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ÚVOD 

Přestože je hudba nezbytnou součástí marketingové komunikace, 
systematičtějšího zájmu akademických badatelů i reklamních praktiků je jí 
dostává až v posledních letech. Reklamní tvůrci vědí již dávno, že televizní nebo 
rozhlasová reklama se bez hudby jen těžko obejdou. Stejně tak vědí, že když se 
výběr hudby do reklamy podaří, může vzniknout něco, co zaznamená velký 
ohlas diváků a může mít pozitivní obchodní efekt. Výběr hudby pro reklamu byl 
ale takřka vždy záležitostí spíše intuitivní, řízenou tím, co se zadavatelům a 
tvůrcům reklam líbilo, respektive tím, o čem předpokládali, že se bude líbit i 
zákazníkům, nebo se bude v nějakém smyslu „hodit“ k reklamě či produktu.  

V  odborných časopisech již mnoho let vycházejí studie, které se snaží působení 
hudby v reklamě prozkoumat ze všech možných stran. Zatím však neexistuje 
komplexní vysvětlení toho, jak hudba v marketingové komunikaci funguje. Byť 
v posledních letech vyšlo ve světě několik knih, které se v tomto směru 
pokoušejí dávat určité návody, jejich doporučení jsou spíše obecná a hlavním 
poselstvím je, že s hudbou – podobně jako s ostatními složkami marketingové 
komunikace – není možné pracovat nahodile, ale je potřeba se nad její rolí 
seriózně zamýšlet, nejlépe v interdisciplinární spolupráci lidí, kteří sledují různé 
věci od čistě strukturních, estetických až po společenské a marketingové.  

Psát o hudbě je složité (jak ostatně naznačuje i motto této knihy), protože hudbu 
je potřeba především poslouchat a nechat na sebe působit. Je to abstraktní 
umění, o němž je (vyjma dat narození skladatelů) obtížné říct cokoliv 
objektivního. Zážitek z hudby je subjektivní a dva lidé se zpravidla neshodnou, 
co vlastně slyší a jak to na ně působí. Je tedy obtížné psát o konkrétní hudbě bez 
toho, že by ji čtenář zároveň slyšel. Nejlepší by možná bylo vytvořit místo knihy 
videoprogram, v němž by zaznívaly ukázky a zobrazoval se komentář. Takový 
program by byl velmi dlouhý, stejně jako případná nahrávka v příloze, pokud by 
na ní měly být všechny diskutované případy. Tato kniha zvukovou přílohu 
nemá, protože většinu věcí je dnes možné najít na portálech, jako je 
YouTube.com, které mají navíc tu výhodu, že najde-li si čtenář to, o čem se zde 
píše, systém mu nabídne příbuzná videa, která mohou jeho pohled rozšířit.  

Tato kniha nenabízí žádné jednoduché rady, jak s hudbou v reklamě pracovat, 
spíše se pokouší vysvětlit, jak a proč věci fungují. Věřím, že bude zajímavým 
nástrojem poznání a prostředkem k zamyšlení nad věcmi, které jsou sice stále 
někde kolem nás, avšak obvykle nemáme čas přemýšlet, k čemu vlastně slouží.  



2. PŮSOBENÍ HUDBY NA PSYCHIKU 

Hudba bývá považována za nejemocionálnější umění. Možná k tomu přispívá i 
její abstraktní povaha, kdy hudba samotná – tedy bez případného zpívaného 
textu nebo názvu skladby – zpravidla nemá jednoznačně identifikovatelný 
význam. Tím se liší od umění literárního a dramatického, jejichž podstatou je 
práce se slovy, která ustálený význam obvykle mají, i od umění výtvarného, 
které sice také má svou obtížně interpretovatelnou abstraktní větev, ale ve 
většině svých projevů pracuje s vizuálními objekty, které odkazují ke konkrétní 
realitě. Základní stavební kameny hudby, tedy tóny, respektive zvuky, témbry 
nebo ticho, žádný takto uzuálně jednoznačně chápaný význam nemají. Hudba 
v tomto smyslu svého recipienta nesvazuje, lze dokonce říci, že mu dává 
naprostou volnost v tom, jak si ji bude interpretovat, což možná přispívá k tomu, 
že vnitřní prožitky spojené s poslechem hudby mohou být hojnější a silnější než 
v případě ostatních forem umění.  

