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Pojmy, na ktoré sa odkazujeme v názve štúdie, nie sú 
všetky úplne exaktne a jasne definovateľné, alebo 
by sa skôr dalo povedať, že sú definovateľné rôz-

nymi spôsobmi. Slová »módne«, »krásne« a »osobité« sú 
slová všeobecne známe a pospolitým ľudom v bežných 
konverzáciách využívané, no zároveň sú to slová, kto-
ré sú viacznačné podľa kontextu, do ktorého ich vsadí-
me. To sa nedá povedať o slovách »populárna hudba« či 
»marketing«. Tieto, aj napriek tomu, že sú interpretované 
rôznymi spôsobmi, ktoré si niekedy môžu dokonca až od-
porovať, vieme odborne sformulovať a zadefinovať. V ne-
poslednom rade je potreba sa zapodievať aj objasnením 
pojmu »súčasnosť«, nakoľko aj tento je možné pochopiť 
v rámci rôznych kontextov v rôznych intenciách. 

1.1. Populárna hudba
»Populárny: všeobecne prístupný, zrozumiteľný: p. vý-
klad, p-a brožúra; obľúbený v širokej verejnosti; všeobec-
ne známy: p-a osobnosť; p-a hudba, p. (hudobný) žáner; 
stať sa p-ym.«1

»Populárny. 1. sprístupňujúci vedecké al. odborné po-
znatky verejnosti a zároveň na tento cieľ prispôsobený 
(jednoduchosťou, zrozumiteľnosťou); popularizačný • 
popularizujúci • populárno-náučný • populárno-vedecký 
• prístupný • zrozumiteľný (ľahko pochopiteľný • nená-
ročný • jednoduchý (ktorý nekladie vysoké nároky na 
vedeckú al. odbornú erudíciu). 2. tešiaci sa priazni v ši-
rokej verejnosti (op. nepopulárny) • obľúbený • rozšírený 
(vďaka obľube) • módny • expr. vychytený (momentálne 
populárny) • známy • slávny (veľmi populárny a obdi-
vovaný, uznávaný). 3. obľúbený: ktorý je v obľube, v 
priazni; ktorého majú radi (op. neobľúbený). 4. slávny: 
ktorý je zahŕňaný slávou, verejne uctievaný, obdivova-
ný, zbožňovaný; ktorý je preslávený svojím významom, 
dôležitosťou; p. vážený. 5. Známy: ktorého, ktorý pozná 
široká verejnosť; vystupujúci vo vedomí ako známy • 
povedomý: tá tvár mu bola známa, povedomá • verej-
ný (známy verejnosti). 6. zrozumiteľný ktorému možno 
dobre porozumieť • pochopiteľný.«2

Pojem »populárny«, ako môžeme vidieť vyššie, je sám 
o sebe viacznačný a v rôznom kontexte rôznym spôso-
bom použiteľný. V širokom význame je tento pojem naj-
častejšie využívaný v kontexte obľúbenosti, respektíve 
istej formy známosti či poznania väčšou časťou populá-
cie. Najčastejšie sa tento pojem využíva práve pri hudbe 
či iných druhoch umenia na pomenovanie či už samot-
ných »populárnych« produktov tvorby, alebo aj jednotli-
vých jeho predstaviteľov. Pre potreby tejto práce je však 
omnoho dôležitejšie chápanie a definovanie »populárnej 
hudby« ako ustáleného slovného spojenia, ktoré v rámci 
širokej verejnosti pokrýva síce dosť veľký, no ohraničený 
záber.

1 Heslo »populárny«, in: Slovníkový portál Jazykovedné-
ho ústavu Ľ. Štúra SAV – Krátky slovník slovenského jazyka 4 
z roku 2003: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=popul%C3%A1r-
ny&s=exact&c=x861&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noun-
db&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=p-
skcs&d=psken#.

2 Tamtiež, Synonymický slovník slovenčiny z roku 2004.
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»Middleton hovorí, že otázka, ›čo je to populárna hudba‹, je ›veľmi spletitá ... pokúša nás 
to nasledovať príklad legendárnej definície ľudovej piesne – ›všetky piesne sú ľudové piesne, 
nikdy som nepočul koňa spievať „em“ – a núti nás to teda domnievať sa, že všetka hudba 
je populárna hudba: populárna u niekoho‹ (Middleton 1990: 3; sa venuje jednotlivým 
týmto problémom, špeciálne zadefinovaniu toho, čo to vlastne znamená ›populárny‹). Ak 
sa, ako všetci stratení študenti, obrátime s nádejou na slovníkovú definíciu, tak nájdeme 
malú pomoc. The Penguin Encyclopedia of Popular Music (Clarke 1990) nikdy neskúšala 
definovať ›populárnu hudbu‹ v akomkoľvek všeobecnom zmysle. Vyhýba sa tejto otázke 
a namiesto toho hovorí, že populárna hudba ›bola vždy veľký mainstream s mnohými prí-
tokmi‹ (Introduction) a že rieši ohromné množstvo z nich, vrátane jazzu, ragtime, bluesu, 
rhythm and bluesu, country, rocku (a rock’n’rollu a rockabilly), pub rocku, psychedelického 
rocku, heavy metalu, bubblegumu a reggae. To, že ide o stále meniacu sa definíciu, doka-
zuje napríklad aj nedostatočná zmienka o rape, [v tom čase, pozn. P. M.] novom hráči na 
žánrovom poli.«3

Definícia populárnej hudby v odbornej literatúre je nie veľmi jednoduchou problematikou. 
Mnohí sa už roky snažia populárnu hudbu jednoznačne vyhraniť, no nakoľko ide o živý a stále 
sa rozvíjajúci element, nie je to možné. V rôznych etapách vývoja populárnej hudby môžeme 
vidieť rôzne interpretácie tohto pojmu, nakoľko aj do dnešného dňa vznikajú stále nové žánre 
či smery, ktoré pod tento pojem spadajú. No populárnu hudbu nedefinujú iba muzikológovia 
či hudobníci. Tento pojem spadá napríklad aj do odboru sociológie a pohľad na to, čo je to 
populárna hudba, sa ponúka aj z ich perspektívy. Snahu zadefinovať to, čo populárna hudba je 
a obnáša, majú však aj trhoví analytici, respektíve rôzni ekonómovia a marketéri, zaoberajúci 
sa ponukou a dopytom v rámci spoločnosti. Definícia toho, čo vlastne populárna hudba je, sa 
nám ponúka v rôznych formách, v rôznych etapách a z rôznych uhlov pohľadu. A tak toto 
slovné spojenie pre potreby našej témy nie je možné zadefinovať iba jedným jasným a zreteľ-
ným vymedzením. Je potrebná širšia charakteristika a obšírnejší opis a pre úplne pochopenie 
vnímania tohto pojmu je potrebné nahliadnuť aj do iných sfér.

Tu si ale v prvom rade musíme položiť otázku, či sa dá populárna hudba vôbec nejako 
ohraničiť. Dajú sa určiť medze toho, kde populárna hudba začína a kde končí? odpoveď na 
túto otázku je až dodnes nejednoznačná, nakoľko samotné snahy o definíciu rozdielov hudby 
klasickej, ľudovej a populárnej sú umelo vytvorené ľuďmi snažiacimi sa o ich ohraničenie. Kaž-
dá hudba, ktorá je počúvaná a obľúbená, môže byť v istom slova zmysle definovaná pojmom 
›populárna‹. Jeden z veľmi povrchných a do veľkej miery zjednodušujúcich pohľadov na túto 
problematiku nám ponúka aj muzikológ a sociológ Simon Frith:

»Jednoduchý spôsob, akým môžeme zadefinovať popularitu hudby, je pozrieť sa na ňu 
v ›hrubom‹ merítku cez týždenný predaj nahrávok v britskej hudobnej tlači a v americkom 
Billboard. Toto je nám prezentované ako prieskum trhu: rebríčky merajú niečo reálne – pre-
daje a rádiové hrania – a prezentujú ich so všetkou pompéznosťou objektívneho, vedeckého 
aparátu. Ale to, čo v skutočnosti tieto rebríčky odhaľujú, je špecifická definícia toho, čo 
predovšetkým môžeme považovať za populárnu hudbu – predaj nahrávok (v tých správ-
nych obchodoch) a rádiové hrania (na tých správnych staniciach). Tieto rebríčky nefun-
gujú ako objektívne merítko nejakej dohodnutej definície popularity, ale ako vymedzenie 
toho, čo popularita v populárnej hudbe znamená – konkrétny model na základe trhového 
rozhodnutia. Rebríčky spájajú vybrané nahrávky v rámci trhovej komunity; definujú isté 
druhy spotreby ako kolektívne. Rebríčky predajnosti sú iba jedným z mnohých možností 

3 Shuker, roy: Understanding Popular Music, London – New York: routledge, 11994, s. 4, https://
books.google.cz/books?id=PMpoGoVFGFoC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false: »Middle-
ton observes that the question of ‘what is popular music’ is ‘so riddled with complexities...that one is 
tempted to follow the example of the legendary definition of folk song—‘all song are folk songs, I never 
heard horses sing ‘em’—and suggest that all music is popular music: popular with someone’ (Middleton, 
1990:3; he goes on to usefully tease out some of these complexities, especially the difficulty of establish-
ing what counts as ‘popular’). If, like all lost students, we turn hopefully for a dictionary-type definition, 
we receive little more help. The Penguin Encyclopedia of Popular Music (Clarke, 1990) never attempts to 
define ‘popular music’ in any generic sense. It evades the question by instead nothing that popular music 
‘has always been a great mainstream with many tributaries’ (Introduction), and deals with an impres-
sive range of these, including jazz, ragtime, blues, rhythm and blues, country, rock (and rock’n’roll and 
rockabilly), pub rock, punk rock, acid rock, heavy metal, bubblegum, and reggae. The point that this 
is a shifting topography is shown by the lack of reference to rap, the newest kid on the genre block.« 
Preklad P. M.
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merania popularity; a keď sa pozrieme na ostatné, tak je jasné, že ich využitie je spojené 
s vytváraním (viac než reflektovaním) vkusu daných komunít.«4

