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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje problematice videoklipu na dvou odlišných úrovních. V teoretické 

rovině mapuje současnou podobu hudebního videa jakoţto specifického ţánru s přihlédnutím 

k jeho historickým souvislostem. Autor se tématem zabývá nejprve z vývojového hlediska, 

kdy na základě vymezení významných historických milníků popisuje proměny ve způsobech 

prezentace a uţití výrazových prostředků. V další kapitole dochází na vymezení specifických 

způsobů střihové skladby, které si hudební video v průběhu svého vývoje osvojilo. Poslední 

část je věnována aplikaci některých teorií nových médií. Dozvíme se, jak se ve videoklipu 

projevují formy mediální reprezentace, vizuální komunikační strategie, koncepty surface play, 

pastiše, simulakry, nebo jak hudební video nakládá se svým narativním schématem. 

Praktickou rovinu práce tvoří produkce konkrétního videoklipu a následná reflexe tvůrčího 

procesu spolu s popisem aplikovaných výrazových prostředků. 

Klíčová slova: hudební video – videoklip – hudební průmysl – vizuální komunikační 

strategie – výrazové prostředky nových médií – audiovizuální produkce – digitální 

technologie 

Summary 

The work deals with the music video question at two different levels: theoretical and practical. 

In theoretical part author examines current form of music video as a specific genre, taking 

into account its historical context. Introductory section concerns the genre from the 

perspective of development. On the basis of  definition of significant historical milestones it 

describes changes in the ways of presentation and use of phraseology. In the second part 

author defines specific methods of editing images, which music video adopted. The last part is 

concerned with application of some new media theories, such as pastiche, surface play or 

visual communication strategies. The practical level of the work consists of the production of 

specific music video and follow-up reflection of the making process together with a 

description of applied phraseology. 

Key words: music video – videoclip – music industry – visual communication strategies – 

new media phraseology – audiovisual production – digital technology 
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1. Úvod 

Hudební video nebo krátce videoklip se jakoţto specifický audiovizuální ţánr, který vzniká 

s cílem doprovázet hudební skladbu, vyvinul ve zcela signifikantní kulturní produkt, jenţ se 

stal nepostradatelnou součástí vizuální prezentace drtivé většiny soudobých interpretů. MTV 

s sebou v osmdesátých letech přinesla do stagnujícího hudebního průmyslu zcela nový impuls 

a nastartovala tak éru, v níţ se hudebníci začali více neţ kdy předtím zabývat i kultivací svého 

vzhledu. Jiţ v polovině sedmdesátých let prohlásil David Bowie, ţe videoklip je logickým 

vyústěním technologického vývoje v oblasti vizualizace hudebního projevu a představuje tak 

extenzi, která vytváří zcela nový druh umělce. Umělce, jehoţ popularita stojí a padá s kvalitou 

a poutavostí jeho audiovizuálního materiálu. V současnosti, kdy se hudební záţitek dostává 

do často velmi úzké provázanosti se sexuální atraktivitou, ţivotním stylem a specifickou 

ikonografií a symbolikou, jsme svědky, ţe se tato prozřetelná teze naplnila zcela beze zbytku. 

 Videoklip se brzy v souvislosti s masovým šířením MTV stal i fenoménem, hodným 

pozornosti příslušných akademických kruhů. V polovině osmdesátých let tak začaly napříč 

humanitními a sociálněvědnými obory vznikat první studie, které zkoumaly problematiku 

hudební televize z mnoha odlišných perspektiv. V české odborné literatuře, věnující se 

audiovizi a médiím obecně, je však hudební video stále poměrně okrajovou záleţitostí, coţ 

ilustruje i naprostá převaha anglicky psaných textů v seznamu pouţité literatury k této práci. 

 Teoretická část mé bakalářské práce si klade za cíl nejprve zmapovat historický vývoj 

hudebního videa směrem k digitalizaci a následně zasadit jeho současnou digitální podobu do 

kontextu vybraných teorií nových médií. Vedle studia příslušných textů spočívala má 

výzkumná činnost i ve shromaţďování nezbytných empirických poznatků systematickým 

sledováním videoklipů na internetu. 

 Úvodní kapitola se zábývá charakteristikami hudebního videa a nabízí jeho základní 

kategorizaci, přičemţ rozebírá některé specifické způsoby vizualizace interpreta. Druhá 

kapitola se věnuje ţánru z vývojového hlediska a vymezuje základní historické milníky, které 

ilustruje konkrétními díly. Zmiňuji zde proměny ve způsobech prezentace videoklipu, v jeho 

postavení v rámci hudebního průmyslu a v uţití specifických výrazových prostředků. Jedna 

z podkapitol se tomuto schématu vymiká a zaměřuje se na hudební televizi MTV z obchodně-

strategického hlediska, kdy přibliţuje její vztah s hlavními nahrávacími společnostmi 

v průběhu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Ve třetí kapitole se zabývám 

specifickými způsoby střihové skladby, které si videoklip během své existence osvojil. 

Závěrečný oddíl teoretické části je pak věnován teorii nových médií. Dozvíme se zde jaké se 
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ve videoklipu objevují formy mediální reprezentace, jak se projevuje digitální estetika 

podívné a surface play nebo jak hudební video nakládá se svým narativním schématem. Dále 

se zaměříme na koncepty pastiše, schizofrenie a simulakry a na závěr budeme sledovat 

vizuální komunikační strategie, které objasním na svém videoklipu. 

Praktická rovina mé práce spočívá v produkci hudebního videa ke skladbě Sick 

britského elektronického projektu Utah Saints, které přikládám na přiloţeném DVD. Následná 

reflexe tvůrčího procesu spolu s popisem aplikovaných výrazových prostředků jsou součástí 

závěrečné kapitoly této práce. 
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2. Hudební video 

2.1 Charakteristika 

Hudební video je vzhledem ke své rozmanitosti velice těţko uchopitelný fenomén, proto nám 

nezbývá neţ se spokojit s poměrně vágní formulací, která lehce parafrázuje původní 

Sczepanikovu definici
1
: 

Videoklip je krátkometráţní, zpravidla 3-5 minutový audiovizuální ţánr, který 

vzniká za účelem vizualizace konkrétní hudební skladby. 

Dvojakost a nepředvídatelnost ţánru, která nám brání v hlubší charakterizaci, vystihuje 

nejlépe Andrew Darley ve své knize Visual Digital Culture: 

Videoklip nemá speciální vazby na ţádný specifický, zavedený způsob konstrukce 

obrazů. Vzhledem k tomu, ţe u něj není zřetelná návaznost na narativní formy 

tvorby významu, utváří si v oblasti produkce relativní autonomii, která spolu 

s imperativem vystihnout styl interpreta a náladu skladby dává vzniknout výrazně 

diverzifikovanému seznamu kulturních textů. 

(Darley 2000: 55) 

Jakékoliv pokusy o vymezení obsahové stránky ţánru jsou naopak odsouzeny k pouhému 

výčtu nepřeberného mnoţství vlastností, který spíše neţ definici připomíná neukončený proud 

myšlenek, tak jak to ve své knize předvedl Michael Shore: 

recyklace stylů… povrch bez obsahu… simulovaný záţitek… zahlcení 

informacemi… obrazoví a styloví mrchoţrouti… ambivalence… dekadence… 

okamţité uspokojení… pomíjivost… smrt obsahu… anestezie násilí skrze 

eleganci… pubertální fantazie… rychlost, síla, holky a bohatství… klasické 

narativní motivy… soft-core pornografie… klišé obrazotvornosti…  

(Shore 1984: 98-99) 

Podobně nastínil odlišnosti mezi hudební a klasickou televizí John Fiske: 

MTV x TV 

označující x označované 

smysly x smysl 

                                                            
1 Szczepanik 1998: 21. 
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tělo x mysl 

poţitek x ideologie 

svoboda x kontrola 

odpor x konformita 

Tabulka 1: Srovnání hudební a klasické televize (zdroj: Fiske 1986: 75). 

2.2 Kategorizace 

2.2.1 Obsahová skladba 

Jednotlivé videoklipy lze dělit podle mnoha různých kritérií. Výchozí a velice přesvědčivou 

klasifikaci nabízí ve své eseji Sven Carlsson,
2
 jenţ svou pozornost zaměřuje obecně na 

obsahovou skladbu  hudebního videa. Pro potřeby kategorizace vyděluje nejprve tři základní 

kinematografické tradice, které se v ţánru objevují: 

1) Vizualizace hudebního vystoupení. 

Specifický způsob snímání interpreta při jeho koncertním vystoupení můţeme 

zaznamenat jiţ v prvním částečně ozvučeném filmu The Jazz Singer (1927). Tato 

tradice se záhy promítla do podoby filmových muzikálů a krátkých hudebních filmů, 

po druhé světové válce se projevila i v obrazotvornosti tzv. Soundies, v prvních promo 

videích nebo v koncertních dokumentech. Podstatou performativního vyobrazení je 

především centrální postavení zpěváka či kapely a jejich zasazení do specifického 

prostředí, které pokud přímo nekoresponduje s textem skladby, zdůrazňuje alespoň 

jejich „hvězdnou“ aureolu. 

2) Klasická vizuální narace. 

Zásady kontinuálního filmového vyprávění se začaly vyvíjet jiţ v éře němých filmů. 

Klasické vizuální narativní schéma se podle Carlssona v ideálním případě objevuje 

v okamţiku, kdy je divák schopen sledovat daný příběh bez psaného textu či 

zvukového doprovodu. 

3) Experimentální vizuální narace. 

Antinarativní povaha moderního umění přispěla k pokřivení tradiční narace a zásadní 

redefinici či úplné eliminaci vyprávěcích schémat v rámci videoklipu. Obrazotvornost 

experimentálních filmů, jako např. Ballet Mecanique (1924) Fernanda Legera či 

                                                            
2 Carlsson 1999: 3-5. 



11 
 

animovaného Komposition in Blau (1934) Oskara Fischingera, se projevuje např. 

v současných klipových koláţích, parafrázích, abstraktních animacích nebo 

v nepředvídatelných obrazových kombinacích a představuje tak nevyčerpatelný zdroj 

insipirace klipových tvůrců. Carlsson klade navíc tuto provokativní surrealistickou 

estetiku do souvislosti s mladickou rebelií, která je nedílnou součástí koloritu většiny 

populárních videoklipů. 

Na základě těchto tří odlišných vizuálních tradic vyděluje Carlsson čtyři ideální kategorie 

hudebních videí, jejichţ rozloţení ilustruje následující obrázek: 

1) Standardní videoklip je hudební video, které kombinuje ve větší či menší míře 

všechny tři jmenované tradice. Interpretovo vystoupení je tak „prokládáno obrazy, 

jejichţ prezentace je umělecky ovlivňena experimentální filmovou tradicí.“ (Carlsson 

1999: 4) Příkladnou ukázkou standardního videoklipu, jenţ věnuje všem třem sloţkám 

téměř stejnou pozornost, je video ke skladbě Zombie od kapely Cranberries, které svou 

narativní liní odkazuje ke konfliktům v Severním Irsku, dále např. Inner City Life 

drum’n’bassového producenta Goldieho, nebo I’m Only Happy When It Rains kapely 

Garbage. 

2) Performativní videoklip obsahuje převáţně pouze záznam vystoupení daného 

zpěváka či skupiny, jenţ můţe nabývat velmi odlišných podob. Carlsson rozlišuje tři 

základní formy hudebního vyjádření (zpěv, tanec a hra na hudební nástroje), které 

v performativním klipu převládají nebo se různě kombinují. Veliký úspěch, jenţ 

Obrázek 1: Kategorizace hudebních videí (zdroj: Carlsson 1999: 4-5). 
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pasoval Michaela Jacksona do role „krále popu“, spočíval právě v nezaměnitelném 

spojení zpěvu a osobitého tanečního projevu, které doprovázely drtivou většinu jeho 

videí. Performativní videoklip se vnitřně diferencuje rovněţ v závislosti na umístění 

samotného vystoupení. Tradiční záznam hudební produkce, která se odehrává přímo 

na koncertním pódiu a často zahrnuje záběry na publikum, dává vzniknout specifické 

subkategorii, která se v současnosti nejvíce uplatňuje jako součást koncertních DVD, 

ale i samostatně jako např. politicky angaţované video zpěvačky Pink Dear Mr. 

President. Fantazie reţisérů ohledně méně tradičního umístění vystupující kapely či 

zpěváka nezná mezí, přesto si lze povšimnout jedné společné tendence, kterou je 

dynamizace muzikálního vyjádření. Ta se projevuje v řadě klipových cliché, jakými 

jsou např. chůze po ulici (Serj Tankian: Sky Is Over, Verve: Bittersweet Symphony) 

nebo jízda dopravním prostředkem (Cardigans: My Favourite Game, Alanis 

Morissette: Ironic). 

3) Narativní videoklip je v podstatě „krátký neozvučený film s hudebním doprovodem 

[…], který obsahuje lehce sledovatelný příběh“ (Carlsson 1999: 5). Klasickou vizuální 

naraci vyuţívali v kombinaci s performativními prvky ve svých klipech např. 

Aerosmith (Cryin’, Crazy), ve zcela čisté podobě bez interpreta ji můţeme nalézt 

zejména ve videích elektronických projektů, které vzhledem k „neţivé“ povaze své 

hudby a z mnoha dalších důvodů nezakládají tolik na vizualizaci svého zevnějšku 

(Chemical Brothers: Believe, Leftfield: Afrika Shox). 

4) Umělecký videoklip zahrnuje ryze abstraktní umělecké vyjádření, které je zbaveno 

„jakékoliv rozeznatelné vizuální narace a synchronizovaného zpěvu“  (Carlsson 1999: 

5). Do této kategorie můţeme řadit klipy, které svou obrazotvorností významně 

znejasňují rozdíl mezi hudebním videem a videoartem. Carlsson v této souvislosti 

uvádí, ţe videoart se obvykle liší svou výstřednější, více experimentální, často 

elektroakustickou muzikou, coţ lze zejména v současnosti aplikovat pouze 

v omezeném rozsahu. Hudební videa jiţ totiţ dávno nejsou doménou výhradně 

mainstreamové populární muziky. 

2.2.2 Postavení interpreta 
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Švédský mediální teoretik ve své eseji dále vymezuje tři odlišné role, které zpěvák nebo 

kapela ve videoklipu zastávají. Prvním interpretem je tzv. komerční exhibicionista
3
, který 

obchoduje se svým tělem, prodává svůj hlas, obličej, ţivotní styl, sexappeal, oblečení a další 

ţádoucí artikly, které jsou ve videu záměrně vystavovány na odiv. Za typické klipové 

exhibicionisty zdůrazňující především svou sexuální atraktivitu lze označit např. zpěvačky 

Jennifer Lopez, Britney Spears, či rapera 50 Cent. Mezi interprety, kteří dávají spíše přednost 

kultivaci svého nezaměnitelného stylu, můţeme zařadit např. Marilyna Mansona, Chrise 

Cornera z IAMX nebo kapely Tokio Hotel či Prodigy. 

Řada hudebníků si však s pouhým exhibováním nevystačí, proto se často ve svých 

klipech pasují do role tzv. televizního barda,
4
 tedy moderního básníka, který vyuţívá 

audiovizuální médium k vyprávění svého příběhu. Příkladnou ukázkou televizní poezie je 

např. politicky angaţované hudební video ke skladbě Wake Me Up When September Ends 

kapely Green Day, vyprávějící příběh mladíka, který se, navzdory svému idylickému 

milostnému vztahu, rozhodne vstoupit do armády a bojovat ve válce v Iráku.  

Třetím typem vizuální prezentace je pak tzv. elektronický šamanismus,
5
 kdy se 

interpret stává jakýmsi spirituálním průvodcem fantazijním světem svého videoklipu a vybízí 

diváka, aby neustále hledal skryté významy. Dokonalým reprezentantem elektronického 

šamana je zpěvačka Björk, jejíţ osobitý hudební projev přímo vybízí ke konstrukci 

imaginárních a pohádkových prostorů, které tvoří významnou část jejích videoklipů. Na 

základě Carlssonovy kategorizace jsem vypracoval vlastní jednoduché dělení hudebních 

videí, zohledňující postavení a samotnou přítomnost interpreta: 

1) Interpret jako performer 

Tato kategorie v sobě zahrnuje koncept komerčního exhibicionisty a celkově i 

performativní videoklip. Interpret zde předvádí v podstatě to, co je náplní jeho 

koncertního vystoupení, s tím rozdílem, ţe je obvykle zasazen do odlišného prostředí a 

jeho specifická image je daleko více stylizovaná a zcela bezchybně prezentovaná.   

2) Interpret jako průvodce 

Tato skupina videí osciluje na ose mezi performativním a narativním klipem a 

integruje zbylé dva koncepty vizuální prezentace umělce. Interpret jiţ není pouze 

hudebníkem, který předvádí své pěvecké a herní kvality, nýbrţ zastává i výsadní roli 

                                                            
3 Commercial exhibitionist (Carlsson 1999: 1). 
4 Televised bard (Carlsson 1999: 1). 
5 Electronic shaman (Carlsson 1999: 1). 
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vypravěče příběhu, respektive průvodce imaginárním prostředím své audiovize. Stává 

se přitom buď pasivním pozorovatelem, jako frontman kapely Pearl Jam Eddie Vedder 

ve videoklipu ke skladbě Jeremy, nebo aktivním účastníkem děje, jako např. Björk ve 

svých fantazijních klipech Army of Me či Bachelorette. 

3) Videoklip bez interpreta 

Videoklip bez interpreta spadá do kategorie čistě narativních, potaţmo uměleckých 

subţánrů. Hudebník doprovází obrazovou skladbu videa pouze svou písní, případně 

zpěvem. Jak jsme jiţ zmínili, tento druh videoklipů je vlastní především interpretům, 

kteří tolik nezakládají na vizualizaci svého zevnějšku a dávají přednost spíše kvalitě 

své hudby. Mezi takové umělce patří zvláště kapely, zpěváci či producenti, hrající více 

alternativní, často elektronickou muziku, jako např. Unkle, Amon Tobin nebo 

Autechre. 

