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ANOTACE: 
Tato práce je zaměřená na to, uvést do obrazu čtenáře, kteří se chtějí dovědět něco 

o historii hudby, o dnešních slavných interpretech a o žánrech hudby. 

ANOTATION: 
This work is focused on readers, who want to know something more about the history of 

music, about today´s popular artists and different genres of music. 
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1. ÚVOD: 

1.1. Charakteristika a popis hudby obecně: 
 Hudba je organizovaný systém zvuků. 
 Výběr zvuků a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a působení hudby 
 Toto působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných 

pravidel a dobového vkusu 
 Hudba jako samostatné umění byla uznána poměrně pozdě 
 Věda, která se zabývá hudbou a vším, co je s ní spojené, se nazývá muzikologie 

nebo taky hudební věda 
 Hudební vědec se zabývá hudbou, bez ohledu na to, jestli pochází z ústní nebo 

písemné tradice 
 Ve svém výzkumu se hudební vědec zaměřuje na jednu nebo více disciplín 
 Pod hudební vědou sdružujeme všeobecně: 

 akustiku 

 tónovou fyziologii a tónovou psychologii 

 hudební estetiku 

 hudební teorii 

 hudební dějiny 

1.2. Můj pohled na současnou moderní hudbu: 
Na současnou moderní hudbu je mnoho odlišných názorů. Někteří si myslí, že dnešní 

hudba není taková, jaká bývala a nejsou zde pořádné vzory, jako byl např. Michael 

Jackson, Whitney Houston, Queen, The Beatles aj. Někteří si naopak myslí, že současná 

hudba je originální, i když narazíme i na výjimky. Pokud se zeptáte dítěte, narozeného po 

roce 2005 rozhodně vám nepoví, že je jeho vzor např. Michael Jackson, ale je 

pravděpodobnější, že vysloví jména jako např. Justin Bieber, Miley Cyrus, Selena Gomez, 

One Direction atd.  A není se také čemu divit. I když každý z nás máme na každého 

interpreta jiný názor, musíme všichni uznat, že každý zpěvák či kdokoliv z nás je něčím 

výjimečný. A zpěváci nebo zpěvačky nejsou výjimkou. Když se pozastavím nad českou 

hudbou, kterou poslouchá dnešní generace, někdy se vážně zhrozím nad textem písně. 

Nynější doba je taková, že se ve většině případech poslouchá spíše rap a R&B a nad 

klasickým českým popem či rockem tato generace mávne rukou. I když sama nepatřím 

mezi velké příznivce české hudby, některé skupiny či zpěváci z Česka jsou nedocenění. 
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Celkem se daří prorazit skupině Kryštof, i když ve většině případů tuto skupinu 

poslouchají lidé nad 20 let. A tak to funguje i s kapelou Kabát. Hudba je také velmi 

ovlivňována společností, ve které se nacházíme. Setkala jsem se s případy, kdy se určitému 

člověku líbila muzika např. Justina Biebera, ale jelikož jeho kamarádi ho považují za 

„buznu“ atd., tak se mu automaticky nelíbí taky, i když v hloubi duše ví, že se mu to 

vlastně líbí. A tak to funguje se všemi interprety. 
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2. ČESKÁ HUDBA V MINULOSTI 

2.1.  9. a 10. století – Období christianizace 
Prostřednictvím misií (nejdříve irsko-skotské a nakonec pasovské a řezenské biskupství) se 

do Čech importovala křesťanská bohoslužba a s ní chorální zpěv. 

Chorál se zpíval při každodenních liturgiích. 

Mimo kostel zazníval při významných procesích, pohřbech a při nastolení knížat. 

2.2.  11. a 12. století 
V tomto období nacházíme již mnohem širší základnu pro liturgický zpěv. 

Žáci škol obohatili chrámový zpěv o sopránové a altové hlasy. 

Základ repertoáru tvořily zpěvy cizího původu kolující po celé Evropě, objevila se však 

 i originální tvorba. 

Od počátku 11. stol. je doložena tvorba duchovních her. 