Otázka, která musí zaznít na začátku úvah o psychickém působení hudby – a 
která nakonec nejspíš ani nebude uspokojivě zodpovězena – zní, co je vlastně to, 
co v rámci jevu zvaného „hudba“ působí na psychiku člověka. Co je vlastně 
hudba? Bylo již řečeno, že je to časově strukturovaná směsice zvuků tónového i 
netónového charakteru, chceme-li zvukových barev, a ticha. Podstatou hudby 
jsou vibrace, což je vlastně fyzikální jev charakterizovatelný jako chvění 
hmotných objektů (hudebních nástrojů, reproduktorů), které se přenáší 
prostřednictvím chvění vzduchu a chvění sluchových recepčních orgánů (částí 
lidského ucha, viz např. Franěk, 2005a, s. 21) do mozku, kde je následně 
dekódováno do představy o hudbě. V tomto procesu lze rozlišit tři kroky – 
hudební recepci, jíž se myslí přijetí hudby sluchovým orgánem, percepci, což je 
zpracování smyslově přijaté informace pomocí mozku, a apercepci, jíž 
rozumíme následné rozvažování, vyhodnocování nebo hledání souvislostí mezi 
(hudebními a nehudebními) informacemi (viz Poledňák, 1984, 1995).  

Hudba je z fyzikálního hlediska více či méně periodicky strukturovaná vlna. 
Představu o její podobě si lze udělat tak, když záznam hudby v digitálním 
formátu (wav, mp3) zobrazíme v hudebním editačním programu, v němž 
můžeme zkoumat, jak „vypadají“ i velmi krátké úseky hudby (v řádu sekund či 
milisekund; viz též Franěk, 2005a, s. 13, kde jsou podrobně komentovány 
fyzikální aspekty hudby a zvuku). Představuje ovšem poněkud materialistická 
představa, že fyzikální chvění je tou „složkou“ hudby, která vyvolává u člověka 
emocionální reakce, úplné vysvětlení celého jevu? Zcela jistě nikoliv, protože 
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stejné reakce by musel vyvolávat jakýkoliv jiný zvuk, který je také chvěním, 
jehož „vlna“ vypadá v detailu podobně jako „vlna“ hudební. 

 

Úvodní flétnový motiv Smetanovy Vltavy (7 tónů, 1,1 sekundy) 

Rozdíly mezi hudbou a nehudebním zvukem se projeví na vyšší úrovni, v delším 
časovém úseku, kde by bylo možno pozorovat, že hudební „vlna“ je na rozdíl od 
„vlny“ nehudební nějak periodicky strukturována, organizována. I ve fyzikálním 
záznamu zvuku lze pozorovat hudební kategorie jako je rytmus a tempo, 
dynamika, nástupy jednotlivých nástrojů a rozdíly v jejich témbrech (barvách 
zvuku) a podobně. Na hudební „vlně“ zobrazené v editačním programu je krásně 
vidět, jak se tyto hudební prvky prolínají.  

 

První tón Smetanovy Vltavy (0,213 sekundy) 

Tento pro někoho možná banálně znějící exkurz do světa počítačové editace 
hudby a zvuku je zde uveden z jednoho prostého důvodu. Hudební psychologie 
se někdy snaží – třeba na základě otázek tvůrců reklamy, kteří by chtěli vědět, 
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jak hudbou „ovládat davy“ – zjistit, jak jednotlivé hudební prvky, jako je 
rytmus, tempo, tónová výška a podobně, ovlivňují emoce a chování člověka. 
V některé z dalších kapitol si takových výzkumů a uvidíme, že byť určité 
zákonitosti tohoto druhu lze vysledovat, závěry – alespoň prozatím – nejsou 
příliš jednoznačné. Možná ani být nemohou, protože jednotlivé hudební prvky 
(alespoň mimo laboratorní podmínky) nikdy nepůsobí izolovaně, ale vždy ve 
vzájemné kombinaci, podobně jak to lze pozorovat na průběhu zmiňované 
hudební „vlny“. Dalo by se dokonce říct, že jednotlivé hudební prvky jsou spíše 
jen teoretické konstrukty (tedy něco, co bylo v hudbě identifikováno až 
sekundárně), které se výborně hodí na popis hudebního útvaru, ale z hlediska 
posluchače nejsou „hudbou“ (Bode, 2009, s. 77).  

