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1. Úvod 

Hudba mě provází mým životem už od dětství. Ve volných chvílích si vždy ráda 

poslechnu pěknou písničku, která mě dokáže naladit tím správným způsobem. 

V posledních letech ale vždy sáhnu po konkrétních interpretech. Jde o hudební 

skupinu One Direction, kterou jsem si velmi zamilovala.  

Co vše provázelo tuto skupinu od jejího vzniku, až po dnešní dny, to jsem se snažila 

zpracovat ve své ročníkové práci.  

One Direction je britsko-irská hudební skupina, která se skládá z 5 členů : Harry Styles, 

Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne a  Zayn Malik. Na svém kontě mají                    

5 úspěšných alb, 17 videoklipů, finanční úspěchy a miliony fanoušků po celém světě. 

Společně si tedy představíme vznik skupiny, alba, turné, členy, sólové kariéry a různé 

zajímavosti. 
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2. Vznik 

Skupina vznikla 23. července 2010 v soutěži X-Factor. Individuálně neuspěli, ale když 

je porotci Louis Walsh,Simon Cowell a Nicole Scherzinger na bootcampu dali 

dohromady, pokračovali v soutěži a dostali se do semifinálových kol. 

V semifinálových kolech zazpívali například ,,Viva La Vida’’ od skupiny Coldplay, 

,,Nobody Knows’’ od P!nk, ,,Kids in America’’ od Kima Wilda a spousty dalších. 

Skončili na třetím místě, ale v Británii si je oblíbili natolik, že skupina podepsala 

nahrávací smlouvu se SYCO Records a Simonem Cowellem v hodnotě 2 milionu liber. 

 

Individuálně zpívali písničky : Harry -Isn't She Lovely 

                                               Liam-Cry Me A River 

                                               Niall- Champagne Supernova 

                                               Louis-Hey There Delilah 

                                               Zayn-Let Me Love You 
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3. Up All Night 

 

První album, které skupina vydala, se jmenuje Up All Night.  

Vydáno bylo 18. listopadu 2011. Najdeme na něm 13 písniček, 3 z nich mají svůj 

videoklip (What Makes You Beautiful, Gotta Be You, One Thing), písničky ,,Up All 

Night’’ a ,,More Than This’’ mají jenom oficiální videoklip z koncertu. Písnička ,,What 

Makes You Beautiful’’ se dostala do první příčky v hitparádě UK Singles Chart a dnes 

má více než 1,2 miliardy zhlédnutí na Youtube. V prosinci roku 2011 až do července 

2012 se vydali na turné Up All Night Tour. Odehrálo se ve Spojeném Království, Irsku, 

Mexiku, Kanadě, Novém Zélandu, Austrálii a v USA. V únoru a březnu 2012 

vystupovali i na turné Better with U Tour skupiny Big Time Rush. 

 

Zúčastnili se dokonce Letních Olympijských her 2012, kde zpívali svoji nejznámější 

písničku ,,What Makes You Beautiful’’. Objevili se i v dětském seriálu ICarly v epizodě, 

která byla věnována přímo této skupině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              obrázek č.3 https://i.pinimg.com/originals/36/99/5b/36995b293205f4b104e994d993111fac.jpg 
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Seznam skladeb : 

What Makes You Beautiful, Gotta Be You, One Thing,More Than This, Up All Night,  

I Wish, Tell Me a Lie,Taken, I Want,Everything About You, Same Mistakes, Save you 

Tonight, Stole My Heart                                                  

obrázky č. 4,5,6,7,8 https://www.amazon.com/iCarly-iGo-One-Direction-DVD/dp/B00I8XFTGQ , https://hudba.heureka.cz/up-all-night-one-direction-cd_7/, 

https://www.zbozi.cz/vyrobek/up-all-night-one-direction-cd/,https://weheartit.com/entry/179010885 https://weheartit.com/entry/179010885 

https://www.teenvogue.com/gallery/one-direction-style-evolution  

https://www.amazon.com/iCarly-iGo-One-Direction-DVD/dp/B00I8XFTGQ
https://hudba.heureka.cz/up-all-night-one-direction-cd_7/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/up-all-night-one-direction-cd/,https:/weheartit.com/entry/179010885
https://weheartit.com/entry/179010885
https://www.teenvogue.com/gallery/one-direction-style-evolution
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4. Take Me Home 

 

Druhé album s názvem Take Me Home bylo vydáno 8. listopadu roku 2012. 

