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ANOTACE
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část
práce obsahuje důležité pojmy z oblasti vývojové psychologie a vybraných subkultur.
Pojmy z oblasti vývojové psychologie popisují mládež jako takovou, adolescenci
a celkový psychosociální vývoj dospívající mládeže. Další část teoretické práce se zabývá
důležitými pojmy jako jsou kultura, kontrakultura či subkultura a nedílnou součástí
teoretické části práce je popis jednotlivých typologií vybraných subkultur, které jsou
východiskem pro část praktickou. Přínos praktické části práce spočívá ve zmapování
informovanosti na téma subkultur u současné mládeže, která se věnuje různým druhům
umělecké činnosti. Kvantitativní výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření
mezi žáky třetích a čtvrtých ročníků ze Střední uměleckoprůmyslové školy, Pražské
konzervatoře a Gymnázia Evropská.

KLÍČOVÁ SLOVA
mládež, umění, adolescence, pozdní adolescence, kultura, kontrakultura, subkultura,
scéna, životní styl, subkultury mládeže

ANNOTATION
This bachelor thesis is divided into two main parts: theoretical part and methodical part.
The first, theoretical part, contains major terms from development psychology sphere and
from several chosen subcultures. Here development psychology terms describe the youth,
adolescents, and overall psychosocial progression of adolescent people. Other subtopics
deal with important terms such as culture, contra culture or subculture as well as with the
integral component of the theoretical part – the description of individual typology of the
chosen subculture. This is the resource for the second main part of bachelor thesis. The
contribution of this second, methodical part consists of collecting data about the
knowledge of subcultures across contemporary teenagers who dedicate themselves to
different artistic work. The quantitative analysis is based on research questionnaire among
third and fourth-class students from Střední uměleckoprůmyslová škola, Pražské
gymnasium and Gymnázium Evropská.
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Úvod
Cílem bakalářské práce na téma subkultury u středoškolských studentů z uměleckých
oborů je v teoretické části práce představit a vymezit tradiční, ale i nově vznikající
současné subkultury mládeže. Toto vymezení se vztahuje především na jednotlivé
vybrané subkultury, jejich historii, typické rysy a znaky. Vzhledem k velkému množství,
složitosti a provázanosti jednotlivých subkultur, byl výběr subkultur zúžen na ty,
u kterých lze předpokládat, že ztotožnění či obecná informovanost mezi dotazovanými
respondenty bude nejpravděpodobnější. Výzkum na toto téma jsem záměrně prováděla
na školách, které jsou zaměřené na širší uměleckou činnost, a u kterých se domnívám, že
informovanost na téma subkultur bude pravděpodobnější než na běžných středních
školách. Zaměření uměleckých škol není cíleno pouze na volné umění, ale i na studenty
Pražské konzervatoře či uměleckého gymnázia.
Jedním z důvodů, které mne vedly ke zpracování a zúžení analýzy na umělecké školy, je
fakt, že jsem sama studovala střední uměleckou školu. Během svého studia jsem se běžně
setkávala s mnoha zajímavými a někdy i velmi odlišnými lidmi, kteří se buď aktivně
hlásili k jednotlivým druhům subkultur, nebo s nimi sympatizovali. Umělecké prostředí,
v kterém se díky svým zálibám a koníčkům pohybuji, mi umožňuje skrze přátele vhled
do různých druhů subkultur a také interakci s lidmi, kteří jednotlivé subkultury zastupují.
Přirozeně mne téma subkultur vždy velmi zajímalo i vzhledem k tomu, že mým druhým
studijním oborem je výtvarná výchova a měla jsem potřebu zjistit, jaký vztah
k subkulturám zaujímá současná dospívající mládež.
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí.
V první části bakalářské práce jsem charakterizovala období adolescence jako specifické
vývojové období. První část obsahuje důležité pojmy jako; mládež, adolescence a pozdní
adolescence, které se pro mne staly východiskem pro lepší pochopení specifické životní
etapy jedinců, které jsem si určila pro výzkum subkultur. Cílovou skupinou se pro mne
stali studenti ve věku od sedmnácti do devatenácti let, kteří se svým studijním zaměřením
zajímají o různé druhy umělecké činnosti.
V druhé části práce se zabývám již vybranými subkulturami, které souvisí
s problematikou subkultur mládeže. V teoretické části jsem charakterizovala důležité
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pojmy jako; kultura, kontrakultura a subkultura, abych lépe pochopila vznik a vývoj
jednotlivých subkultur.
Značná část práce je však věnována jednotlivým typologiím subkultur, které jsou
východiskem pro část praktickou. Především se bude jednat o subkultury typu; punk,
hardcore, straight edge, metal, gothic, graffiti, hip hop, skate, hipster, cosplay, normcore,
a u kterých předpokládám, že budou u současné mládeže nejvíce zastoupeny či
preferovány.
Třetí a závěrečná část práce je věnována samotnému výzkumu vybraných subkultur.
Pro účely této bakalářské práce byl sestaven dotazník, který obsahuje uzavřené otázky,
které jsou sestaveny tak, aby svým charakterem a obsahem směřovaly na jednotlivé druhy
subkultur, které jsou popsány v teoretické části práce. Otázky jsou cíleně sestaveny tak,
aby zastupovaly typické znaky a rysy vybraných subkultur. Svým obsahem dávají
respondentům možnost k označení pro ně nejvíce preferovaného hudebního stylu či
image. Zaměření na hudbu, popřípadě image vnímám v problematice subkultur jako
velmi zásadní. Skrze hudbu se často jednotlivé subkultury dají lépe pochopit a vymezit.
Zaměření na image a hudbu se pro mne stává nosným pilířem pro snazší orientaci mezi
jednotlivými druhy subkultur, k určení jednotlivých druhů subkultur a stanovení
výzkumných otázek.
Úvodní otázky zjišťují, zda se respondenti již někdy setkali s pojmem subkultura, nebo
zda se ztotožňují s nějakou současnou subkulturou či nikoliv.
V současnosti se nacházíme v post – subkulturální fázi, která se vyznačuje roztříštěností
jednotlivých druhů subkultur, styl mladých lidí je spíše zaměřen na osobní vzhled než na
skryté významy. Vzhledem k tomuto faktu jsem se rozhodla dát dotazovaným
respondentům možnost pouze jedné odpovědi, aby odpovědi byly co nejvíce autentické
v případě, kdy váhají, zda sympatizují s vícero subkulturami či nikoliv. Uvědomuji si, že
možnost pouze jedné odpovědi je v případě mapování subkultur velmi omezující, ale díky
této možnosti by nám výsledné odpovědi svým charakterem měly lépe nastínit možné
sympatie či ztotožnění se s jednotlivými vybranými druhy subkultur.
Takto pojaté dotazníkové šetření si klade za cíl zmapovat ty subkultury, které jsou
u dotazovaných respondentů nejvíce zastoupeny či preferovány. Hlavním záměrem
9

