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Úvod 

Hudbu poslouchá snad každý člověk, ať už je chudý či bohatý, dělník nebo ředitel, student nebo 

důchodce. Hudba vládne světem, nikdy jí nebude dost a nikdy se neznechutí. Existuje zde již tisíce let, 

vyvíjí se a dále se kombinuje s jinými prvky zábavy. Stejně tak, jak přišlo na svět mluvené slovo, tak 

začaly i popěvky lidí v různých částech světa. V období středověku byla hudba znakem prestiže na 

královském dvoře, kde se hrála pro pobavení panovníka, který za tento druh zábavy utrácel nemalé 

částky. Podřízení lidé si zpívali pro radost, aby zapomněli na těžkou práci, odlehčili své duši a aby 

alespoň na chvíli pocítili svobodu. Hudba se stala univerzálním nástrojem, jak vyjádřit své pocity – 

smutek, radost, hněv i pocit štěstí. 

Téma hudby mne zaujalo tím, že skýtá širokou škálu možností, jak ji pojmout. Nemám sice k hudbě 

tak blízko, jako hudební skladatelé, zpěváci nebo studenti hudebního oboru, ale ráda si poslechnu 

„dobrou“ hudbu jakéhokoliv žánru. Má práce nese název „Měření spokojenosti obyvatel s nabídkou 

hudebních událostí v mikroregionu Rožnovska“. Tento mikroregion jsem si vybrala, jelikož jsem v něm 

vyrostla, a tudíž jsem s tímto místem velice spjata, a zároveň jsem měla dojem, že se zde nekoná tolik 

hudebních událostí, kolik by se případně mohlo pořádat. V době, kdy jsem si toto téma zvolila, jsem 

kontaktovala ředitelku rožnovské kulturní agentury T-klub paní Vičarovou, se kterou jsme se domluvily 

na vzájemné spolupráci. Agentura T-klub je příspěvkovou organizací města Rožnova pod Radhoštěm. 

Zabývá se organizací kulturních událostí v Rožnově a jeho okolí od reprodukované hudby přes divadla, 

pořady pro děti, výstavy, besedy a promítání v Klubu cestovatelů až po koncerty různých žánrů včetně 

prodeje vstupenek. T-klub je také vydavatelem čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska a provozovatelem 

sálu ve Společenském domě. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit spokojenost obyvatel Rožnovska s možnostmi hudebního 

vyžití. Zaměřila jsem se v první řadě především na zhodnocení stávající situace na Rožnovsku a následně 

jsem pak pomocí dotazníkového šetření zjišťovala spokojenost s nabídkou žánrů, interpretů a skupin, 

místem realizace hudebních produkcí a rovněž s cenou vstupného na koncerty. Dále jsem se zabývala 

souvislostmi mezi odpověďmi na některé otázky a demografickými faktory. Závěr mé práce obsahuje 

shrnutí výsledků výzkumu a návrhy pro zlepšení situace. 

Ráda bych na tomto místě zmínila, že získání jednoznačných podkladů pro stanovení teoretických 

východisek a kategorizaci hudebních stylů se ukázalo jako velmi obtížné a taktéž v hudebním průmyslu 

neexistují pevné meze pro zařazení jednotlivých žánrů a jejich podstylů. Rozdělení, které bylo použito 

v této práci, bylo sestaveno po konzultaci s osobami znalými v hudebním oboru, a dále pak dle mého 

nejlepšího úsudku.  
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1. Charakteristika mikroregionu Rožnovska 

1.1. Vymezení mikroregionu 

Mikroregion Rožnovsko vznikl na základě Zakladatelské smlouvy dne 17.1.2000, v souladu 

s ustanovením zákona 128/2000 Sb. O obcích, jako dobrovolný svazek obcí Dolní Bečva, Horní Bečva, 

Hutisko – Solanec, Prostřední Bečva, Střítež nad Bečvou, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zašová a 

měst Rožnov pod Radhoštěm a Zubří. 

Mikroregion se nachází v malebném a turisticky atraktivním prostředí Moravskoslezských Beskyd. 

Jeho poloha v blízkosti hranic se Slovenskem jej řadí mezi oblasti cestovního ruchu s mezinárodním 

významem.  

Po vzniku Zakladatelské smlouvy vznikl Strategický plán rozvoje mikroregionu Rožnovska, který se 

zabývá konkrétními vizemi a strategickými cíli. Zde jsou uvedeny nejdůležitější z nich: 

� Podpora ekonomického rozvoje a zajištění konkurenceschopnosti území formou rozvoje malých a 

středních podniků a cestou efektivnějšího využívání turistického potenciálu mikroregionu; 

� Realizace dopravních a inženýrských staveb, zajištění rychlé, bezpečné a přitom ekologicky 

přijatelné dopravní dostupnosti regionu a všech jeho částí; 

� Zviditelnění mikroregionu formou účastí na tuzemských i zahraničních veletrzích; 

� Koordinace činností rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím činností jedné agentury, která by 

zastřešovala rozvojové aktivity v oblasti cestovního ruchu; 

� Zlepšení kvality životního prostředí v návaznosti na realizaci územních systémů ekologické 

stability a pozemkových úprav v celém mikroregionu [1]. 
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Obr. č. 1: Mapa mikroregionu Rožnovska 

 
 

 
      

Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj České republiky (vlastní úprava) 
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1.1.1. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

Rožnov pod Radhoštěm leží při úpatí majestátné hory Radhoště v údolí řeky Rožnovské Bečvy, je 

zasazen do srdce Beskyd  a Vsetínských vrchů. Jeho součástí jsou integrované obce Hážovice a Tylovice.  

 

Tab. č. 1 : Souhrnné informace o městě Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

Historie 

Za nejstarší doklad o Rožnově je považována zmínka v závěti olomouckého biskupa Bruna ze 

Schaumburku z r. 1267. Ve 14. a 15. století patřila tato osada mimo jiné také pánům z Kravař, poté 

Cimburkům a od roku 1815 i šlechtickému rodu Žerotínů. Rožnov byl na město povýšen r. 1880. 

Nedaleko založené osady na jihozápadní straně se zdvihal nad řekou Bečvou homolovitý vrch 

sopečného původu pojmenovaný jako  Hradisko, a na něm byl vybudován zřejmě ve 13. století 

stejnojmenný hrad, který sloužil jako sídlo biskupského pána Bohuslava z Krásna. Své zkázy se hrad 

dočkal v 16. století, kdy byl roku 1539 na rozkaz Císaře Ferdinanda I. částečně rozbořen, jelikož se v něm 

usadili zbojníci. 

 Obyvatelé městečka se živili převážně málo výnosným zemědělstvím a pastevectvím, později pak  

soukenictvím a tkalcovstvím. Významným se zde stalo sklářské řemeslo. Už v roce 1687 je v Rožnově 

papírna a od roku 1712 také pivovar. Věhlasu dosáhlo rovněž valašské vyšívání. 

Valašsko dostalo název podle pastevců stád ovcí, jimž se říkalo „valaši“. Radhošť a Pustevny jsou 

podnes spojovány se salašemi, kolibami a početnými stády oveček. Ještě v polovině minulého století se 

jich na hřebenech Beskyd páslo až 15 tisíc.  

Počet 
Obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 
Hudební skupiny 
a folklórní soubory 

 
17 238 

 
3949 

 
378 

• Zřícenina hradu Rožnovska – Hradisko - jedná se o 
zbytky gotického hradu z poloviny 14. století, rozbořené 
v roce 1539 z obavy, aby se nestaly útočištěm 
loupeživých rytířů. Vyhledávaná  archeologická 
památka. 

• Barokní Farní kostel Všech  Svatých představuje 
architekturu z let 1745-1749 s oltářním obrazem 
Rubensova žáka I. Schounianse a  hodnotným vnitřním 
zařízením. Chrám je postaven na místě staršího 
gotického kostela. Součástí areálu kostela je výtvarně 
hodnotný kříž z roku 1788. 

• Pomník Františka Palackého z roku 1879 s hodnotnou 
bustou z umělecké litiny (výrobek blanenských 
železáren). Jedná se o jeden z prvních pomníků Františka 
Palackého vůbec a památník padlým ve válce. 

• Barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1722 a sv. 
Floriána z r. 1764 na náměstí. 

• Evangelický kostel - roubená dřevěná stavba z let 1950-
1953 a důkaz vynikající moderní architektury. 

• Valašské muzeum v přírodě 

Navalentym 
Speedy 
Stopa 
Ciment 
Valašská bluesgrassová 
společnost 
CM Javořina 
CM Radhošť 
CM Jiřího Nechanického 
CM Haladryja 
CM Jánoš 
CM Kotár 
CM Šergac 
Hana Paculová 
Josef Toman 
Historia Viva 
Liduška 
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V roce 1796 si zdejších příznivých klimatických poměrů povšiml brněnský lékař dr. Kročák a přispěl 

tak ke vzniku klimatických lázní. Ty založil roku 1820 tehdejší ředitel zdejšího panství Josef Drobník. 

Zpočátku se léčilo žinčicí a terénními vycházkami, později také koupelemi a elektroléčbou. Po lázeňské 

kolonádě v rožnovském parku se procházeli např. světoznámý lékař a zakladatel psychoanalýzy Sigmund 

Freud, a zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel. Lázně sloužily k léčbě nemocí dýchacího ústrojí, 

plic a také srdce. Roku 1949 byly však zrušeny. Zašlou slávu lázeňství připomíná už jen budova bývalého 

lázeňského domu, který byl v té době centrem společenského a kulturního dění.  

Za svůj průmyslový rozmach město děkuje především elektrotechnickému podniku Tesla (založen r. 

1949), který na konci minulého století zanikl a na jeho místě vznikla řada nových firem. 

 

Současnost 

Tradici pletařství zde dodnes udržuje podnik LOANA. I při existenci prosperujícího průmyslu a 

úspěšně se rozvíjejícím drobném podnikání si město udržuje svůj tradiční ráz. Rožnov pod Radhoštěm je 

významným kulturním a zejména turistickým centrem. 

Díky své poloze, chráněné okolními kopci od severu, se město stále vyznačuje příznivým klimatem. 

Tlumené karpatské větry, které do rožnovské kotliny proudí, rozptylují mlhy a udržují v Rožnově po větší 

část roku slunečné počasí. Také díky tomu je město předurčeno pro rekreaci a turistiku. V jeho blízkosti 

se rovněž nacházejí lyžařské areály na Soláňi a Pustevnách s upravovanými svahy. 

 

Valašské muzeum v přírodě 

Je nejstarším a zároveň nejrozsáhlejším muzeem svého druhu ve střední Evropě. V roce 1955 bylo 

vyhlášeno národní kulturní památkou. Jeho zakladatelé bratři – Bohumír a Alois Jaroňkovi, navázali na 

věhlas prvního muzea v přírodě na světě - stockholmského Skansenu. Rožnovské muzeum představuje 

sbírku dřevěných lidových staveb přenesených z celého valašského regionu do prostředí městského parku 

a na přilehlou stráň. Každoročně jej navštíví přes 300 000 návštěvníků. 

K přenesení prvních dřevěných staveb z rožnovského náměstí došlo v roce 1924 (stará Rožnovská 

radnice z roku 1770, tzv. Billova chalupa z náměstí postavená kolem roku 1700, dále studna ze 

Štramberka, studna a zvonice z Horní Lidče a Slovákova hospoda z počátku 18 stol.). 

Dnes je muzeum soustředěno ve třech lokalitách – Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské 

dolině a zahrnuje na 120 památkových objektů.  

Hlavní myšlenkou tvůrců muzea bylo vybudovat tzv. živé muzeum, které by návštěvníkovi poskytlo 

ucelený obraz o životě našich předků.  
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1.1.2. DOLNÍ BEČVA 

Leží na východ od Rožnova pod Radhoštěm na jižní straně masivu Radhoště (1129 m.n.m.). Rozkládá 

se na horním toku řeky Bečvy. Na pravém břehu Bečvy leží také nejvýznamnější vrchy Černá hora (902 

m.n.m.), Kamenná (747 m.n.m.), Kyčera a Mešný. První zmínka o vzniku obce pochází z r. 1597. Od 

roku 1610 má své gruntovní knihy a stává se tak samostatnou obcí. V roce 1650 za Baltazara ze Žerotína 

byla už známá pod názvem Dolní Bečva (dříve Bečice). V r. 1868 byl z Radhoště do Prahy odvezen jeden 

ze základních kamenů Národního divadla.  

 

Tab. č. 2 : Souhrnné informace o obci Dolní Bečva 

 

 

1.1.3. PROSTŘEDNÍ BEČVA 

Obec vznikla na přelomu 16. a 17. století. Nejvyšším bodem katastru je Čertův mlýn  (1207 m.n.m.), 

na jehož vrcholu je asi 50 cm dlouhý kamenný žlab opředený pověstmi o čertovi, který si tu měl stavět 

mlýn. Jako samostatná obec byla Prostřední Bečva ustavena až počátkem 18. století.   

 V roce 2001 byl v obci dokončen a vysvěcen kostel, který je nyní její novou dominantou. V 

současnosti je Prostřední Bečva jedním z nejvýznamnějších rekreačních středisek v oblasti Beskyd (zimní 

trasy běžkařů směrem na Soláň, Třeštík a do Rožnova pod Radhoštěm).  

 

 

 

 

 

 

 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 
Hudební skupiny 
a folklórní soubory 

 
1805 

 
2006 

 
427 

• Dřevěná zvonice na Pavlově lůce z roku 1778 

• Zděná kaplička v Horním Rozpitém z roku 1848 

• V centru města se nachází římsko-katolický kostel Svatého 
Antonína Paduánského z roku 1905 

• Na území Dolní Bečvy je nejpamátnější hora Beskyd - Radhošť 
(1129 m.n.m.), k níž se váží kultovní tradice starých Slovanů, kteří  
na ní uctívali pohanské bohy. 

• Oblast Radhoště spolu s horským sedlem Pustevny (1018 m.n.m.) je 
vyhledávána pro své jedinečné přírodní krásy a rekreační možnosti 
v létě i v zimě. 

• Na vrcholu Radhoště se nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje 

• Socha Radegasta na cestě z Pusteven na Radhošť od sochaře Albína 
Poláška z r. 1931 připomíná dávnou minulost kraje 

• Malebné dřevěné stavby architekta Dušana Jurkoviče 

 
CM Hora 
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Tab.č. 3 : Souhrnné informace o obci Prostřední Bečva 

 
 

1.1.4. HORNÍ BEČVA 

Obec se rozkládá po obou březích horního toku Rožnovské Bečvy. Katastr obce je velmi rozlehlý a 

osídlení sahá až vysoko do strání Vsetínských vrchů a Moravskoslezských Beskyd. Nejstarší písemná 

zmínka pochází z roku 1659 v gruntovní knize Valašského Meziříčí. V roce 1792 zde byla zřízena 

duchovní správa a postaven kostel Sv. Jana a Pavla. 

Horní Bečva se stala pohraniční obcí a koncem 2. světové války střediskem odboje.  

 

Tab.č. 4 : Souhrnné informace o obci Horní Bečva 

 

 

 

 

 

 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 
Hudební skupiny 
a folklórní soubory 

 
1661 

 
2354 

 
470 

• Na Pustevnách (1010 m.n.m.) byla vybudována r. 1894 horská chata 
Libušín a r. 1899 Maměnka (národní kulturní památka) podle 
projektů arch. Dušana Jurkoviče. V jídelně Libušína jsou nástěnné 
obrazy zbojníků Ondráše, Juráše, Jánošíka a portáše Stavinohy 
podle návrhu Mikoláše Alše.  

• Pustevnám dala jméno poustevna, která se tam v 18.století skutečně 
nacházela. Poslední poustevník tam zemřel r. 1784. Díky 
nejstaršímu českému turistickému spolku „Pohorská jednota 
Radhošť", kteří zpřístupnili odlehlá místa beskydských hor a 
vyznačili turistické trasy, se můžeme bez obtíží procházet a kochat 
pohledem okolní krajinu - zejména na Vsetínské vrchy a na centrální 
Moravskoslezské Beskydy. Při optimální viditelnosti jsou výhledy i 
na Fatru. Nejstarším objektem na Pustevnách je chata Šumná. Do 
areálu patří i horský hotel Tanečnica 

• V jižním svahu jsou pseudokrasové jeskyně, zvané Radhošťské 
ďúry (nejdelší z nich nese jméno Cyrilka) 

• Ojedinělé obří hrnce na pískovcových lavicích, které vznikly 
specifickou vodní erozí leží v korytě potoka Kněhyňky,. 

 
Rivieras 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 

 
1661 

 
2354 

 
470 

• Přehradní nádrž  Horní Bečva (o rozloze 12 ha) vybudovaná v r. 1937 

• Střed obce, jemuž dominuje farní kostel z r. 1792  

• Lyžařská třediska, tenisové kurty a další zázemí pro rekreační a sportovní 
využití 

• Sachova studánka 

• Prameniště Rožnovské Bečvy (hora Vysoká 1024 m.n.m.). 