Dohromady je tam 20 písní, z toho 3 videoklipy (Live While We're Young, Kiss You, 

Little Things). Hlavními producenty byli Carl Falk, Rami Yacoub, Ed Sheeran, 

Shellback a Dr. Luke. Nejznámější písnička z alba se jmenuje Live While We're Young 

a má přes 681 843 166 milionů zhlédnutí. Délka celého alba je 42:18 vteřin. Album se 

vyšvihlo na 1. příčky více než v 35 zemích a bylo prodáno 4 miliony nosičů. Je to 

nejméně oblíbené album. Původní album mělo pouze 13 písniček, ale po úvaze zjistili, 

že je moc krátké, a přidali dalších 7. 

 

Zajímavosti: 

Jedna z nejúspěšnějších písniček alba  ,,Rock Me’’ byla napsána za jeden den                 

a popisuje ztrátu panenství zpěváka Liama Payna. 

Videoklip k písničce ,,Kiss You’’ byl natočen za dva dny a zpěvák Niall Horan si u něj 

zranil oko, když sklápěl zrcátko u auta nad sebou. 

Harry Styles označil za svoji nejoblíbenější píseň z celého alba : ,,Little Things’’. 

Seznam skladeb : 

Live While We're Young, Kiss You,Little Things, C’mon C’mon, Last First Kiss, Heart 

Attack, Rock Me,Change My Mind, I Would,Over Again, Back For You, They Don't 

Know About Us, Summer Love, She's Not Afraid, Loved You First, Nobody Compares, 

Still The One a na japonské edici byly přidány i Truly, Madly, Deeply, Magic    a 

Irresistible.                  obrázky č. 9,10  

https://www.zbozi.cz/vyrobek/one-direction-tricko-take-me-home-white https://weheartit.com/pictures/take%20me%20home%20tour 

https://www.zbozi.cz/vyrobek/one-direction-tricko-take-me-home-white/https


10 

 

 

5. Midnight Memories 

Skupina 25. listopadu 2013 vydala jejich 3 album. Album má 4 videoklipy, 10 písniček 

a 4 bonusové písničky. ,,Best Song Ever’’ je jedna z nejznámějších písniček skupiny, 

především slouží jako promo k dokumentu, který se věnuje jim, jejich rodině a  tomuto 

albu. Album se umístilo na 1. místo hned v 90 zemích včetně Velké Británie a USA. 

Získalo americkou hudební cenu za nejoblíbenější album v sekci pop/rock 2014 a 

ARIA cenu za nejlepšího interpreta. Nahrávalo se od prosince 2012 do září 2013. Sám 

Louis uznal, že album je více rockové než členové skupiny i producenti čekali. S tímhle 

albem odjeli na turné  ,,Where We Are Tour’’, které začalo 25. dubna 2014 v Kolumbii  

a skončilo 5. října 2014 v Miami. 

Zajímavosti: 

Člen skupiny Louis Tomlinson napsal pro tohle album přes 37 písniček, ale vzali mu 

jenom 13. 