Populárna hudba sa však nedá definovať iba cez optiku masovej predajnosti či obľúbenosti. 
Je to oveľa širší a komplexnejší problém, no v rámci spoločnosti sa podľa nášho názoru práve 
tento model chápania populárnej hudby uchytil najviac. Väčšina populácie vníma populárnu 
hudbu práve prostredníctvom obľúbenosti alebo – lepšie povedané – marketingovej úspešnosti. 
Čím viac hrané, tým populárnejšie. Čím viac predajov, tým populárnejšie. Čím viac streamov, 
tým populárnejšie. Čím viac, tým populárnejšie. Aj keď by sme sa, berúc do úvahy rozmanitosť 
a kvetnatosť populárnej hudby, radi vyhli škatuľkovaniu, respektíve istej snahe o ohraničenie 
či zúženie definície toho, čo všetko populárna hudba obnášať môže, tak pre potreby našej práce 
to bohužiaľ urobiť budeme musieť. Najlepšou definíciou populárnej hudby v rámci našej témy 
je práve masová obľúbenosť. Inak povedané, v rámci tejto práce použijeme

»skôr kvantitatívne, zdanlivo demokratické techniky definovania žánrov – ›populárna‹ 
hudba je jednoducho tá masová, ktorá predáva najviac nahrávok či priťahuje najväčšie 
davy ľudí«. Manuel (1988) hovorí, že populárna hudba môže byť odlíšená od iných typov 
hudby, nakoľko bola šírená najmä masovými médiami, čo podstatne ovplyvnilo jej formu.«5

Snaha o zadefinovanie populárnej hudby sa teda nezaobíde bez toho, aby sme opomenuli 
vplyv, ktorý na ňu mali médiá. Masové médiá vo vývoji populárnej hudby nezohrali totiž iba 
sprostredkovateľa, ale do veľkej miery aj jej formovateľa. Už len samotná časová limitácia, kto-
rú si rádiá na základe istých činiteľov určili, zohrala v populárnej hudbe veľkú rolu. Je to jedno 
z mnohých ohraničení, ktoré masmédiá hudbe priniesli. Vplyv médií, masmédií, sociálnych 
médií a sociálnych sietí je stále veľmi živou a aktuálnou témou v rámci populárnej hudby a jej 
marketingu. Do tejto problematiky sa nebudeme ponárať hlbšie. Pri snahe o akési ohraničenie 
a definíciu pojmu ›populárna hudba‹ by však nebolo správne nespomenúť tento atribút, na-
koľko, ako sme podotkli vyššie, ide o činiteľa podieľajúceho sa na formovaní populárnej hudby 
počas jej vývoja.

Napriek tomu, že sme si populárnu hudbu istým spôsobom zadefinovali, ostáva faktom, že 
jej presná a jasná definícia sama o sebe neexistuje.

»Aj keď sa z komparácií dá vyvodiť veľa, stále ostáva nemožné pokryť všetky kontexty, ob-
lasti a interpretácie hudobného priestoru naprieč množstvom žánrov, interpretov a periód, 
počas ktorých hudobníci tvorili hudbu. Navyše ›populárna‹ nezahŕňa iba kultúrne produk-
ty (CD, hudobné videá, koncertné vystúpenia), ktoré sú či už početne alebo finančne úspeš-
né v rôznych krajinách, ale predstavuje celú sféru, v rámci ktorej prichádzajú a odchádzajú 
rôzne štýly, sociálne kontexty, v ktorých si fanúšikovia vytvárajú istú kultúrnu pripútanosť 
k hudbe alebo samotnému umelcovi, a rozličné ľudské priestory, ktoré sú vytvárané pre 
pôžitok z hudby. A preto neexistuje žiadna formálna definícia populárnej hudby.«6

4 Frith, Simon: Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, vol. IV: Music and 
Identity, London – New York: routledge, 2004, s. 36, https://books.google.cz/books?id=5i6i5vb8A1gC&
printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false: »A simple way to illustrate the problems of defining 
musical popularity is to look at its crudest measure, the weekly record sales charts in the British music 
press and the American Billboard. These are presented to us as market research: the charts measure 
something real – sales and radio plays – and represent them with all the trimmings of an objective, 
scientific apparatus. But, in fact, what charts reveal is a specific definition of what can be counted as 
popular music in the first place – record sales (in the right shops), radio plays (on the right stations). The 
charts work not as the detached measure of some agreed notion of popularity, but as the most important 
determination of what the popularity of popular music means – that is a particular pattern of market 
choice. The charts bring selected records together into the community of the market place; they define 
certain sorts of consumption as being collective in certain sorts of ways. The sales charts are only one 
measure of popularity; and when we look at others, it becomes clear their use is always for the creation 
(rather than reflection) of taste communities.« Preklad P. M.

5 Connell, John – GibSon, Chris: Sound Tracks: Popular Music, Identity and Place, London – New York: 
routledge, 2003, s. 4, https://books.google.cz/books?id=XQMHSlripBEC&printsec=frontcover&hl=cs#v=o
nepage&q&f=false: »others have consulted more quantitative, seemingly democratic techniques to define 
genres – ‘popular’ music is simply that of the masses, that which sells the most copies, or draws the 
largest crowds. Manuel (1988) argued that popular music could be distinguished from other types of 
music, since it was largely disseminated by the mass media, and this substantially influenced its form.« 
Preklad P. M.

6 Tamtiež, s. 5: »Much can be made of these comparisons, yet it remains impossible to cover all 
contexts, regions and interpretations of musical spaces, across the multitude of genres, performers and 
time-periods in which musicians have created sound. Moreover, the ‘popular’ not only involves cultural 
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1.2. Populárna kultúra
»Študovať populárnu hudbu znamená študovať populárnu kultúru.«7

Pre úplne pochopenie toho, čo je populárna hudba v kontexte spoločenského chápania, musíme 
nazrieť aj na to, čo je to populárna kultúra.

»Popularita je pre populárnu kultúru kľúčová, rovnako ako dosahovanie všeobecného spo-
ločenského súhlasu a prijatia jej rôznymi produktami a osobnosťami (hviezdy, autori). 
V istom zmysle kľúčový argument znie takto: populárne je masové, masové je populárne. 
Ako hovorí Turner: ›Populárna kultúra a masmédiá majú spolu symbiotický vzťah: jedno 
závisí od druhého v rámci intímnej spolupráce‹ (K . Turner 1984: 4).«8

Aj tu sa teda dostávame k tomu, že slovo ›populárny‹ v tomto spojení chápeme ako niečo 
spoločensky rozšírené a obľúbené. Populárna hudba, ako aj samotná populárna kultúra, do kto-
rej populárna hudba patrí, sú najčastejšie spájané práve s pojmom masovosť. Masové rozšíre-
nie, masová dostupnosť, masová obľúbenosť. Masovosť je aj najlepším synonymom popularity, 
tak, ako ju chápeme my. A pokiaľ je masovosť to, čo to najväčšmi definuje, tak činiteľ, ktorý 
nesmieme zabudnúť spomenúť, sú masové médiá.

»Aj napriek tomu, že nie všetka populárna kultúra je spojená s masovými médiami, tak 
medzi týmito dvoma elementmi existuje recipročný vzťah. Masové médiá v sebe zahŕňajú 
veľkovýrobu veľkými ekonomickými skupinami pre masový, aj keď segmentovaný trh. 
Pojem ›masové médiá‹ v sebe zahŕňa tlač, sluchovú a vizuálnu komunikáciu vo veľkom 
meradle – noviny, vydavateľstvá, rádio a televízia, film a video, nahrávací priemysel a te-
lekomunikácie – a to spomíname iba tie najzrejmejšie médiá v rámci produkcie a šírenia 
obsahu.«9

1.3. Marketing
Ďalším pojmom, k pochopeniu ktorého nám pomôže odborná literatúra, je ›marketing‹:

»Marketing: výskum trhu z hľadiska potrieb výroby a obchodu; usmerňovanie hospodár-
skej činnosti podľa potrieb trhu; ucelená metóda, postup ako vyvinúť a vyrobiť produkt, 
uviesť ho na trh a dosiahnuť zisk; usmerňovanie hospodárskej činnosti ziskového alebo 
neziskového subjektu podľa potrieb trhu.«10

reklama a marketing. Dve asi z najčastejšie skloňovaných slov súčasnosti. Akákoľvek trho-
vá, ekonomická, politická či akokoľvek inak orientovaná agenda, ktorá má vidinu istého úspe-
chu v podobe zisku, sa nezaobíde bez marketingovej stratégie. Je to už dlhšia doba, čo ľudia 
bažiaci po zisku prišli na to, že peniaze investované do reklamy nie sú zbytočným vkladom. 
Najmä od čias, kedy sa médiá stali masovými, sa do reklamy začal vkladať stále väčší kapitál. 
Každým dňom vznikali nové a vylepšené stratégie, prispôsobujúce sa pokroku či už vo svete 
technologickom, ale aj novým podnetom a posunom v rámci spoločnosti.

products (CDs, music videos, concert performances) that are numerically or financially successful in dif-
ferent countries, but constitutes the whole realm within which tastes come and go, the social contexts in 
which ‘fans’ emerge with distinct cultural attachments to a sound or artist, and the human spaces that 
are created for the enjoyment of music. There can be no formal definition of popular music.« Preklad P. M.

7 Shuker, Understanding Popular Music ( pozn. 3), s. 1: »To study popular music is to study popular 
culture.« Preklad P. M.

8 Tamtiež, s. 3-4: »Popularity is central to popular culture, as its various products and figures (stars, 
auteurs) attain general social acceptance and approval. In a sense, a circular argument holds here: 
the popular are mass, the mass are popular. As Turner puts it: ‘popular culture and mass media have 
a symbiotic relationship: each depends on the other in an intimate collaboration’ (K. Turner 1984: 4).« 
Preklad P. M.

9 Tamtiež, s. 3: »While not all popular culture is associated with mass media, there is a reciprocal 
relationship between the two. The mass media involve large scale production, by large economic units, 
for a mass, albeit segmented, market. The term ‘mass media’ refers to print, aural, and visual communica-
tion on a large scale – the press, publishing, radio and television, film and video, the recording industry, 
and telecommunications, to mention only the more obvious mediums of production and dissemination.« 
Preklad P. M.