• Severně od obce se rozkládají přírodní památky Kudlačena a Kladnatá - 
Grapy 
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1.1.5. VIGANTICE 

Leží jihovýchodně od Rožnova pod Radhoštěm. Obec se rozkládá se po obou březích Hážovického 

potoka. Obec je uvedena v písemných pramenech poprvé r. 1411 v listině Lacka z Kravař, kdy náležela 

k rožnovskému panství. V minulosti se zde těžil vápenec v lokalitě zvané Vápenky. Do roku 1848 vedli 

obce purkmistři, poté starostové. 

 

Tab.č. 5 : Souhrnné informace o obci Vigantice 

 
 

1.1.6. HUTISKO – SOLANEC 

Obec se rozkládá pod severními svahy východní části Vsetínských vrchů. Vznikla sloučením obcí 

Hutisko a Solanec pod Soláněm v r. 1960. Centrum obce Hutisko vzniklo v 17. století z osady u sklářské 

huti, Solanec pak z rozptýleného pasekářského osídlení.  

Obci dominuje hora Soláň (861 m.n.m.) nese jméno podle míst, kde se solily pastviny pro dobytek. 

Nejvyšším bodem katastru je vrch Tanečnice (912 m.n.m.).  

 

Tab.č. 6 : Souhrnné informace o obci Hutisko - Solanec 

 

 

 

 

 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 

 
888 

 
764 

 
482 

• Malá kaple pocházející z roku 1860 

• Kostel Proměnění Páně z let 1911 – 1913 v novogotickém slohu 

• V poslední době se obec proslavila fotbalem, a to především díky hráči Milanu Barošovi, 

který odsud pochází 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v km2) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 
Hudební skupiny 
a folklórní soubory 

 
1933 

 
30 

 
497 

• Farní kostel sv. Josefa z r. 1748 s ojedinělou nástěnnou 
malbou malíře Františka Podešvy z r. 1950  

• Fojtství z r. 1785 

• Náhrobky fojtů z rodiny Křenků z 2. pol.18. .stol.  

• Mezi přírodní památky patří dvě památné lípy v centru 
obce 

• Přírodní památka Poskla 

• Pomník Ch. G. Masarykové, který postavil místní učitel 
Cyril Mach s dětmi 

• Lyžařské areály Solanka a Soláň – sedlo 

 
CM Soláň 
CM Světlina 
Soubor Soláněk 
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1.1.7. VIDČE 

Leží 4 km jihozápadně od Rožnova pod Radhoštěm mezi Moravskoslezskými Beskydy a Vsetínskými 

vrchy v úzkém údolí podél potoků Videčky a Meretky. Obec dostala jméno Vidče, protože z kopců kolem 

obce je daleko viděti. První zmínka o obci pochází z roku 1310, kdy obec patřila k rožnovskému panství. 

V katastru obce se nacházejí zachovalé listnaté lesy nad řekou Bečvou s výskytem vzácné fauny (čáp 

černý). Z okolí je krásný výhled na Veřovické, Vsacké a Hostýnské vrchy a především na Radhošť. 

 

Tab.č. 7 : Souhrnné informace o obci Vidče 

  
 

1.1.8. VALAŠSKÁ BYSTŘICE 

Obec se rozprostírá ve středu severních svahů Vsetínských vrchů a má značně členitý a kopcovitý ráz. 

Obcí protéká potok Bystřice, který zásobuje údolní nádrž Bystřičku. Obec byla založena v roce 1651 z již 

existujícího pasekářského osídlení. Území obce patřilo ke krásenskému panství hrabat ze Žerotína. 

V letech 1766-1829 byla sídlem velitele portášů. Poslední velitelé portášů pocházeli z rodu Křenků 

z Valašské Bystřice a jejich náhrobky jsou umístěny u vchodu do místního kostela. Valašská Bystřice je 

typem pravé horské vesnice: kopec na kopci, roztoka za roztokou (úzké údolí) a na nich roztroušené 

chaloupky. Typická a krásná valašská krajina je největší hodnotou, kterou může Valašská Bystřice svým 

návštěvníkům nabídnout. 

 

Tab.č. 8 : Souhrnné informace o obci Valašská Bystřice 

 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 

 
1614 

 
1179 

 
378 

• Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje - pseudogotický (novogotický) styl z let 1908 - 1913 

• Dřevěná zvonička u kotela na zděném nízkém podstavci z 18. století 

• Typická roubená lidová valašská architektura z roku 1817 

• V obci působí dětský národopisný soubor Valašenka, založen v roce 1953 

• Nachází se zde přírodovědně zajímavé a cenné lokality jako například třetihorní 
usazeniny mořských živočichů, stanoviště ledňáčka říčního nebo chráněných 
obojživelníků, z rostlin se zde vyskytují například vzácné vstavačovnité druhy. 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 
Hudební skupiny 
a folklórní soubory 

 
2240 

 
3579 

 
465 

• Dvě kamenné hrobky portášů z roku 1781 a 1791 před 
farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie 

• Četné jalovcové pasínky a svahová prameniště se vzácnou 
flórou  

• Lyžařský vlek Šachetné 

• Dřevěné chaloupky citlivě vsazené do přírody 

 
Dechová hudba 
Bystřičanka 
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1.1.9. STŘÍTEŽ NAD BEČVOU 

Rozkládá se na severovýchodě od úpatí Vsetínských vrchů na levém břehu Rožnovské Bečvy. 

Nejstarší zpráva o obci pochází z roku 1368. Byla součástí rožnovsko – meziříčského panství.  

  

Tab.č. 9 : Souhrnné informace o obci Střítež nad Bečvou 

 
 

1.1.10. ZUBŘÍ 

Město Zubří leží v tzv. Rožnovské brázdě mezi Veřovickými vrchy, které jsou výběžkem Beskyd a 

Vsetínských vrchů. Obec byla založena roku 1310 a patřila mezi první obce rožnovského panství, jemuž 

vévodil hrad Rožnov – Hradisko. Statut města byl obci udělen 22.2.2002. V obci má sedmdesátiletou 

tradici házená. 

 

Tab.č. 10 : Souhrnné informace o městě Zubří 

 
 
 
 
 
 
 
 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 

 
779 

 
745 

 
334 

• Kostel Českobratrské církve evangelické - trojlodní pseudoslohová architektura z 60. 
let 19. stol., dominanta v krajině, roku 1995 proběhla oprava fasády do původní podoby  

• Staré topoly u Bečvy – obvod jednoho topolu činí 660 cm 

• Přírodní památka Rákosina – žijí zde chráněné druhy obojživelníků a ptáků 

• Socha T. G. Masaryka v parčíku před kostelem s památníkem obětem 1. světové 
války  

• Památník obětem 2. světové války u bývalého kina  

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 
Hudební skupiny 
a folklórní 
soubory 

 
5409 

 
378 

 
378 

• Farní kostel sv. Kateřiny z r. 1785, který představuje 
architekturu josefínského období s ojedinělou dispozicí – 
trojlodí s vestavěnými emporami, které jsou na Vsetínsku 
vzácné 

• Muzeum Zubří „Na Petrohradě“, bývalé sídlo fojta Jiřího 
Palackého, otce historika Františka Palackého  

• Pro Zubří je charakteristická tzv. „Zuberská výšivka“ a 
výroba metel, i proto se zde každoročně pořádá Metlářský 
jarmark 

• Město proslavil národopisný soubor Beskyd  

• Ve městě je asi 700 let starý tis červený 

• Na lukách se zde vyskytuje vzácný šafrán Heuffelovův.  

 
dechová hudba 
Zubřanka 
 
dechová hudba 
Zubrovka 
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1.1.11. ZAŠOVÁ 

K Zašové patří i integrovaná obec Veselá. Zašová se rozkládá jihovýchodně od Valašského Meziříčí, 

severním směrem od Rožnovské Bečvy až do podhůří Věřovických vrchů.  Ves vznikla, jak dokládají 

záznamy, v roce 1370. V 15. století stával na místním návrší Sovinci lovecký hrádek. 

 

Tab.č. 11 : Souhrnné informace o obci Zašová 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(v ha) 

Nadmořská 
výška (v m) 

Zajímavosti 
Hudební skupiny 
a folklórní soubory 

 
2790 

 
452 

 
338 

• Farní kostel Navštívení Panny Marie s klášterem Trinitářů, 
postavený v letech 1712-1725. Kostel je vybaven jednotným 
barokním zařízením z 18. století, na oltáři je umístěna Zašovská  
Madona gotická z konce 15. století 

• Socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století  a kříž  

• Pramen na Stračce - bývalé poutní místo k svaté vodě do Stračky – 
upravený pramen  s křížem, kamenným sloupem a obrazem Panny 
Marie je i dnes hojně navštěvovaným místem, kde každodenně 
čerpají vodu místní obyvatelé i turisté ze širokého okolí.  

 
Zašovský 
chrámový sbor 
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1.2. Charakteristika hudebních žánrů 

V této kapitole se budeme zabývat hubou a jejím možným rozdělením. V hudebním průmyslu nejsou 

daná jasná kritéria pro určité žánry, a proto toto rozdělení je sestaveno po dohodě s odborníky znalými 

v hudební oblasti a dle mého vlastního úsudku. 

Tento oddíl se nebude zabývat podrobným členěním, ale jen názorným tak, aby si čtenář mohl udělat 

představu o daných stylech. Žánry, které jsou více rozvinuty, považuji za profilové pro mikroregion 

Rožnovsko, a tudíž považuji za nutné uvést o něm více informací. U jednotlivých žánrů jsou dle 

subjektivního názoru pro přehlednost uvedeny i někteří představitelé daných stylů. 

1.2.1. DEFINICE HUDBY 

Hudba (od slova housti, hráti) je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník). 

Později se termín začal používat ve stejném kontextu jako muzika (odtud muzikant). 

Definice hudby: Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich 

uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může 

uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Hudba byla velmi dlouho 

vázána na náboženské zvyklosti a za samostatné umění byla uznána poměrně pozdě. 

Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a vše s ní spojené se nazývá muzikologie nebo též hudební 

věda. [7] 

1.2.2. DEFINICE ŽÁNRU 

Termín hudební žánr představuje nejširší ale také nejnejednotnější a nejméně přesně definovatelné 

rozdělení hudby podle jejích formálních a obsahových charakteristik. Je tedy širším členěním než hudební 

směr či styl. [7] 

1.2.3. TEORIE O VZNIKU HUDBY 

Existuje mnoho různých teorií o vzniku hudby. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních druhů 

umění se u hudby nelze příliš spolehnout na přímé důkazy, jsou tyto teorie nutně částečně spekulativní. 

Existují následující názory: 

• Hudba se vyvinula napodobováním zpěvu ptáků, respektive přírodních zvuků obecně. Její povaha 

je tedy mimetická. Pro tento pohled hovoří pojetí hudby v některých primitivních kulturách.  

• Hudba vznikla jako doprovod společné práce. Rytmická složka hudby pomáhala udržovat 

pracovní tempo.  
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• Hudba se vyvinula společně s řečí. Tato teorie je založena na povaze tzv. tónových jazyků 

(například Čínština), ve kterých se význam vyjadřuje velkou měrou pomocí melodie.  

Ačkoliv pro žádnou z těchto teorií neexistují nezvratné důkazy, je třeba si uvědomit, že se navzájem 

nevylučují. Je tedy možné, že platí více než jedna. Důvodem odlišného pojetí hudby v různých kulturách 

může být také právě rozdílný zdroj jejího vzniku. 

1.2.4. DĚLENÍ HUDBY 

a) podle historického hlediska 

Hudební styly se během času neustále měnily. Pro každé období jsou charakteristické jiné hudební prvky:  

Starověká hudba – zahrnuje období od samého počátku hudby až po vznik evropské  středověké 

hudby. Z hudebních nástrojů se používala flétna, harfa a pod. 

Středověká hudba (476-1430) - označuje se jako evropská hudba, vyvíjela se na základech 

křesťanství (např. píseň Hospodine pomiluj ny!, nebo Svatý Václave) 

- Notredamská škola - inspirovaná francouzskými skladateli na konci 12. a počátkem 13. století 

- Mannheimská škola - představuje středník ve vzniku klasické hudby. Zakladatelem byl český 

skladatel Jan Václav Stamic. 

Renesance (1430-1600) - obnovený zájem o antickou kulturu a ideály (Kryštof Harant z Polžic – 

např.  šesti hlasný motet Qui  confidunt in Domino) 

Baroko (1600-1750) - název období je odvozený od "perla nepravidelného tvaru", je 

charakterizováno nepravidelností  a dominancí sopránu (Adam Michna z Otradovic – např. píseň 

Chtíc, aby spal) 

Klasicismus (1750-1820) - charakterizuje hudbu celého 18. století, hlavně pak jeho druhé 

poloviny. Vyznačuje se přesností melodie a harmonie (W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. V. 

Stamic, Jakub Jan Ryba – např.: Česká mše vánoční) 

Romantismus (1820-1900) - kulturní hnutí 19. stol., které vzniklo jako protiklad ke klasicismu, 

charakterizovaný je abstraktností a citovým vyjadřováním (F. Chopin, G. Verdi, P. I. Čajkovskij, 

A. Dvořák , B. Smetana – např. Má vlast, Prodaná nevěsta) 

Novodobá vážná hudba - definuje širokou škálu hudebních děl, které jsou vytvářeny v současné 

době  

 

b) podle vztahu ke spiritualitě 

Duchovní – váže se k duchovnu, náboženství  

� Liturgická – určena jako doprovod k náboženským obřadům  

Světská – zahrnuje ostatní témata a náměty, spadá sem hudba milostná a taneční 

 



VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, Katedra marketingu a obchodu 
Bakalářská práce, Lucie Chobotová, 2008 

 

  
- 17 - 

 

c) podle původu 

Umělá (artificiální) – je výsledkem práce konkrétního jednotlivce – autora 

Lidová (nonartificiální) – autorství je v tomto případě kolektivní, tato hudba se samovolně časem 

dovytváří a mění [8] 

1.2.5. DEFINICE JEDNOTLIVÝCH ŽÁNRŮ   

 Je velmi těžké definovat jednotlivé žánry, protože:  

1) ve všech dochází k přesahům do jiné kategorie, proto užíváme spíše zažitých a praktikovaných než 

pregnantně stanovených jednotek,  

2) rozdělení je poplatné době, z čehož plyne jeho nerovnoměrnost,  

3) žánry (též i styly) jsou navíc chápány jinak jak v různých kulturách, tak jazykově.  

Např. označení „klasická hudba“ v anglosaském prostředí oproti pojmu „vážná hudba“ v českém 

prostředí – čeština chápe hudbu klasickou spíše jako tradiční období vážné hudby. Dalším příkladem je 

např. populární hudba, která v americké terminologii zahrnuje např. rock a jeho styly, country, folk atd., v 

Česku je však tradicí, že jsou odděleny, protože slovo populární má do jisté míry pejorativní nádech – to, 

co je v Česku populární hudbou, je v USA „popem“, tedy v jejich chápání komerční populární hudbou. 

Takových příkladů lze nalézt celou řadu. 

Přidržíme-li se tedy dělení standardním „českým“ způsobem, pak (jakkoli má mnoho nedostatků a 

nelze je ani zdaleka považovat za správné) lze jednotlivé žánry rozdělit přibližně následujícím způsobem:  

• Vážná hudba (vše, co obsahuje anglický termín „classical music“, tedy hudbu postavenou na 

principech umělé evropské hudby)  

• Lidová hudba (chápána „naše“ či blízká evropská lidová hudba, ale též hudba zlidovělá, např. 

dechovka)  

• Populární hudba (chápáno spíše jako komerční oblast hudby)  

• Jazz (vycházející sémanticky z lidové hudby afroameričanů)  

• Rock (žánr, který se postupně vyčlenil z jazzu)  

• Folk (umělá nástavba lidové hudby)  

• Country (také původně lidová hudba, ale americké provenience)  

• Elektronická hudba (kombinace stylů, pomocí elektronických nástrojů) 

• World music (tradiční hudba, která respektuje hudební kořeny daného místa) 

 

Jak vyplývá z komentářů jednotlivých žánrů, toto tradiční rozdělení nemá příliš logiku a připomíná 

spíše sčítání jablek a hrušek dohromady. Stalo se však obecně akceptovaným a užívaným, a proto 

nezbývá, než ho alespoň do jisté míry respektovat, přestože je na toto téma velké množství individuálních 
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názorů. Do seznamu by se dala zařadit např. též tzv. etnická hudba, chápána více či méně místně jako 

lidová hudba exotické provenience, nyní zahrnována do kategorie World music.  

I. KLASICKÁ (VÁŽNÁ) HUDBA 

Klasická hudba je široký a nepřesný pojem zahrnující hudbu vytvořenou anebo zakořeněnou v 

tradičním umění. Klasická hudba se popisuje i jako komplexní, dlouhotrvající, transcendentní a 

abstraktní. V mnohých kulturách klasická tradice koexistovala s populární hudbou někdy tisíce roků, a to 

se vzájemným ovlivňováním a "propůjčováním" prvků. V dnešní době se za odvozené hudební formy 

považují zejména období renesance, baroka, klasicismu a romantismu. Moderní vážná hudba se 

vyznačuje nepřístupností a nabouráváním klasických schémat. 