Se svatováclavským kultem souvisela i rostoucí popularita duchovní písně „Svatý 

Václave“, podobnou úlohu hrála ještě starší píseň (poč. 11. stol.) „Hospodine, pomiluj ny“. 

2.3.  Reformace, doba husitská a pohusitská 
Úbytek obyvatelstva zapříčiněný epidemiemi a válkami znamenal omezení hudebního dění 

alespoň do konce 15. stol. 

Země se dostala do kulturní izolace. 

Rozvoj dvorských kapel, které byly hlavním nositelem vývoje v Evropě 15. a 16. stol., 

byl na čas zbržděn. 

Nejdůležitějším žánrem doby se stala česká (někdy též latinská) duchovní píseň. 

Od počátku husitského hnutí vzkvétala produkce písní nábožensko-polemických.  

Vznikaly speciální písně k poutím na památné hory, nový typ duchovní písně válečné 

např. Ktož jsú boží bojovníci, Povstaň, povstaň, veliké město pražské aj. 

R. 1417 se zrodila v Betlémské kapli bohoslužba v národním jazyce. 
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Její radikálnější variantou byla Mše táborská, v níž duchovní písně, které zpíval lid, zcela 

nahradily chorál. 

2.4.  České baroko 
Během několika desetiletí po r. 1648 dohnala hudba v českých zemích zpoždění 

zapříčiněné třicetiletou válkou. 

Na konci 17. století začala být oblíbená loutnová hra. 

Hlavní představitelé: 

 Adam Michna z Otradovic (1600 - 1676)  

 František Václav Míča (1694 - 1744)  

 Jan Dismas Zelenka (1678 - 1745) 

2.5.  Český hudební klasicismus (1740-1810) 
Řeč raného klasicismu ovlivnila hudba neapolských oper, hraných italskými operními 

společnostmi. 

Díky úpadku moci a bohatství v 18. století tyto změny urychlily rozvoj veřejných 
koncertů a městské opery. 

Také kvůli zhoršení životních podmínek vedlo k odchodu českých hudebníků do zahraničí. 

Nejlépe se uplatnili ve Vídni, Paříži, v německých zemích, Polsku, Rusku a dokonce 

 i v Itálii, i když tam byla velká konkurence. 

Hlavní představitelé: 

 Jan Václav Stamic (1717-1757) 

 Josef Mysliveček (1737-1781) 

 Antonín Rejcha (1770-1836) 

2.6.  19. století – Národní obrození = Český romantismus 
V 19. století v Čechách stále převládalo nadšení z Mozartovy hudby, a to přibrzdilo 

hudební rozvoj. Praha ráda hostila i zahraniční umělce jako byli například Niccoló 
Paganini, Carl Maria von Weber, Ferenz Liszt a další. 
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Nové autory podporovala hlavně Pražská konzervatoř, založená v roce 1811, která 

pořádala koncerty nové hudby. 

Od hudby se očekávalo, že podpoří národní myšlenku. 

Ve 40. letech se začaly zakládat hudební spolky (např. spolek Hlahol), které se věnovaly 

především vlastenecké hudbě. 

Jako příklad stojí za zmínku zpěvohra Františka Škroupa „Fidlovačka“. 

60. Léta se považují za zlom české národní tvorby, která začala rázem nabývat světových 

parametrů (B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich). 

Do konce 19. století neměla Praha stálý orchestr, což vedlo k problémům při provozování 

velkých skladeb. 

Kvalita českého hudebního života nesmírně stoupla, díky založení České filharmonie 

 r. 1896. 

Hlavní představitelé:  

 Bedřich Smetana (1824-1884) 

 Antonín Dvořák (1841-1904) 

2.7.  20. století 
Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. 

1. polovina 20 století se inspiruje vášnivými city, stavy chorobných hrůz, prudce se 

měnícími duševními stavy, ale také výraznou lyrikou. 

Je to hudba prudkých kontrastů, plná drsnosti, náhlých výbuchů a výkřiků. 

Přichází expresionismus, folklorismus, dadaismus, futurismus, abstraktivismus, 

konstruktivismus, novoklasicismus a ještě jiné ismy. 