Strukturní rysy hudby se nicméně mohou podobat procesům v lidském těle a interagovat 
s nimi. Neurony lidského mozku mezi sebou komunikují na frekvencích v rozpětí 0,5 – 40 
Hz. To odpovídá několika frekvenčním rozsahům, z nichž některé mají paralelu v oblasti 
slyšitelného hudebního zvuku (jako slyšitelný se obvykle uvádí rozsah 16 – 20 000 Hz, nižší 
frekvence, tedy infrazvuk, slyší například sloni, vyšší, ultrazvuk, například psi, delfíni nebo 
netopýři). Z frekvencí mozkových pochodů by byly lidským uchem slyšitelné (jako velmi 
hluboké tóny) vlny beta (13 – 30 Hz), které jsou vnějším ukazatelem bdělého stavu vědomí. 
Vyšší hladina beta charakterizuje podrážděnost, stresové situace, setrvání v ní představuje pro 
organismus velkou zátěž, zhoršuje regeneraci tkání a kvalitu metabolismu. Vlny alfa (7 – 12 
Hz) indikují zklidněný stav dosahovaný při meditaci nebo těsně před usnutím. Je to stav 
relaxace, odpočinku duše i těla. Tento stav je také spojen s větší produkcí endorfinů, jež 
ovlivňují mentální stav člověka. Setrvání v něm posiluje imunitní systém a regeneruje 
všechny životní funkce. Mozkové vlny theta (4 – 7 Hz) a delta (0,5 – 3 Hz) jsou západní 
medicínou považovány za nebezpečné, ale studie zkušených meditátorů ukázaly, že je možné 
se pohybovat v rozmezí theta a dokonce i delta bez ztráty vědomí. Hladina theta je stavem 
útlumu všech funkcí, dochází při něm k uvolnění obrazových informací z podvědomé paměti. 
Delta je naprostým útlumem všech funkcí, dochází při něm k úplné regeneraci a hromadění 
energetických rezerv. Podobně bychom mohli uvažovat i o rytmu. Nejzákladnějším rytmem 
každého z nás je rytmus vlastního srdce, který je v klidném stavu 60 tepů za minutu (1 Hz). 
Průměrný tep je 72, což jsou tempa, která i v hudbě často působí jako přirozená (např. při 
interpretaci středověkého gregoriánského chorálu se vychází právě z těchto hodnot). I planeta 
Země má svůj rytmus, elektrické pole mezi zemí a ionosférou vibruje na frekvenci 7,83 Hz, 
což je frekvence shodná s vlnami alfa, ve kterých je náš mozek nejklidnější (Marek, 2000). 

Pokud se na problém podíváme prizmatem teorie vrstev (viz Veverka, 2013), 
můžeme tvrdit, že vlastnosti hudby nevznikají pouhým součtem jednotlivin, tedy 
vlastností rytmu, harmonie, témbrů a dalších rysů hudby. Jejich spolupůsobením 
dochází ke vzniku (emergenci, „pozvednutí“) vlastností nových, které jsou 
typické jen pro vyšší vrstvu (totiž hudbu) a nikoliv pro komponenty vrstev 
nižších (strukturních rysů hudby). Také hudba ale spolu s dalšími komponenty 
(podněty z přírody i lidskými výtvory) tvoří další vyšší vrstvu (totiž lidské bytí a 
prožívání), které má opět charakteristiky, které v původních komponentech 
nejsou obsaženy. Ačkoliv tedy nepochybně může docházet k tomu, že některý 



Působení hudby na psychiku   | 21 

strukturní rys hudby na člověka působí určitým způsobem, je zřejmě lichá 
představa, že takové působení najdeme v každé hudbě, která tento strukturní rys 
obsahuje, neboť ten v ní interferuje s ostatními hudebními prvky, okolními 
podmínkami i naší vlastní zkušeností.  