II. LIDOVÁ HUDBA 

V doslovném významu je to hudba lidí, která byla odedávna vesměs předávána ústním podáním, a 

jejíž tvůrci zůstávají většinou anonymní. Jedná se o písně a tance ale též o obyčeje a zvyky, při nichž 

hraje hudba významnou roli. Mnohé z písní byly natolik oblíbeny, že si je předávaly celé generace a staly 

se tak nejpřirozenějším a také nejčistším projevem obecné hudebnosti, současně však též neocenitelným 

dokumentem hudebních kořenů příslušného etnika. Zpívá se v nich o přirozených lidských potřebách a 

tužbách, nejčastěji o lásce, práci a přírodě. 

Lidová píseň je obvykle chápána jako obraz způsobu života minulosti, přenesena tradicemi do 

přítomnosti. S lidovou hudbou se dnes setkáváme především v podání  folklórních souborů, které se těší 

stále velké oblibě (např.: Hradišťan, J. Pavlica, Javorníček, Šafrán, Radovan, Javor, Morava, Ovčák, 

Radhošť, Soláň, atd.). Folklór se velmi různí podle kontinentů, zemí a tradic v melodice, rytmu i harmonii 

a odlišnosti užívaných hudebních nástrojů. Do lidové hudby zahrnujeme i dechové hudby a cimbálové 

muziky. 

III. POPULÁRNÍ HUDBA 

Výraz pop music známe ve dvou významech. Jako hudební styl pop a jako označení celého hudebního 

průmyslu. 

V případě hudebního stylu se jedná o hudbu obvykle s výraznou zpívanou melodií doprovázenou 

moderním způsobem. Na poslech nebývá příliš složitá, neboť hlavním cílem každé této písně je zpravidla 

stát se hitem a zalíbit se co největšímu počtu posluchačů. Ani texty obvykle nejsou, až na výjimky, příliš 

filosofické, většinou se zaobírají tématem lásky. Pop nejčastěji tvoří mezi hudebními styly kombinace 

(např. pop-rock, pop-folk), které značí obvykle zaměření původního stylu na populární způsob 

interpretace. Jako označení hudebního průmyslu je pop synonymem pro hudbu nejčastěji hranou v 

rádiích a soubor největších hitů z konkrétní doby. 
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Populární hudba se v  česku rozvinula v 60. letech 20.století. Mezi představitele můžeme řadit: 

skupinu Golden Kids, jejímiž protagonisty byli zpěváci Václav Neckář, Marta Kubišová a Helena 

Vondráčková, dále M. Rottrová & Flamingo, P. Novák a G&B, P. Janů & Pro-rock,  Jan Spálený, Jana 

Kratochvílová - skupina Heval, Hana Zagorová , Petr Kotvald , Stanislav Hložek, Lucie Bílá a Karel 

Gott. 

IV. JAZZ 

Jazz je relativně homogenní a specifická, přitom však velmi dynamická oblast hudby, jež se 

zformovala na přelomu 19. a 20. století jako výsledek syntézy různých hudebních prvků, zejména 

hudební kultury afrických černochů deportovaných do USA a hudby evropských přistěhovalců. Sepětí s 

dobovými myšlenkovými proudy se objevuje i později, kdy se jazz jako slovo i jev stal výrazem a 

symbolem uvědomovacích a osvobozovacích snah severoamerických černochů. 

Specifika jazzu je tvořena především uplatňováním navzájem spjatých principů beatové organizace 

hudebního průměru a improvizačního vkladu jazzového hudebníka. Charakteristiku jazzu vytvářejí však i 

principy, jež jsou výrazem komplexnějších mimohudebních skutečností: kolektivní charakter jazzu, 

partnerská spolupráce výjimečných individualit, instrumentální či vokální virtuozita jako prostředek k 

rozvinutí originálního stylu projevu, splývání osobností skladatele, interpreta a posluchače. 

Jazz se vyvíjel na základě vazeb s jinými typy hudby, např. na americký muzikál, na dobovou 

produkci běžné taneční, spotřební hudby, na blues a pod. na straně jedné, na evropskou vážnou hudbu na 

straně druhé. Za hlavní momenty vývoje se pokládají: afrokubánský jazz, free jazz, hard bop, hot jazz, 

chicagský jazz, neworleanský jazz, swing music, west coast jazz. První legendou se v počátcích 

charakteristických forem jazzu stal kornetista Buddy Bolden hrající v New Orleans. Z Boldena později 

vycházel i Louis Armstrong, který je pro většinu lidí ztělesněním jazzu. Jeho vliv se v pozdější době 

projevil u všech trumpetistů a je pokládán za otce trubky. Jeho frázování a jasné tóny jsou patrné i u 

Milese Davise nebo Dizzy Gillespieho. On způsobil všeobecnou popularizaci jazzu. Největší rozmach 

jazzu nastal v  New Orleans ve 20. letech, kdy bělošský The Original Dixieland Band  uskutečnil první 

jazzovou nahrávku. Dále se pak tento směr šířil do Chicaga, Harlemu a dál. V roce 1927 se v harlemském 

Cotton Clubu usadil orchestr Dukea Ellingtona a brzy se dostal do rozhlasových stanic, tímto se začal 

jazz plošně šířit. Evropskou mekkou jazzu se na konci 20. let stala Paříž, později Berlín, Barcelona a další 

města. 

V polovině 40. let se vyvinuly nové formy jazzu - např. bop cool a west coast jazz. Mezi další  

představitele patří například John Aaron Lewis, Stan Kenton, Frank Sinatra. Z české hudební produkce je 

možné uvést interprety jako např.: Jiří Suchý, Jiří Stivín, Laura a její tygři (funk jazz) Buty (moderní 

forma jazz rocku). 
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V. ROCK 

Rock je souhrnný pojem pro mnoho hudebních žánrů s kořeny v 50. letech minulého století, které se 

vyvinuly z Rock-and-rollu. Často se používá i jako zkratka pro Rock-and-roll. Ten vyšel z černošského 

rhytm and blues a bělošského country and western a rocková hudba vychází z těchto kořenů - ale v 

průběhu svého vývoje byla ovlivněna i jazzem, vážnou neboli klasickou hudbou, minimalismem, folkem, 

populární hudbou, elektronickou taneční hudbou i vlivy celé řady subkulturně-hudebních žánrů, jako je 

punk či metal. Rock je výrazný směr populární hudby a byl jednou z hlavních součástí popkultury konce 

20. století.  

Typické rysy rockové hudby jsou především zpěv, použití elektrických kytar a výrazný rytmus 

(používají se bicí). Rocková hudba může obsahovat i jakékoliv ostatní hudební nástroje, pokud je jejich 

zvuk elektronicky zesílen a často i elektronicky modifikován. Na druhou stranu, většina čistě 

elektronických zvuků, které se v rockové hudbě používají, je tradičně analogového původu.  

Rockové kapely projevovaly tradičně největší hudební eklekticismus ze všech hudebních směrů a 

vždycky se našli muzikanti, kteří prakticky jakákoliv pevná a neporušitelná pravidla tohoto žánru 

dokázali porušit. Rockovou hudbu mohou interpretovat jakýmkoliv způsobem sdružení muzikanti, ale 

základní tvůrčí jednotkou tohoto žánru je obvykle rocková kapela, která do této hudby vnáší prvky 

soustavné kolektivní autorské činnosti. Výrazné skladatelské a muzikantské osobnosti vnímané zcela 

odděleně od svých doprovodných kapel nebo profesionálních muzikantů interpretujících jejich tvorbu se 

v tomto žánru vyskytují méně často, než u jiných uměleckých forem, i když i toto pravidlo samozřejmě 

jednotlivé osobnosti dokázaly porušit. Neoddělitelně je s rockovou hudbou spojen také fenomén 

vícestopého studiového nahrávání a následné míchání nahrávky a také hlasitá živá produkce, která je 

mimo rámec možností nezesílených akustických nástrojů. 

Dějiny rocku můžeme rozdělit na pět hlavních etap: 

1) „První rockeři“ (40. léta) 

Ve 40. Letech byl rock rozhodně menšinovým žánrem, dá se říct, že první rock částečně vyšel z blues 

či přesněji z blues černošského. Můžeme zde uvést např.: Dave Bartholomew, Ruth Brownová, skupina 

The Clovers , Fats Domino. 

2) „Rock and roll“ (50. léta)  

Za jednoho ze zakladatelů Rock and rollu je považován Bill Haley, který v sezoně 1955-56 vytvořil 

řadu ‚rnb‘ hitů, z nichž byl jednoznačně nejúspěšnější ‚Rock around the clock‘, v té době naprosto 

netradiční píseň, která odstartovala jen velmi krátce trvající rockové šílenství. Byl však záhy vystřídán 

další generací, které vládl ‚revoltující‘ Elvis Presley, k jehož úspěchu mu pomohla především jeho image. 
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Díky tomu, že se vzpíral konvencím, stal se idolem tehdejší mládeže. Ačkoliv Presley nebyl zakladatelem 

rock and rollu, má dodnes pověst rockového krále. Z dalších rockových umělců je možno uvést tyto: 

Chuck Berry, Buddy Holly, Paul Anka. 

3) Beatles a ti druzí (60. léta) 

V letech šedesátých ovlivnili rockovou scénu samozřejmě nejvíce The Beatles. Začínali hrát 

v klubech po Británii a hlavně po Německu, kde si jich všiml producent B. Epstein. Obrovsky úspěšná 

byla již jejich první oficiální deska – Please Please Me. The Beatles je nejspíše nejúspěšnější rock and 

rollová skupina historie, jejich písně vyvolaly v Evropě i USA obrovskou ‚beatlománii‘a v podstatě 

zpopularizovali rock, avšak je trochu na škodu, že se je ostatní skupiny dost dlouho pouze snažily 

napodobovat (např. The Searchers, Manfred Mann, Herman‘s Hermits). 

Někteří však šli jinou cestou. Druhou alternativou k Beatles byli The Rolling Stones – oproti 

melodickým Beatles Rolling Stones, dá–li se to tak říct, „vyřvávali“ a položili tak základy k hardrocku. 

4) Experimentátoři (60. léta) 

Zde se dají zařadit kapely, které nenapodobovaly Beatles ani Rolling Stones, ani nevytvářeli nové 

hudební žánry. Např. Lou Reed a jeho legendární skupina The Velvet Underground která definovala jako 

žánr ‚experimentální rock‘ a částečně se podílela i na vytvoření punku.  

Dále Jimmy Hendrix, slavný kytarista a zpěvák, který není nepodobný právě Lou Reedovi a rovněž 

jedna z mála žen ve světě rocku, zpěvačka Janis Joplin . 

Vlastní cestou šla například bluesrocková kapela The Animals  nebo v jistém smyslu také kapela The 

Beach Boys.  

5) Nové žánry (60.a 70.léta) 

Poměrně brzy (v 70. letech) vznikl jako nový styl hardrock. Můžeme zde zařadit např. Deep Purple 

nebo jejich předchůdce Status Quo. Dále se začal objevovat Heavy Metal, což je tvrdší hardrock. 

K průkopníkům heavy metalu patří například AC/DC, zmiňovaní Deep Purple nebo Led Zeppelin. Tento 

žánr je dosti oblíbený například díky skupinám Iron Maden, Metallice, Rammstein a jiným. 

V 70. Letech však rockovou scénu notně poznamenal punk. K nejslavnějším hudebníkům tohoto stylu 

je třeba zařadit určitě skupinu The Clash - možná nejznámější punkovou kapelu. Jejich předchůdci byli 

například Sex Pistols. V 70. Letech byl punk masově oblíbený, postupně však svou popularitu ztrácí. 

V současné době vytváří rock bohatě diferenciovaný proud, který nelze charakterizovat jako jednotný, 

pevně vymezený žánr. Dnešní rock se vyskytuje už jen vzácně v „čisté formě“. Jednak se z něj vyvinulo 
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mnoho podstylů, a je dnes mísen s mnoha jinými žánry, převážně s popem, elektronickou hudbou, funkem 

a metalem.  

Postupem času se vytvořily nové podstyly rocku jako např. art rock, hard rock, instrumental rock či 

psychedelický rock. 

VI. FOLK 

Folk je hudební žánr, který má své kořeny v anglosasských zemích. Samotné slovo folk znamená v 

angličtině lid respektive anglosasskou lidovou písničku. Slovní spojení folk music pak znamená lidovou 

hudbu (etnickou) a její stylizovanou nápodobu (tzv. folková hudba). Pro odlišení moderní folkové hudby 

od etnické se vžil v anglo-amerických zemích název současný (contemporary) či moderní (modern) folk. 

V češtině se pro lidovou etnickou hudbu vžil spíše termín folklór nebo také česká lidovka a pojmem folk 

se označuje moderní folk. 

Folkovou píseň anglosaského typu tedy charakterizujeme jako typ moderní zpěvné písně, která 

spontánně vznikala převážně v amatérských podmínkách jako protiklad proti konvenčnímu a 

zkomercionalizovanému popu. Folk klade mimořádný důraz na myšlenky či emoce obsažené v textu písně. 

Podstatou folkové písně a jejím z jejích nejcharakterističtějších rysů je schopnost aktuálně, adresně a 

obsahově konkrétně reagovat na nejrůznější stránky společenského dění či osobních prožitků autora. 

Obvykle bývají folkové písně interpretovány přímo autory. Někdy je tato osobní interpretace také 

označována jako moderní šanson. Folkové písně ale mohou mít i formu výrazně niterné osobní výpovědi 

o světě okolo nás či o stavu autorovy duše či mysli. V takovém případě se spíše podobají více než 

čemukoliv jinému zhudebněné poezii, často poezii všedního dne. Může se jednat o laskavý humor, hezkou 

parodii, mírnou persifláž, vkusnou legraci, prostě o vlídný a laskavý pohled na svět okolo nás, o všední 

zpívanou poezii podanou vtipně, vkusně a s velkým šarmem i osobním nadhledem autora samého. Mezi 

světové folkaře můžeme zařadit: Boba Dylana Judy Collinsovou, Donovana, Bruce Springsteena, 

Randyho Newmana.  

Žánr český folk se vyvinul v lidové tvorbě umělých písní v 60. letech 20. století, kde měl již 

mnohaletou tradici v klasické či moderní trampské hudbě. Tradice českého amatérského muzicírování 

patrně byla a je v českých zemích velmi dlouhá a pestrá. Venkovské kutálky, lidové cimbálové muziky, 

hornické dechovky, studentská obrozenecká tvorba, západočeská a jihočeská dudácká tradice - to vše 

dohromady tvoří podhoubí českého folku, hudební materii z níž český folk vzešel. Folk si prošel velice 

významným vývojem po První světové válce a díky izolaci Československa od západoevropské svobodné 

kultury k nám kulturní vlivy pocházející ze svobodného světa pronikaly velice nesnadno, pomalu a dost 

často za velkého nepochopení veřejnosti. 

Přesto zejména v krátkém období bouřlivých 60. let (kdy došlo k  politickému uvolnění) došlo k 

rozmachu folku v jeho klasické anglosasské podobě i v českých zemích. Můžeme zde uvést interprety 
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jako např. Voskovec a Werich na hudbu Jaroslava Ježka, autorská dvojice Suchý – Šlitr, dále pak 

Spirituál kvintet, Karel Kryl, Jaromír Nohavica, Karel Plíhal, Vlasta Redl a jiní. 

Folk můžeme rozdělit do dalších několika kategorií, avšak pro tuto bakalářskou práci nemá význam je 

zde uvádět. 

VII. COUNTRY 

Country (Country music) je americký hudební styl, jehož počátky sahají do konce 18. století. Byl 

výrazně ovlivněn hudbou španělských, francouzských a irských přistěhovalců. 

Typickými hudebními nástroji jsou: kytara (akustická i elektrická), steel kytara, housle, baskytara, 

bicí a klávesové nástroje. 

Začátky tohoto žánru v české kultuře jsou opět v trampských písních v období mezi světovými 

válkami až do přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Největší postavy tohoto žánru (např. Mottl, W. 

Ryvola, skupiny Červánek, Settleři, Hoboes, Greenhorns, Rangers, Brontosauři, W. Daněk, M. Eben, M. 

Tučný, Věra Martinová). Mezi zahraniční pak patří hvězdy jako Kenny Rogers, Johny Cash a  Jim Reevs. 

Jako odnož country stylu pak vznikl Bluegrass. Bluegrassová hudba se u nás těšila a stále těší velké 

oblibě. Její prvopočátky můžeme spatřovat v tvorbě Greenhorns, ovšem zlatý věk nastal až s příchodem 

nové generace banjistů hrajících na pětistrunné banjo, mezi které patří především Robert Křesťan. Díky 

kapelám jako Poutníci, Cop nebo Bluegrass nova je Česká republika považována po USA za druhou 

největší bluegrassovou velmoc, což potvrzuje také zdejší existence nejstaršího světového čistě žánrového 

festivalu Banjo Jamboree.  