      Hlavní představitelé: 

 Bohuslav Martinů (1890-1958) 

 Josef Suk (1874-1935) 

 Vítězslav Novák (1870-1949) 
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3. SLAVNÉ MLADÉ ZPĚVAČKY, ZPĚVÁCI A SKUPINY 

3.1. Česko: 
Kryštof je česká hudební skupina, kterou založili Richard Krajčo, Nikolaj 

Arichtev, Jarda Blahut, Bisi Arichtev a Pavel Studník v roce 1993 v Havířově. Hrají 

převážně pop a také můžeme najít v některých písničkách i prvky rocku. 

                      

 

Michal Straka (8. listopadu 1983, Lučenec) známý pod uměleckým jménom Ego, 

je slovenský rapper. Je členem skupiny Kontrafakt spolu s Rytmusem a DJ Anysem. 

Sólovou kariéru zahájil vydáním singlu "Žijeme len raz", který se roku 2012 stal hitem č. 1 

ve slovenských rádiích. 
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Barbora Poláková (* 3. října 1983 Kolín) je česká herečka a zpěvačka. Díky hitu 

„Nafrněná“ je nyní velmi známá a úspěšná. 

                                     

Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek, (* 16. srpna 1979, Praha) je 

český písničkář a scenárista. Je to interpret známých hitů jako např. V blbým věku, Láska 

v housce, Na vodě apod. 

                             

Slza je popová skupina, která se v roce 2014 proslavila songem Lhůta záruční. 

Jejími členy jsou Petr Lexa, známý také jako Hoggy, a Lukáš Bundil. Petr Lexa zpívá, 

současně svoji skupinu prezentuje i na svém osobním YouTube kanále. Již se objevil 

v televizi jako finalista televizní soutěže Hlas Československa. 
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3.2. Zahraničí: 
Justin Drew Bieber (* 1. března 1994 Stratford, Ontario, Kanada) je 

kanadský pop/R&B zpěvák, kterého uvedl ve známost internetový 

videoportál YouTube. Na tomto portálu byl objeven svým aktuálním manažerem 

Scooterem Braunem. 

                    

One direction je irsko-britsko chlapecká hudební skupina založená v roce 2010, kterou 

tvoří Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles a Louis Tomlinson. Pátý člen Zayn 

Malik opustil skupinu v březnu 2015. 

                           

Zayn Malik (* 12. ledna 1993 Bradford, Anglie) je anglický zpěvák a skladatel, v letech 

2010–2015 člen skupiny One Direction. Nyní se vydal na úspěšnou sólovou cestu 

 a nazpíval mnoho písní jako např. Pillowtalk, Like I Would atd. 
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Selena Gomez  (*22. července 1992, Grand Prairie, Texas, USA) je americká herečka 

 a zpěvačka, která je známá pro svou roli Alex Russo v seriálu Kouzelníci z Waverly, který 

dvakrát obdržel Cenu Emmy. Nyní vydala velmi úspěšné album jménem Revival 

(Obrození) a začíná její světové turné. 

                                        

Demi Lovato(* 20. srpna 1992, Albuquerque, Nové Mexiko, Spojené státy americké) 

je americká zpěvačka, herečka a skladatelka. Je známá hlavně díky svému velkému 

pěveckému rozsahu. 

                             

Taylor Swift (* 13. prosince 1989) je americká zpěvačka, textařka a skladatelka. Skládá 

hlavně písně o svých vztazích a jejich problémech. 
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4. HUDEBNÍ ŽÁNRY POPULÁRNÍ HUDBY: 
Pop 

Je to kratší označení pro populární hudbu. Fanoušků tohoto žánru je nejvíce. 

Blues 

Je to hudební styl, který vznikl v afro – americké otrocké komunitě v 19. století. Je to 

světská hudba vycházející z náboženských gospelů a spirituálů. 

Country 

Je to americký hudební styl, jehož počátky sahají do konce 18. století.  Do popředí se 

dostal ve 20. letech 20. století. Byl výrazně ovlivněn hudbou španělských, francouzských 

a irských přistěhovalců. Typickými hudebními nástroji jsou: kytara, housle, baskytara, bicí, 

klávesové nástroje. 