bakalářské práce je popsání a analýza subkultur u studentů, kteří se věnují rozdílnému
druhu umění a u kterých předpokládám, že ztotožnění bude nejpravděpodobnější.
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TEORETICKÁ ČÁST
Vymezení základních pojmů
2.1 Mládež
Termínem mládež označujeme sociální skupinu tvořenou lidmi ve věku přibližně od 15
do 25 let.
V tomto věkovém rozpětí již mládež ve společnosti neplní roli dětí, ale také jim
společnost nepřiznává role dospělých. „Kultura mládeže vznikala nejdříve jako opozice
ke kultuře dospělého světa, postupně však získávala stále specifičtější a relativně
autonomní charakter.”1
Pro mládež je charakteristický způsob chování a myšlení. Mládež má odlišný způsob
chování, myšlení a jiný systém vzorů, norem a hodnot. „Každá generace mládeže
reprodukuje některé kulturní hodnoty dané společnosti, jiné odmítá a vytváří hodnoty
nové.”2
V průběhu socializace může vznikat určité napětí mezi mládeží a společností. Toto napětí
může vznikat v důsledku prosazování vlastních invencí ze strany mládeže, se kterou se
však společnost nechce ztotožnit či ji rezolutně odmítá. Z pedagogického hlediska je účast
mládeže na vzdělávání důležitým faktorem pro rozvoj lidských zdrojů, vzdělanosti,
a ekonomického potenciálu zemí.
Mládež coby velká sociální skupina lidí má svou specifickou pozici a úlohu ve
společnosti. Prostřednictvím mládeže dochází k vývoji hodnotového systému společnosti.
„Mládež vnáší do společnosti inovace, např. současná generace mládeže byla subjektem
computerizace společnosti.”3
Mládež se však stává i subjektem negativních procesů a jevů, např. stále větší část mladé
populace se stává konzumenty alkoholu, nikotinu a drog ještě před 14 rokem věku.
V posledních letech se vyskytuje čím dál více nezaměstnaných mladých lidí.
Děti a mládež se stále více dostává do kontaktu s negativními vlivy, které je ohrožují jak
po sociální stránce, tak po stránce mravní.
1