VIII. ELEKTRONICKÁ HUDBA 

Tento termín je obvykle používaný pro hudbu, která k vytváření zvuků používá elektronické nástroje, 

jako jsou např. syntezátory, samplery, bicí automaty a jejich softwarové obdoby. Tempo se u elektronické 

hudby udává v takzvaných BPM tj. čtvrttaktech nebo úderech za minutu (Beats Per Minute).  Můžeme 

zde zařadit styly jako např. techno, trance, house, dance, drum and bass, jungle a další. 

Na přelomu 80. a 90. let ovládl tento styl západní Evropu a spolu s dalšími výše uvedenými 

variantami elektronické taneční hudby se stal velmi výrazným hudebním a společenským fenoménem. 

IX. WORL MUSIC 

Výraz world music se používá v několika významech: 

• k označení tradiční hudby jakékoli kultury, která ovšem respektuje hudební kořeny toho kterého 

místa. Výrazem word music se někdy označuje i folklórní hudba.  
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• ostatní nezápadní hudba (a to včetně nezápadní populární hudby a nezápadní klasické hudby).  

Výraz word music nezahrnuje: 

• populární hudbu, která vznikla v západní kultuře (Evropě nebo Spojených státech, Kanadě nebo 

Austrálii)  

• klasickou hudbu, která vznikla v západní kultuře (např. evropská vážná hudba)  
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2. Teoretická východiska 

Jelikož jsem při tvorbě této práce spolupracovala s agenturou T-klub, která organizuje kulturní 

události a prodává vstupenky na koncerty, budu se v tomto oddíle zabývat vztahem prodávající a 

zákazník (spotřebitel) a jeho spokojeností. 

2.1. Definice zákazníka 

Podle Ing. Kozla, Ph.D. je zákazníkem někdo, komu chceme plnit přání a potřeby za podmínky 

současného plnění našich cílů (zisk, image, tržní podíl atd.). zákazníci pak tvoří naše odbytové trhy. [11] 

Dnešní zákazníci jsou více různorodí a individuální, lépe se orientují a jsou náročnější než kdykoliv 

předtím. Jsou inteligentní, mají vysoká očekávání a potrpí si na detaily. Zákazník má větší výběr než v 

minulosti a díky internetu i více informací. Firmy se předhánějí, která dříve přijde s novým nápadem, jak 

uspokojit zákazníky, a proto často záleží na zákazníkových nevyslovených potřebách a tužbách. 

2.2. Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitele 

Kupní chování spotřebitelů je ovlivňováno kulturními, sociálními, osobními a psychologickými 

faktory. 

• Kulturní faktory: 

Kultura zásadně ovlivňuje přání a chování spotřebitele. Kulturní faktory se zaznamenávají velmi 

hluboko do psychiky člověka. Duchovní rámec společnosti daný národnostním, náboženským, 

historickým a geografickým zázemím ovlivňuje kulturu i rozsah spotřeby. 

(např.: Pokud vyrůstáme v katolické rodině, pak to může mít vliv i na kladný vztah k poslechu 

hudby v kostele) 

• Společenské  faktory 

Ve všech  společenstvích můžeme rozeznat určité rozvrstvení, které představuje určité formy 

sociálních vrstev, respektive tříd. Členové jednotlivých vrstev se vyznačují obdobnými 

hodnotami, chováním a zájmy. Příslušnost k určité třídě je vyjádřena zejména zaměstnáním, 

vzděláním, bohatstvím, příjmem apod. (např.: Právníci budou mít vytříbený vkus v poslechu 

hudby a je dosti pravděpodobné, že budou poslouchat např. jazz). 

Chování spotřebitele ovlivňuje mnoho faktorů, které souvisejí se životem ve společnosti, zejména 

je to referenční skupina, která je tvořena osoby, které mají přímý nebo nepřímý vliv na chování 

jednotlivce. Skupiny ovlivňující osobu přímo, se nazývají členské. Primární členské skupiny 

působí na jednotlivce nepřetržitě a neformálně. Jsou to například rodina, přátelé, sousedé a 

spolupracovníci. Sekundární členské skupiny působí soustavně. Vliv těchto skupin mění chování 
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a životní styl, postoje a sebepojetí jednotlivce. Aspirační skupiny jsou takové, ke kterým chceme 

patřit. 

Velmi významnou spotřebitelskou jednotku představuje rodina. Členové rodiny patří mezi 

nejvýznamnější primární referenční skupinu. Od rodičů získává člověk svou první názorovou 

orientaci v otázkách náboženství, politiky, ekonomiky, smyslu pro osobní ambice, sebeúcty a 

lásky (např.: Náš tatínek poslouchá rock, který slýcháváme už od dětství, pak je tedy možné, že se 

nám tento žánr také zalíbí).  

• Osobní faktory 

Během svého života lidé kupují různé výrobky a služby, v závislosti jak na jejich psychické 

vyspělosti tak i na finanční stránce. Spotřeba se také uvádí podle životního cyklu rodiny. Také 

věk bude mít zajisté vliv na poslech hudby, např. teenageři budou poslouchat především 

elektronickou a taneční hudbu, starší lidé pak už klidnější žánry. 

Zaměstnání a ekonomické podmínky také ovlivňují  spotřební chování kupujícího (např.: Lidé 

s nižším vzděláním a nižším příjmem budou tíhnout spíše k jednoduššímu poslechu hudby 

s nižším vstupným za koncert). Fáze životního cyklu, povolání ani ekonomická situace však příliš 

nevypovídají o zájmech, zálibách o životních postojích a názorech. Postoj ke světu a způsob 

života lze označit jako životní styl.  Lidé pocházející ze stejné společenské vrstvy a subkultury 

mohou mít naprosto odlišný životní styl. (např.: Dá se předpokládat, že lidé s poklidnějším 

životním stylem, budou mít v oblibě klidnější hudbu – např. lidovou či folk) 

Specifické vlastnosti osobnosti ovlivňují chování spotřebitele při nákupech služeb. 

Osobností rozumíme zřetelné psychologické vlastnosti, které vedou k relativně stálému a 

pevnému vztahu k prostředí. Určují, jak člověk reaguje na vnější podněty. Vlastnosti osobnosti 

jsou trvalé znaky duševního života člověka. Patří mezi ně potřeby, zájmy, schopnosti, 

temperament, nadání, sklony a charakter (např.: Člověk, který se zajímá o hudbu, bude 

navštěvovat koncerty častěji než ostatní). 

• Psychologické faktory 

Čtyřmi hlavními psychologickými činiteli jsou motivace, vnímání, učení a postoje. 

Motivace - lidé mají bez přestání mnoho potřeb, motivem rozumíme pohnutku, příčinu určitého 

chování vedoucího k uspokojení nějaké potřeby. Motivace chování může vycházet jak z vnitřních 

pohnutek (potřeb člověka) tak i  z  vnějšího popudu (tzv. incentivy).  

Potřeby  (motivační činitelé) - projevují se pocitem vnitřního nedostatku nebo přebytku a snahou 

po jeho odstranění. Většinu potřeb však nepociťujeme natolik, aby nás motivovali k činnosti. 

Potřeby se stávají motivem až tehdy, když vzbudí pozornost svou dostatečnou intenzitou. 
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(Např.: Teenager by chtěl jít na koncert „Rocku“, nemá však hotový úkol do školy. Tatínek však 

syna nepustí dokud nebude mít úkol splněn. Tudíž měl teenager velice dobrý motiv, aby úkol 

splnil.) 

Podle Maslowa  jsou lidské potřeby hierarchicky uspořádány od nejnaléhavějších k nejméně 

kritickým. Tato teorie potřeb pomáhá pochopit, nakolik jednotlivé výrobky či služby odpovídají potřebám 

potenciálních zákazníků z hlediska jejich plánů, cílů a způsobu života. 

 

Obr. č. 2 : Maslowova hierarchie potřeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Nový, I., Petzold J. (Ne)spokojený zákazník –náš cíl?!. Praha: Grada Publishisng, 2006. (vlastní úprava) 

 

 

Vnímání - závisí nejen na charakteru podnětu, ale také na okolní realitě i jedinci samém. Lidé se 

odlišují způsobem vnímání téhož podnětu. Liší se pozorností věnovanou podnětu, mírou zkreslení 

informace a druhem informací, které si vybavují. (např.: Starší člověk, důchodového věku se 

posadí s přáteli na zahrádku venkovní restaurace, kde bude hrát metal, pak to v něm vyvolá 

pravděpodobně negativní dojem). 

Učení - lidé se učí jednáním. Učení zahrnuje změny chování jednotlivce na základě předchozích 

zkušeností. (Např.: Člověk, který přišel na koncert folku do určitého kulturního zařízení, kde už 

podruhé byla velmi špatná akustika, se raději vzdá koncertu v tomto druhu zařízení). 

Názory a postoje spotřebitele vůči výrobkům nebo službám dané firmy jsou pro ni velice 

významné. Pokud je postoj vůči nějaké službě nepříznivý, vynakládá prodejce obvykle značné 

úsilí, aby tento postoj změnil. (např.: Pokud jsme byli spokojeni s realizovaným koncertem, pak 

půjdeme i příště na koncert daného organizátora). 
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Marketingové podněty jako je samotný produkt, jeho cena, místo prodeje a propagace spolu 

s ostatními faktory ovlivňují spotřebitele společně s jeho charakteristickými rysy a predispozicemi a mají 

vliv na jeho rozhodovací proces a následně na kupní rozhodnutí. 

2.3. Spokojenost 

Malé organizace si uvědomují, že jejich budoucí přežití závisí na míře spokojenosti zákazníka 

v současnosti. 

Podle Spáčila [12, s. 42]: „Spokojenost je reakce zákazníka s ohledem na míru naplnění jeho potřeb, je 

posudkem, jak samotné rysy výrobku nebo služby naplňují úroveň potřeby.“ 

Podle Kozla: „Spokojenost je subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb a přání. Ten je podmíněn 

jak zkušenostmi a očekáváním, tak osobností a prostředím.“ [11] 

Podle Kotlera [13, s. 36]: „Spokojenost zákazníka představuje míru naplnění očekávání zákazníka, která 

je spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt (službu).“ 

Prof. Kotler dále tvrdí, že „jsou úspěšné ty firmy, které zákazníkům přislíbí pouze to, co mohou splnit a 

posléze splní víc, než slíbily. Spokojený zákazník se službou či výrobkem nemá tendenci měnit, 

opakovaně nakupuje a také předává svou dobrou zkušenost s produktem dál, což vytváří pozitivní image 

a reklamu.“ [13] 

Spokojenost vyjadřuje názor člověka na jeho vnímání, jak byl nebo nebyl spokojen se službou, která 

mu byla poskytnuta. Spokojenost každého občana je individuální a mění se v čase. Stejná úroveň 

poskytovaných služeb může být v jednom místě hodnocena občany pozitivně a v druhém negativně. 

V případě, že je očekávání občana naplněno, je spokojen. V případě, že je jeho očekávání naplněno ve 

vyšší míře, občan je příjemně překvapen. Avšak měření spokojenosti občanů není snadné, protože jejich 

vnímání spokojenosti či nespokojenosti je spojeno s jejich city a pocity. [13, s. 20] 

2.4. Teorie nesouladu 

Spokojenost zákazníka vychází teoreticky z teorie nesouladu. Podle Ing. Kozla, Ph.D. (2006) spočívá 

ve stanovení očekávání zákazníka a parametrů produktu a jeho užitku a následného srovnání se 

zkušeností s nákupem. V případě, že je zkušenost lepší než očekávání, je zákazník spokojen, v opačném 

případě je nespokojen. Je ovšem potřeba vždy brát v úvahu stupeň adopce produktu na trhu, vliv času, 

opakovanou spokojenost či nespokojenost a tendence zákazníka ke zvyklostnímu chování. [11] 
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2.5. Pociťování spokojenosti 

Spokojenost je velmi subjektivní kategorie závislá na mnoha faktorech. Každý zákazník je jedinečná 

individualita, a proto je zcela běžné, že zatímco jeden zákazník je s určitou službou naprosto spokojen, 

jinému zcela stejná úroveň poskytnuté služby spokojenost rozhodně nepřinese. Mnohdy není člověk ani 

sám přesně chopen vyjádřit, proč je spokojen nebo nespokojen. Obecně se má za to, že zákazníci 

poměřují svá očekávání se skutečným stavem, a byla–li jejich očekávání naplněna nebo dokonce 

předčena, jsou spokojeni. V opačném případě jsou realitou zklamáni. Ve skutečnosti existuje však více 

kritérií, podle nichž zle spokojenost se službou poměřovat. Tato kritéria jsou: 

1. Vztah k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena 

Jak již bylo zmíněno, doprovázejí nákup služeb vždy určitá očekávání. Lze říci, že většina 

zákazníků očekává od nákupu pozitivní zkušenost, někteří jsou ve svých očekáváních možná až 

příliš optimističtí. Samozřejmě není cílem firem (a mnohdy není ani reálné) naplnit všechna 

očekávání a přání svých zákazníků. Jde o to naplnit zákazníkova přání jak nejlépe je to možné a 

vhodné, ale určitě ne za každou cenu. 

 Zároveň platí, že pokud firma například svými prodejními sliby vzbudí v zákaznících příliš 

vysoká očekávání, je zde poměrně velká pravděpodobnost, že je nedokáže zcela naplnit a 

zbytečně tak spotřebitele zklame. Vzbuzení mírných očekávání naopak skýtá vysokou šanci na 

dosažení zákaznické spokojenosti, ale pouze za předpokladu, že si zákazník navzdory malému 

očekávání výrobek či službu vůbec zakoupí. 

2. Vztah k předchozím zkušenostem 

Provádí–li zákazník nákup, se kterým již měl v minulosti zkušenost, logicky pak minulý a 

současný zážitek porovnává. Přichází–li se zkušeností dobrou, jsou i jeho očekávání pozitivní a 

naopak. Vědět o zákazníkových zkušenostech a zejména o jejich hodnoceních je velmi 

významné. Lze pak snadněji identifikovat jeho požadavky a přizpůsobit se jim. 

3. Vztah k ceně 

Pro mnoho spotřebitelů je cena jedním z nejdůležitějších faktorů. Často se však zejména u 

některých skupin zákazníků stále setkáváme s pouhým poměřováním absolutních hodnot. Ne 

každý přemýšlí o vztahu cena – kvalita. Jistě ve všech případech neplatí, že čím je vyšší cena, tím 

je vyšší i kvalita. Ale představa mnohých zákazníků, že kvalitní věci nebo služby lze pořídit za 

mimořádně nízké ceny, je mylná. 

Nicméně je třeba brát v úvahu, že vždy budou existovat zákazníci orientovaní vysoce pro – 

cenově, stejně jako zákazníci, pro něž je prioritou vysoká kvalita, ale také mnoho zákazníků 

někde mezi. Vědět, který z faktorů cena - kvalita je pro zákazníka důležitější a o kolik ve srovnání 

s tím druhým, je velmi podstatné. Určitě bychom totiž nedosáhli spokojenosti u zákazníka, který 
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se orientuje na služby nejnižších cen, tím že bychom se ho snažili za každou cenu přesvědčit o 

tom, že cena poskytované služby je sice vyšší ve srovnání s jinými, ale že tomu odpovídá i 

vysoká kvalita. Zákazní, který hledá pouze nejnižší absolutní hodnotu ceny, totiž na velké rozdíly 

v kvalitě nevěří nebo pro něj nejsou vůbec podstatné a je spokojen pouze tehdy, má-li pocit, že 

nakoupil co možná nejlevněji. 

4. Vztah k objektivním všeobecně uznávaným normám, standardům či předpisům 

V tomto případě jsou zákazníkova očekávání a tedy i míra spokojenosti nebo nespokojenosti 

s určitou úrovní služby ovlivněna prostředím, v němž se jedinec pohybuje. Ať už jde o pracoviště, 

bydliště, příslušnost k určité věkové nebo zájmové skupině, vždy jsou zde jakési obecně uznávané 

hodnoty, normy, někdy i předpisy. Ať vědomě či nevědomě, jsou zákazníci těmito sociálními 

standardy ovlivňováni při výběru výrobku či služby. 

Existují však i normy či standardy objektivní, nespojovávané s konkrétním sociálním statutem, 

avšak všeobecné uznávané. Jde o různé normy kvality, bezpečnosti další, jejich absence může 

zákazníkovu spokojenost negativně ovlivnit. 

5. Vztah k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb 

Míru spokojenosti zákazníka lze také ovlivnit tím, zda dokážeme svou nabídku přizpůsobit 

aktuálnímu stavu jeho potřeb. Je zřejmé, že jiný přístup si bude žádat zákazník, jehož potřeba je 

pouze momentální, a jiný ten zákazník, jehož potřeba má dlouhodobý charakter. Rozeznat, o 

jakou potřebu se u potenciálního zákazníka jedná, je velmi důležité proto, abychom mu dokázali 

nabídnout odpovídající rozsah a úroveň služeb. 