Seznam skladeb : 

Best Song Ever, Story Of My Life, Diana,Midnight Memories, You & I, Don't Forget 

Where You Belong, Strong, Happily, Right Now, Little Black Dress, Through The Dark, 

Something Great, Little White Lies a Better Than Words 
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obrázky č. 11,12,13 

https://www.posters.cz/plakaty/one-direction-midnight-memories-v21140 

https://i.pinimg.com/originals/9c/00/c6/9c00c66992e039655a36762f5e542353.jpg4 

https://twitter.com/savorstyles/status/1286096245572775936 

 

6. FOUR 

17. listopadu 2014 vyšlo čtvrté album skupiny s názvem Four. Jedná se o poslední 

album, kterého se zúčastnil člen Zayn Malik předtím, než odešel. Album má 16 

písniček, 2 videoklipy. Písničky ,,Steal My Girl’’ získalo v USA zlatou desku a ,,Night 

Changes’’  platinovou desku. Od hudebních kritiků tohle album získávalo převážně 

pozitivní reakce. V 18 zemích (Velká Británie, Austrálie a Spojené státy americké) se 

umístilo na prvním místě v hudebních žebříčcích. Od jara do podzimu roku 2015 bylo 

uskutečněno turné ,,On The Road Again Tour’’. Celková délka alba je 44 minut. 

Zajímavosti: 

Zpěvák Zayn Malik napsal pro album přes 40 písní, Simon Cowell mu ani jednu 

nepřijal. 

,,Fireproof’’ byla první vydaná písnička z celého alba a napsal ji Liam Payne. 

Ve videohře Just Dance 2016 byla použita píseň ,,No Control’’. 

Píseň ,,Steal My Girl’’ napsal Liam Payne a Louis Tomlinson a následně řekli, že je o 

jejich fanynkách. Hraje zde známý herec Danny Devito, který si zahrál režiséra. 

https://www.posters.cz/plakaty/one-direction-midnight-memories-v21140
https://i.pinimg.com/originals/9c/00/c6/9c00c66992e039655a36762f5e542353.jpg4
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,,Where Do Broken Hearts Go’’ napsal Harry Styles a je to nejoblíbenější píseň Nialla 

Horana. 

Seznam skladeb: 

Steal My Girl, Ready To Run, Where Do Broken Hearts Go, 18,Girl Almighty, Fool’s 

Good, Night Changes, No Control, Fireproof, Spaces, Stockholm Syndrome, Clouds, 

Change Your Ticket, Illusion, Once a Life Time, Act My Age. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
obrázky č. 14,15      https://hudba.heureka.cz/one-direction-four-cd_10/ https://www.eonline.com/news/1101790/evaluating-the-solo-careers-of-one-direction-after-the-

split 

7. Made in A.M 

 

Jedná se o páté a poslední plánované album skupiny před jejich pauzu, kterou si dali 

v roce 2016. Vydalo se 13.listopadu roku 2015. I tohle album získalo pozitivní reakce 

od kritiků a umístilo se na nejvyšších příčkách hitparád. V UK Albums Chart se s 93 

189 kopiemi umístili během týdne na vrcholu žebříčku, v americké hitparádě Billboard 

200 skončilo s 459 000 kopiemi za první týden na druhém místě. Deska se rovněž 

umístila na prvním místě v Belgii, Finsku, Irsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Skotsku a 

Španělsku. Dokonce byla prodávanější než minulé album Four s 387 000 kusy za 

první týden. Album má 13 písniček, 4 bonusové skladby a 3 videoklipy. Písnička ,,Drag 

Me Down’’ vyšla 31.července 2015 a dodnes se považuje za nejúspěšnější písničku 

z celého alba, počtem zhlédnutí se blíží k 1 miliardě. Byla na prvním místě UK Singles 

Chart a překonala rekord nejvíce streamované písně za jeden týden. Píseň „Perfect“ 

byla vydána dne 16. října 2015 a byla druhá v britské hitparádě a desátá v Billboard 

Hot 100. Tento úspěch znamenal pro One Direction pátý debut jejich písně v top ten 

https://hudba.heureka.cz/one-direction-four-cd_10/
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žebříčku Hot 100, čímž překonali rekord The Beatles (čtyři debutující písně v top ten). 