Potřeba nahlížet a chápat fungování jednotlivin nikoliv mechanisticky (tedy že celek můžeme 
pochopit analýzou jednotlivých jeho částí), ale celostně (celek je víc než suma jeho částí), se 
odráží v prostředí mnoha věd a je například jedním ze základů systémové teorie. V prostředí 
psychologie odpovídá zásadám tzv. gestalt psychologie (česky též celostní či tvarové 
psychologie), jejímž východiskem je právě to, že lidé mají tendenci vnímat spíše celky 
namísto individuálních prvků. Z více než stovky zákonů perceptuální organizace, které gestalt 
psychologové formulovali, se sluchového vnímání týkají např. zákon proximity (prvky, které 
jsou si blízké, mají tendenci být seskupovány; člověk tedy úvodní motiv Vltavy nevnímá jako 
sedm izolovaných tónů, ale jako melodii; pokud by ale šlo o tóny, které by se značně lišily 
svou výškou, takto by vnímány být nemusely), similarity (podobné prvky mají tendenci být 
seskupovány; v úvodním motivu Vltavy jsou tóny stejné délky; pokud by prostřední tón měl 
délku třeba šestnáctinásobnou, dojem jedné melodické řady by byl narušen), dobré formy 
(prvky tvořící jednoduché a základní tvary mají tendenci být seskupovány; zde se týká např. 
typických a do jisté míry podobně strukturovaných melodických obratů, které se nacházejí 
v úvodním flétnovém partu Vltavy) nebo společného průběhu (prvky, které prochází 
společnými změnami, mají tendenci být seskupovány; pokud např. bude melodický úsek dále 
variován, bude to utvrzovat dojem celku; viz Franěk, 2005a, s. 54, 74). Jednotlivé stavební 
kameny hudebního díla tedy zpravidla přispívají k tomu, že vnímáme nikoliv je samotné, ale 
hudbu jako celek. To ale samozřejmě záleží na přístupu skladatele, který může záměrně 
v tvorbě postupovat tak, aby výsledná hudba působila atomizovaně a chaoticky.  

Vrátíme-li se na začátek, tím, co působí na psychiku člověka, tedy není jen 
samotné fyzikální chvění hudebního zvuku, ale způsob jeho strukturování. To již 
není otázka pouze fyzikální, ale především společenská. Hudební strukturování 
souvisí s tím, co a jak chtěl hudební skladatel svou prací s fyzikálními 
zvukovými prvky vyjádřit, ale také s tím, jak je recipient na základě svých 
hudebních i mimohudebních zkušeností a možná také unikátního uspořádání 
svého sluchového ústrojí a centrální nervové soustavy schopen a ochoten je 
interpretovat. Vyzkoumat fungování takto složitého systému může být velmi 
těžké a do důsledků zřejmě i nemožné.  

Existují nicméně výzkumy, které dokazují, že určitý strukturní prvek hudby může mít 
konkrétní vliv, třeba na zapamatování reklamy nebo vybavení si reklamního sdělení. 
Například Hahn a Hwang (1999) zjistili, že míra vybavení si sdělení byla nižší, když byla 
v reklamě hudba s tempem 120 BPM než když byla použita pomalejší hudba s 90 BPM. 
Vysvětlení by mohlo být více – možná jen rychlejší hudba recipienty více rušila. Podobný 
výzkum navíc provedli i Brooker a Wheatley (1994), kteří manipulovali s tempem jinak stejné 
hudby v rozhlasové reklamě a zjistili, že na nepodpořené vybavení si sdělení to nemělo vliv.  



Hudba v mediální komunikaci   | 141 

archivní hudby), doplnění ruchů (zvuků) a finální zvukový mix. Jakmile je vše 
hotovo, finální verze se posílá klientovi ke schválení. Pokud klient nemá žádné 
připomínky, reklamní spot je připraven k vysílání (Jezberová, 2011).  

7.2.2 Místo hudby v procesu tvorby spotu 

Nejdůležitější rozhodnutí, které je potřeba udělat ohledně hudby, je to, zda 
v reklamním spotu hudba vůbec bude nebo nebude. To by mělo být součástí 
výchozího konceptu reklamy, často se však stává, že se v průběhu přípravy 
nakonec prosadí jiné řešení. Někdy se dokonce stává, že ke spotu, který byl 
plánován bez hudby, zkusí režisér nebo střihač až ve finální fázi připojit hudbu, 
a kreativní tým i klient zjistí, že je takové řešení ještě lepší. Zkušenosti 
naznačují, že hudba se plánuje poněkud obtížněji, než ostatní složky spotu.  