Elektronická hudba 

Je to termín pro hudbu vytvářenou umělými elektronickými nástroji jako je např. počítač. 

Pod žánr elektronické hudby patří taky velmi rozšířený dubstep. 

Hip hop 

Označuje se tak americká subkultura, která vynikala v 60. a 70. letech v New Yorku. Je 

také velmi rozšířená mezi mladými lidmi. 

Jazz 

Původně americký hudební styl, který vznikl na počátku 20. století mezi afroamerickou 

komunitou smíšením afrických a evropských hudebních stylů. 

Reggae 

Hudební styl, který vznikl, nebo spíše vznikal v průběhu 60. let na Jamajce. Nejznámějším 

představitelem reggae je Bob Marley. 
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Rock  

Je to žánr populární hudby, který se do hlavního proudu dostal v 60. letech 20. století. Má 

kořeny v rock´n´rollu, rhythm and blues a v country. Rock se dělí na spoustu podžánrů 

jako je např. Indie rock, Metal, Punk apod. 

R&B 

Tedy nezkráceně rhythm and blues, je to hudební styl kombinující prvky jazzu, gospelu  

a blues. Byla vytvořena Afroameričany. 
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5. PŘÍBĚH – ZACHRÁNĚNA HUDBOU? 
Jednoho rána jsem se probudila do krásného slunečního dne. Vstala jsem, šla jsem se 

nasnídat a zase šla do pokoje zapracovat na své absolventské práci, kterou nám dali ve 

škole vypracovat do konce května. „Páni!“ Vzdychnu, když se podívám na kalendář. Je 

28.5.2016 a já nemám ani polovinu. Ach jo. Ostatní můžou být venku a užívat si a já 

musím psát nějakou hloupost na počítači. No nic měla bych začít. Tak prvně nadpis. Hm. 

Ale jaký? Téma mám hudbu, takže… Co třeba Mé zážitky s hudbou? Ne, tam nemám co 

napsat. Tak... hm.... Nic mně nenapadá. Historii už mám, žánry a zpěváky taky. Tak to 

nechám tak a půjdu, ven třeba mě něco napadne v průběhu dne. Když se chystám ven, 

zastaví mě mamka a ptá se: „ Kam jako jdeš? Nemáš psát absolventskou práci?“ „ No jo, já 

vím, ale nevím, co tam mám psát, tak jdu ven a třeba mě něco napadne.“ Jen pokývla 

nezaujatě hlavou a já šla ven. Hmm, ale co tady? Vzpomněla jsem si, že mám doma 

rozečtenou knížku „Prokletý maturiťák“. Tak si pro ni zajdu. Když se vrátím zase domů, 

mamka se mě zase ptá: „ To už jsi zpátky? Nějak brzy ne?“ „No jo. Jdu si jen pro knížku.“ 

Došla jsem do pokoje, vzala knížku a šla zase ven. Sedla jsem si na lavičku a začala číst. 

Po asi čtvrt hodině mě to přestalo bavit, a tak jsem položila knížku na dřevěný stolek, který 

vyrobil taťka za účelem toho, abychom si měli kam dát příslušenství ke grilování anebo 

opékání.  Když se tak dívám do krajiny, zaujme mě tam louka, kde vzápětí něco zašustilo. 

„Co to mohlo být?“ zeptala jsem se sama sebe a uklidnila se, že to byla asi jen srnka nebo 

něco jiného. Jenže když se zase zadívám na louku, uslyším to znovu. To už se neudržím a 

běžím se podívat, co to je. Když jsem doběhla k místu, odkud se šustění ozývalo, jediné co 

vidím, je vysoká tráva a rozkvetlé petrklíče. Chvíli jsem tam jen tak stála, a když jsem nic 

neviděla, odebrala jsem se zpátky na lavičku. Jak jsem se otočila směrem, kde stojí má 

lavička, zašustilo mi něco za zády. Rychle jsem se otočila, ale zase tam nic nebylo. 