Velmi zajímavou, nicméně okrajovou kategorií jsou také videoklipy, v nichţ se 

sice interpret objeví, avšak záměrně není snímán v klasickém centrálním postavení. 

Tento fenomén periferního mihnutí vzniká spíše jako interní hříčka pro pobavení 

fanoušků daného umělce, jeţ jsou patřičně seznámeni s jeho nemnoho 

medializovaným vzhledem. Pravidelným exekutorem této zábavné vsuvky je 

elektronický producent Norman Cook alias Fatboy Slim, který se jednou objevuje 

v roli oblastního diskţokeje (Rockafeller Skank), podruhé jako pouliční prodavač 

koblíţků (Right Here Right Now) či zvědavý kolemjdoucí (Praise You), nebo do svých 

klipů alespoň nainstaluje svůj portrét (Weapon of Choice), podobně jako Chemical 

Brothers ve videu ke skladbě Elektrobank, které na úplný závěr zobrazuje oba členy 

kapely v basketbalovém úboru na fotografii vedle snímku úspěšné gymnastky, jejíţ 

příběh tvoří hlavní osu celého videoklipu. 

2.3 Tělesná alternace ve videoklipu 

Sven Carlsson si všímá zajímavého aspektu vizualizace postav, který spočívá v omlazování 

obrazu starších interpretů formou zástupných objektů či postav, coţ dokumentuje na 

videoklipu Believe, v němţ si zpěvačka Cher takříkajíc „vypomáhá“ příběhem nenaplňené 

lásky mladého páru, setkávajícího se na taneční párty.
6
 Fenomén tělesné alternace, jak jsem 

                                                            
6 Carlsson 1999: 2. 
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jej pojmenoval, můţeme povaţovat za určitou metodu nepřímého
7
 osvěţování sexuální 

atraktivity interpreta, který jiţ nemůţe tolik spoléhat na své vlastní stárnoucí tělo. Celý trik 

spočívá v jednoduché úvaze začlenit do videoklipu vedle standardních centrálních záběrů, 

exponujících umělce, také příběh či vystoupení mladých anonymních účinkujících. Divák je 

v takovém okamţiku sice fascinován uměním či vzhledem jiných postav, fascinaci si však 

automaticky spojuje s daným interpretem, jehoţ zevnějšek je mu důvěrně známý. Důleţitým 

faktorem tohoto jevu, který v podstatě přisuzuje hudebníkovi cizí kvality, je právě anonymita 

ostatních účinkujících v kontrastu s ikonickou vizualizací konkrétního umělce. 

Tělesnou alternaci vyuţívá stále více např. i Madonna, která se ve svých klipech 

nechává často obklopovat atraktivními, mladými lidmi (Sorry, Hang Up), angaţuje schopné 

parkurové nadšence
8
 (Jump), případně se občas pustí do spolupráce s mladými interprety, 

jako např. s Justinem Timberlakem ve videu ke skladbě 4 Minutes. Tělesná alternace je 

doménou především populárních zpěváků a zpěvaček, v jisté obdobě se vyuţívá i v řadě hip-

hopových videí, zde však zastává spíše funkci nezbytného doplňku, nikoliv zastoupení. 

3. Historie hudebního videa 

3.1 Hudba v rané kinematografii 

Hudební produkce byla odjakţiva vázána na ţivé vystoupení určitého interpreta, hudba a její 

vizualizace byly tak vţdy součástí jednoho celku. Teprve první záznamové médium v podobě 

Edisonova fonografu a později sedmipalcové gramofonové desky (1894) znamenaly oddělení 

obou dříve neodmyslitelně spjatých sloţek. Odhmotněná hudební produkce tak z veřejného 

prostoru pronikla i do soukromí lidských příbytků. Spolu se vznikem kinematografu se pak 

hudba stala nedílnou součástí filmu, doprovázející jeho příběh.
9
 Nejprve jakoţto 

improvizovaná produkce, později jako plnohodnotná skladba, komponovaná přímo dle 

poţadavků konkrétního snímku.  

Zlomovým okamţikem bylo v tomto ohledu veleúspěšné celovečerní dílo The Brith of 

a Nation Davida Griffitha z roku 1915, jehoţ průvodní muziku sloţil Joseph Breil. Historicky 

prvním filmem, který vykročil z němé éry, byl pak muzikál The Jazz Singer s Al Jolsonem 

                                                            
7 Za přímou metodu, můţeme s jistou dávkou nadsázky pokládat např. zdravou ţivotosprávu, pravidelný trénink, 

případně i plastickou operaci. 
8 Parkur je sport, spočívající v akrobatickém překonávání překáţek na ulici, skákání ze střechy na střechu apod. 
9 Zrodil se fenomén tzv. hudebních divadel, která měla své vlastní ţivé orchestry. Postupná technologická 

inovace hudebního a filmového záznamu však brzy ţivou produkci vytlačila. Nejprve se vyuţívala sloţitá 

synchronizace projektoru a gramofonu, v roce 1922 pak vznikl snímek Der Brandstifter, jehoţ zvuk byl jiţ plně 

integrován přímo na filmovém pásu (viz Nagyová 2006: 3). 
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v hlavní roli, uvedený v roce 1927. Ačkoliv byl tento snímek ozvučen pouze částečně a stále 

vyuţíval převáţně titulky, objevil se v něm poprvé zvukově synchronizovaný dialog a 

především zpěv. Filmový muzikál si brzy získal ohromnou popularitu, a stal se tak 

charakteristickým kulturním produktem předválečného období. Právě zde můţeme dle 

Austerlitze zaznamenat první významnější vliv na utváření současné podoby hudebního videa, 

tak jak ho známe např. z vysílání MTV. Především důraz, který klade muzikál na hudební 

vystoupení interpreta je zajisté to, co bude o několik desetiletí později alfou a omegou 

kaţdého úspěšného videoklipu.
10

  

Vedle muzikálů vznikaly krátké zpravidla tří- aţ osmiminutové hudební filmy, 

zachycující vystoupení tehdejších jazzových interpretů, mezi nimiţ nechyběli např. Billie 

Holliday, Duke Ellington či Bing Crosby. Jejich prvotním posláním bylo bavit diváky 

o přestávkách mezi promítanými filmy, brzy se však tyto klipy vzhledem k menšímu zájmu 

tehdejší cenzury vyvinuly i ve velmi odváţné společenské kritiky, často zobrazující neutěšené 

poměry newyorských chudinských čtvrtí.
11

 

Významný inspirační zdroj moderní klipové produkce můţeme bezesporu nalézt i 

v díle německého tvůrce Oskara Fischingera, jehoţ krátké filmy pracovaly s čistě abstraktními 

obrazy, pohybujícími se v úzké návaznosti na nuance klasické či jazzové hudby. Mezi jeho 

nejznámější díla patří Komposition in Blau a především pak úvodní sekvence z animovaného 

Disneyova filmu Fantazie z roku 1940, která vznikla na motivy hudby J. S. Bacha.
12

 

Fischingerův odkaz se na rozdíl od muzikálového projevil ve videoklipu zcela odlišnou avšak 

neméně důleţitou konvencí – přesnou, mnohdy aţ pedantskou synchronizací zvuku a obrazu, 

která vzniká systematizací pohybů v obraze a střihů mezi jednotlivými záběry v závislosti na 

rytmické i melodické sloţce konkrétní skladby. 

3.2 Druhá světová válka a poválečné období 

Válečná léta se v oblasti hudebního průmyslu nesla ve znamení tzv. Soundies, krátkých 

hudebních klipů, ve kterých vystupovali převáţně jazzoví a bluesoví interpreti často spolu 

s komediálními herci. Filmy byly přehrávány na speciálních jukeboxech Panoram Sound 

s vestavěnou dvacetipalcovou obrazovkou, které zaplavily americké bary, restaurace, kavárny 

a zábavní centra. Ve své podstatě šlo o velmi pragmatický krok filmových studií, který 

                                                            
10 Austerlitz 2007: 12. 
11 Reiss, Feineman 2002: 13. 
12 Austerlitz upozorňuje, ţe ve skutečnosti byla Fischingerova původní verze hrubě a necitlivě upravena 

grafickým oddělením Disneyho studií, i přesto se však některé fragmenty jeho specifického rukopisu ve finální 

podobě nakonec „dochovaly“ (Austerlitz 2007: 13). 



17 
 

znamenal expanzi populárních krátkých klipů za hranice kinosálů do ostatních veřejných 

prostor a s tím související výrazný nárůst divácké obce. Soundies sice napomáhaly lidem 

odpoutat se od existenční nejistoty čtyřicátých let, jak ovšem Austerlitz trefně poznamenává, 

byly to především „fantazie o bezstarostném americkém ţivotě“ (Austerlitz 2007: 15), který 

vzhledem k válečnému běsnění za oceánem jednoduše nemohl existovat.
13

 Popularita 

videojukeboxů však neměla dlouhého trvání a brzy po mohutném poválečném nástupu 

televizního vysílání zcela opadla.  

K opětovnému oţivení myšlenky došlo ve Francii na počátku 60. let v podobě tzv. 

Scopitones, které přehrávaly šestnáctimilimetrová barevná hudební videa převáţně 

francouzské produkce.
14

 Jejich obdobu představoval italský a britský Cinebox či americký 

Colorsonics, přesto však nebyl ve výsledku ţádný z těchto projektů natolik úspěšný, aby 

vydrţel déle neţ do konce dekády. Samotné klipy, které tvořily repertoár všech zmíněných 

videojukeboxů, nezůstaly nic dluţny klasickým filmovým konvencím, zejména pak těm, jeţ 

se později staly důkazním materiálem v problematice genderových stereotypů ve filmu, 

projevujících se v nerovném vyobrazování obou pohlaví. 

3.3 Hudební video a televize 

Počátečním problémem nově vzniknuvších televizních stanic na počátku 50. let byl 

nedostatek vysílacího materiálu. S cílem zaplnit nevyuţitý čas tak začaly vznikat i hudební 

klipy z dílny reţiséra George Snadera, který brzy v této oblasti získal téměř naprostý 

monopol.
15

 Spolu s rostoucí kapacitou stanic naplňovat celodenní vysílání se však během 

několika let stal tento materiál minulostí a Snader se začal orientovat na produkci hudebního 

pořadu Bandstand.
16

 Právě televizní show se staly novým domovem pro hudební video, které 

tak kromě jiného nabylo podoby ţivého televizního vystoupení za tanečního doprovodu 

(zpravidla velmi zběsilých) fanoušků.
17

 V 50. letech to byl zmiňovaný American Bandstand, 

na jehoţ pódiu se vystřídala řada slavných interpretů tehdejší doby. 

Významný vliv na podobu dnešního videoklipu měly i celovečerní filmy jako The 

Wild One s Marlonem Brandem v hlavní roli nebo Rebel Without Cause, které ustanovily 

„ideál“ nespoutané mladické rebelie. Drama The Blackboard Jungle pak poprvé tuto rebelii 

                                                            
13 Austerlitz 2007: 15. 
14 Reiss, Feineman 2002: 14. 
15 Austerlitz 2007: 15. 
16 Szczepanik 1998: 36. 
17 Show typu Bandstand poslouţí později v éře MTV jako vděčná inspirace některých videoklipů (Nirvana: In 

Bloom, Outkast: Hey Ya). 
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zasadilo do spojitosti s rock and rollovou hudbou a mimo jiné prokázalo i schopnost filmu 

prodat skladby obsaţené v jeho soundtracku.
18

 Píseň Rock Around The Clock v podání Billa 

Haleyho & The Comets se tak stala rockovým evergreenem. Další filmy jako Jailhouse Rock 

či The Girl Can’t Help It pak na rozdíl od svých předchůdců nabídly videoklipu kromě jistého 

filozofického fundamentu i inspiraci v podobě ukázkových vystoupení svých herců-

hudebníků. Jedna z hlavních scén prvně jmenovaného snímku, kde Elvis Presley vystupuje se 

svými tanečníky ve vězení, se tak můţe ve svých fragmentech jevit jako jistá forma dnešního 

performativního videoklipu.
19

  

V šedesátých letech promluvili do podoby formujícího se hudebního videa poprvé i 

Beatles, a to zejména díky inovativní práci reţiséra Richarda Lestera. Jeho celovečerní 

komediální film A Hard Day’s Night (1964) přinesl specifickou střihovou skladbu a mnoho 

neotřelých záběrů, které vznikaly na základě jisté „anarchické ilogičnosti“
20

. Právě tato 

bezstarostná nahodilost a jistá fragmentarizace obrazu se stala výsadou budoucího moderního 

klipu. Kromě dalšího neméně úspěšného filmu Help! (1965) natočili Beatles ještě řadu 

krátkých promoklipů, mezi něţ patří např. Paperback Writer, Penny Lane či Strawberry 

Fields Forever, který pod vedením reţiséra Petera Goldmana, svým slabším důrazem na 

samotné vystoupení, předznamenal posun směrem k více konceptuálnímu pojetí hudebního 

videa.
21

  

Po vzoru Beatles natočili i Monkees
22

 svůj celovečerní film nazvaný The Head (1968) 

v reţii Boba Rafelsona, vedle krátkých klipů pak zahrnuli do svých promo aktivit ještě 

rock‘n‘rollový sitcom, který byl vysílán v letech 1966 aţ 1968. Za zmínku rozhodně stojí také 

technologický přínos Normana McLarena, jehoţ krátký film nazvaný Pas de Deux uvedl na 

scénu techniku vrstvení záběrů a řadu dalších průkopnických vizuálních efektů.
23

  

Psychedelická 60. léta tak vtiskla videoklipu specifický surrealistický ráz, přinesla 

s sebou nelineární naraci, rychlý střih, jump cuts, nové vizuální triky či upřednostnění stylu 

nad dějovou linií. Je však nezbytné uvědomit si, jak příhodně poznamenává sám Rafelson, ţe 

všechny tyto inovativní prvky figurovaly do jisté míry i v samotném filmu (např. Zvětšenina, 

                                                            
18 Reiss, Feineman 2002: 14. 
19 Austerlitz 2007: 17. 
20 Ibid: 18. 
21 Hanson 2006: 13. 
22 Člen kapely Monkees Michael Nesmith se později stane prominentem dalšího formování historie hudebního 

videa jakoţto performer a producent televizních show. 
23 Hanson 2006: 13. Pas de Deux je poetickou filmovou studií baletní choreografie. 
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Bonnie a Clyde, Mechanický Pomeranč nebo Bezstarostná jízda, která se stala kultovním 

soundtrackem generace hippies).
24

  

Vraťme se však k televizním show, jejichţ spektrum se v 60. letech významně 

rozrostlo, a to např. o britské pořady Ready, Steady, Go či Top of the Pops nebo americké 

Shindig a Hullabaloo. Spojení televize a ţivé hudby slavilo obrovský úspěch, hudební 

průmysl však brzy pochopil, ţe není schopen uspokojovat masivní televizní poptávku po 

nových hvězdách, a proto začaly nahrávací společnosti financovat natáčení krátkých promo 

klipů, které měly být alternativou ţivé koncertní show.
25

 Postupné variace a experimenty, jeţ 

jsme zmiňovali výše, pak nastoupily cestu k modernímu videoklipu. 

Mezi dalšími významnými kapelami, které sledovaly trend, jenţ započal Lester svým 

prvním filmem pro Beatles, jmenujme např. Rolling Stones (Child of the Moon), Pink Floyd 

(The Scarecrow), The Who (Happy Jack) nebo The Kinks (Dead End Street). Také Bob 

Dylan natočil v roce 1966 spolu s reţisérem D.A. Pennebakerem svůj videoklip, Subterranean 

Homesick Blues však svým osobitým způsobem vystoupilo ze zajetých kolejí. Austerlitz to 

vystihuje takto:  

Pokud Lester objevil schopnost hudebního videa okouzlit a prodat, pak se 

Pennebaker stal jeho avantgardním protějškem, drze intelektuální a pohodový, 

tam kde je Hard Days Night fyzický a ţhavý. 

(Austerlitz 2007: 21) 

Avantgardní přístup si ve své audiovizuální tvorbě osvojily zejména kapely tzv. 

punkové nové vlny (New Wave), mezi něţ patřily The Residents (klip One Minute Movies), 

Barnes and Barnes (Fish Heads), Devo (Whip It) či o něco starší Captain Beefheart, jehoţ 

šedesátivteřinové video Lick My Decals Off, Baby
26

, určené k propagaci stejnojmenné desky, 

vzbudilo mnohé kontroverze. Některá videa si, zasahujíce do ţánru tzv. videoartu, našla i 

cestu do významných galerií.
27

  

Televizní stanice brzy mezi mladými lidmi, potaţmo hudebními fanoušky, odhalily 

obrovský konzumní potenciál a začaly poptávat stále větší objemy hudebních videí. Prvotní 

impuls, jenţ o dvě desetiletí později vyvrcholil vznikem první čistě hudební televize MTV, 

tak započali právě televizní manaţeři, kteří pojali videoklip jako lukrativní byznys. Samotné 

                                                            
24 Reiss, Feineman 2002: 15 
25 Ibid: 15. 
26 Video Lick My Decals Off, Baby bylo vůbec první televizní reklamou na hudební nosič. 
27 Např. kapela Suicide vystavovala své klipy v newyorském Muzeu moderních umění (Austerlitz 2007: 28). 
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nahrávací společnosti, které videa produkovaly, byly k jejich moţnostem převáţně 

skeptické.
28

 

3.4 Vznik moderního videoklipu 

Jakékoliv pochyby však vzaly za své v okamţiku, kdy se na obrazovkách objevil singl 

Bohemian Rhapsody (1974) populární britské rockové skupiny Queen. Skladba byla natolik 

strukturovaná, ţe ji téměř nebylo moţné zahrát naţivo, proto se kapela rozhodla natočit 

videoklip. Reţie se ujal Bruce Gowers a s rozpočtem necelých sedm tisíc dolarů dokázal celé 

video nasnímat za pouhé čtyři hodiny.
29

 Příběh písně Bohemian Rhapsody, která se záhy po 

svém zfilmování vyšplhala na první příčku hitparády, kde setrvala dlouhých jedenáct týdnů, 

prokázal unikátní schopnost videoklipu propagovat svou skladbu. Přesto však na sebe nechala 

odpovídající reakce zainteresovaných subjektů čekat ještě poměrně dlouhou dobu, uváţíme-li, 

ţe do vzniku první hudební televize zbývalo tehdy ještě sedm let.  