6. Vztah k určitému problému a míře jeho vyřešení 

Toto je velice významný bod ve snaze o dosahování co nejvyšší zákaznické spokojenosti, a to 

zejména v sektoru služeb. Nikdo se dobrovolně nesnaží o to, aby v jeho životě bylo co nejvíce 

problémů a starostí. Nejde se jim však úplně vyhnout. Proto, je-li zde někdo, kdo je schopen a 

ochoten naše problémy vyřešit za nás, jsem velmi spokojeni a zpravidla se v případě opětovného 

výskytu problému  na danou osobu, resp. firmu s důvěrou znovu obracíme. S rostoucí konfrontací 

s problémy zvládnutí životních podmínek roste v současné době i možnost rozvoje nejrůznějších 

druhů služeb, které pomáhají tyto problémy řešit, a zároveň roste i ochota obyvatelstva za tyto 

služby platit. Dosahování spokojenosti je zde pak poměrně snadné, protože úspěšné odstranění 

zákazníkova problému je pro něj spojeno s pocitem úlevy a vděčnosti. 

7. Vztah ke druhým lidem 

Aniž si to zákazníci vždy uvědomují, ve spoustě případů rozhodování o konkrétním nákupu berou 

– ať už vědomě či podvědomě – v potaz pravděpodobný názor nebo reakci jiných lidí. Může jít o 

osoby, pro něž jsou zamýšlené výrobky či služby přímo určeny, ale i o osoby, kterých se bude 
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užívání výrobku nebo služby přímo či nepřímo týkat. Spokojenosti pak lze dosáhnout, zjistí-li 

prodejce potřeby přání všech zainteresovaných osob a bude-li se pak snažit nalézt takovou 

nabídku, která vyhoví všem. 

2.6. Stavy spokojenosti a požadavky zákazníka 

V závislosti na charakteru zákazníkova uspokojení lze rozdělit stavy spokojenosti na tyto níže uvedené: 

� Potěšení zákazníka, charakterizované tím, že vnímaná realita a poskytnutá hodnota produktu 

převyšuje původní představy a očekávání zákazníka. Takové situace jsou méně časté, ale stávají 

se. Zákazník je více než spokojen s tím, co obdržel. Jeho potřeby a očekávání byly skutečně 

překonány. 

� Plná resp. naprostá spokojenost zákazníka, dána celkovou shodou mezi tím, co zákazník 

očekával před získáním produktu a zjištěním po obdržení. Všechny potřeby a přání zákazníka 

byly nákupem a užíváním produktu uspokojena, 

� Limitovaná spokojenost, stav kdy vnímaná skutečnost není identická s původními požadavky 

zákazníka. Potřeby a přání zákazníka nejsou uspokojeny maximálně. Zákazník je uspokojen jen 

částečně. [14] 

 

Obr. č. 3 : Model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : [14] 
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Požadavky ovlivňující míru spokojenosti zákazníka podle Kana: 

• Bonbónky – malá skupina požadavků, pro které je typické, že když je zákazník nedostane nebo 

nevyužije nesníží to jeho reálnou spokojenost. Pokud je však dostane, zažije stav příjemného 

potěšení nad tím, co mu bylo poskytnuto. Mají tedy nejsilnější vliv na spokojenost zákazníků. 

• Samozřejmosti – velká skupina požadavků, které bezprostředně souvisí s plněním funkcí daného 

produktu. 

• Nutnosti – malá skupina požadavků, jejichž neplnění vede k vysoké nespokojenosti a ke ztrátě 

zákazníků. Naopak jejich plnění nemá výrazný vliv na spokojenost. Jedná se o základní kritéria 

produktu – např. legislativně stanovené požadavky. [14] 

 

 

Následující obrázek demonstruje vztah mezi spokojeností zákazníka a mírou dosažení jeho požadavků. 

 

 

Obr. č. 4 : Kanův model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [14] 
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2.7. Měření spokojenosti zákazníka 

Je prováděno pomocí indexu spokojenosti zákazníka (ACSI, ECSI). Jedná se o americký a evropský 

přístup k měření spokojenosti zákazníka.  

Spokojenost zákazníků lze měřit mimo jiné i kvantitativně. Existuje mnoho variant jak k výsledku 

dojít. Zde je uveden jeden z možných způsobů výpočtu indexu spokojenosti zákazníka.[12] 

 

Obr. č. 5 : Index spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 

 

2.8. Zjišťování míry nespokojenosti 

I. Systém stížností a návrhů 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, jen velmi nepatrná část nespokojených zákazníků dá své 

negativní pocity najevo. Ale většina těchto zákazníků je pak uspokojena „dodatečně“ poté, co je jejich 

stížnost kladně a rychle vyřízena. K tomu, aby zákazníci v co největší míře v situacích, které nejsou podle 

jejich představ, dávali svou nespokojenost najevo, může sloužit systém stížností a návrhů. Tento systém 

by měl z pohledu zákazníka fungovat jednoduše a rychle a zákazník by měl mít k němu snadný přístup. 

Může jít o různé bezplatné telefonní linky - tzv. call centra, e-mailovou adresu nebo sekci na webové 

stránce firmy, kam se mohou zákazníci se svými stížnostmi kdykoli obracet. O něco zastaralejší, ale jistě 

stále funkční, může být dobře známá kniha přání a stížností. 

Informace získané prostřednictvím tohoto systému jsou pro firmy bezesporu velmi cenné, jsou totiž 

zdrojem mnoha nápadů a podnětů a umožňují také rychlé řešení konkrétních problémů konkrétních 

zákazníků. 

II. Fiktivní nakupování 

Tento způsob zjišťování spokojenosti zákazníků je velmi účinný a poskytuje informace tzv. z první 

ruky. Fiktivní nakupování (nebo také mystery shopping) spočívá v tom, že buď najatá osoba nebo některý 

člen vedení společnosti předstírá u dané společnosti nákup a může tak vše vidět z pohledu zákazníka. 

Firma tak může získat informace o způsobu prodeje, chování personálu, ale také o způsobech řešení 

problémů, a může tak snadno odhalit možné příčiny nespokojenosti zákazníků. 

Istz = (Iss + k * Isv) / k+1   Kde: 
     Isz…………index spokojenosti zákazníka 
Iss = suma Wis * Si (suma Wis = 1)  Iss…………index spokojenosti zákazníka se znaky služeb 
     Isv…………index spokojenosti zákazníka se znaky výrobků 
Si = suma Six/x    k…………...konstanta vyjadřující poměr mezi důležitostí znaků výrobků a služeb 
     x…………....celkový počet hodnotících znaků 
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III. Analýza ztracených zákazníků 

Stane- li se, že zákazník přestane u firmy nakupovat, je důležité znát důvod. Může to být prostě proto, 

že přestal daný produkt nebo službu potřebovat, ale také proto, že byl s něčím nespokojen a rozhodl se 

tedy přejít ke konkurenci, která z jeho pohledu nabízí lepší servis. 

Pravidelné vyhodnocování podílu ztracených zákazníků pak může společnosti signalizovat rostoucí 

nebo klesající míru spokojenosti jejích zákazníků. 

Ať už si vyberou jakýkoliv způsob, mely by firmy zákaznickou spokojenost pravidelně vyhodnocovat 

a srovnávat v čase. Ovšem nestačí jen získat potřebné informace, ale je nutné umět na ně také správně 

zareagovat, tzn. umět stížnosti a problémy řešit rychle a konstruktivně. Jen tak lze dosáhnout toho, že se 

míra spokojenosti zákazníků bude zvyšovat. 

2.9. Hodnota pro zákazníka 

Jednou z nejdůležitějších zásad při implementaci řízení vztahů se zákazníky je porozumění 

hodnototvornému procesu zákazníka. Jde o proces, při němž zákazník uspokojuje své potřeby a přání. Jen 

v případě, že společnost ví, jakým způsobem si zákazník pro sebe hodnotu vytváří, lze vzájemné vztahy 

účinně rozvíjet, což je podstatou přístupu CRM. Přičemž je třeba zdůraznit, že hodnotu nepředstavuje jen 

samotný produkt nebo služba zákazníkem zakoupená, ale že „hodnota vzniká v rámci každé výměny mezi 

zákazníkem a společností“. [16] 

Zákazníci často neposuzují hodnotu a náklady produktu na jeho pořízení přesně nebo objektivně – 

jednají na základě tzv. vnímané hodnoty.  

Zákazníci vnímají hodnotu určitého řešení vzhledem k tomu, nakolik je pro ně dané řešení relevantní 

a reálné – posuzují výhody, jež jim přináší vyjádřené v podobě peněžního zisku nebo úspory výdajů, 

časové náročnosti nebo toho, zda existují jiná možná řešení. 

„Vyšší hodnota pro zákazníka by měla zároveň znamenat vyšší hodnotu firmy“. [17] 

2.10. Spokojenost versus loajalita 

Spokojenost je chápána jako postoj či názor na určitou záležitost, věc nebo činnost, zatímco loajalita 

je již formou konkrétního chování. 

2.11.  Loajalita 

Loajalita je procesem, který se musí budovat. Tak, jako mají podniky zájem o loajální zákazníky, 

kteří se budou pro výrobky nebo služby vracet, tak je i pocit sounáležitosti zaměstnanců k firmě 

předpokladem růstu a prosperity, a to jak firmy samotné tak i jejich zaměstnanců. 
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2.12.  Zákaznická loajalita 

Potencionální zákazníci představují takzvané „money losers“ – na získávání nových zákazníků proto 

firmy vynakládají značné prostředky a mnohdy se obě strany rozejdou ještě před uskutečněním prvního 

nákupu nebo bezprostředně po prvním nákupu. Může to být způsobeno mimo jiné i tím, že se firma 

zaměří na nesprávnou cílovou skupinu. 

Většina společností investuje stále více peněž do získávání nových zákazníků, než do udržení 

stávajících. Mnoho firem si totiž ještě neuvědomilo, že loajalita zákazníků se stala ekonomickou 

nezbytností významným faktorem růstu jejich zisků a dlouhodobé prosperity. 

Velký důraz kladou zákazníci na zkušenost s používáním výrobku nebo využíváním služby a  

poskytováním samotných služeb zákazníkům mají větší vliv na jednotlivé zákazníky než kterýkoliv jiný 

komunikační nástroj, což by si měly firmy uvědomit. 

Důležité tedy je, aby organizace dosahovala spokojenosti v oblastech, které jsou pro ni podstatné. 

Uspokojovat potřeby všech není tak snadné, a proto by měla mít každá organizace vytyčené cílové 

zákazníky a na ty se řádně zaměřit. 

2.13.  Řízení vztahů se zákazníky 

„V řízení vztahů se zákazníky je motorem určujícím směřování společnosti vztah se zákazníkem. 

Tento přístup je založen na kooperativním vztahu mezi společností a zákazníkem. Budováním takového 

vztahu získávají obě strany.“ [16] 

„Koncept řízení vztahů se zákazníky – také nazýván CRM (Customer Relationship Management) – je 

poměrně novou stále se vyvíjející marketingovou oblastí. Tak, jak se měnilo pojetí marketingu a jak se 

zároveň měnily potřeby firem a situace v oblasti obchodování, bylo jen otázkou času, díky se objeví 

„myšlení zaměřené na zákazníka, které se velmi hodí do současného světa protkaného mnoha obchodními 

kontakty.“ [16] 

Udržovat a pěstovat si zákazníky je v dnešní době ze  všeho to nejdůležitější. Každá firma by proto  

měla neustále monitorovat úroveň zákaznické spokojenosti, aby bylo možné zaznamenat zlepšení a 

zpozorovat problémy. 

Drayton Bird ve své knize Commonsense Direkt Marketing věří, že předmětem podnikání by mělo 

být: lokalizovat potenciálního zákazníka (prospect), přeměnit ho ve svého skutečného zákazníka 

(customer) a časem si ho zavázat jako přítele (friend). Podobně jako když se snažíte potěšit přítele něčím 

zajímavým, měli byste tak přistupovat i ke svému zákazníkovi. [18] 
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Příkladem úspěšné CRM metody v hudební oblasti jsou např. kluby, jejichž stálí (VIP) členové jsou 

za věrnost odměňováni slevovými kupóny na koncerty či na nákup CD a DVD titulů. 

2.14. Znaky spokojenosti 

Znaky spokojenosti rozumíme měřitelné (kvantitativní – např. výkon, rychlost) a neměřitelné 

(kvalitativní – např. chuť, módnost, pohodlí) znaky produktu zajišťující, že požadavky zákazníků budou 

splněny a přímo podmiňující míru jejich vnímání daného výrobku nebo služby. Neznamená to však, že 

znaky spokojenosti budou zároveň technickými parametry produktu. Správné určení znaků spokojenosti 

musí být provedeno ještě před začátkem vlastního měření. 

V zásadě existují dva přístupy k identifikaci požadavků zákazníků a znaků spokojenosti: 

a) Metoda rozvoje znaků jakosti 

Účastníky této metody jsou zaměstnanci organizace, kteří jsou vyzváni, aby definovali požadavky 

zákazníků (resp. znaky jejich spokojenosti). Tato metoda je nenáročná na zdroje, náklady a dá se 

rychle aplikovat, oproti tomu je méně objektivní. Opírá se o brainstorming. 

b) Metoda naslouchání hlasu zákazníka 

Tato metoda je objektivnější. Pracuje se zde se vzorkem současných, potenciálních zákazníků, ať 

už vlastních či konkurence 

 

 

Tab. č. 12 : Základní typy metod naslouchání hlasu zákazníků 

 

MNHZ Výhody Nevýhody 

 

Dotazníková metoda 

- jednoduchost aplikace 

- nízká náročnost na zdroje 

- nevýhody související s metodami nepřímého sběru dat 

- málo objektivní 

 

Přímá interview 

- výhody související s přímými 

metodami sběru dat 

-        vysoce objektivní 

- nenáročná na zdroje 

- méně efektivní než ohniskové skupiny 

Diskuze v ohniskových 

skupinách 

- výhody související s přímými 

metodami sběru dat 

-        efektivnější než přímá interview 

- nutnost opakování, pokud se znaky Spokojenosti 

nepodaří definovat napoprvé 

 

Metoda kritických 

událostí 

- výhody související s přímými 

metodami sběru dat 

-       vysoce objektivní 

- zdrojově nenáročná 
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2.15. Tvorba dotazníku 

Pro mou bakalářskou práci jsem si z metod vzorkování zákazníků vybrala metodu úsudkovou, jejíž 

výběr závisí na úsudku těch, kteří vzorkování realizují. Tato metoda je snadno realizovatelná, méně 

náročná na zdroje, avšak spolehlivost jejich údajů může být nižší. 

Při tvorbě dotazníku velice záleží na výběru metody sběru dat, která je důležitým krokem při tvorbě 

metodiky měření spokojenosti zákazníků. Tento výběr závisí především na rozsahu výběru respondentů, 

na požadavcích na návratnost dotazníků, na uvolněných zdrojích pro měření vrcholovým vedením, a na 

technických možnostech organizace, která sběr zajišťuje. 

V této práci tedy použiji metodu přímého pohovoru a metodu elektronické pošty. Obě tyto metody se 

vykazují vysokou odezvou respondentů. Navíc metoda elektronické pošty je rychlá a umožňuje také 

možnost okamžitého vyhodnocení výsledků. 

Pro formát dotazníku použiji kombinaci check listů (ano, ne), verbálního formátu (velmi spokojen, 

spokojen…) a numerického formátu (škály) pro větší vypovídací schopnost. 

 

Typy otázek – kontaktní otázky, otázky zaměřené na hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými     

znaky, všeobecné otázky segmentace respondentů 

•••• Otevřené - volné (aby se mohli respondenti volně vyjádřit) 

•••• Polootevřené -  varianta s otevřeným koncem 

•••• Uzavřené - alternativní (ano/ne), výběrové (více možností) 
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3. Metodika výzkumu 

Obr. č. 6 : Etapy výzkumu 

 
Zdroj: [19] 

3.1. Přípravná fáze 

Problém 

Mikroregion Rožnovsko je oblast s nízkou nabídkou hudebních akcí a současně prostory pro produkci 

„živé hudby“ nejsou dostatečně a efektivně využívány. Občané tohoto regionu proto raději volí návštěvu 

jiného města. Chybí zde informovanost občanů o všech akcích konaných na Rožnovsku na webových 

stránkách (většinou se vyskytují plakáty).  

Příležitost 

Na Rožnovsku se nachází velké množství lidí, kteří mají zájem o poslech živé hudby. Změna 

vystupujících interpretů či skupin by byla na Rožnovsku uvítána i za cenu možného zvýšení vstupného. 

Velkou příležitost zde naskýtá nově zastřešený zimní stadion na Bučiskách v Rožnově pod Radhoštěm, 

kde by se mohly realizovat i větší (náročnější) hudební akce. S využitím internetu je možné dosáhnout 

lepší informovanosti o realizovaných hudebních akcích. Zajištěním rozvozu prostřednictvím autobusové 

dopravy po skončení hudebních akcí, by se docílilo jejich vyšší návštěvnosti. 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je provedení analýzy současné situace na Rožnovsku a změření úrovně spokojenosti 

obyvatel s možnostmi hudebního vyžití v tomto mikroregionu.  