Rozhodla jsem se tedy jít jakýmkoliv směrem, o kterém si myslím, že mě dovede k věci 

anebo zvířeti, které toto šustění vydávalo. Rozhodla jsem se jít doleva a jak se tak koukám, 

uvidím malého zrzavého králíčka, jak si to cupitá směrem k lesu. S klidným svědomím 

jsem se vrátila ke své lavičce a začala zase číst. Ale vzápětí uslyším další šustění na tom 

samém místě, kde jsem před chvílí stála. Jít se mi tam už nechtělo, a tak jsem se rozhodla, 

že zůstanu sedět na místě a budu úpěnlivě zírat na místo, odkud se šustění ozývalo. Po asi 

pěti minutách jsem uviděla stejného králíka, kterého jsem viděla před chvílí, jak na mně 
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mává, ať jdu za ním. „Co to jako je? On na mě mává? Vždyť králíci neumí mávat!“ Řekla 

jsem si sama pro sebe, ale zvědavost mi nedala a šla jsem za ním. Když jsem došla na 

místo, odkud na mě králík mával, rozhlédla jsem se a uviděla jsem ho zase, jak si to hezky 

kráčí směrem k lesu, a tak jsem ho následovala. Díky tomu, že to tady moc dobře znám, 

tak jsem se vůbec nebála, že bych se ztratila. Urazili jsme pěkný kus namáhavé cesty. 

Králík se zastavil v půlce prudkého kopce, do kterého jsme stoupali, a jen po očku se 

otočil, jestli ho následuji. Když zjistil, že už jsem skoro u něj, začal rychlým tempem 

hupkat zase na vrchol toho obrovského kopce. Už jsem byla skoro na samém vrcholu, když 

tu náhle jsem ztratila půdu pod nohama a spadla jsem snad pět metrů hluboko do 

černočerné tmy. Neviděla jsem ani na krok, ale bylo mi divné, že když jsem se zvedla, tak 

tam byla velmi zvláštní ozvěna. Jako bych byla v nějaké staré místnosti. „Ještě že jsem si 

vzala ten mobil!“ ihned jak jsem si uvědomila, že ho mám, vytáhla jsem si ho z kapsy a 

rozsvítila svítilnu. Uchvácena tím, co jsem právě viděla, jsem zůstala stát s otevřenou 

pusou na místě. Byla to neuvěřitelně velká místnost s několika dveřmi. Snažila jsem se 

otevřít ty, co byly nejblíže u mě, ale byly zavřené. Tak to pokračovalo s dalšími třemi 

dveřmi, až čtvrté byly odemknuté, a tak jsem vešla dovnitř. Uvnitř to bylo velmi ponuré, 

jako bych se přenesla do hororu z 19. století. Šla jsem se porozhlédnout, kam jsem to 

vlastně vešla. Podle náčiní jsem poznala, že jsem vešla do něčí kuchyně. Zrovna vařili na 

sporáku čaj, který syčel přes celou místnost. Uviděla jsem dveře, a tak jsem se k nim 

vydala. Když tu náhle mi něčí ruka sáhla na rameno a já strachem ztuhla. Rychle jsem se 

otočila a za mnou stála žena v podivných šatech. „Slečno, co tady pohledáváte? Tady 

nemáte co dělat.“ řekla přísným, i když zároveň něžným hlasem. „Já… Nevím… Jen jsem 

spadla do díry v lese a uviděla jsem vaše dveře, a tak jsem je otevřela a vešla.“ „ A to bez 

svolení?!“ začala zvyšovat žena silnější postavy hlas. „ Promiňte, já už půjdu.“ Poodešla 

jsem ke dveřím, otevřela je a s údivem jsem zůstala stát na místě. Přede mnou byla malá 

ponurá vesnice také jako z hororu. Sebrala jsem všechnu odvahu a vyšla jsem z domu. 