10 Heslo »marketing«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.
savba.sk/?w=marketing&s=exact&c=kace&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.
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»Marketing je bitvou nápadů. Takže pokud máte uspět, musíte mít vlastní nápad nebo atri-
but, který bude ohniskem vašich snah. Pokud takový charakteristický znak mít nebudete, 
zvolte pro svůj výrobek raději nízkou cenu. Velice nízkou cenu.«11

Marketing je veľmi široký pojem a je ťažké ho uchopiť jednou či dvoma poučkami alebo 
schémami. Hranice toho, čo do marketingovej sféry spadá, sú ďaleko za tým, čo vníma spoloč-
nosť, a čo viac, stále sa posúvajú. Jedno, čo ale po celý čas ostáva rovnaké, je jeho cieľ. Vidinou 
marketingu je dosiahnuť vytýčené méty, ktorými často bývajú práve peňažné zisky. Nie je tomu 
ale vždy tak. Marketing nie je využívaný iba v rámci ekonomickej činnosti, ale zužitkovať na 
dosiahnutie svojich cieľov sa dá aj v oblasti politickej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej. 
Podstatným faktorom pre nás je to, čo všetko marketing v rámci svojich stratégií na dosaho-
vanie vytýčených cieľov využíva. Jedným z elementov, ktoré si prisvojil, je totiž aj samotná 
(populárna) hudba. Konkrétne spojenie pojmu popularity a pojmu marketing je jedným z ťa-
žiskových vzťahov, ktoré táto štúdia skúma. Popularita ako niečo, čo zo spoločnosti vychádza, 
a marketing ako niečo, čo z nej čerpá. 

»Marketingová komunikácia znamená na jednej strane informovať, oboznamovať kvalitu, 
hodnotu, prospešnosť, použitie a na druhej strane vedieť aj počúvať, prijímať požiadavky 
spotrebiteľov a reagovať na ne.«12

Marketingová komunikácia, ako základný princíp marketingu, má za cieľ ovplyvniť správa-
nie spotrebiteľov. Využíva na to prostriedky komunikačného systému, medzi ktoré patria tieto 
hlavné nástroje marketingovej komunikácie: 
– reklama;
– podpora predaja;
– osobný predaj;
– public relations.13

»Reklama je proces zameraný na ovplyvňovanie individuálneho správania ekonomickými 
nástrojmi.«14

Hlavným cieľom reklamy je teda zvýšiť povedomie o produkte, značke či inštitúcii, ktorých 
reklamuje. Je veľmi dôležitým, ak nie najdôležitejším marketingovým nástrojom. Vďaka vzniku 
a dosahu masových médií získala reklama extrémnym spôsobom na sile. Jej dosah je vďaka nim 
totiž väčší ako kedykoľvek predtým. reklama má v dnešných dňoch mnoho podôb. Pod týmto 
pojmom už nechápeme iba čisto prvoplánové reklamy typu televíznych či rádiových spotov, 
rôznych billboardov, internetových bannerov, novinových inzercií a pod. Dnes má už reklama 
oveľa premyslenejšiu stratégiu, ktorú často ani sama spoločnosť na prvý pohľad nevníma ako 
jej produkt. Aj vďaka sociálnym médiám a sociálnym sieťam nabrala reklamná propaganda 
úplne nové podoby. Pri našom skúmaní je ale dôležité spomenúť to, že v rámci svojho vývoja 
si reklama podmanila mnoho elementov, medzi ktoré patrí aj (populárna) hudba.

»Podpora predaja je označením pre krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup alebo predaj 
produktu alebo služby. Zahŕňa veľmi širokú paletu nástrojov – kupóny, súťaže, prémie, 
rabaty a iné.«15

Aj napriek tomu, že tento nástroj, čo sa účinnosti týka, nemá podľa marketingových straté-
gov až takú silu, ako má reklama, nedá sa opomenúť. To, čo všetko sa v rámci podpory predaja 
využíva, nie je dané iba fantáziou, ale aj istou marketingovou etikou. Medzi inými tu patrí aj 
ponúkanie rôznych bezplatných vzoriek či merchandising, čo sú nástroje často využívané aj 
v hudobnom priemysle. Zisky jednotlivých interpretov totiž dnes už nestoja iba na ich umelec-
kej tvorbe, skôr naopak. Najväčšie zisky populárnym umelcom plynú práve zo sekundárnych 
zložiek, nadväzujúcich na hudbu, nakoľko predaj albumov či platní v dnešnej dobe už nedosa-
huje čísla ako kedysi, keďže hudobný priestor, tak ako aj veľa iných, sa presunuli na internet 
a zisky pre interpretov zo streamovacích platforiem nie sú natoľko žiarivé, ako by sa nám na 
prvý pohľad mohlo zdať. A tak pre vidinu zisku museli jednotliví predstavitelia populárneho 
hudobného priemyslu prísť s niečím iným. Napríklad taký merchandising sa ukazuje byť pre 
populárnych umelcov ako jeden z veľmi efektívnych nástrojov, pokiaľ hovoríme o ekonomicky 

11 rieS, Al – trout, Jack: 22 věčných zákonů marketingu, Praha: Management Press, 1997, s. 75.
12 kita, Jaroslav a kol.: Marketing, Bratislava: Iura Edition, 2000, s. 283.
13 hanuláková, Eva: Etika v marketingu, Bratislava: Eurounion, 1996, s. 72
14 Tamtiež, s. 73
15 kita a kol., Marketing u ( pozn. 12), s. 287
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orientovanom cieli, ktorý ale vie napomôcť aj pri budovaní si značky alebo v tomto prípade 
mena.

»Osobný predaj je personálna forma marketingovej komunikácie, kde sa vytvára spätná 
väzba a flexibilnosť získavania informácií osobným kontaktom predávajúceho s kupujú-
cim.«16

Ide o najstarší spomedzi nástrojov marketingovej komunikácie. Aj napriek tomu, že vďaka 
rôznym technológiám, ktoré v dnešnej dobe máme k dispozícii, tento druh komunikácie išiel do 
úzadia, stále zohráva veľkú rolu, a to najmä kvôli okamžitej spätnej väzbe spotrebiteľov, ktorá 
je pre všetkých ľudí podieľajúcich sa na budovaní značky či mena istej firmy alebo inštitúcie 
často kľúčovou. 

»Public relations znamená vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov k verejnosti pro-
stredníctvom priaznivej publicity, organizovaním rôznych podujatí, účasťou na spoločen-
sko-prospešných aktivitách so zámerom budovať pozitívny imidž firmy a systematicky 
zošľachťovať vzťahy k širokému okoliu.«17

Cieľom tohto nástroja je najmä budovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi a zvyšovanie 
imidžu v rámci spoločnosti, respektíve v rámci danej cieľovej skupiny, na ktorú sa propago-
vaný produkt či značka orientuje. Kľúčové faktory efektívnych public relations sú sústavnosť 
a dlho dobosť, nadviazanie a synergia s firemnou stratégiou, premyslená komunikačná stra-
tégia, zapojenie »tretích« strán (tzv. third party endorsement), profesionálne štandardy, etika, 
snaha o dialóg. Medzi hlavné prostriedky public relations patria spravodajské správy, správy 
o organizácii, produktoch a zamestnancoch, verejné vystúpenia predstaviteľov organizácie, 
zvláštne podujatia – tlačové konferencie, slávnostné otvorenia, vystúpenia v médiách, relá-
ciách, programoch, vydávanie interných periodík, audiovizuálne materiály (filmy, obrázkové 
zvukové programy), účasť na verejnoprospešných aktivitách.18

»Tak proč volit něco, co je tak zřejmé? Marketing často ale je hledáním zřejmého. Protože 
nemůžete změnit názor, který si zákazník již utvořil, musí se vaše marketingové úsilí 
soustředit na využití myšlenek a konceptů, které už mají v mysli zákazníka své místo. 
Musíte své marketingové programy realizovat tak, aby se zákazníkovi ›zadřely‹ do mysli.«19

1.4. Módny
»Módny. Moderný: 1. vyhovujúci požiadavkám dneška; práve prebiehajúci (op. zastaraný) 
• súčasný: zložitosť moderného, súčasného sveta (op. minulého); výstava moderného, sú-
časného umenia (op. starého, starobylého); vybavenosť pracoviska súčasnou technikou • 
dnešný • terajší (op. včerajší, minulý): rád počúva dnešnú hudbu; dnešná, terajšia podoba 
školstva • nový (op. starý): moderný, nový vek • novodobý • novoveký (týkajúci sa súčas-
nosti): nároky novodobého človeka stúpajú; moderné, novoveké dejiny • hypermoderný • 
supermoderný • ultramoderný (zdôrazňujúci modernosť, súčasnosť): hypermoderné, su-
permoderné stroje; supermoderné, ultramoderné umenie • priekopnícky • pokrokový • 
progresívny • avantgardný • avantgardistický • kniž. pioniersky (ktorý predstavuje pokrok, 
usiluje sa o pokrok; op. reakčný, spiatočnícky): pokrokové, priekopnícke názory; progre-
sívne, pionierske metódy práce; pokrokový, avantgardný smer v umení • hovor. novotný • 
zastar. novosvetský
2. vyhovujúci požiadavkám panujúceho vkusu, dobovo obľúbený, používaný (op. zastaraný) 
• módny: kúpiť si moderný, módny klobúk • súčasný: oblečený v súčasnom štýle • terajší 
• dnešný: terajšie, dnešné smery v hudbe • hypermoderný • supermoderný • ultramoderný 
(prepiato moderný): hypermoderné, supermoderné, ultramoderné účesy • avantgardný • 
avantgardistický (predbiehajúci svoju dobu): avantgardné obrazy.«20

16 hanuláková, Etika v marketingu ( pozn. 13), s. 106.
17 kita a kol., Marketing u ( pozn. 12), s. 288.
18 Tamtiež, s. 306.
19 rieS – trout, 22 věčných zákonů marketingu ( pozn. 11), s. 79-80.
20 Heslo »módny«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.sav-

ba.sk/?w=m%C3%B3dny&s=exact&c=z9b1&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.
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Slovo ›módny‹ alebo ›moderný‹ má, ako môžeme vidieť vyššie, v slovenskom jazyku veľmi 
široký záber. Základ tohto slova pochádza z latinského modus, čo v preklade znamená ›miera, 
vzhľad, spôsob, pravidlo alebo predpis‹. Slovo ›móda‹, ktoré je základom adjektíva ›módny‹, má 
v slovenskom jazyku taktiež viacero významov:

»móda: 1. spôsob obliekania, štýl úpravy predmetov, spôsob správania ap. charakteristický 
pre isté obdobie: obliekať sa podľa m-y, šaty, účes podľa m-y; 2. panujúci vkus, dobová 
obľúbenosť.«21

Móda v zmysle, ako ju chápe široká spoločnosť, je ale veľmi subjektívny pojem, ktorý sa najčas-
tejšie využíva v spojení s vkusom či už jednotlivca, alebo aj skupiny, či inštitúcie, alebo rôznych 
elementov spoločnosti. Dá sa v rámci širšej spoločnosti definovať ako isté momentálne panujú-
ce trendy či postoje, ale nedá sa definovať v objektívnom merítku z celospoločenského záberu. 