Obsah výzkumu 

• Celková spokojenost obyvatel s možnostmi hudebního vyžití 

• Spokojenost s cenou vstupenky 

• Spokojenost s dostupnými žánry hudby 

• Spokojenost s konkrétními interprety a skupiny, které se v tomto mikroregionu vyskytují 

• Spokojenost s místem realizace „živé hudby“ 

• Zjištění důvodu nespokojenosti s místem realizace „živé hudby“ 

• Zjištění intervalu návštěv koncertů/festivalů 

• Hodnocení demografických faktorů, které mají vliv na odpovědi respondentů 

Stanovení 
problému, 
stanovení 

Sestavení 
plánu 

výzkumu 

Návrh 
vzorku 

= 

Sběr 
dat 

Analýza 
dat 

Závěrečná 
zpráva 
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Rámcové hypotézy výzkumu 

č. 1)  Obyvatelé mikroregionu Rožnovska jsou víceméně nespokojeni s možnostmi hudebního  vyžití 

č. 2)  Občané Rožnovska zde postrádají „rock“ 

č. 3)  Je zde nízká vytíženost zařízení pro realizaci živé hudby 

č. 4)  Vliv známých či přátel je významným faktorem při rozhodování o návštěvě koncertu živé hudby 

č. 5)  Faktor „Vzdělání“ má vliv na interval návštěv produkcí živé hudby 

č. 6)  Obyvatelé Rožnovska by uvítali změnu skupin či interpretů  

Plán výzkumu  

a) Typy údajů 

- Primární –  na základě písemného dotazování obyvatel mikroregionu (viz. příloha č. 1) 

- Sekundární –  za účelem zjištění současné situace na trhu; získány na základě interních záznamů 

T-klubu, tiskové materiály (Spektrum Rožnovska, Kam za kulturou), propagační brožury, www 

stránky, interní materiály z informačního centra, zpravodaje měst a obcí, interní materiály 

vybraných restauračních zařízení. 

b) Způsob sběru údajů 

Metoda: osobní dotazování, elektronickou poštou (obě tyto metody mají vysokou odezvu) 

Forma: dotazník – má nízkou náročnost na zdroje, je jednoduše aplikovatelný 

Období dotazování:  od 23.2. do 9.3 2008 

Místo dotazování: Rožnov pod Radhoštěm 

Tazatel: Lucie Chobotová 

Základní soubor: obyvatelé mikroregionu Rožnovska  

Výběrový vzorek: ženy i muži ve věku od 15ti let výše   

Velikost souboru: 200 respondentů (doporučený rozsah) 

Technika výběru vzorku: nereprezentativní výběr – technika vhodného úsudku (snadno                                          

realizovatelná, méně náročná na zdroje) 

Počet otázek: 21 otázek 

Vyhodnocení otázek: na základě stanovených prvotních hypotéz a dalších předpokladů              

v procentuálním vyjádření 

c) Stanovení plánu rozpočtu 

      Na základě vlastní úvahy jsem stanovila rozpočet maximálně do výše 5.000,-Kč. 
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3.2. Realizační fáze 

Realizace výzkumu proběhla v termínu od 23.2 do 7.3 2008 v Rožnově pod Radhoštěm. Celkem 

odpovědělo 200 respondentů, čili velikost výběrového souboru byla dodržena. Záměrem bylo získat co 

nejvíce respondentů mladších věkových skupin a přibližně stejné rozdělení souboru podle pohlaví.  

Celkem odpovědělo 51% žen a 49%  mužů. Největší věková kategorie (28% respondentů) 

představovala třídu od 15 – 20 ti let, následně pak 21% dotázaných ze skupiny 21 -29 let, 22% 

respondentů bylo ze skupiny 30 – 39 let, 20% dotázaných z věkové kategorie 40 – 49 let a nejmenší 

skupinou byli lidé ve věku 50 – 59 let (10%). 

Rozdělení podle vzdělání představovalo 49% respondentů se středoškolským vzděláním, dále pak 

16% dotázaných se základním vzděláním, 14% s vysokoškolským vzděláním a 12% osob s výučním 

listem. 

V  kategorii příjmu uvedlo 45%, že nemají příjem, druhou velkou skupinou byli lidé, kteří mají příjem 

od 15 001 – 20 000 Kč (21%), nejmenší kategorie v počtu 10% jich má příjem do 10 000 Kč.  

Až 70% z dotázaných bydlí v Rožnově pod Radhoštěm, ostatní obce byly zastoupeny několika málo 

procenty. 

Získaná data byla vyhodnocena prostřednictvím softwaru MS Office Excel. 

 

1.  Problémy vzniklé při realizaci projektu nebo výzkumu  

• Malá ochota občanů Rožnovska vyplnit dotazník (týkající se hlavně občanů středního věku      

30-40 let) 

• Dotazník je složitější – je zde  mnoho otevřených otázek 

• Někteří občané si nepřečetli otázky a způsob jejich hodnocení 

• Hudba je specifická, nedá se přesně „zaškatulkovat“ a z toho vyplývá i nejednotnost respondentů 

při uvádění žánru určité hudby 

 

2.  Skutečný rozpočet: 

Dotazník    papír, tisk……………………….…..1.000 Kč 

Doprava do města Rožnov p. R.  jízdenky autobusu…………………...  240 Kč 

Náklady obětované příležitosti  (1 hod.= 60 Kč, 42 hodin) ………….2.520 Kč 

Celkem rozpočet               3.760 Kč 
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4. Analýza spokojenosti obyvatel s možnostmi hudebního vyžití 

4.1. Průzkum současné situace mikroregionu Rožnovska 

V této kapitole se budu zabývat místem realizace produkce hudebních událostí, dostupným žánrem, 

vyskytujícími skupinami či interprety a také průměrnou cenou vstupenky za hudební produkci daného 

žánru. 

Budu tedy zkoumat, jak často se vyskytují hudební události dle typu zařízení, ve kterých se konají, na 

jakých konkrétních místech a ve kterých měsících v roce. 

Zajímá nás také, jaký žánr je na Rožnovsku nejvíce zastoupený, jak často se daný žánr objevuje 

v jednotlivých měsících a v jakých konkrétních zařízeních se žánr vyskytuje. 

Zjišťujeme také, kteří žánroví interpreti či skupiny se zde nejčastěji vyskytují.  

Jako poslední hledisko, které budeme zkoumat, je členění hudebních produkcí dle typu akce a také 

budeme zjišťovat průměrnou cenu za vstupenku na daný typ akce. 

4.1.1. Členění podle místa realizace hudebních událostí 

Hudební události se konají převážně v kulturním zařízení (až 56%). Tato kategorie obsahuje 

především kluby, kulturní domy, umělecké a základní školy, Valašské muzeum v přírodě a pod. 

V pohostinství se vyskytují hudební události méně (35%), avšak stále má tento typ zařízení 

dostatečný podíl. V kategorii „Jiné“ se vyskytují hudební události zřídka ( pouze 9%). Do této kategorie 

byly zařazeny především kostely, kapličky,  střelnice na Dolních pasekách v Rožnově p. Radh. a pod. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 2) 
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I. Vybraná místa realizace hudebních událostí v kategorii „Pohostinství“  
 

Nejvíce hudebních akcí se koná v pohostinství Koliba pod Horů (29%), kde hrají převážně cimbálové 

muziky, dále pak v Restauraci Písečná (18%), kde hrají interpreti rocku, folku a lidové hudby 

k příjemnému posezení.  

Nejméně akcí je  v pohostinství Valašský šenk (1%), kde se zřídka objevuje cimbálová muzika a ve 

vigantickém Pohostinství Tatra (1%), kde se pořádají koncerty.  

(Graficky znázorněno v příloze č. 2) 
 
 
Obr. č. 9 
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Z tohoto grafu je zřejmé, že živá hudba se zde hraje převážně v lednu a prosinci. Některá 

pohostinství, jako je Ograrův dvůr, Koliba pod Horů, Koliba Kordulka a Restaurace Písečná hrají po celý 

rok. 
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II. Vybraná místa produkce hudebních akcí v kategorii „Kulturní zařízení“ 
  

Nejvíce hudebních událostí se pořádá v T-klubu, kde hrají dýdžejové každý týden. Dále se mnoho 

akcí odehrává v City klubu, který byl nedávno vybudován na Jižním městě. Nejmenší četnost pořádaných 

hudebních produkcí má Koupaliště Rožnov, kde se pořádají hudební akce pouze v létě. Také Janíkova 

stodola nebyla v uplynulém roce dostatečně využívána k hudební produkci kvůli rekonstrukcím, které na 

ní probíhaly. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 2) 
 
 
Obr. č. 11 

 
 
 

Tento graf  vypovídá o tom, jak byly hudební události zastoupeny v jednotlivých měsících v roce 

2007 ve vybraných zařízeních. Nejvíce událostí bylo v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu. Téměř po 

celý rok pořádají akce Dřevěné městečko, T-klub, VRAH a ZUŠ. 
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III. Vybraná místa produkce hudebních událostí v kategorii „Jiné“ 
 

Největší zastoupení v této kategorii má jednoznačně kostel Všech Svatých v Rožnově pod Radhoštěm 

(18%), kvůli velmi dobré akustice. Je zde možné slyšet převážně vážnou hudbu. Dále pak chrám 

Navštívení Panny Marie v Zašové a následně garáže v Rožnove, kde se setkáváme pouze s rockovou 

hudbou (obě lokality shodně po 11 %). 

(Graficky znázorněno v příloze č. 2) 
 
 
Obr. č. 13 

 
 
 

Graf č. 13 nám říká, že nejčastěji se pořádají koncerty březnu, dubnu a v prosinci, kdy koncem března 

a začátkem dubna se oslavují Velikonoce a s tím spojené znovuzrození Krista. V prosinci bývají adventní 

koncerty. V průběhu roku pořádají koncerty především kostelík Svaté Anny ve Valašském muzeu 

v přírodě, chrám Navštívení Panny Marie v Zašové a evangelický kostel v Rožnově. 
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4.1.2. Členění podle druhu žánru 

V mikroregionu Rožnovska se vyskytuje nejvíce žánr rock (27%) a dále pak lidová hudba (19%). 

Tato oblast je proslulá udržováním lidových tradic a tudíž je zde velká váha přikládána lidové hudbě 

hrané zejména ve Valašském muzeu v přírodě. Folk tvoří také nemalé procento (17%), jelikož má velice 

blízko k hudbě lidové. Naopak velmi malé procento je zde tvořeno jazzovou (1%) a country muzikou 

(1%), která si zde bohužel své místo ještě nenašla. 

(Graficky znázorněno v příloze č.3 ) 
 
 
Obr. č. 15 

 
 

Z grafu č.15, který prezentuje vyskytující se žánry v jednotlivých měsících, vyplývá, že téměř 

všechny žánry se zde vyskytují v průběhu roku, výjimkou jsou Jazz a Country. 
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I. Výskyt žánru ve vybraných zařízeních 
 
 
Obr. č. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento graf představuje výskyt žánru ve vybraných zařízeních. V Dřevěném městečku se pořádají 

nejvíce akce lidové hudby, ve Valašské dědině – Na Stráni pak koncerty rocku.  

Společenský dům je charakteristický především folkovou, country a lidovou hudbou a dále pak i 

world music.  

V T-klubu se vyskytuje nejvíce elektronická hudba, rock a pop. City klub hraje pouze elektronickou 

hudbu a rock.  ZUŠ (Základní umělecká škola) pak vyniká pouze vážnou hudbou. 

4.1.3. Členění podle interpretů a skupin 

Vyskytující se interpreti a skupiny pocházejí z mikroregionu Rožnovska nebo blízkého okolí. Skupiny 

Navalentym, Speedy, Mňága a Žďorp a Rivieras, Docuku hrají především rock, folk a pop. Skupiny 

ČSTV, Černí berani a Akustik Rauš hrají především rock. Skupina Žamboši a Beáta Bocek hrají převážně 

folk a country. 

(Graficky znázorněno v příloze č.4 ) 
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4.1.4. Členění podle typu akce 

V tomto mikroregionu se nejvíce se vyskytuje kategorie „Vystoupení“ (49%), která obsahuje 

především vystoupení interpretů či skupin v pohostinství, vystoupení cimbálových muzik a souborů ve 

Valašském muzeu v přírodě. 

Kategorie „Jiné“ (30%) zahrnuje především interprety (dýdžeje) v  klubech. „Koncert“  se zde pořádá 

méně a podílí se tedy 19 %,  „Ples“ pak už jen 2 %. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 5) 
 
 
Tab. č. 13    Průměrná cena žánru hudebních událostní na Rožnovsku  v roce 2007 (v Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z celkového průzkumu vyplývá, že zařízení pro pořádání hudebních událostí jsou využívána 

neefektivně. 
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Pro produkci lidové hudby a folku je vhodné Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě, 

Janíkova stodola pro žánr country a folk a Valašská dědina pro produkci všech druhů koncertů. 

Společenský dům je rovněž vhodným místem pro pořádání všech druhů koncertů a kostel Všech Svatých 

je ideálním místem pro produkci vážné hudby. 

Žánr Jazz a country není v nabídce hudebních produkcí téměř vůbec zastoupen. 

Výsledky provedeného průzkumu mohou být částečně  ovlivněny případnou nekompletností 

získaných informací o hudebních událostech v mikroregionu Rožnovska. 

Použité informace byly přejaty ze zdrojů: informační brožura KAM?, Spektrum Rožnovska, interní 

materiály T-klubu, interní materiály z Informačního centra, zpravodaje měst a obcí, interní materiály 

vybraných restauračních zařízení a webové stránky. 

4.2. Vyhodnocení marketingového výzkumu dotazníkovým šetřením 

Tato analýza je provedena pomocí dotazníkového šetření  na výběrovém souboru 200 respondentů, 

v Rožnově pod Radhoštěm. Tato kapitola obsahuje shrnutí výsledků z dotazníků a jejich interpretace. 

V této části se budu zabývat především celkovou spokojeností obyvatel s možnostmi hudebního vyžití, 

spokojeností s dostupnými žánry hudby, spokojeností s místem realizace „živé hudby“ a zjištěním důvodu 

případné nespokojenosti s daným místem, zjištěním intervalu návštěv produkce hudebních akcí, 

spokojenost s cenovou výší vstupenky na koncert, hodnocením faktorů, které mají vliv na rozhodování při 

návštěvě hudebních událostí a dále také různé závislosti odpovědí na demografických údajích. 

4.2.1. Měření celkové spokojenosti občanů Rožnovska 

Žádný z respondentů neuvedl, že je velmi spokojen s celkovými možnostmi hudebního vyžití na 

Rožnovsku. Spokojeno je pouze 18,5%. Velkou skupinu tvořili „Spíše spokojení“ lidé (41%). Další 

kategorie byla tvořena „Spíše nespokojených“ respondentů (27%). Následující skupinou jsou 

„Nespokojení“ (8,5%). Vyskytla se zde i méně početná kategorie „Velmi nespokojených“, která tvoří  

5%. 

(Graficky znázorněno v příloze č.9) 
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I. Vliv věku na hodnocení spokojenosti 
 
Obr. č. 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento graf reprezentuje závislost věku na hodnocení spokojenosti. V celkovém měřítku jsou lidé na 

Rožnovsku spokojeni s možnostmi hudebního vyžití. 

Vysoká nespokojenost (9,09%) a Vyšší nespokojenost (14,55%) převládá zejména u věkové skupiny 

15 -20 let. Nespokojení (18,6%) jsou především ve věku 40-49 let. Také věková kategorie 50 – 59 let je 

dosti nespokojená (30%) až vysoce nespokojená (10%).  

4.2.2. Měření spokojenosti s druhem žánru na Rožnovsku 

I. Nejoblíbenější žánr v mikroregionu 

Nejpreferovanější žánr na Rožnovsku se projevil rock s celými 53%,  následně pak  pop s 28% a 

elektronická hudba s 22%. Jedním z mnoha důvodů proč se umístil rock na prvním místě v oblíbenosti 

žánru, může být  jeho častá produkce a také velká oblíbenost na Rožnovsku. Rock také tvoří dosti širokou 

hudební kategorii, která v sobě obsahuje další podstyly, což může být další příčina preferovanosti tohoto 

stylu. Pop je taktéž velmi rozsáhlá kategorie hudby, do níž patří všechny zmíněné styly, pokud jsou jejich 

interpreti dostatečně populární. 

Elektronická hudba je nově vzniklý styl, ve kterém se mísí jednotlivé kategorie hudby,  který se  stal 

velmi oblíbeným žánrem zvláště u mladých lidí. 