Píseň „Infinity“ byla vydána jako propagační singl na iTunes Store a Apple Music dne 

22. září 2015. K písni měl být i videoklip, ale skupina ho bohužel nenatočila. Píseň 

„What a Feeling“ byla vydána jako druhý propagační singl dva dny před vydáním 

vlastního alba. 

 

 

obrázky č. 16,17 

https://hudba.heureka.cz/one-direction-made-in-the-a-m-deluxe-cd/ 

https://twitter.com/beaadmires1d/status/1194740443671490560 

 

 

 

Zajímavosti: 

Píseň ,,Perfect’’ se odehrává v hotelech New Yorku, které jsou pro ně typické, jelikož  

v nich tráví většinu roku. 

,,I Want to Write You a Song’’ se nahrávala ve 4 ráno, což značně ovlivnilo Louisovu 

kvalitu hlasu. 

Členové skupiny Louis a Liam napsali píseň ,,End Of The Day’’. Ostatním se tak líbila, 

že ji museli okamžitě jet nahrát. 

Seznam skladeb: 

Hey Angel, Drag Me Down, Perfect,Infinity, End of the Day, If I Could Fly, Long Way 

Down,Never Enough, Olivia, What a Feeling, Love You Goodbye, I Want to Write You 

a Song, History, Temporary Fix, Walking in the Wind, Wolves,A.M 

 

 

 

https://hudba.heureka.cz/one-direction-made-in-the-a-m-deluxe-cd/
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8. Členové  

8.1 Louis Tomlinson 

Louis William Tomlinson, rodným jménem Louis Troy Austin, pochází z Doncasteru. 

Narodil se 24. 12. 1991 a to z něj dělá nejstaršího člena skupiny. Jeho rodiče (matka 

Johannah Poulston a otec Troy Austin) se rozvedli, když byl ještě malý, a tak si převzal 

příjmení po svém nevlastním otci Marku Tomlinsonovi. Má 7 nevlastních sourozenců, 

sestry Georgii Austin, Charlotte (nazývanou Lottie) Tomlinson, Félicité (Fizzy) 

Tomlinson, dvojčata Daisy a Phoebe Tomlinson a dvojčata Ernest a Doris Deakin.  

 

V červenci roku 2015 Louis oznámil, že čeká dítě s 23letou stylistkou Brianou 

Jungwirth a 4. srpna přivítali na svět jejich syna jménem Freddie Reign. Od prosince 

2011 do března 2015 chodil s Eleanor Calder. Následně měl krátký románek s 

herečkou Danielle Campbell, který trval do prosince 2016. Louis a Eleanor se znovu 

dali dohromady v roce 2017 a dodnes jsou spolu, i když panují pomluvy, že se spolu 

rozchází a znovu dávají dohromady kvůli managementu Louiho.  

 

7. prosince 2016 zemřela na leukémii Louisova matka Jay a jeho mladší sestra Fizzy 

zemřela 13. března 2019 na zástavu srdce po předávkování drog v pouhých 18 letech.  

 

V prosinci 2016 vydal singl s názvem ,,Just Hold On’’ ve spolupráci s americkým DJ 

Stevem Aokim. S písní vystoupili ve finále soutěže The X Factor a toto vystoupení 

věnoval své zesnulé matce. V červenci 2017 vydal píseň se zpěvačkou Bebe Rexha 

,,Back To You’’.  V roce 2017 vydal také své singly ,,Just Like You’’  a ,,Miss You’’ .    

V roce 2018 se stal členem poroty patnácté řady The X Factor, soutěž vyhrál jeho 

svěřenec Dalton Harris. O dva roky později (2019) vydal singl ,,Two Of Us’’ který 

napsal pro svou zesnulou matku, v září téhož roku vydal další sing ,,Kill My Mind’’. V 

prosinci stihl vydat ještě singl s názvem ,,Don't Let It Break Your Heart’’. Všechny tři 

poslední písně se objevili na Tomlinsonově prvním albu, které vydal 31. ledna 2020 s 

názvem Walls.  