Prídavné meno ›módny‹ sa dá chápať a použiť v rôznych súvislostiach. Aj v rámci nášho 
skúmania má toto slovo veľmi nejasný a rôzny význam. A práve pre to, aby sme boli schopní 
jasnejšie a lepšie pochopiť to, aké z možných významov rezonuje medzi ľuďmi najviac, vytvorili 
sme krátky dotazník. Ten slúžil práve na účel objasnenia nami skúmaných pojmov. 

Znenie otázky, ktorá nám mala napomôcť k lepšiemu pochopeniu toho, ako pojem ›módny‹ 
či ›moderný‹ vníma spoločnosť, môžeme vidieť priamo nad grafom. respondentom sa ponúkli 
štyri možnosti, konkrétne »nový«, »súčasný«, »avantgardný« a »progresívny«. Ide o slová, 
ktoré sú najčastejšie využívané ako synonymá pojmu ›moderný‹. Nakoľko našou hypotézou 
bolo, že nie každý sa s týmito štyrmi konkrétnymi pojmami stotožní, pridali sme aj možnosť 
vlastnej odpovede. Túto možnosť využili štyria z celkovo 107 respondentov a ich odpovede sú 
zaznamenané priamo za nami zadanými možnosťami. Ako môžeme vyčítať z Grafu č. 1, viac 
ako polovica respondentov sa priklonila k možnosti »súčasný«. 

»Súčasný: ktorý sa vzťahuje na súčasnosť; ktorý jestvuje teraz, v prítomnosti • dnešný • 
terajší: súčasný, dnešný, terajší pohľad na históriu; súčasná, dnešná, terajšia generácia • 
momentálny • zastar. momentánny • kniž. prítomný (jestvujúci v danom okamihu, práve 
teraz): momentálny, prítomný stav • moderný (op. zastaraný): moderný spôsob života; 
moderné druhy umenia • novodobý • nový • novoveký (op. starý): novodobé, novoveké 
svetové dejiny; novodobá, nová veda; nový vek«22

Pojem ›súčasný‹ je ale tiež veľmi obšírny. Podľa synonymického slovníka slovenského jazyka, 
sa najčastejšie spája s niečím, čo sa deje teraz, v danej prítomnosti. Čo ale znamená ›prítom-
nosť‹? Je to iba daný konkrétny moment, v ktorom sa nachádzame a ktorý sa stráca každou 
novou sekundou? Alebo ak to nevnímame iba ako ten onen okamih, ktorý práve prežívame, 
do akého momentu môžeme ešte stále hovoriť o ›prítomnosti‹? Chápanie toho je veľmi subjek-
tívne. Jednotlivci, ale aj spoločnosť a rôzne jej časti či rozličné vedecké, kultúrne a iné smery 
si to, čo je ›prítomnosť‹, interpretujú po svojom. Chápanie ›prítomnosti‹ teda vieme určiť len 

21 Heslo »móda«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.sav-
ba.sk/?w=m%C3%B3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.

22 Heslo »súčasný«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.
juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.
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https://slovnik.juls.savba.sk/?w=m%C3%B3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=m%C3%B3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=m%C3%B3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=m%C3%B3da&s=exact&c=q15c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD&s=exact&c=Lf70&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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na základe kontextu, v ktorom vystupuje. A čo znamená ›súčasnosť‹ v hudbe? Aj tomu, ako 
chápe túto problematiku spoločnosť, sa tento dotazník venoval a výsledky sú interpretované 
v texte nižšie.

Nie je možné opomenúť aj to, že menšia polovica respondentov pod pojmom ›moderný‹ 
nechápe niečo, čo je súčasné. Takmer 24 % z odpovedí sa priklonilo k možnosti ›nový‹ a rovných 
15 % považuje za najlepšie synonymum pojem ›progresívny‹. Aj toto sú pojmy veľmi viacznač-
né. Kde začína hranica ›novosti‹ a kto rozhoduje o tom, čo je a čo už nie je považované za 
›progresívne‹? Zodpovedať na túto otázku si už musí jednotlivec či spoločnosť sama. 

V rámci tejto otázky sme sa snažili zistiť aj to, ako jednotlivé pojmy vníma spoločnosť 
v spojení s hudbou a či dané pojmy vo všeobecnosti majú iný význam ako v súvislosti s ňou. 
respondentom boli znova ponúknuté tie isté možnosti ako pri otázke všeobecného charakteru 
a rovnako im bola poskytnutá aj možnosť prísť s vlastnou interpretáciou tohto pojmu, ktorú 
v tomto prípade využili traja ľudia. Ako môžeme vidieť vyššie, znova najväčší podiel na grafe 
zabralo slovo »súčasný«. Síce v spojení s hudbou získalo o niekoľko percentuálnych bodov 
menej ako pri otázke všeobecného charakteru, aj tak môžeme hovoriť o jednoznačnom výsled-
ku, a teda môžeme vyhlásiť, že slovo ›módny‹ či ›moderný‹ evokuje najväčšmi niečo súčasné. 
Z hľadiska jednotlivca je slovo ›moderný‹ veľmi subjektívne, no zdá sa, že jeho spoločenské 
vnímanie je aspoň z časti objektívne.

Zaujímavým javom je aj zjavný percentuálny nárast pri slove »avantgardný«. Kým pri 
všeobecne orientovanej otázke bol podiel pri tomto slove iba necelé 2 %, pri spojení s hudbou 
sa vyšplhal až na 12 %. Pre lepšie pochopenie presného významu tohto slova znova nahliadnime 
do synonymického slovníka slovenského jazyka:

»avantgardný: prinášajúci novátorské myšlienky, metódy, často experimentujúci (najmä 
v umení); súvisiaci s avantgardou; syn. novátorsky«.23

Vyšší percentuálny podiel si môžeme vysvetliť aj tým, že pojem ›avantgarda‹ či ›avantgardný‹ 
sám o sebe evokuje v laickej spoločnosti prepojenie s umením, a tak je aj logické, že pri otázke, 
ktorá v sebe zahŕňa element umenia, bude toto adjektívum rezonovať viac.

Na konci nášho dotazníka dostali respondenti možnosť vyjadriť sa v niekoľkých vetách 
k jednotlivým bodom tejto témy. Konkrétne dostali túto otázku: »Napíšte v niekoľkých vetách, 
čo považujete za moderné v hudbe či hudobnom priemysle.« Všetky odpovede, ktoré sme k to-
muto vyzbierali, si môžete pozrieť v Prílohe č. 1. Po ich preskúmaní sme dospeli k tomu, že 
najčastejšie sa skloňoval pop či elektronická hudba alebo aj samotné nástroje. Taktiež mnoho 
odpovedí hovorilo o tom, že za ›moderné‹ považujú niečo, čo je ›in‹, respektíve isté súčasné 
trendy v rámci populárnej hudby, ktoré reagujú na momentálne podnety v spoločnosti.

1.5. Krásny
»Krásny: 1. ľudskými zmyslami al. intelektom vnímaný ako veľmi pekný; veľmi príjemne 
pôsobiaci na zmysly al. intelekt človeka, veľmi pekný; op. škaredý. 2. hovor. presahujúci 
určitú mieru, presahujúci priemer, veľmi dobrý, uspokojujúci.«24

23 Heslo »avantgardný«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slov-
nik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%BD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.

24 Heslo »krásny«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.sav-
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https://slovnik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%BD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%BD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%BD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=avantgardn%C3%BD&s=exact&c=7fbc&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kr%C3%A1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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Slovo ›krásny‹ a jeho viacvýznamovosť je problematikou, ktorú by sme v rámci tejto pod-
kapitoly radi priblížili a v rámci možností ujasnili. Znova sa budeme odvolávať na nami reali-
zovaný prieskum. Ako môžeme vidieť vyššie, v synonymickom slovníku slovenského jazyka má 
slovo ›krásny‹ význam najmä ako niečo nadpriemerne pekné alebo inak príjemne pôsobiace. Aj 
respondenti, ktorí vyplnili náš dotazník, toto tvrdenie potvrdili. Zo štyroch nami ponúknutých 
možností najviac rezonovalo slovo ›pekný‹. Aj v tomto prípade mali možnosť doplniť inú ako 
nami zadanú možnosť. Toto využili štyria respondenti. Jasne ale môžeme vyhlásiť, že najvýstiž-
nejším synonymom slova ›krásny‹ je v rámci spoločenského chápania ›pekný‹. Tu sa ale musíme 
znova odvolať na slovníkovú definíciu a poukázať na to, že nami skúmaný pojem sa nedáva do 
synonymického súvisu priamo so slovom ›pekný‹, ale za ›krásne‹ sa považuje niečo, čo je ›veľmi 
pekné‹, takže v tomto prípade by sa skôr dalo hovoriť o tom, že ide o vyšší stupeň ›peknoty‹. 