Naopak velice málo upřednostňovaná hudba se jeví překvapivě jako lidová s 51%, u nichž většina 

respondentů měla na mysli hudbu dechovou. Velmi početnou skupinou se objevil žánr country s 39%, 

jazz s 31% a Vážná hudba s 30,5%, jejichž respondenti uvedli,že zmíněné styly neposlouchají téměř 

vůbec. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 7) 
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II. Nejpostrádanější hudební styl na Rožnovsku 

Občané tohoto mikroregionu by uvítali poslech rockové (31%) a elektronické hudby (25%). Také 

13% pro pop a 7% pro jazz a folk nejsou až tak zanedbatelné skupiny, o které by se mohla rozšířit  

hudební nabídka žánrů na Rožnovsku. Z elektronické hudby je pak nejpostrádanější podstyl drum&bass 

s 36,7% a hip-hop s 28%. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 10) 

 
III. Měření podobnosti odpovědí u žánrů podle věkové skupiny do 29 let a kategorie od 30– 59 let 

Podle statistických metod F-test, t-test jsem zkoumala podobnost odpovědí na hodnocení jednotlivých 

žánrů u věkové skupiny do 29 let a věkové kategorie do 59 let. Podobnost odpovědí se prokázala u žánru 

folk, country, lidová hudba a vážná hudba. Respondenti obou věkových kategorií hodnotili tyto styly 

podobně. U ostatních žánrů se podobnost odpovědí neprokázala. 

4.2.3. Měření postoje obyvatel Rožnovska ke změně v nabídce hudebních skupin či 

interpretů 

Názor na změnu v nabídce hudebních skupin a interpretů je překvapivý oproti hodnocení celkové 

spokojenosti. 42 % občanů by uvítalo změnu, 31% má neutrální postoj a celých 20% je jednoznačně pro 

změnu v nabídce. Pouhých 5% dotázaných by neměnilo dosavadní nabídku a 2% respondentů je zásadně 

proti změně dosavadní nabídky. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 11) 

 

I. Měření závislosti mezi věkem a postojem ke změně v nabídce hudebních interpretů či skupin 

Statistickou metodou Anova jsem zkoumala závislost mezi věkem a postojem ke změně v nabídce 

hudebních interpretů či skupin, kde se závislost potvrdila.  
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II. Vliv věku na hodnocení změny nabídky hudebních událostí 
 
Obr. č. 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tento graf demonstruje závislost věku na hodnocení změny nabídky hudebních událostí. Všechny 

věkové skupiny by uvítaly změnu v nabídce hudebních interpretů či skupin na Rožnovsku. Věková 

skupina od 15–20 let se vyjádřila s 38,2% pro změnu, následně 32,2% respondentů z této skupiny uvedlo, 

že by si rozhodně přáli změnu. Kategorie ve věku od 21–29 let je pro změnu s 38,1% a pro jednoznačnou 

změnu s 28,6 %. Obě věkové skupiny stále aktivně navštěvují hudební události, a proto jim také není 

úplně jedno, kteří interpreti a skupiny se v tomto mikroregionu nachází. 

Věková kategorie od 30–39 let ohodnotila vítanou změnu nabídky a neutrální postoj k nabídce stejně - 

41,9%. Lidé ve věku od 40 do 49 let hodnotí jako pozitivní změnu s 50% a zároveň mají neutrální postoj 

k této změně s 32,5%. 

Věková skupina od 50 do 59 let by uvítala změnu s 50%  a neutrální postoj ke změně má 40% 

respondentů. 

Poslední tři skupiny respondentů mají sklon k mírné pasivitě a strnulosti v oblasti změny hudební 

nabídky. Tito lidé se pravděpodobně příliš neúčastní hudebních událostí na Rožnovsku. 

 

III. Měření závislosti mezi vzděláním a postojem ke změně v nabídce hudebních interpretů či 
skupin 

      Statistickou metodou Anova jsem zjistila, že existuje závislost mezi vzděláním a postojem ke 

změně v  nabídce hudebních interpretů či skupin. 
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4.2.4. Měření spokojenosti s místem realizace hudební produkce 

I. Častý poslech živé hudby podle místa realizace hudební události 

Obyvatelé Rožnovska poslouchají nejčastěji hudbu na koncertu či festivalu. Toto místo je lákavé svou 

nabitou atmosférou a také je zde možnost poslechnout si více skupin či interpretů za jeden večer. Pro toto 

místo se vyjádřilo 43,5% z dotazovaných. 

V pohostinství si poslechne velmi často hudbu  pouze 14% respondentů. Mnozí respondenti si možná 

neuvědomili, že na Rožnovsku hraje často živá hudba v pohostinstvích ve formě cimbálových muzik. 

Pouhých 7% z dotázaných uvedlo, že poslouchají velmi často hudbu v kulturních zařízeních. 

Kulturním zařízením je míněno především společenské domy, kluby a školy. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 13) 

 
II. Oblíbenost vybraných míst konání podle věku 

 
Obr. č. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tento graf představuje oblíbenost vybraných míst, kde se konají hudební akce na Rožnovsku. Věková 

skupina 15-20 let upřednostňuje Restauraci Písečnou (13,5%), která je proslulá Gulášovými a Pivními 

dny, Zvěřinovými hody a Svatomartinským vínem. Lidé ve věku 21–29 let mají v oblibě Včelín (12,6%), 

kde je příjemné venkovní posezení. Přes léto zde hraje pravidelně i hudba. 

Občané věkové kategorie 30-39 let preferují místa s velkým prostorem jako je Stadion Bučiska 

(12,3%), který je nově zastřešený a skýtá tudíž velké možnosti pořádání náročnějších akcí. Dále pak 

Stadion TJ Horní Paseky (12,3%), který se využívá především jako fotbalové hřiště. V minulosti se zde 

pořádaly akce rádia Orion. Již zmiňovaná Restaurace Písečná (12%) je též oblíbeným místem této věkové 

kategorie. 

Oblíbenost místa konání akce podle věku
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Obyvatelé Rožnovska ve věku od 40 do 49 let mají jednoznačně v oblibě Valašské muzeum v přírodě 

(14,7%). Toto místo je velmi známé jako muzeum lidových, dřevěných staveb, pořádáním festivalů 

lidových tanců a také předvedením lidových zvyků a tradic u nás i ve světě. 

Věková skupina 50–59 let nijak neinklinuje k určitému místu, avšak dalo by se říci, že má v oblibě 

také Valašské muzeum v přírodě (17,2%). 

 
III. Neoblíbenost vybraných míst podle věku 
 
Obr. č. 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V tomto grafu je více než jasné, že věková kategorie 15 -20 let nechodí do kostela (13,6%). 

Respondenti uvedli, že nejsou věřící anebo zde nechodí kvůli žánru vážné hudby, která se zde hraje. 

Občané ve věku 21–29 let nemají v oblibě Kino Panorama (17,1%), většina z nich kvůli špatné akustice, 

nepohodlných sedačkách a celkově stísněnému prostředí. 

Věková skupina 30–39 let (16,2%) a kategorie 40–49 let (17,8%)uvedla jako špatné místo pro 

realizaci hudby Kino Panorama  ze stejných důvodů jako předchozí skupina a dále Tenisové kurty 

v parku v Rožnově kvůli hlučnému, neudržovanému prostředí a kvůli typu lidí, kteří se zde vyskytují. 

Obyvatelé mikroregionu ve věku od 50–59 let se příliš nevyjadřovali k neoblíbenosti určitého místa. 

Můžeme však říci, že mezi jejich neoblíbené patří Restaurace Harcovna (17,5%), kde se pořádají koncerty 

víceméně pro mladší a také zakouřené prostředí neláká tuto generaci k návštěvě takového místa. Dále pak 

Kino Panorama a Tenisové kurty opět nejsou oblíbené z již uvedených důvodů. 
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4.2.5. Měření spokojenosti intervalu návštěv hudebních událostí 

I. Zjištění intervalu návštěv produkce živé hudby 

52% respondentů uvedlo, že navštěvují hudební akce 1x za půl roku. 28% z dotázaných navštěvují 

hudební události 1x za rok. Pouhých 13,5% navštěvuje produkci hudby 1x za měsíc.  

Z toho vyplývá, že obyvatelé Rožnovska si raději počkají na koncert či festival, který se nepořádá 

často. V pohostinstvích se zdržuje jen menšina z dotázaných. Kulturní zařízení bývají také málo 

navštěvována.  

Výsledek může být ovlivněn odpovědí respondenta, který si neuvědomil, že navštěvuje pohostinství, 

nebo kulturní zařízení častěji než 1x za rok případně 1x za půl roku, ve kterém hraje hudba. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 14) 

 
II. Měření závislosti mezi faktorem „Vzdělání“ a intervalem návštěv hudebních akcí 

Podle statistické metody Anova, byla zjištěna závislost mezi vzděláním a intervalem návštěv. 

 
III. Měření závislosti mezi faktorem „Příjem“ a intervalem návštěv hudebních produkcí 

Závislost mezi příjmem a intervalem návštěv hudebních produkcí byla prokázána pomocí statistické 

metody Anova. 

 
IV. Měření závislosti mezi faktorem „Věk“ a intervalem návštěv hudebních událostí 

Tato závislost byla zkoumána pomocí statistické metody Anova, která se nepotvrdila. 

4.2.6. Zjištění ochoty respondentů navštívit hudební akci v závislosti na ročním období 

Většina respondentů by byla ochotna navštívit hudební událost v jakémkoliv ročním období, pokud 

by byl zajištěn objekt pro případ nepříznivého počasí a hrál se jejich oblíbený žánr.  

88,5% respondentů preferuje léto, protože je ideální počasí a většina hudebních produkcí se koná 

právě v tomto období. 

Jaro má v oblibě 49% z dotázaných především díky pěknému počasí. 36% občanům Rožnovska 

nevadí ani podzim pro hudební událost. Zima je vhodná k realizaci hudebních událostí pro 35% 

respondentů. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 15) 
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4.2.7. Měření spokojenosti s cenou vstupenky na koncert 

26–27% respondentů uvedlo, že za vstupné na rockový koncert  by byli ochotni zaplatit 200–500 Kč. 

Menší skupina dotázaných (18,9%) by byla ochotna zaplatit za tento styl více jak 500 Kč.  

Za vstupenku na koncert folku by zaplatitilo 60,8% obyvatel Rožnovska v maximální výši 250 Kč, 

cena za vstupenku do 300 Kč by byla únosná pro 29,9% respondentů. 

Za koncert popu v maximální výši 250 Kč je ochotno zaplatit 43,2% dotázaných, 29,5% uvádí ještě 

únosnou cenu na tento koncert 300 Kč. 

Občané tohoto regionu by také uvítali koncert jazzu, kde většina z nich (62,4%) by zaplatila nejvyšší 

částku za vstupné tohoto koncertu 250 Kč, 30,6% z dotázaných se vyjádřilo pro horní cenovou výši     

300 Kč.  

Lidová hudba je u nás velice hraným žánrem. Maximální cenu vstupného 250Kč uvedlo 77,4%, 

únosná cena vstupného ve výši 300 Kč byla pro 19,4% obyvatel.  

Koncert vážné hudby v nejvyšší možné částce 250 Kč by poslouchalo 60,9% z dotázaných, 18,5% 

respondentů uvedlo jako maximální přípustnou cenu vstupného na tento druh koncertu 300 Kč.  

Jinou hudbu by si rádo poslechlo 43,7% občanů Rožnovska za maximální cenu vstupného 250Kč, až 

27,8% dotázaných by bylo ochotno zaplatit za vstupné 500Kč a více. Jiná hudba je zde myšlena převážně 

hudbou elektronickou, kterou poslouchají zejména lidé do 30 let. 

(Graficky znázorněno v příloze č. 16) 
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4.2.8. Forma poslechu hudby, kterou rádi poslouchají občané Rožnovska 

Občané Rožnovska poslochají nejraději živou hudbu (45%) a CD,DVD nebo jiný záznam (45%). 

Téměř vůbec neposlouchají Internet (32,5%) a hudbu z TV (19%). 

(Graficky znázorněno v příloze č. 6) 

 

I. Vliv věku na poslech formy hudby 
 
 
Obr. č 59  

 
 
Pozn.:Vyšší známka hodnocení znamená méně oblíbenou formu hudby, naopak nižší známka představuje oblíbenost dané formy 

hudby. 

 

Z tohoto grafu vyplývá,že věk má vliv na hodnocení formy poslechu hudby. Internet je oblíbený u 

mladších lidí, zatímco starší se této formě spíše vyhýbají. TV není příliš oblíbená u věkových skupin od 

21 do 59 let. CD či DVD  a Živá hudba je v oblibě všech věkových kategorií. 
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4.2.9. Zdroje informací o koncertech a vystoupeních na Rožnovsku 

Až 45% obyvatel Rožnovska získává nejvíce informací od přátel a známých. 38% respondentů 

uvedlo, že nejvíce informací čerpají z www stránek a pro 35,5% dotázaných jsou největším zdrojem 

informací plakáty, billboardy, reklamní poutače. Naopak respondenti uvedli, že nejméně informací čerpají 

z informační brožury „KAM?“ (40,5%), ze Spektra Rožnovska (37,5%) a dále z TV (31,5%) a Rádia 

(21%). 

(Graficky znázorněno v příloze č. 17) 

 

I. Vliv věku na hodnocení zdrojů, ze kterých občané Rožnovska čerpají informace hudebních 
událostech 

 
 
Obr. č. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pozn.:Vyšší známka hodnocení znamená méně používaný zdroj informací, naopak nižší známka představuje velmi častou 

informovanost v daném zdroji. 

Z tohoto grafu vyplývá, že věková skupina od 15-20 let čerpá nejvíce informací z www stránek a dále 

od známých a přátel. 

Kategorie od 21–29 let  a věková třída od 30–39 let získává nejvíce informací od známých a přátel, 

dále pak z plakátů, billboardů a reklamních poutačů a také z www stránek. Lidé ve věku 40–49 let pak 

čerpají informace především  z plakátů, následně od známých a přátel. Věková skupina 50–59 let získává 

informace převážně od svých známých a přátel. 
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Ve všech věkových skupinách pak nejhůře dopadlo hodnocení informační brožury „KAM?“, dále pak 

TV, následně Spektrum Rožnovska a Rádio. 

4.2.10. Faktory, které ovlivňují rozhodnutí respondenta při návštěvě hudební události 

V celkovém měřítku se stal nejdůležitějším faktorem, který má vliv na návštěvu hudební produkce 

„Známost interpreta či skupiny“ s 64,5%. S velkým skokem následovala „Cena“ s 25,5%. Doporučení 

známých uvedlo 23,5% respondentů, „Doba konání“ a „Místo konání“ uvedlo 22,5% z dotázaných. 

Naopak téměř žádný vliv na respondenta neměla jednoznačně „Reklama“ (34,5%). 

(Graficky znázorněno v příloze č. 18) 

 

I. Vliv věku na hodnocení faktorů, které působí na rozhodnutí respondenta při návštěvě 
hudebních událostí na Rožnovsku 

 
 
Obr. č. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Pozn.:Vyšší známka hodnocení znamená menší závislost na rozhodnutí respondenta, naopak nižší známka představuje velký vliv 

na rozhodnutí. 

Na věkovou skupinu od 15–20 let působí nejvíce známost interpreta a následně doporučení známých. 

Věkovou kategorii 21–29 let ovlivňuje nejvíce známost interpreta, dále pak doporučení známých a 

následně doba konání hudební události. Lidé ve věku 30–39 let ovlivňuje jednoznačně známost interpreta, 

dále pak cena  a následně místo konání. Na kategorii 40–49 let nejvíce působí známost interpreta, dále 
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pak místo konání, doba konání a cena. Věkovou třídu 50–59 let ovlivňuje známost interpreta a s velkým 

skokem doporučení známých. 

 
II. Měření závislosti faktoru „Vzdělání“ mezi uvedenými faktory, které mohou působit na 

rozhodnutí respondenta při návštěvě hudební produkce 

Statistickou metodou Anova jsem zjišťovala závislost mezi vzděláním a jednotlivými faktory. Zjistila 

jsem, že vzdělání má vliv na faktor „Reklama“, „Známost interpreta“ a „Dobu konání“. Závislosti mezi 

ostatními faktory a vzděláním se neprokázaly. 

 

III. Měření závislosti mezi kombinacemi uvedených faktorů, které působí na rozhodnutí 
respondenta podle věku 

 

Pomocí statistické metody Kontingenční tabulka jsem sledovala závislosti mezi kombinacemi faktorů 

„Reklama“, „Doporučení známých“, „Známost interpreta/skupiny“, „Doba konání“, „Místo konání“, 

„Cena“. Věkové třídy jsem si rozdělila do dvou, čili jsem získala věkovou kategorii od 15–29 let a 

kategorii od 30-59 let. 

a) Obě věkové skupiny se shodly na tom, že je závislost mezi faktory: 

Reklama a známost interpreta 

Doporučení známých a doba konání 

Doba konání a místo konání 

Doba konání a cena 

Místo konání a cena 

b) Uvedené věkové kategorie se shodly, že závislost není mezi faktory: 

Reklama a doba konání 

Reklama a místo konání 

Doporučení známých a místo konání 

Doporučení známých a cena 

Známost interpreta a místo konání 

Známost interpreta a cena 

U věkové skupiny do 29 let byla prokázána závislost mezi faktorem „Reklama“ a „Doporučením 

známých“. Je zde tedy závislost mezi tím, jak daná skupina hodnotila faktor „Doporučení známých“ a 

tím, jak hodnotí faktor „Reklama“, který je ovlivňuje při rozhodnutí o návštěvě hudebních událostí.  