 

Dne 12.prosince 2020 uspořádal online koncert z Londýna. Prodalo se na něj přes 

160 tisíc lístků. Díky tomu se stal nejsledovanějším „streamovaným“ vystoupením 

mužského sólového umělce v roce 2020. Většinu výtěžku z vystoupení daroval 
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charitativním organizacím. Se svým singlem ,,Just Hold On’’ vyhrál v roce 2017 ceny 

jako Teen Choice Awards, BreakTudo Awards nebo MTV Europe Music Awards. V 

roce 2018 vyhrál iHeartRadio Music Awards a Teen Choice Awards a v roce 2019 

vyhrál znovu Teen Choice Awards. 

 

 

 
obrázky č. 18,19 https://people.com/music/louis-tomlinson-mom-johannah-deakin-dead/ https://www.zbozi.cz/vyrobek/walls-louis-tomlinson-cd/ 

 

  

https://people.com/music/louis-tomlinson-mom-johannah-deakin-dead/
https://people.com/music/louis-tomlinson-mom-johannah-deakin-dead/
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8.2 Liam Payne 

Celým jménem Liam James Payne se narodil 29. srpna 1993 v Wolherhaptonu.             

V dětství měl zdravotní problémy, protože se narodil o tři týdny dříve než měl. Narodil 

se bez známek života a lékaři ho museli oživovat. Dlouho nevěděli diagnózu, až se 

nakonec ukázalo, že Liam má jenom jednu ledvinu.  

 

Jeho matka se jmenuje Karen, otec Geoff a má dvě starší sestry Nicole a Ruth. 

Byl studentem hudební technologie na škole Wolverhampton College, věnoval se 

sportu, především přespolnímu běhu a boxu. Box začal trénovat kvůli tomu, že byl 

šikanovaný. Dodnes se tomuto sportu věnuje a potvrdil, že mu dotváří osobnost. 

Liam považuje za své největší hudební vlivy Justina Timberlake a často zmiňuje i 

skupinu Take That.  

 

Jako čtrnáctiletý se přihlásil v roce 2008 do soutěže The X Factor. Byl vyřazen v domě 

porotců, ale Simon Cowell jej povzbudil s tím, aby podstoupil kurz a znovu se vrátil v 

nadcházejících řadách. Znovu se vrátil na jaře 2010, postoupil do dalšího kola, ale dál 

bohužel neuspěl. Měl se vrátit domů, ale porotci navrhli, aby vytvořil skupinu s dalšími 

chlapci, a tím vznikla skupina One Direction. 

 

obrázky č. 20,21 https://cz.pinterest.com/pin/734297914232864297 /https://www.hugoboss.com/hugo-men-liam-payne/ 

 

 

https://cz.pinterest.com/pin/734297914232864297
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V roce 2016 podepsal smlouvu s americkým vydavatelstvím Capitol Records. V 

prosinci roku 2019 vydal své první sólo album LP1. Spolupracuje také s dalšími umělci 

jako jsou například: Zedd- „Get Low“, Alesso- „Midnight“, French Montana- , „First 

Time’“, J. Balvin- „Familiar“, Jonas Blue- „Polaroid“ na téhle písničce je s nimi  i Lennon 

Stella a vystoupili s touhle písní i na finále třetího kola 2018 soutěže The X Factor. 

 

Má syna Beara Graya s bývalou partnerkou, zpěvačkou Cheryl Cole, se kterou spolu 

žili od roku 2016-2018. Tomuto svazku předcházelo několik vztahů např. se Sophii 

Smith, se kterou byl od roku 2013-2015 a s Danielle Peazer v letech 2010 až 2012. V 

roce 2019 začal chodit s modelkou Mayou Henry, se kterou se setkal v zákulisí 

koncertu One Direction roku 2015. Zasnoubili se spolu v srpnu 2020.  

Liam je jednou z hlavních tváří značky Hugo Boss. 