Atmosféru hudebních sedmdesátých let ovlivnila i neobyčejná tvorba Davida 

Bowieho, jenţ se ocitl mezi prvními interprety, kteří s přirozeným zápalem začali odhalovat 

skryté moţnosti audiovizuální produkce. Britský rocker chápal videoklip jako logické 

vyústění uměleckého a technologického vývoje, jako uměleckou extenzi, která vytváří zcela 

nový druh hudebníka.
30

 Hudební video umoţnilo Bowiemu nasazovat neomezené mnoţství 

masek a neustále tak tvarovat a přehodnocovat svou identitu. Právě jistá sexuální dvojakost a 

homoerotický nádech jeho klipů
31

 slavily úspěch u široké skupiny diváků (posluchačů) a staly 

se vhodnou inspirací pro mnoho dalších populárních interpretů.
32

  

Sedmdesátá a osmdesátá léta přinesla i řadu celovečerních hudebních filmů jako např. 

Horečka sobotní noci, Pomáda, Rock and Roll High School, Pink Floyd natočili snímek 

k nové desce The Wall (1982) v reţii Alana Parkera, Devo uvedli svou antologii The Men 

Who Make The Music (1978) a řada interpretů se objevila v hraných filmech (Michael 

Jackson, David Bowie, Mick Jagger, Madonna). Spojení hudby a videa se jednoduše stalo 

ţádoucím a lukrativním kulturním produktem, a co je podstatné, zainteresované subjekty toto 

konečně vzaly plně na vědomí. Významným prominentem doby se stal Michael Nesmith, jenţ 

produkoval show Popclips na kabelové síti Nickelodeon a v roce 1981 uvedl na svět první 

                                                            
28 Austerlitz 2007: 22. 
29 Reiss, Feineman 2002: 16. 
30 Ibid: 18. 
31 Life on Mars?, Boys Keep Swinging. 
32 Sexuální neurčitost a prchavost identity zahrnuli v jistých obměnách do své vizuální strategie např. Michael 

Jackson, některé synthpopové kapely, homosexuálně orientovaný zpěvák George Michael, nebo také 

kontroverzní rockový „hermafrodit“ Marilyn Manson. 



21 
 

video album nazvané Elephant Parts, které získalo cenu Grammy.
33

 V Británii slavila úspěch 

Kenny Everett Video Show, reţírovaná Davidem Malletem, který se  později pustil do 

spolupráce s Davidem Bowiem. S nástupem kabelové televize ke konci 70. let tak přichází 

další, velmi plodná, etapa produkce hudebního videa. 

3.5 Kabelová televize a MTV 

Projekt hudební televize se zdál být v tomto období velmi perspektivní, a to ze dvou hlavních 

důvodů. Za prvé, hudební průmysl zoufale potřeboval nový impuls poté, co se na přelomu 70. 

a 80. let ocitl v krizi, projevující se znatelnou stagnací prodeje. Za druhé, kabelová televize 

slibovala řadu nových vysílacích moţností, které vedly k postupné specializaci jednotlivých 

kanálů. Na začátku srpna 1981 tak firma Warner Amex uvedla na trh první výhradně hudební 

televizní stanici MTV (Music TV),
34

 která se zaměřila na cílovou skupinu diváků – 

posluchačů od 18 do 34 let. Jiţ ke konci osmdesátých let sledovalo tento program 20 milionů 

amerických domácností s řádným ročním přírůstkem dvou milionů, přičemţ populární hudba 

přitahovala k obrazovkám pravidelně bezmála 85% mladých lidí ve zmiňovaném věkovém 

rozmezí.
35

 

Na úspěch hudební televize poměrně záhy navázaly některé konkurenční kabelové 

firmy se svými vlastními kanály, jako např. Cable Network Channel, Hit Video USA, The 

Box či hudebně specializovaná Black Entertainment TV (RnB, hip-hop) a The Nashville 

Network (country). Řada těchto nových stanic však nebyla schopna konkurovat 

bezohlednému a v mnoha ohledech problematické obchodní strategii stále rostoucí sítě MTV 

Network, a poměrně brzy musela své vysílání ukončit.
36

 

V roce 1988  spustil Viacom evropskou obdobu hudebního kanálu, vzhledem 

k neshodám ohledně kabelových a satelitních omezení v jednotlivých zemích se však MTV 

Europe masově rozšířila aţ o pět let později.
37

 MTV Network v současnosti čítá desítky 

ţánrových
38

 a stovky regionálních mutací, vysílá celkem ve 162 zemích a 33 jazycích, 

přičemţ dosahuje sledovanosti kolem 560 milionů domácností po celém světě.
39

 V České 

republice se momenálně připravuje spuštění kanálu MTV Czech, který by měl být na trh 

                                                            
33 Hanson 2006: 13. 
34 MTV je po roce 1991 v plném vlastnictví Viacom International, dceřinné společnosti Paramount 

Communications (Banks 1996: 173). 
35 Shuker 1998: 201. 
36 Podrobněji o obchodní strategii MTV viz kapitola MTV a hudební průmysl. 
37 MTV Europe sledovalo tehdy 44 milionů domácností, přičemţ 30% vysílacího času bylo věnováno evropské 

produkci (Ibid: 201). 
38 MTV, MTV Latino, VH1, VH1 Classic, Nickelodeon, Flux, Viva, Comedy Central. 
39 Kočí 2008. 
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uveden v první půli letošního roku (2009) majoritním vlastníkem TV Nova, mediální 

společností CME (Central European Media Enterprises) a měl by se tak stát přímým 

konkurentem prozatím jediné české hudební televize Óčko.
40

 

3.6 Začátky MTV 

MTV zaujala v oblasti hudebního průmyslu zcela výsadní roli tzv. gatekeepera, tedy „stráţce 

brány“, který rozhoduje o tom, co bude vysíláno a předloţeno ke konzumaci milionům 

fanoušků po celém světě. Playlist, tedy sled vysílaných videoklipů, byl záměrně kompilován 

na základě amerických, potaţmo světových prodejních ţebříčků, případně vlastních 

výzkumů.
41

 Jednotlivé klipy rotovaly v závislosti na své popularitě v několika cyklech, 

kupříkladu tzv. power plugs, nejvíce protěţovaná videa, se na obrazovce objevovala zhruba 

kaţdé čtyři hodiny, přičemţ kaţdý vysílací týden postačil repertoár přibliţně o pouhých 

osmdesáti videoklipech.
42

 

Zpočátku byla televize koncipována jako nepřetrţitý tok hudebních videí, která byla 

prokládána vstupy moderátorů, tzv. VJs
43

, a reklamními bloky. Později spolu s rozšířením 

vysílání na národní úroveň došlo k uspořádání klipů do jednotlivých ţánrových sekcí. 

Celkový úpadek klipového formátu na počátku devadesátých let pak přinesl zásadní 

přehodnocení programové struktury. Na základě výzkumů sledovanosti, které potvrdily, ţe 

chování diváka hudební televize je v mnoha ohledech nepředvídatelné
44

, začala MTV 

produkovat vlastní zábavní pořady neklipového charakteru, jeţ měly za úkol tento trend 

zvrátit a upoutat diváka v konkrétním čase, jinými slovy „vycvičit“ ho v pravidelnosti. 

Uvedením různých reality show, komiksů, pořadů o celebritách a ţivotním stylu se tak MTV 

více přiblíţila klasickým televizním vysílacím schématům. 

Vraťme se však k samotnému formátu, který tvořil hlavní programovou náplň. 

Popularita interpreta v éře hudební televize stojí a padá s kvalitou a poutavostí jeho vizuální 

prezentace, s příchodem MTV tak došlo k naplnění Bowieho teze o novém druhu umělce. 

V 80. letech se proto na hudební video obecně zaměřila daleko větší pozornost. Objevili se 

                                                            
40 Kočí 2008. 
41 Shuker 1998: 202. 
42 Ibid: 202. 
43 VJ = Visual Jockey (z původního DJ, tedy Disc Jockey). 
44 MTV fungovala díky svému souvislému toku videoklipů jednoduše jako rádio, které lze kdykoliv vypnout a 

zapnout bez ohledu na konkrétní čas, jelikoţ neexistoval program, podle něhoţ by se mohl divák řídit (Banks 

1996: 188). 
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první reţiséři, kteří se ţánru věnovali takříkajíc na plný úvazek, jako např. Russell Mulcahy
45

, 

Godley and Creme, David Mallet nebo Tim Pope, díky nimţ se videoklip brzy vyvinul 

v rozeznatelnou a diferencovanou uměleckou formu. 

Plná profesionalizace výroby s sebou nesla i významné navýšení rozpočtu, a tak se 

z někdejších audiovizuálních hříček stal plnohodnotný blockbuster.
46

 Takovým „trhákem“ byl 

bezesporu i nejdraţší videoklip všech dob v reţii Johna Landise, natočený ke skladbě Thriller 

Michaela Jacksona, jehoţ stejnojmené album zaznamenalo nebývalý úspěch v podobě 40 

milionů prodaných kopií.
47

 Svým věhlasem donutil navíc Jackson MTV upustit od původního 

převáţně odmítavého postoje, s jakým televize přistupovala k videím černošských hudebníků, 

za coţ byla tehdy často obviňována z rasizmu. 

3.7 MTV a hudební průmysl 

Záhy po vzniku první hudební televize se na mediálním trhu objevila řada následovníků 

z dílny ostatních kabelových společností, které chtěly podobně jako Warner Amex těţit 

z potenciálu hudebních videí. MTV na tuto situaci reagovala značně kontroverzní obchodní 

strategií, ve snaze konsolidovat své monopolní postavení tak v podstatě zabránila vzniku 

přirozeně konkurenčního prostředí. 

V roce 1983 předloţil Bob Pittman taktický plán, jenţ si kladl za cíl vyjednat 

s nahrávacími společnosti dohodu o exkluzivních právech a přimět kabelové operátory, aby 

do své nabídky nezahrnovaly jiné hudební kanály neţ MTV.
48

 Rok poté jiţ MTV podepisala 

smlouvy se čtyřmi hlavními společnostmi CBS, RCA, MCA a Geffen, ke kterým se později 

přidaly i Warner, Atlantic, Asylum, Polygram či Capitol Records. Podle obchodního 

magazínu Billboard přijala CBS během dvou let kolem osmi milionů dolarů s tím, ţe zaručila 

MTV přednostní nárok na celých 20% své produkce.
49

 Exkluzivita trvala zpravidla třicet dní, 

někdy ovšem celý rok, po tuto dobu pak nemohly ostatní hudební kanály daný videoklip 

vysílat. Často se také stávalo, ţe se pod nátlak MTV dostávali interpreti, jimţ smlouva u 

nahrávací společnosti zaručovala vlastnická práva na jednotlivá videa.
50

 

                                                            
45 Mulcahy byl dokonce Michaelem Shorem v knize Rolling Stone Book of Rock Video označen za „primární 

zdroj většiny videoklipových cliché“ (Shore in Austerlitz 2007: 36). 
46 Austerlitz 2007: 32. Blockbuster znamená ve filmové terminologii vysokorozpočtový snímek, od něhoţ se 

očekává ohromující podívaná, lidově řečeno filmový „trhák“. 
47 Shuker 1998: 202. 
48 Banks 1996: 177. 
49 Uvedená částka plně pokryla náklady společnosti na produkci nových klipů, CBS mohla navíc dalších 10% 

své produkce libovolně zařadit do playlistu (Ibid: 177). 
50 Ibid: 178. 
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Druhý vytyčený cíl Pittmanovy strategie se podařilo naplnit skrze kontrakty 

s kabelovými operátory TCI a ATC, které údajně rezervovaly případný druhý hudební kanál 

pro VH1, nový program spadající do MTVN.
51

 Navíc oba majoritní vlastníci, ať jiţ Warner 

Amex či později Viacom, spravovali své vlastní kabelové sítě, do nichţ obvykle své hlavní 

rivaly nepouštěli. V roce 1991 tak kupříkladu dceřinná společnost Viacom Cable TV 

neuvolnila ţádné ze svých čtrnácti volných míst konkurenční televizi The Box.
52

 

MTV tímto způsobem dokonale naplnila předpoklady ověřené strategie vertikální 

integrace, která se zakládá na tom, ţe společnost disponuje více neţ jednou sloţkou v procesu 

výroby, distribuce a exhibice kulturního produktu.
53

 Podle stejného korporátního principu 

vznikaly ve 20. a 30. letech sítě kinosálů a divadel, jenţ spadaly pod hlavní filmová studia, 

která zde promítala filmy výhradně vlastní produkce.
54

 Tato vychytralá antikompetitivní 

politika přinutila řadu stanic ukončit své vysílání
55

 a zajistila tak MTV predominantní pozici 

kulturního gatekeepera, coţ vyvolalo silné negativní reakce konkurenčních subjektů. Stanice 

BET například demonstrativně odmítla zařazovat videoklipy z produkce firmy Profile v reakci 

na exkluzivní práva k videím populární hip-hopové kapely Run DMC, která nahrávací 

společnost poskytla MTV.
56

 

Dlouho na sebe nenechal čekat ani první soudní proces, který v roce 1984 iniciovala 

televize DMN. Firma Woodlinger se o rok později soudila o 205 milionů dolarů za 

ekonomickou újmu, kterou měl způsobit Warner Amex, kdyţ odmítl zpřístupnit svůj druhý 

hudební kanál televizi Hit Video USA, jeţ později ukončila činnost. Oba procesy však 

skončily mimosoudním finančním vyrovnáním a nepřinesly tak ţádné zásadní výsledky. 

Hlavní příčinou neúspěchu ţalujících stran byla především americká telekomunikační právní 

úprava, která nedokázala dostatečně pruţně reagovat na dynamický vývoj v oblasti 

kabelových televizních sítí.
57

 Dokonce i vyšetřování americké obchodní a komunikační 

komise skončilo pro nedostatek důkazů bez výsledku, coţ umoţnilo MTV nerušeně sledovat 

svou korporátní strategii i nadále.
58

 

                                                            
51 Banks 1996: 191. 
52 Ibid: 192. 
53 Ibid: 174. 
54 Obdobně fungovala akvizice řetězců kin, TV stanic a kabelových sítí televizními producenty v 80. letech (Ibid: 

181). 
55 Projekt televize DMN nebyl nikdy spuštěn, CMC po měsíci přešla pod MTVN a Hit Video USA ukončilo 

činnost v roce 1990 (Ibid: 183). 
56 Ibid: 182. 
57 Ibid: 180. 
58 Ibid: 185. 
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V roce 1991 tak měly všechny významné nahrávací společnosti kromě Virgin, 

Mercury a PLG s televizí podepsanou smlouvu a přijímaly roční platby v celkové výší kolem 

10-15 milionů dolarů.
59

 Postupem času se však zájmy obou stran začaly rozcházet, coţ se 

projevovalo změnami v programovém schématu MTV, jejichţ cílem bylo zavést zábavní 

pořady neklipového charakteru a vychovat si tak pravidelného diváka. Time Warner, Sony, 

Polygram a EMI Music, které tou dobou zásobovaly MTV ze 63%, se v reakci na klesající 

vliv na prosazení svých videoklipů dohodly na vlastní strategii.
60

 Zaloţením německé stanice 

Viva a následnou expanzí na mediální trh v Asii a USA se snaţily přinutit MTV, aby 

respektovala jejich nároky. Nahrávací společnosti si vytvořili vlastní formu vertikální 

integrace a soustavným nátlakem se jim brzy podařilo přinutit MTV přehodnotit svůj 

odmítavý postoj. Obě strany se domluvily na nové smlouvě a potenciální nebezpečí 

konkurence nově plánované hudební televize bylo zaţehnáno.  

3.8 Digitalizace ve videoklipu 

Rastrová technologie digitálního zobrazování znamenala ke konci 70. let významný impuls na 

cestě k dnešní realističnosti speciálních efektů, jiţ v roce 1976 tak vznikl první film 

s počítačově generovanými obrazy nazvaný Futureworld. Následující dekáda přinesla zásadní 

rozšíření akceptace digitální technologie v rámci televizního a kinematografického průmyslu, 

coţ se ukázalo na snímcích jako Star Trek nebo The Last Starfighter, které na speciálních 

efektech přímo zakládaly. 

V televizi se digitalizace nejvíce projevovala v reklamě nebo právě ve videoklipu, 

který tak získal zcela nový rozměr. V roce 1984 vzniklo velmi sebeironické video skupiny 

Dire Straits Money For Nothing, které svůj příběh zasadilo do trojrozměrného počítačově 

generovaného prostoru, v němţ dvě hlavní postavy komentují televizní přenos koncertního 

vystoupení kapely, jejíţ hudební nástroje jsou navíc barevně zvýrazněny. Tvůrci videoklipu 

ke skladbě Hard Woman pak o rok později dokázali do svého 3D prostoru zakomponovat 

samotného interpreta Micka Jaggera. Na počátku 90. let se počítačově generovaná imaginace 

stala doménou především elektronických projektů, jeţ tak nepřímo zdůrazňovaly plně 

digitální povahu své tvorby. Za zmínku stojí např. britské uskupení 808 State s klipem Pacific 

State, nebo dvojice Future Sound of London, která svou audiovizi produkovala zcela sama 

(např. Lifeforms, Papua New Guinea).  