O tom, jestli hudba ve spotu bude, se mluví již během interních schůzek. 
Konkrétnější výběr hudby se obvykle děje před PPM, kdy většinou režisér 
prohlíží své databáze různých skladeb a hledá takovou, která by se do spotu 
nejlépe hodila. Zpravidla vybere tři až pět skladeb, které pak posuzují další lidé 
v produkčním týmu, agentuře i na straně klienta. Z nich je pak vybrána jedna, 
která slouží jako tzv. referenční skladba. Obvykle nejde o hudbu, která se 
nakonec opravdu použije, ale slouží jako jakési vodítko při tvorbě spotu, neboť 
charakterizuje emoce, které by měl celý spot vyjadřovat. Tento postup se ovšem 
neděje vždy – často se hudba hledá až ve chvíli, když už je celý spot natočený a 
připravený v offline verzi (tedy i s voice overem). Stejný postup se pak využívá 
u spotů, kde hraje hudba jen doplňkovou roli (např. po celou dobu zní spíše 
indiferentní rytmická hudba; Jezberová, 2011). 

Třebaže jsme v této knize několikrát zdůraznili, že použití hudby 
v marketingové komunikaci by mělo být strategickým rozhodnutím (ve smyslu 
toho, jaké hodnoty marketingové a komunikační strategie lze či nelze přenést 
hudbou a jak), většina zakázek, kterými se komunikační agentury zabývají, je 
krátkodobých a hudba se v nich chápe spíše jako doplněk (Graakjær, Jantzen, 
2009, s. 259). Skladatel dostává obvykle zadání ze všech kreativců až jako 
poslední. I v případech, kdy je osloven ještě před tím, než je storyboard spotu 
představen klientovi, což je také poměrně častá situace, se k vlastní práci 
obvykle dostává až poté, co má vizuální i textová složka spotu více či méně 
definitivní tvar.  

Tvořit hudbu až na konci celého procesu může mít několik výhod. Když je spot 
hotový, je lépe a definitivně vidět, jaká hudba se bude k obrazové složce hodit. 
Pokud by ve finální fázi produkce došlo ke změně ve střihu obrazové složky 
spotu (např. postavení dialogů), bylo by potřeba změnit i hudbu, což by 
znamenalo mnohdy složitou práci navíc. Naopak dopředu se obvykle hudba 
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nahrává tehdy, když má ve spotu někdo zpívat nebo tancovat. Někdy ovšem 
takto vznikají jen hudební základy tvořené rytmickými nástroji (bicí, kytara, 
klavír), a finální aranžmá včetně zpěvů se dotvoří až podle toho, jak vystupují a 
frázují osoby v obraze. Pak je úkolem režiséra a střihače, aby dosáhli správné 
synchronizace obrazu s hudbou (Zager, 2008, s. 10).  

To, že se hudba v reklamních spotech řeší obvykle až nakonec, zároveň 
znamená, že se často vytváří a dolaďuje na poslední chvíli, tedy v podmínkách 
časového presu. O hudebnících se někdy říká, že pro to, aby něco vytvořili, 
„potřebují termín“, jinak jim trvá velmi dlouho, než se k tvorbě vůbec dostanou. 
Při nahrávání autorské hudby (jako volné tvorby) bývá skutečně praxe často 
taková, že je na vše dost času, v případě nahrávání pro reklamu tomu ovšem 
zpravidla bývá přesně naopak, což může být pro umělecké profese dosti 
stresující (Zager, 2008, s. 163).  

V reklamních agenturách obvykle nebývá jedna konkrétní osoba, která by byla 
zodpovědná za výběr hudby. Ve velkých zahraničních agenturách někdy bývá 
funkce hudebního ředitele zřízena, obvyklá praxe je ale taková, že se na výběru 
podílí více osob. V ideálním případě by primární roli mělo mít kreativní 
oddělení (zastupované kreativním nebo uměleckým ředitelem), které by přes 
obchodní oddělení (account manažera) mělo zjistit případné hudební představy 
klienta, a ty pak předalo hudebnímu skladateli nebo tomu, kdo vybírá konkrétní 
hudbu. Zkušenosti nicméně naznačují, že klienti o hudbě nemají představu buď 
žádnou, nebo je jejich představa nerealistická – např. ředitel má rád hudbu 
skupiny Queen a chtěl by ji mít ve spotu, přitom si ale nedokáže přestavit, jak se 
hudba bude hodit k ostatním složkám spotu, nemluvě o tom, že netuší, jak 
finančně náročné by bylo ji získat.  

