1 Přílohy:
Příloha č.1: Minivýzkum
Minivýzkum byl rozdělen na dvě části, a to podle respondentů. Jednu část respondentů tvořili
studenti gymnázia, druhou pak pracující lidé. Obě dvě skupiny jsem sehnal prostřednictvím
metody Snowball, kdy jsem odeslal email na jednoho respondenta z každé skupiny, kterého
jsem předem znal. Tito respondenti pak následně přeposlali email ostatním. Více v tabulce.
Víte, co je to Drum &
Bass?
Počet

Věkový průměr (zaokrouhleno na celá
čísla)
Medián

Ano

Ne

Studenti

26

18

18 15 (57,7 %) 11 (42,3 %)

Pracující
lidé

38

41

42 10 (26,3 %) 28 (73,7 %)

Z tabulky vyplývá, že studenti v necelých 58 procentech vědí, co je Drum and Bass.
Mezi pracujícími lidmi pojem Drum and Bass zná pouze 26, 3 % lidí. Data naznačují, že
studenti v porovnání s pracujícími lidmi více vědí, co je Drum and Bass.

Příloha č. 2: Subžánry DnB
Jungle – Jungle je považován za základní stavební kámen Drum and Bass, někdy označován
jako oldschool DnB, avšak pojem Jungle není zdaleka tak jednoznačný. V tomto subžánru
jsou patrné prvky přejaté z předchůdců DnB. Za průkopníky tohoto žánru bývají považování
LTJ Bukem, Goldie, Shy FX nebo Fabio.
Liquid Funk – Subžánr charakteristický svou harmonií a důrazem na melodické prvky.
Oproti ostatním subžánrům působí více relaxačně a muzikálněji, nechybějí zde ani zřetelné
vokály. Mnohdy Liquid Funk bývá nazýván jako hitový Drum and Bass, a to proto, že se
v současnosti jedná o zřejmě jediný subžánr, který se dostal do mainstreamových rádií.
Příkladem může být skladba Nobody to love od producenta Sigma, která má na youtube.com
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přes 248 milionů shlédnutí1. Za nejznámější interprety můžeme jmenovat London Elektricity,
Netsky, High Contrast, Nu:Tone, Logistics a mnoho dalších
Minimal – Minimal je charakteristický svojí strohostí. Platí zde pravidlo „méně je více.“
Drum and Bass je zde zachyceno v té nejsurovější podobě – převážně bicí a basy bez větších
hudebních doplňků. Jedná se o hudební ekvivalent současného minimalistického designu.
Podobně jako Liquid Funk je založen spíše na atmosféře než na technickém perfekcionalismu.
Za světovou špičkou minimalistického Drum and Bassu můžeme jmenovat Alixe Pereze,
Icicle, Rockwell, dBridge či Instra:mental.
Halftime – jak již název napovídá, jedná se o Drum and Bass s poloviční rychlostí oproti
běžnému DnB. Svou konstrukcí může Halftime připomínat Hip-hop či Dubstep. Halftime
přinesl do Drum and Bassu kreativitu a otevřel nové možnosti, které poskytují prostor pro
nové polorytmy. Produkce začaly být více nepředvídatelné. Toho se chytli producenti jako je
Ivy Lab, Hyroglifics, Fracture či Noisia2.
Jump Up – Subžánr typický svou masivní basovou linkou, jednoduchými beaty a pozitivní
melodií. Jump Up bývá oproti ostatním příbuzným „méně vážný“, svými rysy připomíná
jakési “kvákání”. V Česku si vysloužil přezdívku „kvákačky“. Za nejznámější interprety
můžeme sdělit Dj Hype, Dj Hazard, Hedex či Annix.
Techstep – Subžánr, ze kterého vyvstala současná neurofunková scéna. Pro tento žánr je
typické téma temna a SciFi, futuristická atmosféra. Právě tento subžánr byl zprvu odrazem
obav z nejisté kyber budoucnosti plné robotů a zařízení s umělou inteligencí. Temného pozadí
je dosaženo pomocí syntetických a abstraktních industriálních zvuků, které zpravidla bývají
upraveny nějakým efektem. Oproti ostatním subžánrům však není tolik zběsilý.
Nejznámějšími producenty z tohoto odvětví jsou Ed Rush & Optical, Bad Company UK či
C4C.
Neurofunk – Subžánr odvozený od techstepu, jsou zde patrné prvky funku. Oproti techstepu
se však odlišuje větším důrazem na drop3, je charakteristický svými staby („bodnutími“)
jdoucí přes masivní basovou linku. Tradiční breakbeat zde nahrazují tzv. back beaty. Mimoto
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údaje platné k 31. 3. 2019
NOISIA je jedním nejuznávanějších a nejvlivnějších interpretů současnosti, a to napříč všemi subžánry.
3
Drop je v EDM moment, kdy bass a rytmus udeří nejtvrději. Je to ten moment, kdy aréna plná lidí
najednou začne skákat nahoru a dolů.
2