                                                            
59 Banks 1996: 185. 
60 Ibid: 187. 
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Digitální technologie se stala hlavním impulsem obratu směrem ke kombinatorice a 

montáţi různých vizuálních stylů a forem, jenţ měl za následek vznik nové estetiky podívané 

s vlastní rozmanitou směsí modelů, projevů a znaků. Přestoţe se tato směs úspěšně vyhýbá 

jakékoliv kategorizaci, podařilo se Darleymu zachytit alespoň tři specifika, která zformovala 

výchozí standardy populárního digitálního videoklipu. Videa jako Manchild od Neneh Cherry 

nebo Black or White a Ghosts Michaela Jacksona reprezentují v estetické rovině některé ze 

specifických cest, kterými se ţánr ubíral ve své zběsilé postmoderní honbě za eklektikou
61

:  

1) Estetika podívané 

Prvně zmíněný klip je příkladem zvláště dekorativní formy podívané, která se 

projevuje v umělém navrstvení jednotlivých obrazů, nepředvídatelným střídáním 

účinkujících a jejich kostýmů či ve specifickým nastavením barev, zdůrazňujícím 

určitou barevnou konfiguraci (v tomto případě tyrkysovou). Dekorativní styl eliminuje 

označované ve smyslu reprezentativní či narativní logiky, čímţ uvolňuje prostor 

„dovádění“ označujících, jenţ utváří dominantní a moţná definující estetickou kvalitu 

tohoto ţánru.
62

 Kvalitu, která dává přednost ornamentalitě a syntaxu před referencí a 

sémantikou.
63

 Více o nové estetice viz kapitolu Surface play a estetika podívané. 

2) Formální heterogenita 

Formální heterogenita ve videoklipu znamená fragmentarizaci notoricky známých 

výjevů, které jsou zasazeny do zcela nových nepředvídatelných vztahů. Videoklipy 

sledující tuto logiku zakládají na záměrně konfliktních juxtapozicích, které kombinují 

různé formy inscenované performance s řadou reálných i virtuálních prostorů a 

dimenzí, čímţ unikají jasnému časoprostorovému zasazení. Video ke skladbě Black or 

White představuje velmi různorodou směs exteriérů a tanečníků z kulturně 

diferencovaných oblastí světa, které sjednocuje taneční vystoupení Michaela Jacksona. 

3) Remediace 

Remediace ve smyslu recyklace starších či soudobých mediálních forem se objevuje 

jak v úvodní scéně Black or White, která vyuţívá tradiční narace televizního seriálu, 

tak v klipu Ghosts, jenţ svou atmosférou odkazuje na staré hororové filmy. Druhé 

zmíněné video je navíc svou totální fixací na označující exemplárním příkladem nové 

                                                            
61 Darley 2000: 116. 
62 Ibid: 117. 
63 Ibid: 117. 
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estetiky podívané a surface play. Více o remediaci viz kapitolu Formy mediální 

reprezentace. 

4. Střihová skladba ve videoklipu 

Způsob, jakým hudební video nakládá se svými obrazy, jej zásadně odlišuje od tradiční 

imaginace, kterou jsme si navykli sledovat u celovečerního filmu. Zatímco film pracuje 

převáţně s klasickou kontinualitou, videoklip se naopak snaţí kontinuum a z něj pramenící 

narativní schéma narušit a rozkouskovat. Jedině tak můţe dosáhnout svého hlavního záměru 

koncentrovat diváckou pozornost na hudební sloţce, tradiční spojitá narace totiţ obvykle 

přispívá k větší fixaci na obraz.
64

 

Základním determinantem obrazotvornosti ve videoklipu je v prvé řadě strukturace 

hudební skladby, která se podle Björnberga odvíjí zpravidla na základě formule, v níţ je hlavní 

motiv prokládán opakujícím se refrénem.
65

 Refrén je opravdu v některých případech 

okamţikem, kdy se do popředí dostává samotný interpret, jak tomu je např. u videoklipů 

Heart Shaped Box od Nirvany nebo Bullet With Butterfly Wings od Smashing Pumpkins, 

nicméně řada jiných videí se podle této zásady neřídí a prokládá jednotlivé obrazy v závislosti 

na spoustě odlišných hudebních determinantů nebo jednoduše nevyuţívá ţádnou specifickou 

logiku vizualizace. V tomto ohledu se tak pravidlo refrénu jeví spíše jako výjimka, nebo jeden 

z mnoha rozličných způsobů, jakými vizuální sloţka videoklipu sleduje skladbu sloţky 

hudební. Mezi další fragmenty můţeme zařadit prokládání záběrů v závislosti na rytmu 

skladby, jehoţ nejpreciznějším exekutorem jsou především videa elektronických projektů 

(Prodigy: Invaders Must Die, Fatboy Slim: Slash Dot Slash) nebo akceleraci střihu při 

vyvrcholení skladby (Green Day: Jaded/Brain Stew, Nine Inch Nails: Perfect Drug). 

Hudební video objevilo, ve snaze odlišit se od ostatních audiovizuálních ţánrů, řadu 

nových způsobů střihu a snímání obrazu, které ve své knize definuje Carol Vernalis
66

: 

1) Graphic match: střih skrze graficky blízké záběry, které spolu významově nemusí mít 

nic společného, stačí kdyţ sdílejí podobnou kompozici. (Nirvana: Come As You Are, 

Peter Gabriel: Mercy Street) 

2) Jump cuts: střih, který vynechává určitý úsek pohybu v obraze. Působí za účelem 

dynamizace výjevu, zkrácení scény. (Alanis Morissette: You Oughta Know) 

                                                            
64 Vernalis 2004: 4. 
65 Björnberg 1992: 385. 
66 Vernalis 2004: 27-53. 



28 
 

Flash cut je v současnosti velmi naduţívaným typem skokového střihu, který realizuje 

přechod mezi dvěma obrazy skrze záblesk bílého světla (zpravidla se jedná o prudkou 

maximalizaci jasu). Flash cut je vysoce efektním trikem, jenţ dokáţe sloučit často 

velmi nesourodé záběry, které by vedle sebe za pouţití ostrého střihu nepůsobily 

esteticky dobře. (REM: Loosing My Religion) 

3) Střih v pohybu: videoklip často kombinuje záběry, obsahující pohyb, který se liší 

v rychlosti, směru či trvání. Tento způsob střihu souvisí i se specifickou prací kamery, 

která často obohacuje dynamiku samotného výjevu vlastním pohybem (švenk, zoom: 

přiblíţení/oddálení, travelling: pohyb kamery s určitým dynamickým elementem 

obrazu). Film je v tomto ohledu o poznání střídmější a takového střihu vyuţívá pouze 

v určitých segmentech jako např. v akčních scénách apod. (Janet Jackson: Love Will 

Never Do) 

4) Eisenstein montáţ: nazvaná podle slavného ruského filmaře první poloviny 20. století 

Sergeje Eisensteina, znamená prolnutí několika záběrů na základě jejich konceptuální 

příbuznosti můţe vytvořit zcela nový význam. 

Do tohoto výčtu můţeme dále zařadit např. jistou obdobu podprahového střihu, jenţ do 

videoklipu integruje velmi krátké záběry, jejichţ záměrem je dynamizovat obraz a zesílit 

divákovu dezorientaci v jiţ beztak nepřehledném sledu ostatních obrazů (Madonna: Give It To 

Me). 

Zajímavostí je, ţe některé videoklipy specifickou obrazovou skladbu vůbec 

nevyuţívají a naopak zakládají na absolutní absenci střihu a realizují natáčení takříkajíc na 

jeden záběr. Takovýmto způsobem vzniklo např. video ke skladbě Unfinished Sympathy od 

Massive Attack, jenţ vyobrazuje zpívající vokalistku pohybující se po rušné ulici, nebo 

Knives Out kapely Radiohead, sledující děj, který se odehrává uvnitř jedné stísněné místnosti. 

5. Hudební video a teorie nových médií 

5.1 Formy mediální reprezentace 

Podobně jako v rámci jiných audiovizuálních ţánrů můţeme i v oblasti současného 

videoklipu zaznamenat odlišné způsoby kombinace a vzájemné relace starých a nových 

médií, jak je definovali J.D. Bolter a R. Grusin. V souvislosti s formátem nových médií 

hovoří oba teoretici o procesu tzv. remediace, který lze všeobecně chápat jako způsob 



29 
 

reprezentace jednoho média druhým, v uţším slova smyslu pak jako postup recyklace a 

redefinice starších médií a témat. V rámci remediace v prvně zmíněném pojetí vymezují dvě 

odlišně strategie, které současná média sledují.
67

 

Logika imediace si klade za cíl zasadit uţivatele do bezprostředního vztahu s obsahem 

média, jehoţ fyzická existence by měla být lidskými smysly absolutně nepostřehnutelná. 

Imediací tedy rozumíme „zastření a zautomatizování aktu reprezentace […] v rámci 

sjednoceného virtuálního prostoru“ (Bolter, Grusin 2005: 20). 

Hypermediace je naopak způsob mediální reprezentace, jehoţ záměrem není 

transparence, nýbrţ multiplikace. Tvorba hypermédií tak spočívá ve „zviditelnění mnoţství 

aktů reprezentace […] v rámci heterogenního prostoru“ (Ibid: 20). Tuto logiku vyuţívají 

nejčastěji interaktivní aplikace jako jsou např. internet, multimediální programy nebo 

počítačové hry. 

Autoři současných videoklipů realizují obě jmenované strategie za podpory digitálních 

technologií, které jsou alfou a omegou drtivé většiny vizuálních efektů.
68

 Logika imediace je 

vlastní videoklipům, které usilují o dosaţení přirozeného začlenění digitálního zásahu do 

zobrazované reality, jinými slovy snaţí se svou manipulovanou skutečnost přiblíţit 

fotorealismu. Mezi taková videa patří např. Love Is Strong, v němţ se nadměrně vzrostlí 

členové kapely Rolling Stones prochází ulicemi New Yorku, dále Rabbit In Your Headlights 

skupiny Unkle, který zobrazuje velmi bolestivou cestu hlavní postavy automobilovým 

tunelem, nebo Windowlicker a Come To Daddy elektronického producenta Aphex Twina, 

která jsou zaloţena na interpretově obsesi transponovat svůj obličej na cizí těla. 

Strategie hypermediace se naopak ve videoklipu projevuje skrze tzv. schizofrenní 

koláţ, tedy diskontinuální tok důvěrně známých informací, zachycených v neobvyklých 

spojitostech. Hypermediální video tak často pracuje s více odlišnými prostory a médii, jeţ 

záměrně fragmentarizuje a redefinuje jejich vizuální a konceptuální vztahy, čímţ upozorňuje 

na samotné akty mediální reprezentace. Tímto způsobem pracuje např. Black or White, jenţ 

zasazuje tančícího Michaela Jacksona do několika odlišných prostředí, které nespojuje nic 

kromě postavy interpreta a samotného poselství skladby o rasové a etnické rovnosti. Efekt 

promítaného videa na stěny opuštěného a zpustošeného bytu zas v klipu Dead Leaves and The 

Dirty Ground kapely White Stripes odkazuje na zmnoţení aktu reprezentace. Nesmíme však 

                                                            
67 Obě strategie nejsou ve své podstatě vlastní pouze novým médiím, autoři totiţ dokládají jejich existenci na 

příkladech z historie. Kupříkladu logika imediace se objevuje jiţ s lineární perspektivou v renesančním malířství, 

naopak hypermediaci lze vysledovat např. u středověkých iluminovaných rukopisů, renesančních oltářů či 

koláţe.  
68 Velmi zajímavým je v tomto ohledu videoklip Michela Gondryho ke skladbě Let Forever Be dvojice Chemical 

Brothers, který vskutku originálním způsobem kombinuje digitální a čistě analogové efekty. 
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opomenout, ţe imediace i hypermediace fungují v ideálním slova smyslu, proto se v reálném 

prostředí zpravidla setkáváme s jejich vzájemným doplňováním a prolínaním. 

Tvůrci klipů se často při konstrukci obrazů svých audiovizuálních produktů obracejí 

směrem ke starším či k jiným soudobým mediálním formátům, čímţ naplňují předpoklady 

remediace v uţším významu, jakoţto procesu recyklace média. V této souvislosti jsem vydělil 

dvě kategorie videoklipů: jedny, které hledají zdroje v rámci svého ţánru a druhé inspirující 

se napříč ţánry ostatními. 

Příkladnou ukázkou prvně zmíněné remediace je klip Red Hot Chilli Peppers Dani 

California, který představuje vskutku unikátní sondu do historie hudebního videa od Elvise 

Presleyho přes Beatles, Nirvanu aţ po Green Day, reflektujíc módní trendy jednotlivých stylů 

a období. Do této kategorie můţeme zařadit i kompletní tvorbu Wierd Al Yankoviče, který 

svým osobitým stylem paroduje texty a klipy řady známých interpretů, nebo také klip Into 

Your Eyes Armanda van Heldena, jehoţ hlavní postava svým vzhledem připomíná rockové 

„vlasatce“ 80. let. 

Druhá skupina zahrnuje podstatně širší spektrum videí, které pracují s imaginací 

celovečerních filmů (Mechanický pomeranč v klipu Universal od Blur), televizních seriálů 

(Beastie Boys: Sabotage), komixů (Timbaland/Hives: Throw It On Me) nebo počítačových 

her (Red Hot Chilli Peppers: Californication). Znásobením mediální reprezentace pak vyniká 

Buddy Holly skupiny Weezer, jenţ kombinuje televizní show typu Bandstand s komediálním 

seriálem. 

Bolter s Grusinem odmítají označovat současné tvůrčí postupy vzhledem ke své 

recyklační tendenci za vyprázdněné a neschopné vyuţít specifického potenciálu digitálních 

médií. Namísto toho zdůrazňují nepopiratelný dialektický vztah, který mezi jednotlivými 

médii vţdy existoval a zamezoval těm novým transcendovat své předchůdce. Novost a onen 

skrytý potenciál digitálních médií tak oba shledávají právě ve specifických postupech 

remediace, které jsme nastínili výše.
69

 

5.2 Surface play a estetika podívané 

Videoklipy a všeobecně nová média přináší za podpory digitálních technologií zásadní 

přehodnocení estetického vnímání obrazu, které se pro svou údajnou vyprázdněnost stává 

předmětem mnoha kritických reflexí. Ţánry tzv. dekorativní tradice umění, které mají 

tendenci favorizovat formu před obsahem a nepodílí se přitom na vytváření reprezentace 

                                                            
69 Bolter, Grusin 2005: 35-36. 
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určitého významu, jsou vzhledem ke své pomíjivosti automaticky označovány za zbytečné a 

marnotratné.
70

 Estetika postrádající intelektuální hloubku však nemusí nutně představovat 

estetiku ochuzenou či druhořadou, zbavenou uměleckých ambicí. Její správné uchopení však 

vyţaduje zacílení na smyslový a vjemový profil, spíše neţ na implicitní či potlačované 

významy daného kulturního produktu.
71

 

Obrazotvornost hudebního videa představuje příkladnou ukázku vyuţití logiky tzv. 

surface play a estetiky podívané, které se v jeho časově velmi omezeném rámci na rozdíl od 

celovečerního filmu vyskytují v dostatečně koncentrované a saturované podobě. Surface play 

znamená fascinaci povrchem, propracovaným do jemného detailu, který můţe jak 

komplikovat přístup k hlubšímu smyslu sdělení, tak zakrývat jeho absenci. Povrch je velmi 

úzce spjat s estetikou podívané, jeţ zásobuje lidské smysly nepřetrţitým opojením, vzrušením 

a senzací. Oba fenomény upřednostňují formu před obsahem a pracují tak v duchu 

Baudrillardova konstatování, ţe důleţitější neţ samotný smysl sdělení je především způsob, 

jakým médium toto sdělení komunikuje. 
72

  

Forma je právě ta část kulturního produktu, která nás v současnosti nejvíce oslovuje, 

obchází myšlenky a útočí na přímo na naše smysly. Tato skutečnost nicméně neznamená, ţe 

bychom měli takový text s poukazem na jeho povrchnost automaticky zavrhovat, neboť 

estetika podívané je součástí daleko širší kulturní historie, neţ by mohlo být na první pohled 

patrné. Andrew Darley
73

 ve své knize Visual Digital Culture k obhajobě nové estetiky 

deklaruje, ţe dnešní opojení formou má své kořeny jiţ v kultuře zábavních parků 19. století a 

zejména pak v rané fázi kinematografie na počátku 20. století, kdy se v centru zájmu objevila 

zcela nová technologie. Podívaná a smyslová stimulace jakoţto hlavní estetické aspekty 

tehdejší kulturní produkce však v minulém století ustoupily enormní popularizaci narace a 

tvorbě významů, dnešní zábavní průmysl tak svým návratem k antinarativní povaze tuto 

narušenou tradici fakticky pouze obnovuje a dává jí nový digitální rozměr.
74

 

Okouzlení iluzorností kinematografu, kterou proţívali první filmoví diváci na přelomu 

19. a 20. století, zaţíváme dnes my v souvislosti s vývojem digitální technologie. V obou 

případech působí fascinace dvěma odlišnými způsoby, jednak v rovině samotné podívané, 

jenţ nám přináší rozkoš, a jednak v rovině technologie, která pracuje s neschopností diváka 

racionálně si vysvětlit určitý jev: 

                                                            
70 Darley 2000: 6. 
71 Ibid: 6. 
72 Baudrillard in Darley 2000: 60. 
73 Darley 2000: 52. 
74 Ibid: 52. 
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Vše nasvědčuje tomu, ţe jsme novou estetikou oklamáváni. Proţíváme iluzorní, 

kouzelnou show, ve které je zábavné být klamán, a přestoţe nejsme schopni 

představit si způsob jakým tato show vznikla, jsme fascinováni její šikovností a 

důmyslností. 

