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Na tomto pracovním listu bychom pokračovali v procházení dějin hudby 20. století.
Kromě hudby ARTIFICIÁLNÍ (tedy umělecké, klasické), se počátkem 20. století začala rodit i 
hudba NONARTIFICIÁLNÍ (tedy hudba, která si neklade vyšší umělecké ambice, často hudba 
„populární“).

JAZZ

– čili džez, vznikl původně v Americe (New Orleans) na zač. 20. století. Afroameričané 
(černoši), většinou chudí a nemajetní, ale velmi muzikální, začali po zrušení otroctví (1863) 
rozvíjet svoji přirozenou hudebnost.

– pravděpodobný původ tohoto slova je odvozen od slova jas(mine) v narážce na jasmínový 
parfém, který byl tehdy velmi oblíbený v New Orleans

– vzhledem k tomu, že neměli žádné hudební vzdělání (ani si ho nemohli dovolit), začali 
zpívat a hrát na nástroje (které mnohdy dostali ze starých vojenských skladů) jako samouci

– tak například zpěváci používali chraptění, hrdelní zpěv, šeptání apod. 
– hráli a zpívali tak jak to cítili a mísili ve svých písních prvky africké a bělošské hudby

Pro jazz jsou typické tyto prvky:
– velice výrazná rytmika (synkopy, tečkované skupiny not, střídání rytmů apod.)
– improvizace (hra nebo zpěv bez not), často vymýšlení si na místě bez přípravy. Hráč nebo 

zpěvák cítí průběh domluvené harmonie (střídání akordů) a do toho podkladu si vymýšlí.
– nástrojová virtuozita (schopnost skvěle, brilantně hrát velice složité věci)
– v jazzu se stírají rozdíly mezi skladatelem, aranžérem (ten kdo napíše skladbu do not pro 

jednotlivé nástroje) a interpretem (ten kdo skladbu hraje). Často jde o stejného člověka, 
který skladbu vymyslel, určil, co budou jednotlivé nástroje hrát a zároveň ji i sám hraje či 
zpívá.

Ukázky:

Diexieland čti dyxilend (poznej nástroje)
https://www.youtube.com/watch?v=pnPVExzm0DY

Big Band (ukázka swingu - taneční hudba) slavný orchestr Glenna Millera
https://www.youtube.com/watch?v=6vOUYry_5Nw

James Brown (soulová a funková hudba) - porovnání jazzového a klasického zpěvu
https://www.youtube.com/watch?v=GaB9F3R9cIY

Bobby Mc Ferin – zajímavé, co všechno dokáže zapívat jeden člověk (nahrál vše). Z jazzu
postupně vyrostla populární hudba, jak ji známe dnes.
https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU

Která nahrávka se ti líbila nejvíc a proč? Hrál(a) jsi už někdy jazzovou skladbu? Pokud ano, 
objevily se tam některé typické jazzové prvky (viz výše)?