MACEK, Petr. Adolescence. 1999. str. 49
PRŮCHA, Jan, Jiří MAREŠ a Eliška WALTEROVÁ. 2003. str. 125
3
SAK, Petr. Proměny české mládeže: česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. str. 14
2
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Od devadesátých let se stále snižuje angažovanost a zájem o politiku a společenská témata
ze strany mládeže. „Jedinou společensky akceptovanou aktivitou během adolescence
zůstává vzdělávání.”4

2.2 Adolescence
„Termín adolescence je odvozen z latinského slovesa adolescere (dorůstat, dospívat,
mohutnět).”5
Podle Hartla a Hartlové je adolescence „období mezi pubescencí, která se vyděluje jako
samostatná fáze, a ranou dospělostí; nástup sekundárních pohlavních znaků, dosažení
pohlavní zralosti, dozrávání rozumových schopností a dotváření celistvosti osobnosti;
u dívek mezi 12. a 18. rokem, u chlapců mezi 14. a 20. rokem.”6
Z časového hlediska termínem adolescence označujeme člověka, který se nachází
v druhém desetiletí života. Podle Macka se adolescence (v české terminologii mládí)
většinou datuje od 15 roku věku do 20 až 22 let věku jedince. Vágnerová uvádí
adolescenci jako dekádu života, od 10 do 20 let. v období dospívání dochází ke komplexní
proměně osobnosti ve všech oblastech: psychické, somatické a sociální. „Průběh
dospívání je závislý na konkrétních kulturních a společenských podmínkách, z nichž
vyplívají požadavky a očekávání společnosti ve vztahu k dospívajícím.”7
Počátek adolescence je spojován s konečným biologickým zráním jedince, tzv. plnou
reprodukční zralostí a ukončením tělesného růstu jedince. Dospívání a období
adolescence představuje specifickou životní etapu každého jedince, která má svoje
typické znaky v rámci životního cyklu a svůj objektivní i subjektivní význam. Toto
období se pro adolescenta stává obdobím hledání a přehodnocování vlastních názorů
a postojů. Jedinec se snaží zvládnout vlastní proměnu, dosáhnout sociálního postavení
a vytvořit si subjektivně uspokojivou a zralejší formu vlastní identity.

4

MACEK, Petr. Adolescence. 1999. str. 50
MACEK, Petr. Adolescence. 1999. str. 11
6
HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. 2010, str. 13
7
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. 2005. str. 321
5
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Podle Vágnerové dnešní dospívající mají potřebu, se co nejrychleji zbavit svých dětských
atributů a sociální podřízenosti. „Usilují o co nejranější získání větších práv a svobody
rozhodování, ale povinnost a zodpovědnost dospělosti přijímají jen velmi neochotně.”8
Po ukončení adolescence jsou u jedince důležitá především kritéria psychologická,
sociologická a pedagogická, která se zaměřují na dosažení osobní autonomie, na roli
dospělého jedince a profesní kvalifikaci.
Podle Macka termín adolescence označuje celé období mezi dětstvím a dospělostí.
Macek rozlišuje tři fáze období adolescence na:
•

časnou adolescenci, která se pohybuje v časovém rozmezí zhruba 10 (11) až 13
let věku jednice;

•

střední adolescenci vymezenou přibližně intervalem 14 až 16 let;

•

pozdní adolescenci od 17 do 20 věku jedince, popřípadě i mnohem déle;

Adolescenci však stále považujeme za most mezi dětstvím a dospělostí. Vágnerová
rozděluje dospívání na dvě fáze:
•

Raná adolescence, označována jako pubescence, zahrnuje prvních pět let
dospívání. Časově se zhruba vymezuje mezi 11 a 15 rokem, s ohledem na
individuální zrání jedince.

•

Pozdní adolescence zahrnuje dalších pět let života a trvá přibližně od 15 do 20
roku s ohledem na individuální zrání jedince, hlavně v oblasti psychické
a sociální.