(Darley 2000: 55) 

Nesmíme však opomenout ani fascinaci samotnou syntaxí
75

, která je zvláště videoklipu 

vlastní a tvoří důleţitou sloţku podívané. Právě nezvyklé vrstvení, prolínání a systematizace 

odlišných výjevů utváří ve výsledku jinou formu fascinace, neţ proţívali filmoví diváci před 

více neţ sto lety. Neméně podstatným rozdílem v akceptaci nového média dnešním publikem 

je skutečnost, ţe digitální inovace není autonomní, jelikoţ se odehrává v rámci jiţ etablované 

technologie,
76

 jinými slovy nevytváří samostatné médium. Digitalizace kinematografie se tak 

podobně jako všechny „starší inovace“ v této oblasti vrství na jiţ zavedené konvence, coţ 

nicméně neznamená, ţe by automaticky tyto konvence vytlačovala. Původní čisté okouzlení 

technologií, které doprovázelo projekci prvních filmů
77

 opadlo s postupnou familiarizací 

média a bylo nahrazeno okouzlením klasickou narací. 

Současný digitální videoklip přináší nové moţnosti fascinace, které mohou naraci jak 

plně eliminovat, tak ji pouze zastřít a modifikovat. Postupnou kulturní akceptací se digitální 

efekt podobně jako raný film stává okoukaným a důvěrně známým produktem a jeho 

fascinační potenciál v rovině technologie se tak sniţuje. S ústupem technologického opojení 

pak dochází k prolnutí jednotlivých vrstev starších a nových konvencí a na povrchu se v jisté 

obměně opět objevuje „nesmrtelná“ narace, která je neodmyslitelným atributem lidského 

ţivota. Jinými slovy, digitální inovaci ve videoklipu doprovází stejně jako vznik 

kinematografu fáze uhranutí novým médiem, během níţ se, jednoduše řečeno, testuje co 

novinka umí, následná fáze familiarizace média a jeho moţností pak předznamenává návrat 

k naraci, jejíţ forma je v závislosti na povaze dané technologie modifikována. Antinarativita 

ve videoklipu pak funguje nezávisle na technologii, ta ji pouze umoţňuje dál reprodukovat.
 
O 

tom, jakým způsobem dochází k modifikaci a eliminaci narace, pojednává následující 

kapitola. 

Řada videoklipů v současné době kombinuje estetiku podívané s jistou formou 

narativního sdělení, stávají se tak dvojsečnou zbraní, která dokáţe svou imaginací jak 

                                                            
75 Chang 1986: 72. 
76 Darley 2000: 58. 
77 Diváci raných filmů byli v dnešním slova smyslu velmi nenároční, uhranuti samotnou technologií sledovali se 

zájmem, s jakým dnes „hltáme“ spousty speciálních efektů, prosté dokumentární výjevy ze ţivota svého města, 

okolí apod. 
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uspokojit senzacechtivé oko nenáročného diváka, tak nabídnout skrytý význam, který 

uspokojí naopak mysl diváka náročného, či obojí dohromady. Cunninghamův Windowlicker 

tak není pouze bizardní přehlídkou dokonalých ţenských těl v bikinách v kombinaci 

s všudypřítomným obličejem Aphex Twina, ale je především výpovědí o posedlé fetišizaci 

ţenského těla ve videoklipu obecně. 

Na závěr podkapitoly bych rád podotknul, ţe mým záměrem zde bylo nabídnout 

alternativní pohled na fenomén podívané v audiovizuálním formátu, nikoliv konsturovat 

obecně platnou teorii. Jsem si pochopitelně vědom lokální omezenosti svých tezí a 

připouštím, ţe existuje řada videoklipů, které senzací zastírají svou skutečnou smyslovou 

prázdnotu. V natolik heterogenní oblasti, jakou je klipový průmysl, je totiţ nutné upustit od 

zbrklého paušalizování a připustit parciálnost svých postřehů. Nezbývá tedy neţ se spokojit se 

závěrem, ţe v historickém kontextu Darleyho výkladu se nám logika surface play a estetika 

podívané prezentuje ve zcela jiném světle a je nezpochybnitelné, ţe ve správné konstelaci 

mohou oba fenomény svou iluzorností samotný význam mediálního sdělení zásadně posílit. 

Digitální spektákl ve sluţbách videoklipu tak můţe být podobně jako oheň „dobrým sluhou, 

ale zlým pánem“. 

5.3 Videoklip a smrt narace? 

Narativní struktura současných videoklipů je extrémně volatilní a neuchopitelný fenomén, 

ostatně jako vše, co s hudební vizualizací souvisí. Pro začátek si nastíníme, jakým způsobem 

hudební video ve skutečnosti příběh vytlačuje, přičemţ budeme vycházet z jednoduchého a 

přehledného rozdělení Josefa Kloppenburga
78

, které nabízí kategorie performativního, 

seminarativního, narativního a uměleckého videa. 

Představme si první skupinu jako ideál, kde je předmětem obrazové skladby pouze 

zázam vystoupení daného interpreta, ať jiţ v jakýchkoliv obměnách (např. U2: Vertigo), třetí 

skupina utvoří naopak tomuto ideálu přirozený kontrast, ve kterém interpret zcela absentuje 

(Fatboy Slim: Don’t Let The Man Get You Down). Na úseku mezi těmito dvěma extrémy se 

pak pohybují seminarativní videoklipy, které v určitém poměru integrují narativní schéma 

s hudebním či tanečním vystoupením. 

O prvním ideálu můţeme říci, ţe následuje odkaz původních performativních videí, 

vycházejících z logiky koncertního vystoupení, a dosahuje tak dokonalé eliminace vyprávění 

ve vizuální rovině (nepočítaje samotný text skladby). Narace však v podstatě nebyla v 

                                                            
78 Kloppenburg 2000: 268. 
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takovém druhu videoklipu nikdy přítomna, proto mu ani ve skutečnosti nelze její odstranění 

vyčítat. Antinarativita je totiţ naprosto přirozeným aspektem zcela racionální strategie videa 

zaznamenat a přenést na diváka specifickou atmosféru hudebního projevu.
79

 

Příkladnou ukázku dokonalého vyprázdnění narace, o kterém se v souvislosti s klipy 

hovoří, tak můţeme nalézt fakticky pouze v subţánru uměleckého videa (např. The Future 

Sound of London: We Have Explosive), jenţ hledá inspiraci v obrazotvornosti abstraktních 

uměleckých směrů počátku 20. století, které jiţ ve své době potlačovaly příběh ve prospěch 

vědomých i nevědomých vjemů a proţitků. Antinarativní povaha současného videoklipu ve 

smyslu absolutní eliminace vyprávění funguje tedy nezávisle na samotném ţánru a jeho 

digitální technologii, která ji pouze umoţňuje rozvíjet a dál reprodukovat. Jinak řečeno, 

hudební video a digitální efekt není původním „zabijákem“ narace, nýbrţ pouze 

zprostředkovatelem, který redefinuje dlouholeté tradice surrealismu a dadaismu v rámci 

mainstreamu. 

Právě experimentální zkušenost moderního umění tvoří jednu ze tří základních 

vizuálních tradic ţánru, které v úvodu vymezil Sven Carlsson.
80

 Podobně uvaţují i Steve 

Reiss a Neil Feineman, jeţ upozorňují na skutečnost, ţe obecně veškeré charakteristiky, které 

se dnes videoklipu přisuzují jsou svým způsobem charakteristikami současné doby. 

Přizpůsobení narace, favorizace formy, montáţe, senzace, to vše jsou vlastnosti filmu i 

některých knih, magazínů či novin. Zábava a umění se všeobecně staly více smyslové, 

podobně jako filmy 60. a 70. let, tvorba spisovatelů Joyce či Pynchona, nebo právě umělecká 

moderna počátku 20. století.
81

 

Přesto však zajisté nelze videoklip plně asociovat s avantagardou či naopak s 

populárním realismem. Hudební video je především hybrid, který sice zobrazuje formální a 

stylistické rysy, charakteristické pro jednu nebo druhou formu, jeho celkový dojem je však 

naprosto odlišný.
82

 Jinými slovy, některé postupy zpracování obrazu se dají přisoudit jistým 

uměleckým formám, výsledná podoba videoklipu však zpravidla záměru těchto forem 

neodpovídá. 

Vše nasvědčuje tomu, ţe hudební video je tedy pouze jedním z mnoha kulturních 

produktů, jeţ kolektivně redefinují současnou podobu populární zábavy, a jakoţto samostatný 

činitel formuje svou vlastní modifikaci vyprávěcího schématu, která pramení ze specifických 

poţadavků vizualizované hudby. 

                                                            
79 Čistě performativní hudební video tu bylo navíc dříve, neţ se vůbec stala narace součástí ţánru.   
80 Carlsson 1999: 4. 
81 Reiss, Feineman 2002: 23. 
82 Darley 2000: 121. 
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Videoklip je v prvé řadě oproti dlouhometráţnímu filmu časově velmi omezeným 

audiovizuálním ţánrem, proto není schopen rozvíjet klasickou narativní strukturu, která 

zahrnuje mnoţství postav a vztahů mezi nimi, a z tradičního celovečerního příběhu nám tak 

můţe nabídnout pouze zlomek jeho spletitosti. Obdobně jako reklama zahrnuje hudební video 

formu komunikace, která není zdaleka tak literární, prozaická ani naturalistická jako v případě 

filmu, a z hospodárných důvodů se často uchyluje k vyuţívání symbolismu a metafory.
83

 

Videoklip vyuţívá techniky televizní reklamy, pracující s časovou 

kompresí, která nutí vměstnat do jednoho záběru co nejvíce informací, coţ má za 

následek přehrávání herců (interpretů), zdůrazňování jejich gest apod. 

(Vernalis 2004: 6) 

Druhým důvodem, jenţ nutí tvůrce abstrahovat od klasické narace je samotná cyklická a 

epizodická podstata hudby
84

, tedy produktu, kvůli kterému video vzniká a který je také 

základním determinantem jeho výsledné podoby. Nezapomínejme ani na multimediální 

povahu celého ţánru, jenţ se projevuje v diferenciaci způsobů, jakými se hudba, obraz i text 

vztahují k času, prostoru a narativitě. Jednotlivá média tak na sebe vzájemně působí, ovlivňují 

svá pojetí času a střídají se v dominantním postavení.
85

 

Přizpůsobení narace ve videoklipu je však i výsledkem čistého pragmatismu jeho 

reţiséra, jenţ se tak snaţí svůj výtvor uzpůsobit opakovanému přehrávání v rámci 

nepřetrţitého toku konkurujících videí. Stejně jako reklamy musí hudební videa po dobu 

svého vysílání ustát několikanásobná zhlédnutí, proto záměrně zakládají svou obrazotvornost 

na nevyjasněnosti, dvojakosti a nevyzpytatelnosti. Divák musí být udrţován v trvalém zaujetí 

obrazem, přemýšlet nad nepřehledně nastíněným významem, jenţ nemusí být vůbec přítomen, 

a neustále objevovat věci, které mu dříve unikaly. Klasická hollywoodská narativita by diváka 

brzy v tomto ohledu unavila svou předvídatelností a celistvostí. Modifikovaná narace nabízí 

podle Dany Polanové
86

 pouze záblesk této tradičně zobrazované celistvosti, která je 

opakovaným sledováním postupně odhalována, nikdy však nakonec nedojde k jejímu 

kompletnímu uchopení. Videoklip tak svou důmyslnou „avantgardní technikou“ (Kaplan 1986: 

7)  vytváří v divákovi jistou formu závislosti, která jej nutí k další konzumaci. Reţisér David 

Fincher tak kupříkladu upustil od původní snahy produkovat hudební videa s dobrými 

příběhy, jelikoţ brzy objevil atraktivitu, spočívající ve vzájemném prokládání několika 
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samostatných nezaměnitelných jednotek v rámci jednoho klipu.
87

 Podobný přístup volí i 

Russell Mulcahy, jenţ navíc podmiňuje poutavost videa konstrukcí abstraktní a neutrální 

kvality, která musí dávat prostor subjektivní reakci diváka.
88

 

Narace se tedy s videoklipem nevytrácí, pouze mění svou povahu, jiţ není tolik 

explicitně přítomná, komplikuje se, rozmělňuje a diverzifikuje za účelem upoutat diváckou 

pozornost na delší dobu. Vyprávění příběhu je přesunuto z obrazovky do hlavy konkrétního 

diváka, který vyhodnocuje symboliku jednotlivých obrazů a utváří si vlastní subjektivní 

konstrukt. Podobně uvaţuje i Ann Kaplanová
89

, jeţ hovoří o nové naraci v souvislosti 

s přehodnocením vztahu mezi subjektem (divákem) a objektem (videoklip). 

Někteří interpreti se však ověřeným schématem neřídí a s jistou nostalgií se navrací 

k tradičním filmovým vyprávěcím technikám, jako např. Aerosmith, kteří v několika svých 

videích prozíravě angaţovali tehdejší teenagerskou filmovou hvězdu Alicii Silverstone 

(Cryin’, Crazy), nebo Guns’n’Roses se svým maniodepresivním opusem November Rain. Ve 

výjimečných případech dokonce samotná skladba ustupuje na úkor příběhu do pozadí, jako je 

tomu ve videoklipu elektronického projektu Daft Punk Da Funk, či ve fantasticky 

vypointované hříčce Richarda Ashcrofta A Song For Lovers. 

Performativní hudební videa vyuţívají naopak řadu způsobů, jak navodit jakýsi 

falešný pocit, ţe se něco odehrává. Nejčastější metodou tzv. narativní fikce
90

 je vytvoření 

několika prostředí, v nichţ interpret vystupuje a které dohromady pomocí střihu získávají na 

dynamičnosti. Videoklip Limp Bizkit Rollin’ kromě této strategie vyuţívá navíc ještě tzv. 

extenzi koncertního pódia, která zasazuje hrající kapely do netradičních míst, jako je v tomto 

případě střecha mrakodrapu. Alanis Morissette zas ve svém klipu You Oughta Know pracuje 

se scénou, evokující jistý příběh, který se však nikterak nerozvíjí. Divák se tak dozvídá téměř 

stejnou informaci jako při pohledu na výjevy obrazu v galerii.
91

 

Nová narace hudebního videa má ovšem také zpětný vliv na způsoby vyprávění v 

současném celovečerním filmu. Za prvé, klipová technika dominuje filmovým trailerům, které 

se snaţí vměstnat do několika desítek vteřin co nejvíce z oslnivé imaginace daného snímku. 

Za druhé, samotný film integruje novou naraci do svého děje s cílem vyobrazit zpravidla 

radostné ţivotní události svých postav v podstatně zkráceném čase. Takové úseky bývají 

obvykle bez dialogů a vyuţívají výraznou hudební sloţku, která podmiňuje rychlejší střih. 
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Exemplárním příkladem budiţ kupříkladu scéna z notoricky známého snímku Pretty Woman, 

ve které Julia Roberts za zvuků titulní skladby nakupuje v luxusních módních obchodech. 

Fenomén komprimace narace znamená v současnosti zajeté filmové klišé, a je tak důkazem 

existence obousměrného inspiračního kanálu mezi videoklipem a dlouhometráţním filmem. 

5.4 Pastiš, schizofrenie a simulakra 

Robert Pahlavi Bowie
92

 spojuje ve své práci imaginaci hudebních videí s koncepty tzv. pastiše 

a schizofrenie, jak je ve své eseji Postmodernismus a konzumní společnost definoval Fredric 

Jameson: 

Pastiš je, podobně jako parodie, napodobením specifického stylu, nasazením 

stylistické masky, uţívání mrtvého jazyka, liší se však svým neutrálním 

charakterem, […] absencí satiry, výsměchu, latentního pocitu, ţe existuje něco 

normálního, co se ve srovnání se svou imitací jeví komické. Pastiš je parodií, 

která ztratila smysl pro humor. 

(Jameson 1988) 

Takovou vyprázdněnou, nehodnotící parodií je např. klip Davida Bowieho Loving the Alien, 

který svou imaginací připomíná klasický film Kabinet doktora Caligariho.
93

 Pastiš, chápaná 

v širším pojetí jakoţto proces konstukce obrazů, se ve videoklipu projevuje proudem 

nespojitých informací, které jsou zasazovány do neočekávaných souvislostí a redefinováním 

důvěrně známých konstelací, čímţ se stává důleţitým stavebním kamenem remediační logiky. 

Fragmentarizované obrazy jsou obvykle propojovány prostřednictvím samotné postavy 

interpreta či vizuálními efekty, případně jistým implicitním poselstvím, které skladba a 

videoklip společně přenáší. Slovy Carol Vernalis mluvíme o tzv. kontaminaci nesourodých 

sloţek videa zastřešujícícm motivem.
94

 Na základě estetiky pastiše tak vzniká mnohdy zběsilý 

sled prostorů a kostýmů, ve kterých se účinkující objevují, jako např. Madonna v klipu Give It 

To Me. 

Právě nejednotná obrazotvornost hudebního videa je také ukázkou jeho schizofrenní 

povahy, druhé z vlastností, která dle Jamesona utváří celkový charakter postmoderní kultury. 

Příznaky schizofrenie lze podle Pahlavi Bowieho odhalit v časové diskontinuitě záběrů a 
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absenci jednotné identity postav,
95

 která můţe fungovat jak v rámci jednoho videa (znásobení 

rolí zpěvačky Britney Spears v klipu Toxic), tak i v určité sérii klipů stejného intepreta 

(sexuální dvojakost Davida Bowieho).
96

 Rozpolcenost předkládaného obrazu pak způsobuje 

přerušení vztahů mezi jednotlivými označujícími a následné bourání významového efektu 

věty
97

, znaky se odpoutávají od označovaného a svou tendencí k libovolným kombinacím tak 

umoţňují pozorovateli formovat své vlastní významy. Wiesław Godzić hovoří v této 

souvislosti o tzv. sémiotické demokracii, která utváří nový typ diváka, jenţ je soustavně 

uspokojován opojením z kontroly nad utvářením vlastních smyslů sdělení.
98

 Současný 

videoklip se tak vyhýbá definitivnímu ukotvení, stává se provizorní a těkavou substancí, která 

izoluje svého pozorovatele v časoprostorovém vakuu. 