2

se vyznačuje precizní produkcí a technickou vyspělostí. Za osobnosti Neurofunku můžeme
zmínit například interprety jako je Mefjus, Phace, The Upbeats, Audio, Jade a mnoho dalších.

Příloha č. 3: Leták Renegade Hardware
Leták na klubovou noc labelu Renegade Hardware v Londýně v prosinci 2000
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Příloha č. 4: Informace o respondentech
Jaké
subžánry

Jaké DnB subžánry

Co z ostatních žánrů

Co z ostatních žánrů si

Oblíbený

DnB si rád

se ti nelíbí?

si poslechneš?

neposlechneš?

interpret

pustíš?
David

Vše

___

Silvio

Vše

___

Techno, Minimal
Techno
Z vlastní vůle žádný
jiný žánr

Žádná rádiová hudba

Country

Signal, Cruk,
Emperor
Není
Mefjus,
Skeptical,

Filip

Vše kromě

Trimless

Neurofunku

Alix Perez,
Neurofunk

Techno, živá hudba

Heavy metal

Mauoq, Jam
thieves,
Signal, Enei,
Noisia
Z českých

Adam 1

Vše kromě
Jump Upu

Jump Up

Rock

___

Forbidden
Society;
Мefjus
AMC,

Neurofunk,
Pivo

Jump Up,

Liquidfunk

Rap

Deep

EDM typu Techno,
House apod.

Zombie
Cats, State of
mind,
Telekinesis

Adam 2

Vše

___

Tech House, Deep
House, Techno

Electro House

Lenzmann,
Enei
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Příloha č. 5: Scénář výzkumných rozhovorů
1. Základní informace + socioekonomický kontext (představení respondentů +
icebraking)
a. Jak se jmenuješ, kolik je ti let, co/kde jsi studoval a kde pracuješ?
b. Jak dlouho posloucháš dnb?
c. Jak jsi se k tomu dostal?
d. Proč jsi to začal poslouchat?
e. Jak často to přibližně posloucháš dnb?
f. Při jaké příležitosti si dnb pustíš?
g. Jak často zajdeš na nějakou dnb akci?
h. Máš nějaké oblíbené dnb interprety?
i. Poslechneš si všechny subžánry z dnb nebo je nějaký, který neposloucháš?
j. Označil bys dnb jako tvůj žánr č. 1? (pokud ne, jaký jiný žánr bys označil jako
žánr č. 1?
k. Participuješ nějak v drum and bass (víc než posluchač)?
l. Jsi vyhraněný/á vůči jiným žánrům, nebo si poslechneš I něco jiného, potažmo
zajdeš na akce z jiných žánrů?
2. Jaký má význam dnb v osobním životě posluchačů? (význam dnb v osobním
životě)
a. Proč to vlastně posloucháš?
b. Co se ti na tom líbí?
c. Jaký to má pro tebe význam v osobním životě?
d. Slouží pro tebe dnb k vyjádření nějakých tvých kulturních, politických či jiných
názorů?
3. Co drum and bass v očích (uších) symbolizuje? (Konstituce drum and bass očima
posluchačů)
a. Co pro tebe drum and bass symbolizuje?
b. Co si vybavíš, když se řekne drum and bass?

4. Jaký význam přisuzují posluchačí drum and bass v kontextu spol. života?
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a. Jaký má pro tebe DnB význam ve společenském životě?
b. Shledáváš u DnB socializační (stmelovací) funkci?
c. Seznamuješ se pomocí DnB?

5. Ostatní posluchači
a. Jak na tebe působí ostatní účastníci dané akce?
b. Existují nějaké znaky, podle kterých se posluchači dnb při bězném setkání
poznají?
c. Poznají, že ten druhý poslouchá drum and bass?
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