 

 

8.3 Niall Horan 

Rodným jménem Niall James Horan, se narodil 13. září 1993 v Mullingaru, je to jediný 

člen skupiny, který nepochází z Anglie ale z Irska. Jeho matka je Maura Gallagher a 

otec Bobby Horan. Má staršího bratra Grega. Po rozvodu svých rodičů žil nejdřív se 

svou matkou i  bratrem Gregem, po roce se odstěhovali oba dva za svým otcem. 

Navštěvoval základní školu Coláiste Mhuire a střední školu Christian Brothers School, 

byl ve školním sboru a vystupoval zejména na vánočních besídkách. Ve 13 letech se 

rozhodl přihlásit do školní soutěže s písničkou ,,The Man Who Can't Be Moved’’ od 

skupiny The Script. Bohužel nevyhrál a o rok později to zkusil znovu v místní soutěži 

s písní ,,With You’’ od Chrise Browna a tentokrát vyhrál. Od svého dětství hraje na 

kytaru, umí jak na klasickou, tak i  elektronickou, ale také umí na klavír a bicí. Už od 

dětství je velký fanoušek fotbalu, ragby a především golfu. Ve svém volném čase si 

ho rád zahraje a považuje se za velice dobrého hráče. V roce 2010 si přivodil při 

fotbale zranění kolene, které se bohužel dlouho hojilo. Na turné roku 2013 si ho 

vykloubil v Belgii. Po skončení turné šel na operaci a bývalý manažer slavného 

fotbalového klubu Chelsea, José Mourin, mu nabídl sedmitýdenní fyzioterapeutickou 

léčbu právě v klubu Chelsea, a tak se dostal do péče nejlepších fyzioterapeutů světa.  
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Na přelomu let 2013 a 2014 byl krátce ve vztahu s modelkou Barbarou Palvin. Od 

listopadu 2014 do června 2015 chodil s modelkou Melissou Whitelaw. Během roku 

2018 chodil s herečkou Hailee Steinfeld. Od roku 2020 prý chodí s návrhářkou Amelii 

Wolley.  

 

V polovině roku podepsal smlouvu s nahrávací společností Capitol Records a 29. září 

vydal svůj první sólo singl ,,This Town’’, píseň  se probojovala na 9. příčku UK Singles 

Chart a 20. pozici žebříčku Billboard Hot 100. Byl první ze členů skupiny, kdo vydal 

sólovou nahrávku. 20. října 2017 vydal své první album Flicker, které ovládlo nejen 

první příčku hitparády Billboard 200, ale také kanadskou obdobu Canadian Albums 

Chart. Na předávání cen American Music Awards 2017 získal ocenění v kategorii 

Nováček roku, na People's Choice Awards zase ovládl kategorii Nejoblíbenější 

průlomový umělec. Mimo to se i jeho singly "This Town" a "Slow Hands" mohly pyšnit 

pěknou řádkou nominací a hudebních cen. 

13. března 2020 vydal své druhé album s názvem Heartbreak Weather, které ve 

Spojeném království a Irsku dosáhlo první příčky žebříku a v USA se umístilo na 

čtvrtém místě. Z alba vyšly 4 singly : ,,Nice to Meet Ya’’ , ,,Put a Little Love on Me’’ , 

,,No Judgment’’  a ,,Black and White’’ . Plánované turné musel bohužel zrušit kvůli 

pandemii. Niall na svém instagramu přiznal, že dělá na svém třetím albu a 21. 5 2021 

vydal písničku s videoklipem ,,Our Song’’ , na písničce s ním je slavná zpěvačka Anna-

Marie. 

                                                                   obrázky č. 22,23  https://extra.ie/2020/04/06/entertainment/celebrity/niall-horan-parents       
https://www.festicket.com/cs/artists/niall-horan/              
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8.4 Zayn Malik 

Zain Javadd Malik se narodil 21. ledna 1993 v Bradfordu. Jeho otec Yaset je 

pákistánský Brit a matka Tricia je Angličanka. Má tři sestry Doniyu, Waliyahu a Safu. 