Vizuální atraktivita hudebních videí navíc podkopává schopnost rozlišovat mezi fikcí 

a realitou, a divák se tak stává, slovy Piotra Zawojského, obětí optického klamu.
99

 Simulace, 

jak ji nadefinoval Jean Baudrillard, spočívá v produkci symptomů skutečnosti za účelem 

zakrývání jejich absence, coţ má za následek právě stírání rozdílu mezi zdáním a realitou.
100

 

Výsledný produkt, tzv. simulakrum, který vzniká jako protiklad reprezentace, není nositelem 

vztahu k ţádné skutečnosti, a proto je čistě svým vlastním obrazem.
101

 Videoklip jakoţto 

simulakrum tedy odkazuje pouze sám na sebe, jinými slovy, stává se souvstaţným médiem, 

přičemţ, jak jsme jiţ zmínili, tvorbu významu přenechává na divákovi. 

Další důleţitou vlastností ţánru je tzv. pointilizace neboli bodovost, která narušuje 

linearitu a vytváří „nekončící a nespojité vyprávění o blábolícím ţivotě“ (Mizinská 2004: 

114) obdobně jako úzce související koncepty pastiše a hypermediace. Jadwiga Mizinská 

označuje videoklip za archetypální model produkce televizního vědomí, který spočívá 

v intelektuálně nenáročné konzumaci spleti stereotypů, myšlenkových klišé a skupinových 

halucinací.
102

 

Podobně jako mluví Umberto Eco o nástupu postmoderní redundance a s ní 

souvisejícím konci moderní stylistické inovace a metafory,
103

 zmiňuje Jameson 

nezpochybnitelný vliv pastiše na ústup od originality kulturní produkce, kdy umělcům 

                                                            
95 Bowie 1987. 
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nezbývá neţ se obrátit do minulosti a komunikovat významy skrze repetici a nostalgii.
104

 

Videoklip jakoţto samozvaný prominent postmoderní kultury se tak zapojením do procesu 

recyklace starých kulturních znaků snaţí, slovy Baudrillarda, produkovat jedinou moţnou 

originalitu a distinkci v přítomnosti.
105

  

5.5 Estetické strategie nových médií 

Následující text vychází z koncepce estetických strategií nových médií podle Františka Kůsta 

a snaţí se popsat jejich projevy v rámci videoklipu. Kůst je ve své práci definuje takto: 

Digitalizace pozměnila konstrukci obrazu a tím redefinovala způsob aktualizace 

neseného významu spojeného s proměnou divákova očekávání. V rovině 

vizuálního zobrazování se tím nová média […] vyznačují sadou 

charakteristických estetických strategií. Tyto strategie jsou částečně převzaty 

z médií analogových a jsou dále pomocí digitálních technik více rozvity, anebo 

jsou zcela přepracovány či nově vytvořeny. 

(Kůst 2003: 40) 

5.5.1 Neukončenost 

Neukončenost nových médií byla poprvé teoreticky definována v konceptu Petera 

Lunenfelda, podle něhoţ je vše digitální svou povahou neukončené, čímţ nám otevírá široký 

prostor a moţnosti pro vlastní potěšení a identifikaci s uměleckým dílem.
106

 Digitální 

informace je, jinými slovy, ponechána bez určitosti a jasného konce s cílem uspokojit různé 

druhy konzumentů a přenechat jim moc nad kontrolou významu. Takto nastíněná 

neukončenost je patrná ve výše zmiňovaném klipovém imperativu reţiséra Russella 

Mulcahyho, jenţ spočívá v tvorbě natolik neutrálních a abstraktních textů, aby si kaţdý divák 

dokázal utvořit svůj subjektivní výkladový konstrukt. Neukončenost není tedy jen pasivní 

vlastností digitálního produktu, nýbrţ zároveň i ţádoucí strategií, kterou jeho designéři volí 

z čistě pragmatických důvodů. Tato strategie se projevuje ve třech aspektech: v prostoru, 

příběhu a času. 

Neukončenost prostoru je viditelná např. v klipových montáţích, které své prostředí 

neustále aktualizují a nabalují zcela nové dimenze, v nichţ se daný umělec objevuje. Jako 
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příklad lze uvést video ke společné skladbě kapely Clou a rapera Indyho nazvané Rockstar, 

které zasazuje interprety do neustále se měnících koláţových podkladů, zpracovaných 

v postprodukčním programu Adobe After Effects. V mém videoklipu lze neukončenost 

ilustrovat na okamţiku, kdy se hlavní postava propadá, skrze dveře toalet, do zcela nové 

„drásavé“ reality, z níţ se později za nejasných okolností dostává zpět do reality původní.  

Další parciální strategií mého snímku je neukončenost samotného příběhu, který je 

pomocí specifické střihové skladby vloţen do opakující se smyčky. Ústřední postava se po 

konfliktu se svým alteregem ocitá opět na ulici, kde se dříve stala obětí agresivního 

kolemjdoucího. Narace se tak vrací v čase a v podstatě „ukončuje příběh v neukončenosti“, 

čímţ nechává dostatečně otevřený prostor pro subjektivní diváckou interpretaci. 

Časová neukončenost pak úzce souvisí se samotným dimenzionálním rozvrstvením, na 

kterém snímek zakládá. Celková nezakotvenost a nevyjasněnost vyprávění vyvolává 

v divákovi časoprostorovou úzkost a nejistotu, jeţ působí pozitivně na poutavost celého 

kulturního textu. Jelikoţ právě touha odhalovat tajemství je člověku odjakţiva vlastní, utváří 

tak jeden z několika poţitků, které je nezbytné v audiovizuálním médiu reflektovat. 

Neukončenost  můţeme ve větším měřítku připsat i samotnému formátu hudební 

televize, jejíţ programové schéma spočívá  v nepřetrţitém proudu různorodých videoklipů, 

který důmyslně nakládá s diváckou netrpělivostí a zvědavostí, jaké video bude následovat a 

kdy se jiţ objeví jeho oblíbený interpret. 

5.5.2 Kontinuita 

Kontinuita je v souvislosti s novými médii chápána jako jemnost a plynulost přechodů mezi 

jednotlivými časoprostory
107

 a snaha o zastření digitálního efektu. V tomto ohledu souvisí tato 

komunikační strategie úzce s logikou tzv. imediace, o níţ jsme hovořili výše. Kontinuita je 

nejlépe patrná ve videoklipech, které usilují o manipulaci skutečnosti pomocí různých 

vizuálních triků, jak to předvádí např. Spike Jonze v klipu Heaven pro kapelu Unkle, kde 

v závěrečné scéně mohutně vybuchuje jedna z překáţek, kterou zrovna překonal jezdec na 

skateboardu. V mém klipu je snaha o spojitost manipulace patrná ve vyuţitých 

dvojexpozicích, které kombinací dvou separátně natočených záběrů umisťují dvě totoţné 

osoby do jednoho obrazu. 

5.5.3 Smyčka 
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Smyčka je strategií, která se ve videoklipu koncentruje v daleko větším mnoţství neţ 

v případě ostatních digitálních audiovizuálních ţánrů, jelikoţ úzce souvisí s cyklickou 

povahou hudební sloţky. Smyčku ve své tvorbě hojně vyuţívá reţisér Michel Gondry. Jeho 

videoklip Star Guitar pro Chemical Brothers pracuje kupříkladu s klasickými záběry okolí 

ţelezniční tratě, zachycenými z jedoucího vlaku, které jsou periodicky do obrazu zasazovány 

v závislosti na rytmu hudební skladby. 

Obrazotvornost mého videoklipu, inspirovaná Gondryho stylem, je zaloţena na 

opakování jednotlivých postav, prostorů a situací. Smyčka, která celé dílo prostupuje se 

uzavírá v okamţiku, kdy se navracíme do scény, v níţ se hlavní postava ocitá leţící na ulici 

po násilném zásahu jednoho z kolemjdoucích. 

5.5.4 Hyperrealita 

Hyperrealita se v nových médiích uchytila následkem snahy tvůrců vyuţít digitální 

technologii za účelem posílení důvěryhodnost komunikovaného sdělení. Toto úsilí však ve 

výsledku vyústilo v nadbytek detailů a mnohoznačnosti, čímţ se mediální zobrazení stalo 

hyperreálným, tedy skutečnějším neţ samotná realita.
108

 Hyperrealita je především doménou 

videoklipů popových interpretů, ve větší míře se dále objevuje i v některých hip-hopových 

videích, které jsou příznačné pro svou enormní fetišizaci dokonalých digitálně retušovaných 

ţenských těl a řady normálnímu člověku finančně nedostupných artiklů, jeţ jsou úmyslně 

vyobrazovány v umělých, přepjatých kombinacích (např. BG: Bling Bling). Můj praktický 

výstup ve své imaginaci hyperreálnou logiku nevyuţívá, naopak snaţí se spíše o autenticitu 

jednotlivých záběrů. Aţ teprve svou následnou kombinací obrazů dosahuje jistého pokřivení 

reality, které se však od popisované vizuální komunikační strategie zásadně liší. Hyperrealita, 

zjednodušeně řečeno, spočívá v navození „neuvěřitelné skutečnosti“, kdeţto záměrem mého 

projektu bylo vytvořit pomocí imediační logiky jakousi formu „uvěřitelné neskutečnosti“. 

5.5.5 Vnoření a interakce 

Ačkoliv jsou vnoření a interakce strategiemi, které se v reálném slova smyslu projevují hlavně 

v počítačových hrách a virtuální realitě, jejichţ fungování vyţaduje aktivní participaci 

uţivatele skrze určitý interface, můţeme si některých jejich náznaků povšimnout i ve 

videoklipu. Za jistou obdobu interakce můţeme povaţovat např. jiţ mnohokrát zmiňovanou 

spoluúčast diváka na vytváření významu komunikovaného sdělení. Vyobrazení interpreta, 

                                                            
108 Kůst 2003: 49. 
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který svůj pohled obrací do hledáčku kamery, tedy směrem na diváka, lze zas s jistou dávkou 

shovívavosti chápat jako určitou formu imersivní strategie. Zdaleka nejvíce pohlcujícím 

hudebním videem je velmi kontroverzní klip Smack My Bitch Up kapely Prodigy, který 

zobrazuje pestrý noční ţivot subjektivním pohledem jedné blíţe nespecifikované postavy, o 

níţ se v závěru dozvíme to, co jsme si zpočátku zcela jistě nemysleli. Můj videoklip se o 

vnoření či interakci cíleně nepokouší, přesto však pro větší obrazovou pestrost integruje 

některé subjektivní záběry, jimţ by se dala strategie vnoření připsat. 

5.5.6 Fragmentace 

Nezbytnou vlastností videoklipu a nových médií obecně je v neposlední řadě i fragmentace, 

která „nahrazuje lineárnost obrazu a vyprávění silně individualistickými a bezčasovými 

fragmenty“ (Kůst 2003: 52). O této strategii jsme jiţ hovořili v souvislosti s koncepty 

hypermediace, schizofrenie a pastiše, proto nezbývá neţ ji objasnit v kontextu praktické části 

této práce. Fragmentace se v mém videoklipu projevuje v rychlé střihové skladbě, která často 

záměrně kombinuje značně nesourodé záběry. Některé obrazy jsou navíc velmi parciálně a 

syrově nasnímané a úmyslně tak narušují klasickou narativní celistvost, coţ pochopitelně 

souvisí i se zběsilou povahou skladby Sick a se samotným schizofrenním konceptem, který za 

celým příběhem stojí. 

6. Praktický výstup 

Praktický výstup mé práce spočívá v produkci vlastního hudebního videa, které vznikalo na 

motivy skladby Sick britské elektronické skupiny Utah Saints. Původní spolupráce s 

breakbeatovým projektem Eksrr nevyšla vzhledem k mým poţadavkům na přestavbu jeho 

skladby, která by více vyhovovala danému konceptu. Přechod na nový hudební motiv však 

vzhledem k rytmicky podobnému a poměrně monotónnímu vyznění obou skladeb, 

pohybujících se na pomezí stylů techno a breakbeat, neměl na původní námět nikterak 

významný vliv, naopak obohatil jej o zcela nový rozměr. 

 Výrobní proces celého videoklipu lze rozdělit do několika dílčích stádií. První etapou 

byl vznik konceptu, který se zrodil na základě poslechu původní skladby a jeho pozdější 

aktualizace v souvislosti se zmíněným přechodem na jinou, nicméně stylově obdobnou 

hudební předlohu. Následující fáze spočívala v transformaci koncepce do srozumitelného 

námětu, jenţ byl součástí projektu mé bakalářské práce, který jsem odevzdával v minulém 

semestru (podzim 2008). Na základě námětu vznikl předběţný scénář, jenţ se postupně 
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vyvíjel do své finální podoby, zahrnující produkční náleţitosti, výběr konkrétních exteriérů a 

interiérů a s tím související detailnější koncepci jednotlivých záběrů. Podle výsledného 

scénáře se odvíjela fáze natáčení, následovaná střihem, postprodukcí a exportem konečných 

video formátů. V úplném závěru došlo na vytvoření DVD s videoklipem, které bylo 

odevzdáno spolu s touto teoretickou prací. Blíţe o jednotlivých fázích produkce informují 

následující podkapitoly. 

 Realizační tým tvořili Bert Suchánek a Kristýna Vidimová, kteří vedle technické 

výpomoci sehráli i obě významné vedlejší role. Okrajově se do realizace zapojili i Vít 

Adámek a Kamil Teřl. Hlavní role se zhostil Štěpán Šantrůček, jenţ se ve svém volném čase 

věnuje divadlu. Námět, scénář, reţie, kamera, střih a postprodukce pak spadaly výhradně do 

mé kompetence.  

6.1 Technická výbava a specifikace exportovaných formátů 

Přestoţe katedra mediálních studií a ţurnalistiky nabízí k zapůjčení veškerou zákadní 

kinematografickou techniku a umoţňuje přístup do digitální střiţny, rozhodl jsem se při 

realizaci videoklipu spolehnout se výlučně na své vlastní technické zázemí. Vedla mě k tomu 

řada rozličných důvodů, z nichţ nejpodstatnějším byla skutečnost, ţe jsem se v Brně 

v průběhu jarního semestru vyskytoval velmi sporadicky, a to zpravidla pouze v souvislosti 

s konzultacemi. Veškerá ostatní činnost, vztahující se k mé bakalářské práci, probíhala 

výhradně v rodné Praze, kde disponuji pochopitelně podstatně širší společenskou základnou, 

jeţ mi poskytovala nezbytnou oporu a z níţ jsem také mohl vybrat i dostatečně akceschopný 

realizační tým pro své hudební video. Dalším zásadním důvodem mého rozhodnutí byla i 

úplná nezávislost na výpůjčním harmonogramu audiovizuální techniky a časovém plánu 

digitální střiţny, které by se nepochybně staly dalšími proměnnými při, jiţ tak velmi 

náročném, plánování natáčení a postprodukce. Této nezávislosti jsem nicméně musel obětovat 

část z kvality a profesionality, kterou technické zázemí katedry mediálních studií nepochybně 

disponuje a kterou jsem pochopitelně nemohl plně ze svých zdrojů nahradit. 

 Natáčení probíhalo na jednu kameru Sony DCR-HC51E
109

 s videozáznamem ve 

standardním rozlišení na kazetu miniDV, která stále představuje nejefektivnější a 

nejkvalitnější způsob záznamu digitálního videa. Videokamera disponuje jedním snímacím 

čipem o rozlišení 0,8 megapixelů a čtyřicetinásobným optickým zoomem. Nedílnou součástí 

výbavy byl pochopitelně i stativ značky Velbon, který jsem vyuţíval u drtivé většiny 

                                                            
109 http://www.sony.cz/product/sdh-minidv/dcr-hc51e#pageType=Overview (18.5. 2009) 

http://www.sony.cz/product/sdh-minidv/dcr-hc51e#pageType=Overview
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statických záběrů. Naopak dynamické snímání probíhalo zpravidla za vyuţití kolečkových 

bruslí, lana a nezbytné taţné síly, kterou obstaral vţdy jeden ze členů realizačního týmu. Při 

natáčení nebylo vyuţito ţádné světelné techniky, jelikoţ byla převáţná část záběrů 

pořizována v exteriéru za denního světla. Oba interiéry se rovněţ obešly bez specifického 

nasvícení, ačkoliv jsem o něm zejména v případě scény ve squatu původně uvaţoval. Od 

tohoto záměru jsem upustil vzhledem k poněkud nešikovnému uspořádání objektů 

v místnosti, které mě donutilo umístit zhroucené alterego hlavní postavy přímo pod okno. 

Umělé osvětlení pak v kombinaci s ostrým svitem, pronikajícím oknem, utvářelo zcela 

nepřirozenou světelnou konfiguraci. Za těchto okolností mě napadlo, ţe by snímky za 

nedostatečného osvětlení v kontrastu s jasem okna v podstatě nemusely být problémem, nýbrţ 

by naopak svou nedokonalostí a nezřetelností mohly podtrhnout jakousi dekadentní atmosféru 

tohoto výjevu, proto jsem nakonec umělé světlo nevyuţil. 