Praxe je tedy obvykle taková, že primární roli má režisér nebo produkce. 
Agentura hudbu nevybírá téměř nikdy, pouze příležitostně dává režisérovi 
zajímavý tip nebo referenční hudbu. Režisér nebo produkce osloví skladatele 
nebo hudebníky, se kterými nejčastěji spolupracuje. Tento postup může být dosti 
problematický, protože výběr se neděje na základě toho, jakou hudbu který 
skladatel „umí“, a výsledek tedy neodpovídá ostatním složkám spotu. Finální 
hudbu (pokud je komponovaná a nikoliv archivní) dodává hudební skladatel. Ve 
speciálních případech, kdy je produkce více zainteresována na tvorbě hudby, se 
může najmout ještě hudební režisér (týká se spíše velkých světových produkcí, 
kdy se nahrává s živými hudebníky). Konečné rozhodnutí je pochopitelně na 
klientovi, takže se dle zkušeností stává, že celý agenturní tým je s výběrem 
hudby spokojen, ale klient nikoliv a je to pro něj zásadní nějaký detail, který 
požaduje změnit (Jezberová, 2011).  
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Problematické mohou být i zpívané texty. V literatuře (Zager, 2008, s. 17, 149) se tvrdí, že 
řada copywriterů pracujících v agenturách příliš nedokáže psát texty k hudbě, protože se 
specializují na psaní sloganů, nebo naopak delších souvislých textů. Zpívaný text pak často 
připomíná spíše výčet vlastností produktu, také proto, že takový požadavek obvykle vznese 
klient nebo account manager. Po zpívaném textu se ale spíše chce, aby byl jednoduchý, 
chytlavý a zapamatovatelný a lidé si jej třeba i chtěli zpívat. V tom případě je lepší oslovit 
textaře či básníka, který dokáže sdělení o produktu převést do lyričtější polohy. Problém se 
samozřejmě netýká všech agentur, jako copywriteři v agenturách u nás působili například Ota 
Klempíř nebo Lou Fanánek Hagen, což jsou známí hudební textaři, texty k písním píše jistě i 
řada jiných.  

7.2.3 Výběr hudby 

Režisér, nebo ten člen produkčního týmu, který vybírá hudbu, obvykle hledá 
mezi svými nahrávkami, případně na internetu, nebo se probírá různými 
databázemi, které mají agentury k dispozici, až najde skladby, které považuje za 
nejvhodnější. Obvykle z toho vzejde tři až pět skladeb (někdy ale také jen 
jedna), které se přidají k offline verzi spotu. V této podobě si je poslechne celý 
tým, který se na tvorbě spotu podílel, a také klient. Ti všichni mohou 
spolurozhodovat, která nahrávka se použije jako referenční skladba spotu. Tento 
proces se odehrává buďto po natočení spotu, nebo již během jeho příprav.  

Dále se rozhodne, jestli je vybraná referenční nahrávka přesně tím, co klient 
chce a co bude v reklamním spotu nejlépe fungovat, nebo jestli se má finální 
hudba nějak lišit. Někdy se stává, že se referenční skladba jeví pro daný spot 
skutečně jako nejlepší, a pak se prověřuje, jestli je možné a reálné zakoupit 
práva na danou skladbu pro umístění do reklamy. Pokud je to skladba z hudební 
databáze, které jsou vytvářeny právě pro tyto účely, je řešení nejjednodušší, 
protože skladba je k dispozici a je okamžitě přesně známa i cena. Pokud se jedná 
o hudbu z komerční nahrávky, je situace složitější. Pokud referenční skladba 
není přesně tím, co tvůrci chtějí ve spotu mít, je potřeba oslovit hudebního 
skladatele. Pokud je referenční nahrávku možné použít, upraví se případě délka 
a dynamika (hlasitost) jejích jednotlivých pasáží tak, aby ideálně seděla k obrazu 
a mluvenému slovu ve spotu. To se však nestává až tak často – podle zkušeností 
z reklamních agentur se referenční nahrávka dá použít asi v 5 % případů, kdy ji 
kreativní nebo produkční tým vybírá. Ve všech ostatních případech se skládá 
nová hudba. Jinými slovy, prakticky vždy, když se vytváří nová kampaň, nebo 
když se stávající komunikace rozšiřuje o nový komunikační kanál, skládá se 
nová hudba, nebo se alespoň upravuje hudba stávající (Jezberová, 2011). 