Keď sa pozrieme na rozdiel prvých dvoch grafov, teda pri nazeraní na chápanie slova 
›módny‹, vidíme, že jeho význam spoločnosť chápe vo všeobecnosti, ale aj v spojení s hudbou 
takmer rovnako. Čo ale neplatí v tomto prípade. Tu môžeme vidieť zreteľnú odlišnosť medzi 
otázkou všeobecne orientovanou a tou hudobne zameranou. Na otázku, ktorý z pojmov podľa 
respondentov najviac vystihuje slovo ›krásny‹ v hudbe, až takmer 77 % označilo možnosť ›ľú-
bezný, ľubozvučný‹.

»Ľubozvučný: 1. príjemný na vnímanie sluchom (op. neľubozvučný, kakofonický, diso-
nantný) • zvučný • odb. eufonický: ľubozvučný, zvučný rým; harfa vydáva ľubozvučné, 
eufonické tóny • lahodný (veľmi príjemne pôsobiaci): znie lahodná hudba • ľúbezný • poet. 
ľúby • milozvučný (veľmi krásny a milý): ľúbezný, ľúby zvuk huslí • harmonický • súladný 
• súzvučný • zladený • odb.: konsonantný • konsonančný (tvoriaci vzájomne vyvážený 
a pekne znejúci celok): harmonické, súzvučné, zladené duo; súladné, konsonantné vyznenie 
skladby • melodický • spevavý (založený na melódii; podobný spevu): slovenčina je melo-
dická, spevavá reč. 2. harmonický: ktorý sa vyznačuje súladom, súhrou, vyváženosťou (op. 
disharmonický): harmonické vzťahy • idylický • pokojný: harmonický, idylický, pokojný 

ba.sk/?w=kr%C3%A1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.
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Graf č. 4: 
Slovo najviac 

vystihujúce pojem 
›krásny‹ v hudbe

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kr%C3%A1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kr%C3%A1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kr%C3%A1sny&s=exact&c=s166&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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život • usporiadaný: usporiadaná rodina • vyrovnaný: vyrovnaná osobnosť • vyvážený • 
súmerný: vyvážený, súmerný celok • súladný • zladený • splývavý • ladný: súladné, zladené, 
splývavé farby; ladné pohyby, tvary • hud.: súzvučný • konsonančný • konsonantný (op. 
nesúzvučný, disonantný) • ľubozvučný • spevný (o zvuku). 3. ľúbezný svojím vzhľadom 
al. inými vlastnosťami vyvolávajúci pocit krásy a súčasne miloty. 4. melodický: ktorý tvorí 
melódiu ako nápev al. výškový pohyb hlasu v reči; obsahujúci melódiu: melodická. 5. prí-
jemný: ktorý lahodí zmyslom; ktorý prináša radosť, potešenie, pohodu. 6. spevný, spevavý: 
ktorý pripomína spev, pôsobí ako spev; týkajúci sa spevu al. speváckeho výkonu. 7. zvučný: 
jasne, výrazne znejúci; príjemne znejúci.«25

Výsledok, ktorý sa nám naskytol pri tejto otázke, si môžeme vysvetľovať aj tým, že slovo 
›ľubozvučný‹, ako môžeme vidieť vyššie, je aj v synonymickom slovníku slovenského jazyka 
charakterizované v spojení so sluchom, a teda je logické, že pokiaľ hovoríme o hudbe, tak 
v ľuďoch bude rezonovať viac. V tomto prípade sme dali respondentom aj piatu možnosť, 
konkrétne možnosť ›často hraný‹. Zvolili si ju však iba dvaja respondenti, a teda môžeme 
povedať, že kvantita očividne v spoločnosti neevokuje krásu či kvalitu. Lebo snahou každého 
umelca, či už hudobníka, interpreta, alebo kohokoľvek iného, je práve kvalita, ktorá často ide 
ruka v ruke s krásou.

Aj v tomto prípade sme na konci dali možnosť respondentom vyjadriť sa k tomu, čo kon-
krétne pre nich znamená krása v hudbe ( Príloha č. 1). Väčšina z odpovedí smerovala k tomu, 
že krásu spájali s pozitívnou emóciou. Krása teda pre nich znamená šťastie, zimomriavky, 
ľúbeznosť, jednoducho príjemný a dobrý pocit na duši. Ten v niektorých ľuďoch vie vyvolať 
melódia či dynamika, v iných text, alebo zaujímavá farba hlasu. To, ktorý z faktorov najväčšmi 
vyvolá príjemný pocit, je subjektívnou záležitosťou jedinca, dôležitý je však výsledok. Krása je 
v hudbe skrytá práve v emóciách, ktoré však často podľa psychológov nie sú iba zodpovednos-
ťou umelca, ale aj samotných prijímateľov. Hudbu si veľakrát spájame so zážitkami či pocit-
mi, ktoré s ňou priamo nesúvisia, ale vďaka nášmu vedomiu a podvedomiu ich priradzujeme 
k jednotlivým podnetom, či už hudobným alebo iným, a práve to v nás vyvoláva rôzne emočné 
vzruchy, ktoré môžu, ale nemusia byť krásne.

1.6. Osobitý
»Osobitý: príd. svojrázny, svojský, zvláštny. 1. atypický ktorý sa vymyká z bežných, zaužíva-
ných typov (op. typický). 2. jedinečný: vyskytujúci sa ako jediný svojho druhu; vyskytujúci 
sa veľmi zriedkavo • originálny • svojský • svojrázny. 3. mimoriadny: ktorý porušuje ustá-
lený poriadok, ustálené pravidlá, normy; ktorý prevyšuje ustálenú, očakávanú mieru (op. 
riadny, bežný) • neobyčajný • nezvyčajný • nevšedný; ktorý sa vyskytuje mimo poriadku, 
mimo pravidiel (op. riadny, pravidelný) • osobitný • špeciálny. 4. nenapodobiteľný: ktorý 
nemožno napodobiť • jedinečný • unikátny (jediný svojho druhu) • neopakovateľný (ktorý 
nemožno zopakovať). 5. osobitný: ktorý jestvuje oddelene od ostatných, samostatne, jed-
notlivo (op. spoločný) • oddelený • separátny; ktorý má neopakovateľné vlastnosti al. ktorý 
je odlišný od ostatných; určený na presne špecifikované účely, ciele a pod. (op. bežný) • 
mimoriadny • zvláštny; neobyčajne veľký al. výlučne na niečo zameraný (op. bežný, nor-
málny). 6. pôvodný: ktorý je od začiatku; ktorý si zachoval všetko také, aké mal pri svojom 
vzniku (op. nepôvodný) • autentický; ktorý bol pred terajším, súčasným • predchádzajúci • 
predošlý (op. terajšie, súčasné, nové) • niekdajší; pochádzajúci skutočne od pôvodcu (op. ne-
pôvodný) • originálny. svojský: ktorý sa vyznačuje vlastnosťami príznačnými iba preň(ho); 
ktorý je odlišný, nápadný niečím • svojrázny • svojbytný.«26

Adjektívum ›osobitý‹ je zatiaľ asi najviacznačnejšie a najkomplikovanejšie na opísanie a ob-
jasnenie zo všetkých. Samo o sebe má totiž mnoho interpretácií a ťažko nájsť vo všeobecnosti 
jednu, ktorá by mala spoločenský konsenzus. Najčastejšie, ako môžeme vidieť v synonymic-
kom slovníku slovenského jazyka, sa využíva ako synonymum niečoho svojského, svojrázneho, 

25 Heslo »ľubozvučný«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.
juls.savba.sk/?w=%C4%BEubozvu%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.

26 Heslo »osobitý«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.juls.sav-
ba.sk/?w=osobit%C3%BD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=pe-
ciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=p-
sken#.
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https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%BEubozvu%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%BEubozvu%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%BEubozvu%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%BEubozvu%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=0c81&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=osobit%C3%BD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=osobit%C3%BD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=osobit%C3%BD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=osobit%C3%BD&s=exact&c=w43f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#


Módne ,  k rásne a  osob i t é  v  marke t ingu popu lá rne j  hudby súčasnos t i :  de f in í c i a  p o jmov 95

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 85-106

A
r
t
i
c
u
l
i

/11
atypického či neobyčajného. Samo o sebe nám nevie napovedať veľa, a preto je veľmi dôležitý 
kontext, do ktorého ho zasadíme. 

V tomto prípade náš prieskum priniesol oveľa menej očakávané výsledky ako v predošlých 
častiach. Menej očakávané pri porovnaní otázky všeobecnej aj tej hudobne orientovanej. Pri 
prvej všeobecnej otázke sme respondentom dali päť variánt a aj tu mali možnosť prísť s vlast-
nou interpretáciou. Túto možnosť využili iba dvaja respondenti. Väčšina z ostatných, až takmer 
78 %, sa naklonila k možnosti ›svojský‹. Aj v samotnej slovníkovej definícii je toto na prvom 
mieste spomedzi možných vysvetlení, respektíve synonymických významov slova ›osobitý‹. Ale 
čo v prípade hudby?

Aj v tomto prípade bolo pri otázke na výber z piatich možností, ktoré boli totožné ako 
v prípade otázky všeobecného charakteru. Tentokrát si ale ani jeden z odpovedajúcich nezvolil 
možnosť vlastnej interpretácie, aj napriek tomu, že táto možnosť bola ponúknutá. Ako môžeme 
vyčítať z grafu vyššie, ani jedna z možností nezískala nadpolovičnú väčšinu, ako vo všetkých 
doterajších prípadoch. Najviac ľudí sa priklonilo k výkladu ›netradičný‹, no počet respondentov 
je veľmi podobný ako pri možnosti ›svojský‹. 