Střih a postprodukce probíhaly v programu Adobe Premiere Pro řady CS3, který jsem 

provozoval na svém notebooku, jenţ je pro plnohodnotné vyuţití tohoto softwaru dostatečně 

výkonný. Export výsledné podoby videoklipu jsem uskutečnil ve dvou odlišných verzích 

v programu Adobe Media Encoder. První verze, určená pro streaming
110

 na webu Youtube, 

byla exportována do formátu .mov,
111

 v rozlišení 512 x 288 pixelů s konstantním datovým 

tokem
112

 2 Mbit za vteřinu a framerate 25 FPS.
113

 Export druhé verze, určené pro přehrávání 

na DVD, proběhl dle standardu DV PAL, který disponuje rozlišením 720 x 576 pixelů a 25 

FPS. Následný převod na DVD proběhl v authoringovém programu DVD Lab Pro.
114

 

6.2 Námět a inspirace 

Koncept videoklipu doznal v průběhu svého vývoje řady změn, výsledná podoba videa však 

zcela uspokojivě reflektuje jeho původní intence. Ústředním motivem je stereotyp, se kterým 

se v kaţdodenním ţivotě setkává kaţdý z nás. Některé stereotypy jsou zcela přirozeného rázu 

a nelze je pochopitelně vlastní iniciativou ovlivnit, za řadu jiných stereotypů, které negativně 

působí na naši osobnost, si ovšem zpravidla můţeme my sami. 

                                                            
110 Technologie, umoţňující plynulé přehrávání audia a videa na webových stránkách bez nutnosti je předem 

stahovat. Streaming vyuţívá kromě Youtube i řada dalších serverů, jejichţ obsah je tvořen audiovizuálním 

materiálem, jako např. MySpace, Daily Motion nebo český Stream. 
111 Multimediální formát, vyvinutý společností Apple, Inc. pro přehrávač QuickTime. Formát MOV je vhodný ke 

streamování a vyuţívá kodek h.264. 
112 Mnoţství dat přenesených za určitý časový úsek. 
113 Framerate znamená počet snímků za jednotku času, zpravidla za vteřinu (FPS = Frames Per Second). 
114 Authoringový software převádí standardní audiovizuální formáty (zpravidla MPEG2) do specifických DVD 

souborů a vytváří základní menu, včetně kapitol apod. 
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Hlavní „hrdina“ mého videoklipu – mladý, zdánlivě bezstarostný, muţ – je 

momentálně v jedné takové, blíţe záměrně nespecifikované, znepokojující obvyklosti 

uvězněn, sám si ji však nedokáţe či nechce uvědomit. V průběhu celého příběhu je nicméně 

na svůj problém několikrát nepřímo upozorňován – potkává stále stejné postavy, dostává se 

na místo, kudy jiţ procházel, náhle se mu udělá špatně apod. Mladý muţ však ani trochu 

netuší, co se s ním děje a jak by se mohl těchto svých nepříjemností zbavit, a vytrvale 

pokračuje dál na své ranní cestě do práce. Teprve zcela nevzhledná, ponurá aţ dekadentní 

realita, do které se „propadne“ skrze dveře od toalet, mu odhalí pravou příčinu jeho problémů 

a nevolnosti – sebe samého. 

Myšlenku sebereflexe prostřednictvím konfrontace reálné postavy a jejího alterega, 

které vyobrazuje její nevědomé negativní vlastnosti, jsem realizoval spolu s kolegy ze 

specializace digitální média jiţ v krátkém hudebním filmu Track,
115

 jenţ byl výstupem 

předmětu Výrazové prostředky digitálního média. Tento nápad vychází z jednoduché úvahy, 

ţe člověk své negativní vlastnosti často sám na sobě nedokáţe dostatečně reflektovat, kdeţto 

na ostatních je analyzuje téměř bez problémů. 

Práce na snímku Track znamenala důleţitou zkušenost, bez které bych se nejspíš do 

natáčení tohoto videoklipu nepouštěl. Z filmu jsem převzal specifickou imaginaci, která velmi 

úzce kopíruje hudební sloţku, proto jsou oba projekty po formální stránce v mnohém dosti 

podobné. Hlavní odlišnost tak tkví zejména v samotném obsahu. Zatímco videoklip 

tematizuje stereotyp a neschopnost odpovídající sebereflexe, Track je více zaměřen na 

vykreslení pokrytectví a neupřímnosti současné subkulturní mládeţe. 

Vedle své dřívější audiovizuální tvorby, jsem hledal inspiraci především v díle 

francouzského reţiséra Michela Gondryho, které mě zaujalo svým velmi originálním 

zakomponováním digitální smyčky. Právě smyčka, objevující se ve videoklipu v řadě různých 

variací, nejlépe odkazuje ke stereotypu, který představuje hybnou sílu celého příběhu. 

Významný vliv nelze odepřít ani specifické sortě hudebních videí, které jsem označil 

za mučednické. Takové videoklipy zachycují člověka v neobvyklých, často zcela nereálných, 

ţivotních situacích, v nichţ je mu různými způsoby ubliţováno. Hlavní hrdina se zpravidla 

snaţí ze sevření svého podivného osudu vymanit i přesto, ţe si postupně uvědomuje jeho 

nevyhnutelnost. Podle mučednického principu se odvíjí např. příběhy klipů Burn My Shadow 

kapely Unkle, v němţ se muţ probouzí s bombou, instalovanou ve svém těle, nebo Afrika 

Shox od Leftfield, v němţ hlavní postava postupně přichází o své končetiny, které se tříští, 

                                                            
115 http://www.dailymotion.com/search/vyrazoveprostredky/video/x5tl9v_track_shortfilms (18.5. 2009) 

http://www.dailymotion.com/search/vyrazoveprostredky/video/x5tl9v_track_shortfilms
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jako by byly z porcelánu. Oproti těmto videím však osud jedince v mém příběhu není 

v závěru ukončen a je tak víceméně ponechán vlastní interpretaci diváka. 

6.3 Scénář 

Scénář mého hudebního videa se oproti klasickému filmovému skriptu liší v několika 

ohledech. Tím prvním je úplná absence dialogů, které se obecně ve videoklipu vyskytují 

velmi sporadicky. V našem případě dochází na reálné ozvučení teprve v závěru, kdy je hlavní 

postava konfrontována s dívkou, s níţ se jiţ při své cestě několikrát setkala. Při natáčení 

určitých scén jsme pochopitelně dialogy vyuţívaly, ty však měly za úkol pouze napomoci 

dokonalosti a srozumitelnosti výsledného pantomimického výjevu, jehoţ jediným zvukovým 

doprovodem je hudební skladba. Tyto jednoduché dialogy se odehrávaly na zcela 

improvizované bázi, proto nebylo nutné zanášet je do scénáře. 

Druhým podstatným rozdílem byla skutečnost, ţe produkce videoklipu vznikala 

paralelně se scénářem, přičemţ se obě tyto sloţky vzájemně ovlivňovaly. Skript tedy nebyl 

konstruován pouze podle námětu, jak tomu bývá zvykem, ale také v závislosti na produkčních 

moţnostech, které byly vzhledem k nízkému rozpočtu značně omezené. Výsledný scénář tak 

např. nezahrnul původně plánovanou scénu z kanceláře hlavní postavy, kterou se mé produkci 

nepodařilo zajistit. 

Finální podoba skriptu, kterou přikládám k této práci, je jakousi směsí klasického 

literárního a technického scénáře, kdy se v rámci stručně nastíněného příběhu objevuje 

specifikace jeho snímání. Ačkoliv není propracovaný do úplného detailu, dokonale vyhovoval 

mým reţisérským poţadavkům a zároveň otevřel dostatečně široký prostor pro případnou 

improvizaci, na které se videoklip ve výsledku z poměrně velké čási zakládá. Mým záměrem 

bylo pomocí scénáře vystavět neutrální strukturu, které jsme, spolu s celým realizačním 

týmem, vtiskli jasnou podobu teprve v konkrétních situacích během samotného natáčení. 

V tomto ohledu si velmi cenním zejména přínosu představitele hlavní role Štěpána Šantrůčka, 

jenţ vedle dokonalého hereckého umění plně zúročil i své tvůrčí zkušenosti z improvizační 

skupiny, jejímţ je členem. 

6.4 Záběry 

Videoklip vyuţívá ve své obrazotvornosti řadu odlišných záběrů. Nejčastěji se kamera 

pohybuje v rozmezí mezi polodetailem a detailem,
116

 které představují nejlepší způsob, jak 

                                                            
116 Polodetail zobrazuje postavu od hrudníku vzhůru, detail cílí především na obličej. 
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zacílit na pocity hlavní postavy, jeţ tvoří nepostradatelnou část celého příběhu. Oba tyto 

záběry navíc svou nedostatečnou informační kapacitou navozují dojem tajemnosti a 

nevyzpytatelnosti, který udrţuje diváka v napětí. Celek a polocelek
117

 je naopak ve videu 

vyuţíván k uvození jednotlivých scén, čímţ alespoň částečně napomáhá orientaci v dosti 

fragmentárním a nepřehledném příběhu. 

 Při natáčení jsem dále pracoval s tzv. rakurzem, tedy odklonem osy snímání od 

vodorovného podkladu, který se projevuje v uţitých nadhledech a podhledech, případně 

v úvodní scéně, kde je pohyb kamery obohacen odchýlením od vertikály. 

 Nezbytnou součást imaginace videoklipu tvoří i dynamické záběry, které zdůrazňují 

ţivelnost hudby a příběhu. Jízda videokamery byla převáţně realizována pomocí jednoduché 

technologie, která se osvědčila jiţ při natáčení krátkého filmu Track, kde dynamika 

představovala jeden ze stěţejních elementů. Postup spočíval v tom, ţe si kameraman nazul 

kolečkové brusle a nechal se táhnout na laně jedním ze členů realizačního týmu. Vedle často 

velmi humorných situací se tímto způsobem docílilo i poměrně plynulého pohybu kamery, 

který obohatil videoklip o zcela nový rozměr. S vyuţitím této technologie vznikly mj. nájezdy 

a odjezdy z úvodní scény či tzv. travelling záběr, který kopíruje pohyb snímaného objektu, 

objevující se v některých fázích cesty do zaměstnání. Tam, kde nebylo moţné vyuţít 

kolečkových bruslí, jsem jednoduše natáčel za chůze. Tento postup jsem vzhledem 

k nerovnému povrchu zámkové dlaţby volil u scény, kdy mladý muţ prochází kolem 

barevného informačního panelu a v předposledním výjevu při chůzi po schodech ve squatu. 

Nedostatky takového způsobu snímání jsem částečně eliminoval ve střiţně, kde došlo 

k výraznému zrychlení některých úseků daných scén. 

6.5 Natáčení 

Natáčení se, vzhledem k organizačním problémům při sestavování realizačního týmu, 

opozdilo oproti původním plánům o týden a probíhalo tak nakonec v týdnu od 4. do 8. května. 

Navzdory prvotním komplikacím však těchto pět natáčecích dnů proběhlo naštěstí bez 

výraznějších obtíţí, které by znamenaly další neţádoucí časový skluz. Jedinou překáţku 

představovalo počasí, které se oproti předchozímu týdnu znatelně zhoršilo. S deštěm jsme se 

však nakonec dokázali vypořádat operativními změnami v natáčecím schématu, kdy jsme 

v závislosti na podmínkách měnili exteriéry a interiéry. Některým přechodům mezi 

„mokrými“ a „suchými“ záběry jsme se však nevyvarovali, a proto jsem s nimi následně ve 

                                                            
117 Celek zdůrazňuje kompletní postavu a uvozuje děj, polocelek snímá postavu nekompletní, zpravidla od kolen 

nahoru. 
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střiţně pracoval tak, aby nebyly tolik zřetelné. V tomto ohledu mi velice pomohl rychlý 

rytmus samotné skladby a s ním související střih, který ve výsledku nedává divákovi moţnost 

na první pohled tyto nedostatky rozpoznat. 

Pokud bych měl na případném budoucím natáčení něco změnit, byla by to rozhodně 

důkladnější práce na jeho přípravě, která by předešla některým nejistotám, jimţ jsme při 

tvorbě videoklipu čelili. Jedním takovým problémem bylo zajistit odpovídající prostory pro 

zachycení scény, odehrávající se ve vybydleném domě. Squat Milada, který nám nakonec 

vyšel vstříc, jsem narychlo dojednal přes známého teprve dva dny před natáčením. Samotné 

místnosti jsem si pak prohlédl aţ během natáčecího dne, proto některé zdejší výjevy působí 

poněkud improvizovaným dojmem. Pro příště bych se tedy chtěl ve své tvůrčí činnosti více 

spoléhat na předem získané záruky a sníţit tak nevyzpytatelnou roli štěstí a náhody. 

6.6 Střih a postprodukce 

Střihová skladba představuje nejvýraznější aspekt mé praktické práce. Sick je exemplárním 

příkladem hudebního videa, jehoţ obrazová kompozice je plně podřízena hudební sloţce. 

Vzhledem k velmi úzkému prostoru, který pětiminutová hudební skladba nabízí, bylo potřeba 

poměrně obsáhlé narativní schéma videoklipu pomocí střihu výrazně urychlit a 

zkomprimovat. Tato nutnost se projevila v několikanásobném zrychlení některých záběrů a 

v uţití tzv. jump cuts, které se objevily např. ve scéně ranního vstávání. Mezi další aplikované 

obrazové přechody patří klasická prolínačka, populární flash cuts, u nichţ jsem se snaţil 

vyvarovat zbytečnému naduţívání, nebo tzv. cross zoom, jenţ střídá jednotlivé záběry pomocí 

přiblíţení a následného oddálení. Posledně jmenovaný trik jsem zuţitkoval zvláště ve scéně, 

v níţ se mladý muţ potácí kolem barevného informačního panelu. Pomocí prolnutí záběrů 

z obou stran panelu se mi podařilo navodit dojem, ţe se jeho osobnost rozštěpila do dvou 

různých subjektů, které se pohybují vedle sebe, odděleny barevnou stěnou, aby se na jejím 

konci opět sjednotily. 

Vedle klasického střihu prošel videoklip i velmi důkladnou postprodukční fází, během 

níţ došlo k dodatečným úpravám nastříhaného materiálu a aplikaci různých vizuálních efektů. 

Postprodukce byla zcela nepostradatelným článkem realizace námětu, který si kladl za cíl 

uvěznit hlavní postavu ve smyčce a nepřímo tak odkázat k jejímu stereotypu. Smyčka se 

projevuje v opakovaně přehrávaných scénách, které jsou následovány totoţnými výjevy, 

pouštěnými pozpátku, jako např. v okamţiku, kdy hlavní postava zvrací v parku nebo se čelně 

srazí s kolemjdoucím. 
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Zdaleka nejsloţitější částí postprodukce bylo však komponování dvojexpozice
118

 ve 

scéně z páternosteru. Na realizaci triku bylo potřeba myslet jiţ při natáčení, kdy jsem 

v jednom patře ze stativu nasnímal několik různých průjezdů. Ve střiţně jsem pak vyčlenil 

záběry jízdy nahoru a dolů a vzájemně jsem je proloţil s tím, ţe jsem u jednoho z nich ořízl 

polovinu, na které nefiguruje hlavní postava. Vzhledem k rozdílným světelným podmínkám 

v obou záběrech vznikla uprostřed obrazu ostrá hrana, kterou jsem „rozmazal“ na středovém 

panelu výtahu tak, aby nebyl přechod v jasu znatelný. Následně jsem ještě musel sladit pohyb 

jednotlivých kabin tak, aby na sebe plynule navazovaly. 

Na úplný závěr jsem sestřihané obrazy obdařil specifickým barevným filtrem, který 

působí jako důleţitý sjednocující prvek a dodává zevnějšku celého videoklipu osobitý vzhled. 

                                                            
118 Dvojexpozice znamená sloučení dvou obrazů do jednoho. V případě mého videoklipu šlo o spojení dvou 

záběrů té samé osoby. 
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7. Závěr 

Z teoretické části mé práce je jasně patrné, ţe současná podoba hudebního videa představuje 

extrémně nesourodý fenomén, jehoţ uchopení vyţaduje velmi široký multidisciplinární záběr. 

Jak jsem jiţ zmiňoval v úvodu, cílem mého zkoumání zcela jistě nebylo tuto obsáhlou oblast 

zachytit v její celistvosti, coţ mi ostatně ani rozsah práce neumoţnil, nýbrţ pouze předloţit 

přehledný nástin problematiky v kontextu nových médií, který by mohl poslouţit jako podnět 

k dalšímu, hlubšímu studiu. V následujícím výčtu jsem se snaţil zachytit, z mého pohledu, 

nejdůleţitější poznatky, které nachází oporu v předchozím textu:  

 Současný videoklip lze bezesporu označit za specifický audiovizuální ţánr, jelikoţ si 

vytváří své vlastní nezaměnitelné postupy konstrukce obrazů. Vzhledem k výrazné 

vnitřní heterogenitě však zároveň nelze sestavit jeho obecně platnou a dostatečně 

saturovanou definici. 

 Obrazotvornost hudebního videa zakládá na třech vizuálních tradicích, jimiţ jsou 

klasická narativní kinematografie, tradice snímání hudebního vystoupení, zdůrazňující 

centrální postavení umělce, a antinarativní povaha moderního umění. Pokud jsou 

všechny tradice vzájemně kombinovány přibliţně rovným dílem, hovoříme o tzv. 

standardním klipu. Pokud některá z tradic výrazně či zcela převládá, mluvíme o 

narativním, performativním či uměleckém klipu. 

 Komunikační vzorce hudebního videa a televizní reklamy jsou si velmi podobné, 

jelikoţ pracují s časovou kompresí, která je nutí orientovat se více na metaforu a 

symbolismus. Oba ţánry navíc sledují totoţný cíl: obstát v opakovaném přehrávání. 

 Videoklip redefinuje klasická narativní schémata z formálních (délka, cyklicita a 

epizodičnost hudební skladby), strategických (znejasnění narativní linie zvyšuje 

poutavost a podmiňuje vícenásobnou konzumaci) či estetických důvodů (upozadění či 

úplná eliminace narace ve prospěch dekorativního záţitku). 