Postup výběru skladatele může být podobný jako postup při výběru kreativního 
konceptu. Pokud agentura nebo produkční tým nemá skladatele, se kterým 
dlouhodobě spolupracuje nebo jej chce oslovit kvůli tomu, že jeho tvorba přesně 
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naplňuje jejich představy, osloví obvykle dva či tři skladatele, kterým představí 
záměr a požádá je o demosnímky k posouzení. Z nich si pak vybere toho, který 
se dokáže nejlépe „strefit“ do jejich představ. Je úkolem kreativního oddělení co 
nejlépe popsat požadavky konceptu reklamního spotu do briefu, který skladatel 
dostává. Spolu s ním skladatel dostává i referenční skladbu. Ta slouží především 
jako vzor, jak má hudba stylově či typově vypadat, avšak zpravidla to není vzor 
závazný, jde tedy spíše o inspiraci a skladatel má při své tvorbě určitou volnost.  

Může se stát, že se referenční skladba agentuře i klientovi líbí natolik, že ji chce 
použít, z nějakého důvodu (finančního nebo časového) však na její použití není 
možné získat práva. Pak je skladatel osloven s tím, že má vytvořit hudbu, která 
bude znít prakticky stejně, avšak strukturně se bude lišit, aby z hlediska 
autorského práva nemohla být napadnutelná jako plagiát. Může stačit pozměnit 
několik málo tónů melodie nebo harmonický doprovod (akordy) tak, aby 
skladba v notovém zápisu vypadala jinak než originál. Otázkou by jistě byla 
etičnost takového přístupu. Pracovníci reklamních agentur i skladatelé obvykle 
tvrdí, že je jim to proti srsti, podobné požadavky nicméně reálně vznikají a pro 
lidi, kteří mají tvorbu reklamy jako zdroj obživy, je těžkém jim nevyhovět.  

Existuje také situace, kdy se taktéž vytváří „plagiát“, avšak zcela legálně. U hudebních děl se 
totiž rozlišují práva na skladbu, tedy melodii, aranžmá a text, a na její nahrávku. Může se stát, 
že se podaří zakoupit práva na skladbu, ale nikoliv na nahrávku, třeba proto, že jsou příliš 
drahá. V tom případě se skladba znovu nahraje, podle záměru tvůrce buď tak, aby co nejvíce 
připomínala originál, nebo naopak v pozměněné verzi. Nové verze známých skladeb jsou 
poměrně běžné, ale běžný divák to ne vždy dokáže poznat. U nás bylo možno nedávno 
zaznamenat například novou verzi písně Jiřího Schelingera „René, já a Rudolf“ v podání 
Josefa Vojtka v reklamě na Plum vodku Rudolf Jelínek, v minulosti byla údajně použita i 
verze skladby skupiny Queen „It´s a Kind of Magic“ v podání Dana Bárty v reklamě na 
čokoládu Ferrero. Podobně v případě vážné hudby nemusí být problém získat práva na 
skladbu (práva trvají 70 let od smrti autora, takže například práva na hudbu většiny klasických 
autorů jsou již volná), na rozdíl od práv na nahrávku (pokud se např. jedná o nahrávku 
zahraničního symfonického orchestru, mohou být práva právě díky kolektivnímu interpretovi 
dosti drahá). V tom případě stačí získat práva na notový záznam (zde jsou tedy případně ještě 
ve hře práva vydavatele notového záznamu), který se nechá znovu nahrát – buď skutečným 
orchestrem, nebo pomocí jeho elektronické imitace, což pro běžného posluchače opět nemusí 
být rozpoznatelné.  

Někdy bývá ale skladatel osloven také s tím, že má vytvořit zcela novou hudbu, 
která nebude vycházet z referenční nahrávky. Důvodem může být to, že nad 
referenční nahrávkou není mezi tvůrci a klientem shoda, případně si klient přeje 
mít něco zcela originálního. Takový postup je svým způsobem velmi riskantní, 
ale může také být velmi přínosný. Obvykle se takto oslovují známí skladatelé, 
kteří mají osobitý skladatelský styl (čemuž pak obvykle odpovídají jejich 
finanční požadavky; Jezberová, 2011).  