»Netradičný: príd. kt. nie je v duchu tradície, nový, novátorsky; odlišujúci sa od toho, 
čo je zvyčajné, zaužívané, každodenné; nenadväzujúci na tradície, ustálené zvyky, niečím 
výnimočný; op. tradičný, bežný.«27

›Netradičný‹ je adjektívum, ktoré ale samo o sebe pre nás nemá zmysel. To, čo je alebo už 
nie je tradičné, nie je možné vo všeobecnosti objektívne posúdiť. Tradičnosť či netradičnosť 
vychádza priamo z obsahu veci, o ktorej pojednáva. To, čo je tradičné tu a teraz pre nás, ne-
muselo byť tradičné pre niekoho iného pred istým časom. To, čo považuje za tradičné niekto 
z inej kultúry, nemusí byť tradičné pre nás. To, čo je tradičné v hudbe dneška, nemuselo byť 
tradičné v hudbe deväťdesiatych rokov. Hranice tohto pojmu v hudbe a hudobnom priemysle 
sú stále posúvané. Spolu s tým, ako sa vyvíja spoločnosť, sa vyvíja aj hudba samotná, a teda 
aj tradičnosť v tomto slova zmysle. Každá doba má svoje určité prvky či poznávacie znamenia. 
Tá dnešná sa definuje najmä snahou o búranie akýchkoľvek predsudkov, hraníc alebo zaužíva-

27 Heslo »netradičný«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.
juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.

Graf č. 5: 
Slovo najviac 

vystihujúce 
pojem ›osobitý‹ 
vo všeobecnosti

Graf č. 6: 
Slovo najviac 

vystihujúce pojem 
›osobitý‹ v hudbe

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=netradi%C4%8Dn%C3%BD&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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ných metód. To je niečo, o čo sa snaží aj samotná populárna hudba. A tak sa slovo ›tradícia‹ 
či ›tradičnosť‹ stáva až akousi urážkou. Môžeme povedať, že pojem ›osobitý‹ je jedným z naj-
väčšmi charakterizujúcich dnešnú populárnu hudbu a hudobný priemysel ako taký. Snaha 
o netradičnosť, svojskosť a osobitosť je citeľná nie len v samotnej tvorbe, ale aj vo všetkom, 
čo ju obklopuje. 

Na otázku, čo považujú respondenti za osobité v hudbe, prípadne koho považujú za osobi-
tého, sme dostali mnoho veľmi podobných odpovedí ( Príloha č. 1). osobitý štýl, sound, farba 
hlasu, jednoducho niečo, čo sa vymyká zaužívaným štandardom. V prípade konkrétneho inter-
preta najčastejšie zaznelo meno Billie Eilish, čo je mladá speváčka s naozaj zaujímavým prístu-
pom k tvorbe. Takým, ktorý nie je, respektíve nebol v mainstreamovej hudbe typickým. A tak 
je logické, že laická spoločnosť považuje práve jej osobu za memento osobitosti a netradičnosti. 

1.7. Súčasnosť
»Súčasnosť: 1. obdobie, v ktorom žijeme • prítomnosť • súčasná doba • súčasné obdobie 
• terajšia doba • terajšie obdobie: autor spracúva námety zo súčasnosti, zo súčasného 
obdobia, z terajšej doby, z prítomnosti • dnešok • terajšok: dnešok, terajšok rozhoduje o bu-
dúcnosti • hovor. dneskajšok • kniž. prítomno. 2. dnešok: dnešný deň • hovor. dneskajšok: 
kúpiť mlieko na dnešok, na dneskajšok; časy, v ktorých žijeme • súčasnosť • prítomnosť: 
nestará sa o dnešok, súčasnosť, prítomnosť • terajšok: terajšok rozhoduje o budúcnosti 
• hovor. dneskajšok • kniž. prítomno. 3. paralelnosť: jestvovanie, prebiehanie popri sebe, 
obyč. súčasne • súbežnosť: paralelnosť, súbežnosť javov • kniž.: paralelita • paralelizmus: 
paralelizmus v stavbe viet (Jesenská) • súčasnosť: súčasnosť dvoch dejov • synchrónia • 
synchrónnosť • synchronickosť (paralelnosť v čase).«28

›Súčasnosť‹ sa všeobecne definuje ako istý časový úsek, ktorý závisiac od kontextu, v kto-
rom tento pojem využijeme, môže znamenať rôzne dlhý interval. Ide o daný moment, alebo 
istý okamih, ktorý sa utvára a prežíva. Na časovej osi je to bod, ktorému predchádzajú javy 
už uskutočnené, minulé, a následne za ním sa nachádzajú javy ešte neuskutočnené, teda bu-
dúce. V celospoločenskom chápaní a v bežnej reči však nejde iba o daný prítomný okamih, 
ale týmto pojmom sa označuje podstatne dlhší časový úsek. Za súčasné umenie sa napríklad 
nepovažuje iba to, ktoré vzniklo práve teraz, ale aj to, ktoré vzniklo včera či pred rokom. 
ohraničenie tohto pojmu je veľmi problematické a dá sa uchopiť rôzne. Je veľa faktorov, ktoré 
vplývajú na to, čo ešte vnímame ako ›súčasnosť‹ a čo už nie. Záleží ale najmä od uhla pohľadu, 
z ktorého sa ›súčasnosť‹ snažíme definovať. Dá sa ohraničiť rokmi, historickými udalosťami, 
štýlmi, smermi, zmenami v spoločnosti a mnohými inými činiteľmi. Pre naše skúmanie je 
najpodstatnejšie ohraničenie v rámci hudobného priemyslu, teda to, čo pod pojem ›súčasnosť‹ 
spadá z hudobného uhla pohľadu, respektíve to, čo vníma spoločnosť ako súčasné v hudbe 
a hudobnom priemysle.

Aj toto bola jedna z oblastí, ktorou sme sa v našom dotazníku zaoberali. Prvá z otázok 
smerujúcich k lepšiemu pochopeniu toho, čo ľudia vnímajú ako súčasnosť, smerovala k všeobec-
nému pohľadu na tento pojem.

28 Heslo »súčasnosť«, in: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, https://slovnik.
juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=or-
ter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvis-
ka&d=un&d=pskcs&d=psken#.
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Graf č. 7: 
Vymedzenie 
pojmu ›súčasnosť‹ 
vo všeobecnosti

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=s%C3%BA%C4%8Dasnos%C5%A5&s=exact&c=d38c&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#
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Ako pomôcku pri ohraničení toho, čo je súčasnosť, sme si definovali niekoľko kľúčových 
rokov či udalostí, ktoré boli zásadné pre našu societu a pre formovanie prítomnosti tak, ako ju 
poznáme dnes. To, o ktoré presne išlo, môžeme vidieť v legende pri grafe. Výberom jednotlivých 
udalostí sme chceli skôr obrazne ohraničiť to, čo ľudia vnímajú ako súčasnosť. Dané momenty 
sú iba pomôckou pre respondentov pre lepšiu historicko-spoločenskú orientáciu. Dôležité je 
pre nás určiť približný časový úsek, ktorým by sme vedeli pojem súčasnosť ohraničiť. Ako mô-
žeme vidieť, najväčšiu časť grafu zaberá možnosť, ktorá súčasnosť definuje ako dnešok, teda 
v tomto prípade rok 2020, v ktorom bol prieskum realizovaný. Až takmer 45 % respondentov 
považuje za súčasnosť to, čo sa deje a prebieha práve tu a teraz. Niekoľko menej, no stále nie 
zanedbateľný počet odpovedí získali aj možnosti prelomu storočia a zároveň tisícročia, teda rok 
2000, prelomu desaťročia, teda rok 2010, a taktiež rok 2015. Zo široka by sa dalo povedať, že 
súčasnosť z pohľadu historických a spoločenských udalostí a rokov je prelom tisícročia, ktorý 
spoločnosť vníma ako kľúčový zlom. A čím sme bližšie prítomnému momentu, tým viac sa nám 
súčasnosť zdá ako prítomnosť. Ale to, čo je pre nás v tejto práci podstatnejšie, je definovať 
súčasnosť z pohľadu hudobného priemyslu a populárnej hudby ako takej.

otázka, čo respondenti nášho prieskumu považujú za súčasnosť v hudbe, je už oveľa proble-
matickejšia. Kým v predošlom prípade vieme jasne vyčítať a určiť výsledok, respektíve formulo-
vať istý záver čisto na základe získaných odpovedí, pri tejto otázke to už nie je tak jednoduché. 
Samotný dotazník nám neposkytol jasný rezultát. Znova sme sa snažili zistiť spodnú hranicu 
toho, čo spoločnosť vníma ako začiatok súčasnosti v hudbe, pomocou istých kľúčových rokov 
či udalostí, ktoré v nej nastali. o ktoré konkrétne ide, môžeme zistiť v legende v Grafe č. 8. Na 
základe získaných odpovedí by sme mohli súčasnosť ohraničiť ako interval medzi rokmi 2015 
a dneškom. Nakoľko tento časový úsek dokopy získal viac ako polovicu z odpovedí. Môžeme 
teda konštatovať, že súčasnosť v hudbe ľudia vnímajú ako dlhší časový úsek ako súčasnosť vo 
všeobecnom slova zmysle. Globálne sa na to nazerá skôr ako na pojem, ktorý hovorí o danom 
prebiehajúcom okamihu, ak ho však použijeme v kontexte istého umeleckého, historického, 
vedeckého či spoločenského smeru, naberá iný význam. Dôležité je teda charakterizovanie 
toho, čo spoločnosť považuje za súčasné v populárnej hudbe, a nie to, aké roky ju podľa nich 
ohraničujú. Tu nám ostáva už iba konštatovať to, že nami realizovaný prieskum neprispel k po-
chopeniu pojmu súčasnosť v rámci našej témy natoľko, nakoľko sme očakávali. K jasnejšiemu 
vysvetleniu je potrebné ďalšie skúmanie jednotlivých smerov, žánrov, posunov, interpretov 
a celkovej hudobnej kultúry cez optiku spoločnosti, ale aj jej samej.