 Narace hudebního videa se z obrazovky částečně přesunuje do mysli diváka, který si 

vytváří svůj vlastní konstrukt. Hovoříme o tzv. sémiotické demokracii. 

 Digitalizace se ve videoklipu projevila osvojením estetiky podívané a surface play, 

formální heterogenitou a remediační logikou. 
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 Estetika podívané a surface play nemusejí být automaticky zatracovány pro svou 

povrchnost a narativní vyprázdněnost. V patřičné konstelaci mohou oba související 

fenomény význam určitého mediálního sdělení náleţitě posílit. 

 Hudební video se pokouší přitahovat diváckou pozornost nejen předkládanými obrazy, 

ale také jejich neobvyklou syntaxí. 

 Videoklip je, vzhledem ke své časové omezenosti, nucen modifikovat zákonitosti 

klasického filmového střihu a snímání obrazu. Vznikají tak tzv. jump cuts, flash cuts, 

specifické techniky montáţe a prolínání obrazu, střih nesourodých či pohybově 

nedokončených záběrů, neobvyklé rakurzy, nadbytečná dynamika kamery apod. 

Některé jsou celovečerním filmem zpětně přejímány, coţ můţeme zaznamenat 

v obrazotvornosti akčních scén či v pasáţích, kdy je z kapacitních důvodů nutná 

komprimace příběhu.  

 Hudební video poskytuje vhodný prostor pro „dovádění“ znaků bez účasti 

označovaného. 

Teoretická práce se stala důleţitým východiskem mého praktického výstupu. Studium 

příslušné literatury mi pomohlo ujasnit si základní vizuální principy současné klipové 

produkce, z nichţ jsem uváděl do praxe ty, které byly blízké hudebnímu stylu a celkovému 

formátu zamýšleného videoklipu. Ačkoliv jsem pracoval v duchu surface play a estetiky 

podívané, jeţ mají tendenci odvádět pozornost od obsahové stránky, snaţil jsem se jejich 

pomocí dosáhnout posílení smyslu sdělení, které videoklip komunikuje a dokázat tak, ţe 

digitální estetika nemusí být nutně estetikou vyprázdněnou. 

Praktická rovina práce zásadně obohatila rozsah mých zkušeností v oblasti 

audiovizuální tvorby, kterou jsem se začal důkladněji zabývat v souvislosti se vznikem mého 

prvního krátkého filmu Track, proto má následující reflexe vychází zejména ze srovnání obou 

absolvovaných tvůrčích procesů.  

Práce na filmu Track byla především skupinovou záleţitostí. Všech pět členů 

tehdejšího realizačního týmu mělo, vzhledem k povinnosti absolvovat předmět, v podstatě 

stejný zájem dotáhnout projekt do úspěšného konce. Videoklip pro mě představoval výzvu 

v tom ohledu, ţe jsem byl ve skutečnosti jediný, kdo by měl z jeho zdárného dokončení 

prospěch. Hlavním problémem, jenţ vyplynul z této situace byla výrazná koncentrace 

pracovních rolí, která mi bránila v dokonalém soustředění na jednotlivé etapy tvorby. Během 

natáčení jsem tak byl často nucen řešit více věcí zároveň, coţ spolu s časovým skluzem, který 
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jsme nabrali kvůli komplikacím při sestavování týmu, nemělo na výslednou podobu videa 

zcela dobrý vliv. Výhodou mi naopak byla naprostá tvůrčí volnost a menší „riziko“ vágních 

kompromisů, přesto jsem však byl plně otevřen invenci ze strany mých přátel – 

spolupracovníků. 

 Za významný úspěch povaţuji skutečnost, ţe se mi podařilo optimalizovat objem 

nasnímaného materiálu ve vztahu k délce výsledného videa tak, aby mi ve střiţně nechyběly 

záběry nebo naopak nedocházelo k situacím, kdy by jich bylo příliš mnoho. V tomto ohledu 

zapůsobila negativní zkušenost z předchozí práce na filmu Track, kdy jsme byli ve střiţně 

konfrontováni s přehnaně velkým počtem různých záběrů, které jsme jednoduše nebyli 

schopni do několikaminutového formátu vměstnat. Tuto nepříjemnou situaci se podařilo 

eliminovat také díky důkladnější práci na samotném scénáři, jenţ všechny snímky poměrně 

jasně nadefinoval. 

Pokud bych měl do budoucna něco vylepšit, byla by to rozhodně oblast produkce, 

která v mém videoklipu lehce pokulhávala. Hlavním důvodem byl pochopitelně velmi nízký 

rozpočet, za některými nedostatky však stála i nedůslednost mé přípravy, která se projevila 

např. v absenci původně zamýšleného výjevu z kanceláře, v níţ měla hlavní postava pracovat. 

V příští tvůrčí činnosti bych se rovněţ zaměřil na větší dělbu práce, která by poskytla prostor 

pro hlubší koncentraci, tak jako tomu bývá u tvorby profesionálního filmu. Ve střiţně bych se 

pak snaţil o méně zběsilou střihovou skladbu, která by divákovi umoţňovala lépe se 

orientovat v daném příběhu. Z reflexívních reakcí mých přátel jsem totiţ vysledoval tendenci 

ztrácet hlavní narativní linii vlivem skokového střihu. Přesto by se však ze strategického 

hlediska dala tato skutečnost, označit za přínosnou, jelikoţ právě nedostatečná informace 

zpravidla nutí diváka k opětovnému zhlédnutí. 

Přes všechny zmíněné peripetie a nedostatky tvůrčího procesu se nám však nakonec, 

dle mého názoru, podařilo ve videoklipu vystavět onu nezbytnou neutrální hodnotu, která 

umoţňuje publiku přizpůsobit si smysl komunikovaného sdělení jeho subjektivním 

poţadavkům. 
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9. Přílohy 

Finální podoba scénáře k videoklipu: 

prostředí scéna 

INT: místnost (squat Milada) 1 sen (noční můra): Štěpán se krčí v rohu místnosti ve squatu, špinavý, 

spocený, v zuboţeném stavu, od pusy mu jde slina, monotónní pohyb, 

pořád dokola; záběry: nájezdy kamery (zoom-in/out za pomocí 

kolečkových bruslí), celky <=> polocelky <=> detaily; světlo: ostré 

kontrasty, točit proti oknu 

INT: loţnice (Nusle) 2 postel: polocelek seshora: s úderem hudby se probouzí, otevírá oči, 

zděšený pohled: rychlý zoom (přirozený nájezd rukou, nikoliv zoom 

skrze tlačítka kamery): polocelek => detail: na zděšený výraz v obličeji 

INT: loţnice (Nusle) 3 polocelek zepředu: Štěpán vstává (do sedu) směrem do obrazu, 

typické ranní pokřivení obličeje => promne si obličej, postaví se a 

odejde z obrazu vpravo 

INT: koupelna (Nusle) 4 polocelek zezadu: záběr na zrcadlo v koupelně => Štěpán si omývá 

obličej, dostává se do obrazu v okamţiku, kdy se narovná => dívá se 

upřeně do zrcadla, zrcadlo je poskládáno z několika menších čtverců => 

detail: rozeklaný obličej (odkazuje k rozpolcenosti hlavní postavy) 

INT: kuchyň (Nusle) 5 celek z profilu: Štěpán sedí v okně => polocelek z profilu: zapaluje si 

=> kouří, sleduje okolí (subjektivní záběry) => detail: popelník a 

zapalovač, jump cuts: cigáro v popelníku postupně vyhoří => poslední 

detail: típnutá cigareta 

INT: kuchyň (Nusle) 6 polocelek zepředu: Štěpán si na stůl přinese talíř s houskou a šálek 

kafe => detail seshora: talíř, kafe a krabička cigaret, jump cuts: postupně 

ubývá kafe a mizí houska, poslední detail: zmizí krabička cigaret 

(znamená, ţe odešel z kuchyně) 

INT: předsíň (Nusle) 7 detail: klíče na věšáku, Štěpán prochází kolem a klíče si bere s sebou 

=> polocelek: odchází z bytu, zabouchne dveře 

INT: schody (Nusle) 8 celek: jde po schodech dolů, kamera kopíruje jeho pohyb 

EXT: před barákem (Nusle) 9 celek: vstupní dveře do baráku, Štěpán otevírá a odchází ven ze 

záběru 

EXT: park, před pomníkem (HN) 10 celek: Štěpán jde od zastávky směrem k pomníku, je vcelku v pohodě, 

obvyklá cesta do práce => polocelek (travelling): proti němu jde 

pohledná holka (moţno prostřihnout subjektivní záběr na Kristýnu), 

Štěpán se za ní otočí, vrátí se do svého směru a pokračuje dál 

http://video.google.com/
http://www.youtube.com/
http://seznam.cz/
http://www.pleix.net/films.html
http://indust.cz/
http://www.myspace.com/
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EXT: park (Hlavní nádraţí) 11 polocelek (travelling) zepředu: Štěpán pokračuje dál, najednou se mu 

udělá zle, s nadutými tvářemi uhne ze záběru 

EXT: park (Hlavní nádraţí) 12 kombinace celek, polocelek, detail (z různých úhlů pohledu): Štěpán 

zvrací na trávu vedle chodníku, v souladu s hlavním motivem skladby, 

který svým vyzněním evokuje právě zvracení  

EXT: park (Hlavní nádraţí) 13 opět kombinace (travelling, stativ, zepředu, zezadu, zboku): Štěpán se 

vyzvrací a pokračuje dál, tentokrát se ale potácí, je mu příšerně zle, drţí 

se za hlavu, chytá křeče do břicha, pozastaví se u lavičky a pokračuje 

dál => proplouvá davem, občas se vytratí ze záběru, aby zas opodál 

vystoupil z davu 

EXT: Muzeum (směrem k McD) 14 celek: potkává zas tu samou pohlednou holku, ta se na něj obrací s 

nabídkou pomoci, chytá ho za rameno => Štěpán pomoc odmítá, mávne 

rukou a holka odejde => detail: obličej, Štěpán si uvědomuje, ţe tu 

holku jiţ jednou potkal => nepochopení, dezorientace, lehké zděšení ve 

smyslu výroku "Coţe? To se mi snad zdá." 

EXT: park, před pomníkem (HN) 15 celek: vyjde zpoza rohu u tramvajové zastávky, přechází ulici => 

polocelek (travelling): potácí se směrem k pomníku => najednou se 

zastaví (travelling kolem dokola) a uvědomuje si, ţe se ocitá na tom 

samém místě, kudy procházel před chvílí a kde poprvé potkal tu 

pohlednou holku => nechápavý aţ zděšený výraz v obličeji ("Tady uţ 

opravdu něco nehraje.") 

EXT: park, před pomníkem (HN) 16 subjektivní záběr: rozhlíţí se v úhlu 180 stupňů, kdyţ se navrací 

pohledem zpět, zaznamená postavu => zacílí na ní => polocelek: 

pohledná holka potřetí, cigaretu v puse, gestem ţádá Štěpána o 

zapalovač => detail: Štěpánův zhrozený obličej ("To jsem blázen?") => 

polocelek zpoza holky: Štěpán na nic nečeká zapomíná na svou slabost a 

"bere nohy na ramena" =>  

EXT: park, před pomníkem (HN) 17 polocelek: holka se za ním nechápavě ohlíţí, vytáhne z kabelky 

zrcátko (kamera sleduje její pohyb) a zkontroluje si svůj vzhled (deatil 

směrem do zrcátka, zpoza jejích zad)=> kdyţ neshledá ţádnou vadu na 

kráse, pozastaví se nad smyslem Štěpánovy reakce 

EXT: Příkopy 18 celek: Štěpán doběhne za roh, obtíţně se vydýchává, podívá se za roh, 

odkud přiběhl, zda jej holka nepronásleduje (prostřih polocelek: 

vykukuje zpoza rohu) => částečně se uklidní a pokračuje dál svou 

komíhavou chůzí, odejde ze záběru 

EXT: Příkopy 19 opět kombinace celků, polocelků a detailů: motá sebou po Příkopech, 

proplétá se davem podobně jako na Hlaváku 

EXT: Příkopy 20 polocelek zezadu seshora (travelling): motá se po Příkopech, střetnou 

se s kolemjdoucím levými rameny => subjektivní záběr: sráţka s 

kolemjdoucím, kamera uhne doleva a postupně se vrací do původní 

polohy čelem vpřed, tam se objeví opět ten samý kolemjdoucí => celek 

zboku zdola: opětovná sráţka s kolemjdoucím, tentokrát pravými 

rameny => subjektivní záběr: kamera trhne doprava a opět se vrací do 

polohy čelem vpřed, zde se objevuje silueta a typické barvy oblečení 

opět toho samého kolemjdoucího => celek: čelní sráţka, Štěpán se 

poroučí na zem 

EXT: Příkopy 21 detail: chodník, do záběru přiletí Štěpánovy brýle => celek shora: 

Štěpán se válí po chodníku, nemůţe vstát => jump cuts: celek => 

polocelek => detail: subjektivní pohled sdola na kolemjdoucího, který 

stojí naštvaně před Štěpánem => celek zpoza kolemjdoucího: Štěpán na 

něj vztahuje ruku, pravděpodobně chce, aby jej kolemjdoucí zvedl => 

kolemjdoucí je ale rváč, který nemá k ráně daleko, do ruky Štěpánovy 

jen provokativně plácne a nečekaně ho uzemní kolenem 

EXT: Příkopy 22 detail: Štěpán leţí obličejem přitisklým na chodníku, pomalu se zvedá 

(kamera kopíruje jeho pohyb), rozkoukává se kolem = > celek zboku: 

Štěpán sedí na chodníku, do záběru přichází dva kolemjdoucí a zajímají 

se jestli je v pořádku => subjektivní záběr sdola: dva kolemjdoucí 

koukají do kamery: jseš OK? => celek: Štěpán odmítá jejich pomoc, 

sám vstává a pokračuje dál ve své cestě do práce 
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EXT: Náměstí republiky 23 celek / polocelek / detail: Štěpán jde kolem barevného informačního 

panelu, motá se, je vysílený, pozastavuje se apod. 

EXT: Náměstí republiky 24 polocelek: Štěpán vchází do práce otočnými dveřmi, několikrát se 

zmateně otočí a vejde 

INT: práce (ČVUT) 25 celek: Štěpán dorazí k výtahu (pater noster) a nastoupí 

INT: práce (ČVUT) 26 celek zepředu (dvojexpozice): jede výtahem nahoru, ale objevuje se i 

v kabince směřující dolů => dostává se do uzavřené smyčky, ze které 

není úniku => ve výtahu se různě zmateně pohybuje, ohmatává vnitřek, 

snaţí se vystoupit, vykoukává ven apod. => dále záběry rezignovanosti, 

Štěpán se jiţ ve výtahu nesnaţí dovtípit, co se s ním děje, jen 

rezignovaně jezdí nahoru dolu => střídají se zde celky, polocelky, kde 

jsou vidět obě kabinky vedle sebe a celky, polocelky, které jsou 

zaměřené jen na jednu kabinu => různé prokládání do rytmu hudby 

INT: práce (ČVUT) 27 celek: nakonec se Štěpán z výtahu vypotácí a snaţí se pokračovat v 

cestě, objevuje se u dveří od záchoda => detail: vztahuje ruku na kliku, 

otevírá dveře a vyčerpán se za dveřmi sesune k zemi 

INT: schody (Milada) 28 celek: Štěpán se propadá do zcela nové reality => plácne sebou o zem 

před schody ve squatu => detail zepředu: zděšený obličej, pomalu se 

zvedá, kamera kopíruje jeho pohyb a postupuje s ním nahoru do schodů 

=> polocelek: Štěpán se belhá po schodech, je mu špatně, pomalu vyjde 

schody a odchází ze záběru 

INT: místnost (Milada) 29 polocelek zdola: futra od dveří, Štěpán vejde do záběru a opře se o 

futra, ztěţka vydechuje, podívá se dál směrem do místnosti a zkoprní => 

detail: zděšený Štěpánův obličej, něco zde objevil, nevíme co 

INT: místnost (Milada) 30 celek zpoza Štěpánových ramen: travelling, kamera se dostává spolu 

se Štěpánem na konec místnosti k oknu, přes Štěpánovo rameno 

sledujeme pod oknem zhroucené Štěpánovo alterego (z úvodní scény 

videoklipu) 

INT: místnost (Milada) 31 detail dvojexpozice zboku: zhroucené alterego na levém kraji a 

Štěpán napravo, nevěřícně sledujíc sám sebe v natolik zbídačeném stavu 

=> prostřih detailů obou obličejů zepředu (alterego: apatie vs. Štěpán: 

zděšení) 

INT: místnost (Milada) 32 polocelek: subjektivní pohled alterega na Štěpána, který neveří svým 

očím, rozčiluje se, nechce uvěřit, ţe je to on sám, kdo je na dně 

INT: místnost (Milada) 33 detail: zbídačené alterego v levé části záběru => Štěpán do záběru 

vztáhne ruce a své alterego zveden ze záběru pryč 

INT: místnost (Milada) 34 polocelek: Štěpán se snaţí své alterego přivést k vědomí => třese s 

ním => střídání subjektivních pohledů obou postav => Štěpán pouští své 

alterego, které bezvládně padá na zem 

INT: místnost (Milada) 35 detail: Štěpánův obličej dopadne na zem ve squatu 

EXT: Příkopy 36 střih na detail, ve kterém je Štěpánův obličej na chodníku na 

Příkopech, zvedá se kamera kopíruje jeho pohyb, neví co se děje, 

rozkoukává se 

EXT: Příkopy 37 subjektivní polocelek: do záběru přichází holka, kterou Štěpán jiţ 

třikrát potkal cestou do práce => detail: Štěpánův obličej => zděšení jiţ 

po několikáté, tentokrát graduje v řev a totální beznaděj => KONEC 
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