening of music in the digital age.
Practical part consists of methodology, analysis of interviews and interpretation of
research. The research method used in this Master’s thesis was qualitative research in the
form of semi-structured interviews which were led with the sample of ten respondents
from Generation Y.
Digital music channels and MP3 format as music sources dominated among respondents.
Listening to music was mainly mentioned as a supporting activity to another one and that
also affects choose of specific music. New music channels bring large scale of options to
music listeners and I see this aspect as a possible reason of weaker pulling of music
listeners into the process of choose and it might be connected to difficulty of remebering
interprets and songs. Most of the respondents also percieve their own indecision when
choosing music which is connected to large scale of possibilities. I would specify this
aspect as a paradox of choice.
Most of the respondents changed their viewpoint on payment for music as they started to
use streaming services. Although tangible music media are not primary source of music,
they represent values such as nostagia, memories and ritualism to most of them.
I find interesting that lack of time and rush was mentioned very often.
The results of my research are limited by several factors. The research was led in
qualitative form with small sample so that it is not possible to generalise the results for the
whole Generation Y. I also have to point out that subjective viewpoints of music listeners
were found out.
The research outlined several opinions and music listening patterns and I presume that the
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finding could be developed by other forms of research, in my point of view e. g.
psychological research with the focus on motivation of music listeners behavior.
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význam internetové sociální interakce v rámci konzumace hudby.
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou
charakteristikou jejich obsahu):
Teoretická část
1. Teoretické uvedení do hudební problematiky
a. Role hudby v lidském životě
b. Distribuce a konzumace hudby
c. Specifika distribuce a konzumace hudby v digitálním prostředí
2. Jedinec a společnost v digitálním prostředí
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3. Dosavadní výzkumy chování hudebních konzumentů v digitálním prostředí
Praktická část
1. Metodologie
2. Kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů
3. Analýza rozhovorů
4. Vyhodnocení a interpretace výzkumu
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):
10-12 polostrukturovaných rozhovorů
Respondenty budou hudební konzumenti generace Y. Generace Y zde bude definovaná rokem narození
mezi lety 1985 a 1995. Věkové omezení vzorku bylo vybráno z důvodu, že generace Y se setkala v
průběhu svého života s různými médii určenými k poslechu hudby. Předpokládám proto, že budou
schopni reflektovat specifika jejich používání.
Metody (techniky) zpracování materiálu:
Kvalitativní výzkum, analýza polostrukturovaných rozhovorů
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):
STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody
zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 80-858-3460-X.
Tato publikace poskytuje teoretický rámec pro kvalitativní výzkum. Největší pozornost je věnována
metodě zakotvené teorie, jejíž jsou Strauss a Corbinová autoři. V této knize podrobně rozebírají metodu
zakotvené teorie, její kódování a možnosti jejího použití.
HRACS, Brian J., Michael SEMAN a Tarek E VIRANI. The production and consumption of music in
the digital age. Routledge studies in human geography, 58. ISBN 978-1-138-85-165-8
Autoři se v této publikaci zabývají změnami, které do hudebního průmyslu přinášejí nové technologie.
Kniha obsahuje případové studie z různých zemí, na kterých autoři sledují procesy fungování hudby v
digitální době z pohledu hudební produkce a ze strany jejích příjemců. Sledovány jsou například
geografické, kulturní, sociologické nebo ekonomické faktory.
NOWAK, Raphaël. Consuming music in the digital age: technologies, roles and everyday life. UK:
Palgrave Macmillan, 2016, 167 s. Pop music, culture and identity. ISBN 978-113-7492-555.
Kniha zkoumá téma konzumace hudby v digitální době. Zabývá se otázkou nových technologií a jejich
použití v hudební recepci a působení těchto technologií na poslech hudby v současnosti. Autor sleduje
konzumaci hudby v každodenním životě jedinců a zaměřuje se na její sociologické aspekty.
DENORA, Tia. Music in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 196 s. ISBN 0521-62206-9.
V této publikaci se autorka zabývá rolí hudby v našem každodenním životě. Kniha je založena za řadě
případových studií, které zkoumají hudbu v lidském životě z hlediska kulturních studií a kulturní
sociologie. DeNora se věnuje estetice a působení hudby na člověka, dále také chování hudebního
posluchače.
NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. Praha: Management Press, 2001, 208 s. ISBN 80-726-10465.
Nicolas Negroponte, spoluzakladatel Media Laboratory, se ve své knize věnuje tématu technologických
změn a jejich dopadu na náš každodenní život. Zobrazuje počítačové a další technologické pokroky s
jejich vlivy na různé oblasti lidského působení, myšlení, vztahy a interakce s okolím.
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací,
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které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách
za posledních pět let)
LUDVÍKOVÁ, Klára. Modely konzumu a distribuce online hudby na hudebních portálech Spotify,
Deezer a Rdio. Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií.
Vedoucí práce PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
KUDLA, Martin a . Proměny moderní populární hudby v éře digitálních technologií. Olomouc, 2016.
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jan
Blüml, Ph.D.
ŠEDÝ, Jan. Analýza trhu s digitální distribucí hudby v ČR. Praha, 2015. Diplomová práce. Vysoká
škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská. Vedoucí práce Doc. Ing. Václav Stříteský,
Ph.D.
VEČEŘOVÁ, Jana. Chování spotřebitelů při nákupu hudby v ČR. Brno, 2015. Diplomová práce.
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Vedoucí práce Doc. Ing. Jana Turčínková,
Ph.D.
Datum / Podpis studenta/ky
………………………
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Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:
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