2. O prieskume
Prieskum, ktorý sme pre potreby tejto časti uskutočnili, bol realizovaný pomocou krátkeho 
dotazníka ( Príloha č. 2). Na jeho tvorbu a následne vyhodnotenie a grafické spracovanie sme 
využili Google Forms. Možnosti pri jednotlivých otázkach vychádzali najmä zo synonymického 
slovníka slovenského jazyka a taktiež z istého spoločenského lexikálneho konsenzu, ktorý 
vo všeobecnosti pri jednotlivých pojmoch vládne. Na šírenie dotazníka sme využili sociálne 
siete, ktoré sa nám už v minulosti ukázali ako účinný prostriedok pri získavaní respondentov 
pri nami realizovaných sociologických prieskumoch.29 Sociálne siete považujeme za najlepší 

29 Por. napr. Mitrová, Petra: Hudba ako prostriedok marketingovej manipulácie na Slovensku: pilotná 
sociologická štúdia, in: Clavibus unitis 10/1 (2021), https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_01_mitro-
va.pdf.
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Graf č. 8: 
Vymedzenie 

pojmu ›súčasnosť‹ 
v hudbe

https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_01_mitrova.pdf
https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_01_mitrova.pdf
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prostriedok šírenia aj preto, lebo našim cieľom nebola segregácia respondentov, a teda sme sa 
nesnažili zamerať sa na istú cieľovú skupinu, práve naopak, snažili sme sa podchytiť čo naj-
rozmanitejšiu vzorku. Nakoľko sa odpovede nezberali tak rýchlo, ako tomu bolo v minulosti, 
zverejnenie dotazníka sa udialo v niekoľkých etapách počas roka. Dokopy sa odpovede zberali 
od 15. 5. 2020 do 24. 4. 2021. respondentov bolo dokopy 107. Sme si vedomí toho, že je to 
málo na to, aby sa hovorilo o nejakej reprezentatívnej vzorke celej spoločnosti, no pre naše po-
treby je to dostačujúce, nakoľko našim cieľom bol malý prieskum, ktorý by nám podložil nami 
formulované hypotézy, ktoré vznikli na základe odbornej literatúry a istého celospoločenského 
konsenzu existujúceho v rámci bežne využívanej lexiky. Tento prieskum vznikol čisto iba pre 
potreby pripravovanej dizertačnej práce Módne, krásne a osobité v marketingu populárnej hudby 
súčasnosti a táto prezentácia výsledkov je doposiaľ jedinou. 

2.1. Základné informácie o respondentoch realizovaného prieskumu

Graf č. 9: 
Pohlavie respondentov

Graf č. 10: 
Vek respondentov

Graf č. 11: 
Najvyššie 
dosiahnuté vzdelanie 
respondentov
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Graf č. 12: 
Hudobné vzdelanie 

respondentov

Graf č. 13: 
Súčasné zamestnanie 

respondentov
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PríLoHA č. 1:
Odpovede respondentov na vybrané otázky30

Ad 1.4.
Napíšte v niekoľkých vetách, čo považujete za moderné v hudbe či hudobnom priemysle.
(59 odpovedí)

»...«
»Za moderné v hudbe považujem šriekajúce deti snažiace sa hrať na raperov.«
»Neviem :-)«
»EDM«
»To co se stane trendem a zacne to tak delat kazdy«
»Sú pekné skladby čo počúvam rada, no niektoré sú prehnané, vulgárne ... myslím raperov.«
»Myslím si ze každý chce vytvoriť niečo výnimočné a chce niečo povedať hudbou. Ako napr 
tichá pieseň bez hudby. Ale žiaľ nie každému sa to podarí.«
»Nove skladby, za poslednich 10 let«
»Že mladý môžu vyjadriť svoj názor v testoch viac ako predtým«
»V modernej hudbe sa pomaly vytrácajú klasické hudobne nástroje.
»Prezentáciou pesničky«
»To popravdě nevím. Může to být nové využití zapomenutého nástroje, může to být origi-
nální nápad – ale neorientuji se v hudbě dobře.«
»Každá známa hudobná pesnička, ktorá vie upútať niečim pozornosť«
»Nové skladby«
»Asi takový ten mainstream, co poslouchá většina lidí (co je v módě, trend), popř. obecně 
současná hudba – v tomto případě však opravdu současná, z posledních let.«
»Elektronika, jednoduchost, chytlavost.«
»Klasicky chytlavé tóny, které jsou spojeny s nějákým způsobem zajímavou osobností 
hudebníka.«
»Elektronika«
»Chytľavú melodiu«
»Modernita v hudbě znamená nadčasovost a výjimečnost. Něco nového.«
»Nový zvuk«
»To závisí od žánru. Povedala by som, že v súčasnosti sa postupne vraciame k hudbe 
bez elektroniky – k akustickým verziám, jednoduchosti, čistému hlasu, ľúbozvučných a 
jednoduchých melódií.«
»elektronické nástroje, často spev o nezmysloch«
»Nie čo nové, čo vystihuje danú spoločnosť.«
»Vyuzitie elektronickej techniky. Spaja sa mi to jednoducho s elektro hudbou, t.j. oddelena 
od tradicnych nastrojov a postupov.«
»To čo frčí a je “cool” najmä medzi mladými.«
»moderné je to čo je IN, čiže to čo zaujme každého teraz, a je definované a ohraničené 
časovo«
»Niečo, čo je možno nové, niečo čo môže byť aj mainstream«
»hudbu za posledných pár rokov. Dajme tomu posledné desaťročie.«
»pop music«
»autotune, prepracovane basy«
»za moderne povazujem elektoronicky upraveny zvuk – ci uz hlas alebo samotny zvuk 
nastrojov«
»Prvky elektronickej hudby«
»Za moderné považujem napr “new school rap”.«

30 odpovede sú ponechané v autentickej podobe, zámerne sme do nich nezasahovali pravopisne ani 
štylisticky.
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»Remix, tanečná hudba, elekro dance«
»Niečo čo je tradične tvorené v tejto dobe, niečo čo sa nepodobá na niečo čo bolo tvorené 
pred rokom 2000.«
»súčasná hudba«
»Za modrrné v hudbe ppvažujem to s čím prichádzajú na trh terajší interpreti. To znamená 
štýl hudby, videoklip. Možno považovať remixy alebo rôzne takéto djovské veci v piesni 
za módu.«
»Spotify a iné streamovanie služby.«
»Skrátenie skladieb oproti vážnej hudbe«
»Všetka nová hudba je moderná«
»Aktuálne populárne«
»Za moderné považujem asi použitie najnovších nástrojov na tvorbu, nahrávanie, úpravu 
hudby.«
»Využívanie modernej techniky. Nové prístupy v hudbe.
»Elektro je moderná hudba, house alebo rap...«
»Emancipáciu. Keď sa umelci vyjadrujú k súčasnej situácií.«
»Niečo zo sucastneho obdobia, čo je zakomponované v hudbe«
»Moderné je niečo nové, svojské, progresívne, niečo, čo zaujme najmä mladých ľudí.«
»Hudba, která je produkovaná aktuálně, je nová, obvykle je zaměřená víc globálně. Když 
převezmou známou věc a předělají jí “novým” způsobem, přidají nové prvky.«
»Medzi moderne prvky v hudobnom priemysle patri napr elektrogitara, remix, basy...«
»pop, rap, electro prvky, autotune«
»Vyjádření současných společenských témat hudebním vyjádřením«
»Líbí se mi tak nějak vše. U hudby to jsou různé zvukové efekty a také klipy.«
»Za moderné považujem, keď je použité niečo nové, čím človeka nová-moderná hudba 
osloví.«
»Kombinácia hudobných nástrojov, zvukov, text, štýl, ...«
»Originální hudební styly, indie«
»to, co je zrovna trendy«
»Spôsob komunikácie interpretov a hudobných nakladateľstiev. Komunikujú viac prostred-
níctvom kanálov sociálnej siete Youtube.«
»Moderní je to co vychází nové a je to pop«

Ad 1.5.
Napíšte v niekoľkých vetách, čo pre Vás znamená krása v hudbe.
(61 odpovedí)