Vzápětí co má levá noha opustila práh domu, se dveře vší silou zavřely. Když jsem se tak 

procházela po vesnici, neviděla jsem ani živáčka. „Kde to, proboha, jsem?“ zeptala jsem se 

sama sebe, když tu náhle jsem uviděla zajíce, který mě sem zavedl, jak se na mě podivně 

dívá. Vydala jsem se k němu, jenže jsem ušla pouze pár kroků a něco mě zastavilo. „Co to 

je?“ Podívala jsem se na své nohy, které už byly z poloviny utopené v bahně. „No a co 

teď?!“ Začala jsem už trochu vyšilovat. Snažila jsem se vší silou je vytáhnout, ale nešlo to. 

Okolo mě nebyla ani větev, které bych se mohla chytit. Když už jsem se chystala můj boj 

s bažinou vzdát, někdo chytl mou ruku a začal mě vytahovat z bažiny. Neviděla jsem, kdo 
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to je, jelikož stál za mnou a já se nemohla otočit. Poté, co mě vytáhl, a já lapala po dechu, 

se mě zeptal: „ Jsi v pořádku?“ Otočila jsem se a uviděla jsem asi třicetiletého muže, který 

se na mě díval, jako kdybych spadla z nebe. 

Zvedla jsem se ze země a následovala jsem muže, který když zjistil, že jsem v pořádku, 

odešel směrem do ponurého lesa. Když jsem tak šla za ním, uslyšela jsem za sebou šustění 

keřů, podél kterých byly po stranách vyšlapané cestičky. Zastavila jsem se a dívala se do 

křoví, jestli tam něco neuvidím. Po asi 5 sekundách na mě vyskočil vlkodlak, svalil mě na 

zem a začal mi přejíždět ostrými drápy po obličeji a následně po celém těle. Křičela jsem 

jak o život, jenže mě nikdo neslyšel, ani ten záhadný muž. Po chvíli, když se vlkodlak 

uklidnil, ze mě slezl a utíkal pryč a já jsem tam jen tak bezvládně ležela, s rozdrápaným 

celým tělem. Vzápětí jsem uslyšela hrající hudbu. „Co to sakra je?“ zeptala jsem se tiše 

sama sebe. I když jsem byla na pokraji smrti, snažila jsem se vší silou, která mi zbyla 

zvednout a jít za onou neznámou, ale krásnou hudbou. Byla to nějaká klavírová sonáta, 

která zněla, jako by byla v rozhlase. A tak jsem se vydala za neznámou hudbou. „Tak co, 

když tak umřu díky hudbě,“ uklidňovala jsem sama sebe. Pokračovala jsem ponurým 

lesem za onou hudbou a uviděla jsem bílé světlo, z kterého asi hudba vycházela. Po cestě 

jsem několikrát zavrávorala a spadla na zem a s každým spadnutím jsem byla slabší. 

Poslední zavrávorání bylo to nejhorší, co jsem kdy zažila. Už jsem si myslela, že se 

nezvednu. Po asi 15-ti minutách, kdy stále hrála ta krásná hudba, jsem nasbírala dostatek 

sil a znovu se zvedla, abych došla k tomu záhadnému světlu. Už jsem byla u něj, když jsem 

zase ztratila půdu pod nohama a znova jsem se ocitla na zemi. „Ještě metr.“ Doplazila jsem 

se do místa, kde byla hudba nejhlasitější. Doplazila jsem se ke světlu a… „Co se stalo?“ 

Probudím se v nemocnici a absolutně nevím, jak jsem se sem dostala. „Díky bohu, že jsi 

v pořádku,“ řekla mamka a objala mě. „No, řekněme to takto… Byla jsi asi tak strašně 

začtená do knížky, že sis ani nevšimla, že se na tebe řítí jedoucí auto a málem tě 

rozmáčklo. Naštěstí tě mamka včas našla a hned jsme jeli do nemocnice. A tak jsi tady,“ 

vyprávěl taťka se slzami v očích. „ No tak aspoň že jsem v pohodě, ne?“ odpověděla jsem 

na to sarkasticky. Když se tak rozhlížím po místnosti a hlavně se dívám sama na sebe, 

uviděla jsem svou zavázanou ruku. „Co to je?“ Ukázala jsem na svou ruku a zeptala se 