Navštěvoval Lower Fields Primary School a následně přestoupil na státní školu Tong 

High School. Má rád současnou městskou hudbu, vyrůstal na RnB a rapu, jeho idolem 

je Bruno Mars. Během studií se objevoval v různých školních vystoupeních, navíc 

začal psát rapové songy. V 15 letech se začal věnovat boxu, u kterého vydržel něco 

přes dva roky. V rozhovoru řekl, že kdyby nebyl zpěvák, byl by učitel angličtiny. 

Skupinu prý opustil kvůli ztrátě soukromí, začínající poruchou potravy a ohromnému 

stresu. Chtěl chvíli žít normálně, ale kvůli nabitému programu se mu to bohužel 

nepovedlo. Poté co opustil skupinu, musel přes rok chodit k psychologovi.  

 

Od konce roku 2012 začal chodit se zpěvačkou Perrie Edwards, v srpnu 2013 se 

dokonce zasnoubili, ke svatbě ale nedošlo. Po dvou letech zrušili zásnuby a rozešli 

se. V listopadu 2015 začal chodit s modelkou Gigi Hadid, v březnu 2018 se začaly 

objevovat první zvěsti o jejich rozchodu, oficiálně se rozešli až v listopadu, ale v roce 

2019 se dali znovu dohromady a v září 2020 se jim narodila dcera Khai Hadid Malik.  

 

Zayn se také rád věnuje módě, v září 2018 navrhl kolekci batohů pro módní značku 

Kooples. Předtím se účastnil kampaně pro Versace a společně s italským návrhářem 

Giuseppem Zanottim vydali kolekci obuvi.  

 

Pár měsíců po odchodu ze skupiny podepsal nahrávací smlouvu s RCA Records, jeho 

debutové album Mind of Mine vyšlo 25. března 2016, přičemž pilotní písnička 

,,Pillowtalk’’ byla vydaná na konci ledna 2016 a zahrála si v něm jeho současná 

přítelkyně Gigi. Písnička má přes 1 miliardu zhlédnutí.  Album debutovalo na prvních 

příčkách hitparád hned v několika zemích jako například : USA, Velká Británie, 

Kanada, Austrálie a další. Skvěle si vedly písničky ,,Pillowtalk’’ a ,,Like I Would’’ 

(březen 2016), které debutovaly na první příčce hitparády Billboard Hot 100. Song ,,I 

Don't Wanna Live Forever’’ vyšel v prosinci 2016, spolupracoval na ní se zpěvčkou 

Taylor Swift a byl součástí úspěšného dramatu Padesát odstínu temnoty. Měsíc před 

vydáním této písně přišel se svojí vlastní knihou s názvem Zayn, v níž odhalil spoustu 

fotografií, tajností a velkou část svého soukromí. Singl ,,Dusk Till Dawn’’ se zpěvačkou 
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Siou vyšel v roce 2017 a ovládl hitparády v několika zemích světa. Zároveň jsme jej 

mohli slyšet v traileru k snímku Hora mezi námi. Singl překonal během prvního dne na 

Youtube hranici 10 milionů zhlédnutí a v roce 2019 překročil 1 miliardu zhlédnutí. V 

prosinci 2018 vydal své druhé album Icarus Falls, které také dostalo spoustu 

pozitivních reakcí a kritik. 15. ledna 2021 vydal své třetí album Nobody Is Listening. 

 
 obrázky č. 23,24 https://i.pinimg.com/originals/cd/f9/66/cdf966ccc172884448ad3e2510c3eb05.jpg  

 https://www.fashionotography.com/zayn-malik-covers-gq-spain-and-gq-india-april-2021-by-petros-kouiouris/ 

 

 

 

8.5 Harry Styles 

Rodným jménem Harry Styles, narodil se 1. února 1994, což z něj dělá nejmladšího člena 

skupiny. Vyrůstal ve vesnici Holmes Chapel, jeho matka je Anne Cox a jeho otec Desmond 

Styles. Má starší sestru Gemmu. Po rozvodu rodičů se jeho matka znovu vdala (v roce 2013) 

za muže jménem Robin Twist, Harry si ho velice oblíbil, bohužel v červnu 2017 zemřel po 

dlouhém prohraném boji s rakovinou.  