Např.: Dotázaný z dané věkové skupiny ohodnotil faktor „Doporučení známých“ dvojkou, pak ohodnotil i 

faktor „Reklama“ podobnou známkou či stejnou. Oba faktory budou tedy působit na respondenta 

podobně či stejně při rozhodnutí o návštěvě hudební produkce. 
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Odpovědi věková skupiny 30–59 let naznačují, že je zde závislost mezi faktory „Reklama“ a „Cena“, 

„Doporučení známých“ a „Známost interpreta“. 

Např: Respondent ohodnotil faktor „Cena“ trojkou, pak ohodnotil i faktor „Reklama“ podobnou, či 

stejnou známkou. Oba dva faktory tedy působí na respondenta podobně či stejně při rozhodnutí o 

návštěvě hudebních událostí. 

Např.: Dotázaný hodnotil faktor „Doporučení známých“ dvojkou, pak „Známosti interpreta“ připsal 

taktéž dvojku, nebo jiné podobné hodnocení. 

 

4.3. Vyhodnocení rámcových hypotéz 

 
Hypotéza č. 1) : Obyvatelé Rožnovska jsou spíše nespokojeni s možnostmi hudebního vyžití 

                             Tato hypotéza se nepotvrdila. 41% z respondentů uvedlo, že jsou spíše spokojeni, 

                              pouze 27% z dotázaných je spíše nespokojeno s možnostmi hudebního vyžití. 

 

Hypotéza č. 2) : Občané tohoto regionu by spíše uvítali změnu skupin či interpretů 

       Hypotéza se potvrdila,  42% respondentů sdělilo, že by uvítali změnu. 

 

Hypotéza č. 3) : Respondentům nejvíce chybí žánr Rock 

       Tato hypotéza se potvrdila, rock je velice vítaný na Rožnovsku. 

                           Vyjádřilo se pro něj 53% z dotázaných 

 

Hypotéza č. 4) : Vzdělání má vliv na interval návštěv produkcí živé hudby 

                          Ano, tato závislost se prokázala pomocí statistické metody Anova. 

 

Hypotéza č. 5) : Vliv známých či přátel je významným faktorem při rozhodování o návštěvě 

       koncertu živé hudby 

 Tato hypotéza se nepotvrdila, pouze 23,5% z dotázaných uvedlo, že má na něj  

 velký vliv doporučení známých. Nejdůležitějším faktorem byla „Známost  

 interpreta/skupiny“, pro nějž se vyjádřilo 64,5% obyvatel Rožnovska. 
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5. Návrhy a doporučení 

Tato bakalářská práce byla vytvořena ve spolupráci s agenturou T-klub, která dále informace 

z dotazníkového šetření a výsledky průzkumu použije ke zkvalitnění své nabídky pořádaných hudebních 

událostí na Rožnovsku tak, aby byly dostatečným přínosem jak pro obyvatele tohoto  mikroregionu, tak 

pro samotnou agenturu T-klub. 

5.1. Návrhy a doporučení pro zkvalitnění možností hudebního vyžití na 

Rožnovsku 

• Obyvatelé mikroregionu nejsou především dostatečně informováni o konaných hudebních 

událostech. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že věková kategorie 15 - 29 let, která se 

nejvíce účastní koncertů a zajímá se aktivně o kulturní dění v této oblasti, získává mnoho 

informací prostřednictvím webový stránek. Proto by se měli pořadatelé zaměřit především 

na tuto kategorii. Bylo by vhodné vytvořit pro tento mikroregion samostatný informační 

server, na kterém by byly umístěny všechny hudební události s možností přidat svou vlastní 

akci. Na oficiálních stránkách města Rožnov pod Radhoštěm je kalendář akcí, kde je i 

možnost přidat vlastní akci, zdaleka tu však nejsou uvedeny všechny hudební události, a 

proto by bylo vhodnější vytvořit speciální hudební server, kde by se zájemci dozvěděli 

všechny podrobné informace o konaných akcích včetně vyznačení místa hudebních událostí 

na mapě. 

Další možností jak zvýšit informovanost a zájem obyvatel o návštěvy koncertů, je zavedení 

hlasování na webových stránkách v podobě ankety. Tato anketa by, kromě výběru 

žádaného interpreta či skupiny, částečně ujistila investory konaných akcí o jejich 

potencionální úspěšnosti a návratnosti finančních prostředků do nich vložených. 

• Agentura T-klub by také mohla rozšířit prodej vstupenek o on-line prodej, který by uvítali 

především mladší generace. Rovněž by bylo možné pořádat soutěže o lístky na koncerty, 

jejichž realizací by se přilákaly především mladší věkové skupiny. Tyto soutěže by mohly 

být konány prostřednictvím rádia, a Rožnov by se tak dostal do širšího povědomí, jako 

město s pestrým hudebním vyžitím. Ve vstupném by mělo být počítáno se slevami pro 

studenty a důchodce. Některé koncerty by se případně mohly pořádat zdarma v rámci 

například „Dnů Rožnovska“. 
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• Za zmínku by také stálo oslovit firmy, které se zabývají sportem či kulturou a uspořádat 

soutěže sportovních týmů za hudebního doprovodu. Tyto hry by mohly být i rodinné (např.: 

skákání v pytli, hody šipkami, šachy, hádanky, básničky, soutěž o nejlepší hudební talent 

roku pro začínající skupiny apod.). Závěrem akce by se konal koncert pozvané hudební 

skupiny. 

• Významným faktorem při výběru návštěvy hudební produkce je „Známost 

interpreta/skupiny“, který vyplynul z dotazníkového šetření. Velký důraz by měl být tedy 

kladen na představení uváděného interpreta či skupiny v médiích, konkrétně ve Spektru 

Rožnovska a informační brožuře „KAM“?. Interpreti či skupiny by měli být co nejpoutavěji 

a nejvýstižněji popsáni i občanům, kteří se v nově vzniklých žánrech dobře neorientují, 

případně by bylo vhodné i přirovnání ke všeobecně známějšímu interpretovi, který je již 

zapsán v širším povědomí posluchačů. 

• Důležitými faktory jsou rovněž místo a doba konání hudebních událostí, které by měly být 

pečlivě voleny za základě vhodnosti prostředí pro daný žánr a oblíbenosti pro cílovou 

věkovou skupinu a přívětivé doby, aby se na tuto akci mohli dostavit. 

• Dalším velkým problémem je neefektivní využívání prostor vhodných pro realizaci živé 

hudby a s tím související i nízká nabídka hudebních událostí. Níže jsou uvedeny návrhy a 

opatření pro vybraná konkrétní místa: 

o Valašská dědina, která patří společně s Janíkovou stodolou a Dřevěným městečkem do 

areálu Valašského muzea v přírodě, nebyla v uplynulém roce téměř vůbec využita 

v období od ledna do dubna a od září do prosince, přičemž amfiteátr Na stráni by mohl 

být využíván na jaře už od poloviny dubna a na podzim až do konce září a to ke 

koncertům jakéhokoliv žánru. V zimním období by se zde mohly ve stejných dnech 

odehrávat podobné akce jako v Dřevěném městečku v doprovodu muziky, např. 

Mikulášský podvečer, nebo Vánoce na dědině s ukázkou jiných lidových tradic a 

zvyků. 

o V uplynulém roce nebyla Janíkova stodola také příliš navštěvována a to především 

z důvodu rekonstrukcí probíhajících na objektu. Po jejich dokončení bude tento objekt 

určitě velmi atraktivní svou dřevěnou architekturou především pro produkci country a 

folku a to převážně pro věkovou skupinu 40–49 let, která má tento styl nejvíce v 

oblibě.  
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o Nově zrekonstruovaný Společenský dům (bývalý proslulý Lázeňský dům, kam jezdili 

lidé z celého širého okolí a ze zahraničí) byl v loňském roce, s výjimkou měsíce února, 

kdy se zde pořádaly především plesy, velmi málo využíván. Toto místo, ač se může 

zdát jako velmi vhodné svou polohou ve středu města, je však z hlediska hudebních 

návštěvníků vnímáno spíše negativně. Většina z nich si zde nedokáže představit 

koncert živé hudby pro nekvalitní akustiku, nekomfortní sezení a nedostatečnou 

viditelnost na pódium. Tyto prostory jsou naopak velmi přívětivé pro taneční akce, a 

proto by zde bylo vhodné nadále pořádat plesy, karnevaly, taneční zábavy, diskotéky či 

jiné párty. Společenský dům by také mohl sloužit pro taneční kurzy Brake Dance, 

Electric, Buggy apod. 

o Kino Panorama ohodnotili respondenti z hlediska poslechu živé hudby velmi záporně. 

Většině z nich vadí nevyhovující sedadla, špatná akustika a stísněné prostředí zejména 

pro mladší generace, které si rády při poslechu hudby zatančí. Jelikož se město 

rozhodlo pro přestavbu tohoto objektu a pravděpodobně zde vznikne i nový klub, měly 

by být tyto skutečnosti při její přípravě vzaty v úvahu.  

o Základní umělecká škola, je v podstatě jediným místem, kde se konají koncerty vážné 

hudby po celý rok. Účinkují zde převážně žáci této školy pod vedením jejich 

vyučujících a také žáci Lidové školy umění - Lidušky. Jelikož je tato hudba vnímána u 

respondentů vesměs pozitivně, avšak její produkce zde není příliš velká, měli by se 

pořadatelé obecně zaměřit také na tento žánr a zpestřit nabídku o více koncertů vážné 

hudby. 

o Přestože je Kostel Všech Svatých velmi oblíbeným místem pro produkci vážné hudby 

věkové kategorie 40-49let díky velice dobré akustice a příjemnému prostředí, koncerty 

tohoto žánru se zde konají velmi zřídka. Bylo by vhodné zvýšit počet koncertů v těchto 

prostorách. Významnou událostí jsou zde každoročně adventní koncerty žáků ZUŠ, 

pěveckého sboru Liduška a souboru Historia Viva. Do podvědomí posluchačů se 

zapsaly rovněž koncerty Scholy Gregoriana Pragensis, která je zde velmi vítána. 

o Výborným jídlem vyhlášená Restaurace Harcovna, je jedna z mála restaurací, kde se 

konají živé koncerty zejména rocku, popu a folku. V uplynulém roce nebyla bohužel 

plně využívána. Téměř celé léto se zde nekonala žádná hudební událost. Určitě by bylo 

vhodné v tomto období zvýšit počet koncertů, na které má restaurace příhodné 

prostory. Nevýhoda této lokality spočívá v tom, že je dále od centra Rožnova a 

prostředí restaurace je značně zakouřené, což vadí především starším občanům. 
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Nejspokojenější s tímto místem je věková třída od 15–29 let, na kterou by se zde měli 

pořadatelé zaměřit. 

o Rožnovský klub VRAH je velice významný z hlediska produkce rocku a to zejména 

tvrdších podstylů jako jsou hardcore, metal a punk, které jsou oblíbené především u 

věkové kategorie od 15 do 29 let. Je to jediný fungující klub, který je zaměřený pouze 

na jeden žánr. Posluchači této hudby by zajisté uvítali hudební nabídku těchto podstylů 

přes celý rok. V uplynulém roce se však nekonaly žádné akce v měsíci únoru, květnu, 

srpnu, říjnu, listopadu a prosinci. Nevýhodou tohoto místa je obtížná dostupnost, 

jelikož se tento klub nachází mimo centrum. 

o Zimní stadion Bučiska který byl nedávno zastřešen, naskýtá velkou příležitost pro 

produkci živé hudby všech žánrů. Tato možnost by byla vítána u každé věkové 

kategorie. Tento objekt má velký potenciál a otevírá tím nové příležitosti k pořádání 

náročnějších hudebních akcí, které by přilákaly občany z širokého okolí.  

• Z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti jsou ochotni za svůj oblíbený hudební 

žánr zaplatit více, než jaká je současná průměrná cena za vstupné na koncert daného stylu. 

Je tedy do jisté míry možné zvýšit cenu vstupenky na koncert a pozvat i finančně 

náročnějšího interpreta. 

• Velice vítanými skupinami a interprety by byli například Kabát, Divokej Bill, Daniel 

Landa, Wanastovy Vjecy, Elán, Nohavica, Čechomor a Chinaski.  

• Další návrh na zlepšení možností hudebních produkcí vyplynul z dotazníku, kde teenageři 

upozornili na možnost vybudování stálého klubu v areálu bývalé Tesly, kde stojí několik 

nevyužitých budov. Tento návrh považuji za zajímavý, avšak měl by se vzít v potaz možný 

hluk, který by mohl být obtěžující pro stávající firmy v tomto prostoru. 

• Neméně zajímavý je také návrh na konání letních hudebních akcí za příznivého počasí na 

zelené louce. I zde by se mělo brát v úvahu mínění občanů bydlících v blízkosti místa 

konané akce. 

• Velkou překážkou pro lidi ze vzdálenějšího okolí je určitě nemožnost dostat se hromadnou 

dopravou z hudební události v pozdějších hodinách do místa svého bydliště. Zajištěním 

rozvozu pomocí autobusové dopravy v mikroregionu pro zúčastněné by se zajisté zvýšila 

návštěvnost hudebních událostí. 

 

 



VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, Katedra marketingu a obchodu 
Bakalářská práce, Lucie Chobotová, 2008 

 

  
- 65 - 

 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo podat informace o současné situaci na Rožnovsku, zjistit 

spokojenost obyvatel s možnostmi hudebního vyžití a následně navrhnout opatření ke zlepšení této 

situace. Na základě těchto skutečností bude T KLUB - KULTURNÍ AGENTURA usilovat o zlepšení 

současného stavu a zároveň se tato práce stane podkladem pro budoucí vývoj hudebního vyžití v 

mikroregionu. 

K dosažení cíle bakalářské práce jsem použila řadu informací ze sekundárních zdrojů, tedy z 

propagačních materiálů, informačních brožur, periodik a také z veřejně dostupných internetových stránek. 

Primárními zdroji byla analýza jak hodnocení současného stavu tak informací získaných 

dotazníkovým šetřením. Tyto analýzy mi byly pevnými východisky pro návrhy a opatření k možnostem 

hudebního vyžití v mikroregionu. 

Při tvorbě této práce jsem se potýkala s řadou komplikací, které v prvé řadě souvisely se skutečností, 

že pro hudbu, jakožto specifickou oblast nebyly definovány jasné podklady k jejím teoretickým 

východiskům, a proto bylo značně obtížné najít materiály, ze kterých bych mohla pro tuto část čerpat. 

Další významné komplikace, se vyskytly při získávání dat a pracovávání analýzy současné situace, 

jelikož jsem se setkala s neochotou pořadatelů hudebních akcí i samotných účinkujících poskytnout mi 

jakékoliv informace o jejich činnosti. Druhá analýza, která se opírala o dotazníkovou metodu, se ukázala 

jako časově náročná, z důvodu velkého počtu otevřených otázek. Vyskytla se i skupina respondentů, která 

nebyla ochotna odpovědět na některé otázky. 

Vzhledem k počtu obyvatel na Rožnovsku, je možné říct, že je v této oblasti nabídka možností 

hudebního vyžití uspokojivá. Zajisté se mikroregion Rožnovska nemůže rovnat nabídce hudebních 

událostí například na Ostravsku, které má počet obyvatel několikrát vyšší a disponuje mnoha velkými 

kulturními zařízeními (jako např. ČEZ ARÉNA), určitě se zde však najde mnoho příležitostí jak uspokojit 

zdejší občany, kteří tak nemusí cestovat za hudebním vyžitím do jiných měst. 

V této práci nebylo možné obsáhnout všechny návrhy a opatření ke zlepšení situace v mikroregionu 

Rožnovska, kvůli počtu limitovaných stran bakalářské práce. Všechny návrhy a doporučení jsou 

vzájemně provázané a realizovatelné. 

Organizátoři hudebních akcí by se měli při své činnosti zaměřit především na věkovou skupinu do 29 

let, která se nejvíce koncertů účastní a zajímá se o hudební dění v této oblasti. Přínosem by zajisté bylo 

vytvoření webových stránek pouze pro hudební události v mikroregionu Rožnovska s jejich mapovou 

lokalizací a možností přidat svou vlastní akci pro registrované pořadatele. Velmi užitečná by byla pro 

hudební fanoušky také možnost hlasování o hudební události. Tímto by organizátoři konaných akcí 

získali předběžnou informaci o jejich návštěvnosti a příslib návratnosti prostředků do nich vložených. 
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Agentura T-klub by dále mohla rozšířit prodej vstupenek o on-line prodej, pořádat soutěže o vstupenky na 

koncert s využitím rádiového vysílání, kde by se hudebním událostem dostalo více pozornosti posluchačů 

a přilákaly by tak i hudební nadšence ze vzdálenějšího okolí. 

Zajištění autobusové dopravy z místa hudebních událostí by mělo být u každé větší akce konané do 

pozdních hodin samozřejmostí. 

Závěrem bych doporučila využívat efektivně všechna zařízení vhodná pro hudební produkci, 

obzvláště pak nově zastřešený víceúčelový stadion na Bučiskách v Rožnově pod Radhoštěm, jehož 

náročná rekonstrukce by se tak začala vyplácet. 
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