taťky. „ To je ta záhada. Máš velmi hluboko poškrábanou ruku. Jako kdyby tě poškrábalo 

nějaké obrovské zvíře…“ 
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6. DOTAZNÍK: 
Oslovili jsme společně s paní učitelkou žáky 7., 8., a 9. třídy, aby vyplnili dotazník, který 

se zaměřuje na téma hudba. Dotazník jsem sestavila s úmyslem zjistit, co dnes mladá 

generace poslouchá, jaké žánry jsou nejoblíbenější a jaké jsou oblíbené kapely či zpěváci 

na naší škole. Nejdříve se zaměřím na otázky, ve kterých se všechny tři třídy shodly. 

Například se všichni shodli a tímto také potvrdili můj názor, že nejoblíbenějšími žánry jsou 

Pop a R&B a nebo že všichni poslouchají nejraději hudbu doma. Nejrozšířenějším zdrojem 

poslouchání hudby je samozřejmě mobil a počítač. Všechny třídy nejraději poslouchají 

hudbu v podobě MP3 a žádná třída si nedokáže představit život bez hudby. Na otázku, kdo 

nebo co ovlivnilo tvůj vztah k hudbě, se opakovaly pouze dvě odpovědi a to rodina a 

vrstevníci. Pouze v 9. třídě se lišily žánry, jelikož v 9. třídě je více oblíbený rock, metal 

atd. a elektronická hudba (dubstep, techno apod.) než hip hop. 7. a 9. třída poslouchá 

hudbu pouze pár minut denně a 8. třída ji poslouchá v každé volné chvíli. A teď se 

vrhneme na interprety, které většina označila za své oblíbené. V 7. třídě jsou 

nejoblíbenějšími skupinami One direction a metalová skupina Rammstein. V 8. třídě jsou 

nejpopulárnější zpěváci jako např. Adele, James Bay a DJ Avicii. V 9. třídě si zvolili 

pouze jednu skupinu a to už zmiňovanou skupinu Rammstein. Dotazník mě velmi 

překvapil, co se týče oblíbených interpretů, ale jinak se mi potvrdily mé názory na dnešní 

generaci a moderní hudbu. 
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7. ZÁVĚR 
Tato práce mi přinesla mnoho nových poznatků, hlavně co se týče historie hudby a žánrů 

hudby. Myslím, že tato absolventská práce mi pomohla rozvinout mé poznatky o hudbě. 
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Příloha 1: 

Dotazník: 

Jaký vliv na tebe má hudba (tvůj život, pocity, chování,…)?  

Jak často posloucháš hudbu? 

a.) Jednou či dvakrát za týden 

b.) Každý den pár minut 

c.) Vždy, když mám volnou chvíli 

d.) Ani jednou za týden 

Kde nejčastěji posloucháš hudbu? 

a.) Doma 

b.) Ve škole 

c.) Venku 

d.) Když cestuji  

e.) Jinde 

    Napiš kde: 

Jaký žánr hudby nejradši posloucháš? 

a.) Pop a R&B 

b.) Rock, metal apod. 

c.) Hip hop 

d.) Dubstep, techno apod. 

e.) Jiné 

    Napiš: 

Z jakého zdroje nejčastěji posloucháš hudbu? 

a.) Mobil  

b.) MP3, MP4 

c.) Rádio, Televize 

d.) Jiné 

   Napiš: 
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Preferuješ raději: 

a.) CD 

b.) Gramofonové desky 

c.) MP3, MP4 

d.) Jiné 

    Napiš: 

Jaký máš vztah k hudbě? 

a.) Mám ji rád/a 

b.) Nemám ji rád/a 

c.) Nezajímá mně 

Kdo nebo co ovlivnilo tvůj vztah k hudbě? 

a.) Rodina 

b.) Vrstevníci 

c.) Hudební výchova 

d.) Jiné: 

    Kdo/Co: 

Dovedeš si představit život bez hudby? 

a.) Ano 

b.) Ne 

c.) Nevím 

Máš nějakého oblíbeného interpreta? 

a.) Ano 

    Napiš (můžeš i více): 

b.) Ne 


