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Příloha č. 1: Scénář rozhovoru
Uvodní fáze rozhovoru – INTRODUCTION
Budeme si tykat/vykat? → tykání (již při sjednávání rozhovorů si automaticky tykáme –
z nějakého důvodu je to v dané skupině samozřejmostí + respondenti jsou sjednáváni
přes společné přátele)
Jsem studentka třetího ročníku sociologie. Píšu bakalářskou práci na téma... Poslouchám
DnB, občas s kamarády pořádáme malé soukromé akce tohoto druhu...
Co je tématem? Tématem je zkoumání DnB scény (kultury??) – potřebuji zjistit, jak ji
vnímají její tvůrci…
Žádné správné/špatné odpovědi -> výzkum nehodnotí, pouze zkoumá, jak to je…
Dát informovaný souhlas
Kvalitativní rozhovor – v průběhu se může měnit i přes osnovu – spíše povídání

Zahřívací fáze – WARM-UP
Představení respondenta – jakou úlohu zastává DnB v jeho životě? Co pro něho
znamená?
Vyprávění příběhu o tom, kdy se poprvé setkal s DnB aaž doteď.
(Kdy a jak se poprvé setkal s DnB? Proč se rozhodl, že zkusí mixovat hudbu? Jaké byly
začátky? Jaká byla jeho vize?

Klíčová část 1 – KEY: Úloha Djje
Proč dělá DnB i nadále? Co jej pohání vtom, aby dál hrál jako DJ?
Má nějaký sen, kterého by chtěl jako DJ dosáhnout?

Klíčová část 2 -KEY: Vnímání DnB scény
Jak vypadala DnB scéna, když se s ní poprvé seznámil? Co na ní bylo lepší a co horší?
Jak vypadá DnB scéna dnes? Co mu přijde lepší/horší?
Jaké bývalo publikum (cílová skupina), když se se scénou seznámil a jaké je dnes?
Změnila se atmosféra akcí? K lepšímu? K horšímu? V čem se změnila?
Jak si představuje ideální publikum a ideální akci?
Jaké prostředí na Pražské scéně by podle něho nejlépe podtrhlo atmosféru DnB? Storm?

Cross? Roxy? Jatka?
Jak vnímá klub Storm a klub Cross? Jak jsou odlišné?
Co je podle jeho názoru na české DnB scéně typické?
Co na české DnB scéně považuje za mainstream a co za underground?

Klíčová část 3 – KEY: Management akcí
Jaké akce bývají nejvydařenější a podle čeho to určuje?
Jak se akce sestavují, jaký je program -> co je na organizaci zásadní pro vydařenou akci
D‘n‘B v rádiu – jaký je současný stav? Jak tento stav hodnotí??
Jak akce propagují?
Na co podle něho nejlépe naláká zahraniční Djs (ty „vážené“) na českou akci? (Platové
ohodnocení, dobrá organizace, vzhled stage, nadšené publikum, dobrá atmosféra)
Jaké reakce dostává od publika – záporné i kladné… (komentáře na Facebooku, emaily)

Ukončení – Wrap-Up
Volná konverzace na téma, vyplývající z rozhovoru
Slušně se zeptat, kdy DJ příště hraje
Vřelé poděkování za ochotu vést rozhovor

Příloha č. 2: Informovaný souhlas
Souhlas se zpracováním osobních a důvěrných informací pro výzkum
Konstrukce autenticity Drum and bassové scény v České republice z pohledu jejích tvůrců
dle zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.)
Jméno: .....................................................................................

Dne .......................... 2016 jsem poskytl/a rozhovor pro účely výzkumného projektu: Konstrukce
autenticity Drum and bassové scény v České republice z pohledu jejích tvůrců (bakalářská práce
ISS FSV UK).
Řešitelka/tazatelka: Johanka Valášková
Pro účely analýzy v rámci uvedených výzkumných projektů a pro účely na něj navazující výzkumné
činnosti bude tento rozhovor přepsán a následně zpracováván
jen v anonymizované podobě, bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na mojí osobu.
V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací výsledků výzkumu

smí být uvedeny jen v anonymizované podobě, bez mého jména a souvislosti s mojí
osobou.
Až skončí uvedené výzkumné projekty, pro které jsou data přímo určena, tento rozhovor*:

 smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů (v
anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou)
 musí být tento rozhovor skartován.

Podpis:

* vyberte jednu z uvedených možností

Příloha č. 3: Slovník slangových a technických výrazů
V rámci Drum and bassové scény jsou často používány technické výrazy. Jsou většinou
spojeny s technickým vybavením DJe či klubu. Většina publika na Drum and bassových akcích má
povědomí o těchto výrazech. Dále zde zmíním pojmy, jakými se označují jednotlivé styly drum and
bassové hudby. Tyto styly jsou od sebe velmi odlišné, a účastníci výzkumu o jejich odlišnosti při
rozhovorech velmi často mluvili. V rámci drum and bassové scény je užíván určitý slang. Významy
jednotlivých slangových slov jsou v seznamu uvedeny také. Pojmy, které zde osvětluji, využívají
účastníci výzkumu poměrně hojně, proto považuji za nezbytné je ve své práci vysvětlit.
 Audio – známý Drum and bassový DJ, původem z Velké Británie
 Czechtech – festival freetekno scény v České republice, v roce 2005 násilně potlačen policií
 Diskant - člověk, který chodí na diskotéky, vyznačuje se stylem oblékání, jaký je nošen na
diskotékách
 DJ - hudebník, který vytváří hudbu prostřednictvím mixování již hotových nahrávek,
přičemž využívá technologie, jako je například mixážní pult. Přehrává již nahranou hudbu a
přetváří ji v něco nového a originálního, co živě prezentuje na veřejných akcích [Harmon
2017].
 Drop – úsek skladby v elektronické hudbě, kdy je náhle změněn rytmus
 Feedback – odezva (od publika)
 Flák – hit, všeobecně oblíbená skladba
 Gramce, vinyly, desky – gramofonové desky (nosiče hudby), které Djové mixovali do sebe
před digitalizací systému mixování (užívání CD a flashek)
 Hipster – styl oblékání
 jet si kotel, kotlit – tančit na akci
 Jump-up – styl Drum and bassu, více temný, zpravidla nutí publikum skákat, přezdívaný
„kvákání“
 Lajk – označení něčeho jako „to se mi líbí“ na internetové doméně Facebook
 Liquid – styl Drum and bassu, klidnější, zpravidla obsahuje zpěv
 Lir – zkr. pro festival Let i roll, největší drum and bassový festival pořádaný na území České
republiky
 MC – rapper, který improvizuje v rámci vystoupení DJe
 Neurofunk – Styl Drum and bassu, velmi temný a agresivní, přezdívaný „plech“
 Player – digitální přehrávač hudby, hudbu z více playerů pak DJ mixuje

 PR – propagace DJe
 Set, mix – série skladeb, které DJ mixuje
 Skill – dovednost, v tomto případě dovednost DJe
 Soundsystém – uskupení lidí, kteří spoluvlastní techniku k pořádání především tekno akcí
 Smažka – člověk, závislý na drogách
 Techno – styl elektronické hudby
 Track – drum and bassová skladba
 Vokálový věci / vokálový drummy /zpívánky – slangové označení pro drum and bassové
sklady, které obsahujíé zpěv, většinou liquidy
 Vinylař – DJ, který mixuje hubu s pomocí gramofonových desek