»…«
»Když se mi ta hudba líbí.«
»Pekný hlas interpreta. Silné posolstvo pesničky. Pieseň, ktorá pôsobí na moje emócie.«
»hezká hudba«
»Asi nic.«
»Ked sa mi paci pesnicka :-)«
»soulad, melodie, které vzbudí v posluchači emoce, charakteristický motiv v hudbě a jeho 
postupné rozvíjení / opakování«
»Neco co se mi libi a je chytlavy«
»Niečo pekné, melodické, čo sa dobre počúva, čo lahodi mojim ušiam.«
»Hudba, která se mi dobře poslouchá«
»Neviem co to znamená ale predpokladám ze keď hudba je kompozične zladena.«
»To, co se mi libi, co je mi prijemne na poslech«
»Zážitok«
»Že má prenesie z zlej nálady ná dobrú«
»Príjemná melódia«
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»Pokoj na duši«
»To co se mi líbí, zaujme, přitáhne pozornost... Určitá harmonie, melodie... Není to závislé 
na stylu hudby.«
»Ak sa do danej hudby zamiluješ a vieš s ňou splynúť, zžiť«
»Hudba, pri ktorej si oddýchnem, ktorá mi dušu pohladí :-)«
»To, co rozechvěje srdce...«
»Hudba taká ľúbo zvučna«
»Sposobuje Zimomriavky, vyvolava emociu, zaujimavy hlas alebo hudba.«
»Hudba, která dokáže vyvolat emoce – například z ní naskočí husí kůže a musíte se k ní 
znovu vracet.«
»To co při poslechu netrhá uši«
»Keď má baví melódia, text piesne je veľmi zaujímavý pre mňa, dokážem sa v ňom nájsť 
a predstaviť si nejakú časť svojho života ktorá sa buď už stala alebo by som si prial aby 
sa stala.«
»Krása v hudbě je o harmonii, energii nebo a uklidnění. Krása v hudbě je o předávání 
emocí.«
»City«
»Niečo, čo sa dobre počúva. Vyvoláva emóciu a chcem si to vypočuť znovu.«
»hudba, kde sa neškrieka, jedná sa o príjemnú melódiu, príjemný text a pod.«
»Keď sa hudba dotkne duše«
»Je to to čo vyvoláva v človeku určite pocity a emócie.«
»Ze aj pocujem, ze je to umelecke dielo a nie len nieco tuctove. To znamena, ze odcenim 
melodiu, ale aj doprovod. Harmoniu, zmenu tonin, rozmanitost nastrojov. Milujem k v 
popovej pesnicke sa zrazu daje nejake komplikovanejsie klavirne vsuvky.«
»Sled za sebou idúcich tónov, ktoré sa dobre počúvajú.«
»krásu v hudbe považujem ked je hudba v niečom iná, ked prináša nové emocie, a text, 
ktorý som predtým nevnímala v inej hudbe«
»Pokoj. Keď si púšťam hudbu, ktorú mam rada a ktorú môžem počúvať donekonečna, takú 
považujem za krásnu a vie mi priniesť pokoj.«
»radosť v ušiach :)«
»Talent, cit, vášeň«
»ked to spolu hra vsetko do seba zapada a hlavne tam nieje nic navyse«
»krása v hudbe je v mojom ponimani uchopena v melodii, dynamike (kontinuum tichsie – 
hlasnejsie), prednese – to cele dotvara celkovu emociu, ktora je hudbou komunikovana, 
a ktora sa nasledne zrkadli v mojom vnutri – to sa tyka najma klasiky, ale aj modernej 
hudby«
»Voľnosť, oddelenie od skutočného sveta, prežitie vnútorných pocitov«
»Zimomriavky a husiu kožu.«
»Ľúbozvučnosť, jemnosť«
»Niečo čo sa mi páči, niečo ma na tej skladbe priťahuje, existuje dôvod prečo ju chcem 
počúvať.«
»ľubozvučnosť«
»Tento pojem ťažko opísať, ale je to niečo čo ma v danej piesni zaujme napriklad osobitý 
hlas speváka, alebo použitie netradičných nástrojov dkopy, ktoré vytvárajú spolu dokonalú 
súhru až Vás z toho zahreje pri srdci, alebo máte zimomriavky.«
»Melódia a text, ktorý sa bude a oplatí počúvať aj o 100 rokov.«
»Slobodu«
»Príjemné zvuky«
»Krásou v hudbe je pre mňa to, keď pesnička, ktorú počúvam nie je vytvorená počítačom 
alebo jedným hudobným nástrojom, ale počuť v nej viacero hudobných nástrojov a skladba 
ma úplne pohltí. Vyvolá vo mne veľa silných pocitov a neberiem ju ako ďalšiu “rádiovku” 
ktorú počuť každý deň a všade.«
»Radosť. Uvoľnenie. Emócie. Netradičnosť.«
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»Dobrý rytmus, pesnička sa vryje ako sa hovorí pod kožu, niečím záujme, pre každého 
iná hudba«
»Text sa rýmuje. Má hlbokú myšlienku, ale pochopia ju iba sčítaní ľudia. Hudba je melo-
dická.«
»Krása v hudbe znamená pre mna, že je niecim špecifická«
»Krása v hudbe keď má super melódiu, emóciu a myšlienku.«
»Když je harmonická. Když je krásná, tak ve mě vyvolá pozitivní prožitek. Obvykle to 
zažívám u poslechu klavíru.«
»Jedinečný hlas. Zvláštna melódia.«
»libozvučnost, hudba vyvolávající emoce, spíše mi to evokuje klasickou hudbu«
»Melodičnost, silné emoce«
»Líbivé tóny, které zaujmou«
»Krása v hudbe pre mňa znamená, keď pri počúvaní mám krásne (= príjemné) pocity. Cítim 
sa spokojný a šťastný, spraví mi to dobrú náladu, zabudnem na problémy.«
»Estetika, libozvučnost, poetika«

Ad 1.6.
Napíšte v niekoľkých vetách, čo považujete za osobité v populárnej hudbe (prípadne koho 
považujete za osobitého).
(56 odpovedí)

»...«
»Neviem«
»vlastní texty, nedržení se ve své tvorbě pouze jednoho stylu«
»Nikoho.«
»Billie«
»Bilie Eilish, netradiční melodie, interpret, který jde proti současným trendům, originální 
texty, které mluví o osobních problémech / zájmech umělce«
»Dela nic jinyho nez ostatni«
»Ja som stará škola, vyrastala som na Elane, takže ELAN«
»Michael Jackson, ten bol úžasný, svojský, osobitý«
»Dnes je takýto žáner populárnej hudby ktorý ma veľmi neoslovuje. Počúvam muziku kto-
rú počúvali moji rodiča. Myslím si ze je hodnotnejsia ako dnešné narýchlo urobene piesne.«
»Tich nových spevákov na yutube«
»Patrik Vrbovský«
»Karel Gott a jeho lásku k hudbe a speve«
»Líbí se mi míchání stylu s historií dané země (Wardruna, SSOGE, T. Kočko), případně 
osobní styl umělce/skupiny (Kryl, Nohavica, Hradišťan, Fleret)«
»Každý je osobitý niečim iným, textom, melódiou, rytmom alebo videoklipom«
»Texty, ktoré majú zmysel a vyjadrujú niečo zaujímavé«
»Upřímně... Nic. Nebo máloco. Z mého pohledu má málo co nabídnout. Je stále stejná a 
málokdy skutečně kvalitní... Osobité a jedinečné jsou pro mě třeba symfonie klasických 
skladatelů.«
»Zaujimava farba hlasu, novy a netradicny typ rytmu ci zvuku.«
»Je to hudba, která se nějak vymyká a je zvláštní nebo něčím specifická – například ruská 
kapela Little Big.«
»Neoposlouchaný styl«
»Osobitý je ten, kdo si na nic nehraje, nikoho nenapodobuje, drží se svého stylu«
»Gleb, Billie Eilish, Fallgrap«
»Myslím si, že ak niekto nie je osobitý, nepodarí sa mu v hudbe presadiť. Osobitý teda 
znamená iný, výnimočný, sám sebou. Je to svojim spôsobom každý úspešný hudobník.«
»zvláštny hudobný nástroj ktorý nie ceľkom patrí k danému hudobnému nástroju ale aj 
napriek tomu sa tam veľmi hodí, ak to do konca nerobí ešte lepším«
»Za osobité považujem experimentovanie v hudbe.«

/19



104 P e t r a  M i t r o v á

Clavibus unitis 11/4 (2022), pp. 85-106 © Association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

»Osobite povazujem Queen. Neviem ci sa to povazuje za pop, ale osobite bola ako menili 
toniny, ako genialne kombinovali nastroje a pesnicka mala tolkych roznych prechodov a 
pribehov.«
»Osobitý štýl... nie každému sa páči a nie každý ho pochopí.«
»osobité je pre mňa hlas, ked pocujem hudbu a presne viem ze to je ten a ten spevák a aj 
samotná hudba, ktorá je špeci pre daného umelca«
»Osobitý môže byť ten človek, hudobník, ktorý dokáže priniesť niečo iné, svojské.«
»Freddie Mercury«
»alternative, indie«
»za osobitych povazujem korejskych rapperov (k-rap) hlavne: BewhY, Sik k, Woodie Gochild, 
ale je ich viac«
»Sima Martausová. Osobité je keď sa človek nedá ovplyvniť okolím a robí si to tak ako sa 
jemu páči a tak ako to nerobí nik iný«
»Osobitosť interpretov, zvláštnosť ktorou sa vyznačuj.«
»billie eilish«
»Niečo čo ma zaujme, vďaka čomu si zapamätám daného autora/skladbu.«
»Billy Eilish«
»Osobitý je pre mňa spevák alebo interprét, ktorý tvorí úplne inak ako ostatní a má svoj 
vlastný štýl, tvorí piesne o tom, čo chce a dokáže svojim zaujímavým hlasom preniesť 
emóciu na poslucháča. Osobitou je pre mňa napríklad z modrrnej slovenskej scény Sima 
Martausová.«
»Technika spevu«
»Billy barman«
»Za osobitého považujem niekoho kto sa odlišuje od ostatných (v dobrom aj zlom zmysle). 
Niekoho kto sa vymyká bežným stereotypom, keď začne hrať jeho skladba, človek bez 
toho, aby ju predtým počul vie kto to je. Momentálne mi napadá napríklad Billie Eilish.«
»Ak je reč o populárnej hudbe, ktorá sa hrá v komerčných rádiách, tú veľmi nepočúvam 
a je pre mňa ťažké nájsť niečo osobité. Ale ak sa mám vyjadriť, tak osobitá je pre mňa 
napríklad Lola Marsh alebo Roo Panes.«
»Elektro«
»Majk Spirit. Pointa v jednoduchosti.«
»Za osobitne považujem niečo nezvyčajne čo nenájdem-nepočujem v bežných pesniach, 
napr. Prepojenie viacerých žánrov-štýlov hudby v jednej piesni. Každý spávak sa venuje 
inému žánru čo ponuka hudobnú rozmanitosť, pre mna osobitná speváčka (skupina) je 
napr. Die antwoord«
»Speváčky ako Sia – kvôli tomu, aká je tajomná, Lady Gaga – kvôli empatii k iným ľuďom, 
alebo Billie Elish – stala sa slávna vo veľmi mladom veku. Všetky sú veľmi úspešné a majú 
super tvorbu.«
»Něco, co není stejné jako u většiny. Napadá mě zpěvačka Billie Eilish jako osobitá.«
»V hudbe povazujem za osobitne hlas. Netypicku melodiu.«
»jinaký styl, něco mimořádně jiného než dělají ostatní, vlastní cesta v daném hudebním 
stylu, "prodává" – ve smyslu dělá, co sám chce, ne co čeká okolí«
»Milého, sebevědomého zpěváka/zpěvačku, který se nebojí dát najevo veřejně svůj názor«
»Způsob vystupování zpěváka, nové moderní efekty«
»Ako prvá mi napadla Lady Gaga, pretože mala osobitý-svojský štýl aj hudby, ale hlavne 
kostýmov. Chcela sa odlíšiť od ostatných interpretov, tak prišla s niečím novým osobitým, 
čo bolo pre ňu typické.«
»Originální hudební styly«
»Billie Eilish«
»Svojský a extravagatný štýl vystupovania niektorého intrepreta napr. Lady Gaga.«
»Nevím«
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PríLoHA č. 2:
Online dotazník
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