 

Harry už jako dítě měl rád zpěv, vyrůstal na The Beatles a nejvíce na něj zapůsobil Elvis 

Presley. K jeho oblíbeným interpretům patří skupiny Coldplay, Kings of Leon, Foster the 

People. Během studia na střední škole zpíval v místní skupině White Eskimo a hráli převážně 

na svatbách.  

 

Od listopadu 2011 do ledna 2012 chodil s moderátorkou Caroline Flack, v roce 2012 se 

zpěvačkou Taylor Swift a od listopadu 2013 do února 2016 chodil s modelkou Kendall Jenner. 

Spekuluje se o mnohých dalších románcích jako například s modelkami Emmou Ostilly, 

https://i.pinimg.com/originals/cd/f9/66/cdf966ccc172884448ad3e2510c3eb05.jpg
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Camille Rowe nebo Georgii Fowler a dalších. Objevil se ve filmu Dunkerk, stal se tváří módní 

značky Gucci a byl prvním mužem na titulní straně amerického časopisu Vogue. V květnu 

2016 podepsal smlouvu s Columbia Records, singl ,,Sign of the Times’’  spatřilo světlo světa 

7. dubna 2017 a je hlavním singlem prvního alba, jménem Harry Styles, které se vydalo 12. 

května 2017. Debutovalo na prvních příčkách hitparád ve Velké Británii,  Austrálii,  USA a 

mnoha dalších zemích světa. V polovině prosince 2019 vydává své druhé album Fine Line, 

které téměř 500 tisíci prodaných kusů během prvního týdne debutovalo na vrchol žebříčku 

Billboard 200. Dostal za něj na Brit Awards 2020 nominaci na Album roku a navíc pak nominaci 

na Grammy v kategorii Nejlepší popové album. Singl ,,Watermelon Sugar’’ vyhrál Grammy za 

nejlepší sólový popový výkon a videoklip k singlu ,,Adore You’’ byl nominován na Grammy o 

titul Nejlepší videoklip. V říjnu 2020 začal natáčet v thrilleru s názvem Don't Worry Darling, 

Harry tam hraje jednu z hlavních rolí.  

 

Harry má osobitý názor na módu a podporuje názor, že oblečení nemá pohlaví a že si všichni 

můžou nosit co chtějí. 

 

 

 
obrázky č. 25,26 https://i.pinimg.com/originals/85/fe/14/85fe14602f96dc6fc269b979051dd890.jpg  

https://www.bety.cz/imgproxy.ashx?f=/data/images/originals/49/201118082850-vogue2.jpg&w=570&h=551 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/85/fe/14/85fe14602f96dc6fc269b979051dd890.jpg
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9. Závěr 

Účel mé ročníkové práci byl jednoduchý. Chtěla jsem vás seznámit se svojí nejoblíbenější 

skupinou, která byla často urážena, ale kluci se nevzdali a hudbu dělají dodnes. Doufám, že 

jsem vám aspoň trochu přiblížila jejich alba a minulost. Myslím si, že členové této skupiny jsou 

jasným příkladem toho, že bychom neměli soudit knihy podle obalu. Nikdy totiž nevíme, jaké 

události a okolnosti se za vším skrývají. 

 

10. Resumé 

My work is about a band called ,,One Direction” and we will imagine them together. We will 

talk about their 5 albums, solo careers and some interesting things. Reason why I picked them 

for my work is because their past was hard and they still dont give up. Their music is really 

important to me because they was my childhood and without them I wouldn't have met one of 

my best friends. 
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