Po ontogenetické stránce se stává jedinec plně pohlavně vyzrálým, fyzicky, duševně
a sociálně rozvinutým, u jedince se již rozvíjejí základní schopnosti jako symbolizace,
anticipace, zástupné učení, sebereflexe a seberegulace.
Prvním historickým autorem, který položil základ pro hlubší úvahy o adolescenci byl
J.J.Rousseau (1712–1778), který vývoj člověka rozdělil do pěti stádií, přičemž
adolescenci vymezuje mezi 15 a 20 rokem věku jedince. J.J.Rousseau vymezuje „věk
rozumu” (12-15 let), ve kterém se prohlubuje sebeuvědomění, adolescence je dobou
emocionálního dozrávání a přesunu od sobeckosti k zájmu o druhé.

8

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. 2005. str. 321 a 322

13

U dospívající mládeže, nelze proces socializace chápat jen jako vrůstání do společnosti
dospělých. „V důsledku vydělení adolescence jako relativně samostatného a specifického
období života vznikl i fenomén nazývaný subkultura mládeže.”9 Přechod z dětství do
dospělosti je ve stále větší míře determinován konkrétními kulturními, ekonomickými
a politickými podmínkami. Adolescentní kultura je v moderních demokratických
společnostech poměrně dost tolerována a není často v přímé opozici ke světu dospělých.
Podle Hebdiga „američtí sociologové a psychologové často zdůrazňovali adolescenci
jako přechodné individualistické období, poznamenané rituálním konfliktem: „Ačkoliv
se pojmy „dětský” a „dospělý” napříč různými kulturami liší, každá kultura vyžaduje
nějakou změnu v běžných dětských způsobech myšlení, cítění a konání-změnu, která je
spojena s psychickým narušením, a proto představuje pro jednotlivce a kulturu
problém.”10 Obecně však o mládí můžeme říci jen velice málo.

2.3 Pozdní adolescence
V pozdní fázi adolescence je již jedinec biologicky vyzrálý a v této fázi obvykle dochází
k prvnímu pohlavnímu styku. Adolescence v pozdní fázi je dobou komplexnější
psychosociální proměny jedince, u kterého se mění osobnost i společenská pozice.
„Důležitým sociálním mezníkem je ukončení profesní přípravy, následované nástupem
do zaměstnání, resp. volbou dalšího studia.”11
Po dosažení 18. roku života dosahuje adolescent plnoletosti, která je chápána jako jeden
ze sociálních mezníků dospělosti.
Rozvoj a hledání vlastní identity je patrný až ve druhé fázi dospívání. V této fázi se
u

jedince

projevuje

snaha

o

sebepoznání,

aktivnější

přístup,

seberealizace

a hlavně o vědomí možnosti ovládat svůj vlastní život. „Pozdní adolescence bývá chápána
jako období volnosti, kdy má jedinec dostatek svobody, ale minimální zodpovědnost”12
V této vývojové fázi jedince je důležité ze strany pedagogů, rodičů, společnosti apod. mu
poskytnout dostatek času a možnost, aby porozuměl sám sobě a svobodně si zvolil to,
čeho chce v budoucnu dosáhnout. Důležité je dát jedinci prostor se osamostatnit ve všech
oblastech, v nichž to současná společnost vyžaduje. Jedním z největších zdrojů napětí
9
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u dospívajících bývá rozdílné tempo biologického, psychického a sociálního vývoje.
Dospělost stále v současnosti není přesněji definována.

15

Kultura
Termín kultura pochází z latinského slova colere – vzdělávat, pěstovat, pečovat.
Podle Smolíka je kultura složitým společenským jevem a procesem. „Jako taková je
předmětem zájmu mnoha věd, např. kulturní antropologie, etnologie, etnografie,
sociologie a sociální psychologie.”13
Podle Hartla, Hartlové je „kultura – culture je souhrn informací; zahrnuje soubory
principů, pravidel, mravů a způsobů interakce uvnitř skupiny či společnosti a lidských
výtvorů; je předávána výhradně negeneticky, tedy učením; podle S. Freuda (1930)
vyrůstá z represe a sublimace pudů přítomných v člověku, jimiž jsou Eros a Thanos.”14
Termín kultura má v současnosti mnoho významů v jednotlivých sociálních vědách.
Termín kultura v sobě zahrnuje sociální reprezentaci běžného a standartního chování,
norem, hodnot a přesvědčení, které regulují člověka v jeho každodenním životě a které
se přenášejí z generace na generaci.
Hebdige uvádí dvě definice. První definice kultury je velmi konzervativní a klasická.
Představovala kulturu jako standard estetické výjimečnosti: „to nejlepší, co bylo ve světě
vymyšleno a řečeno”15 a zformovala se při hodnocení „klasických” estetických forem
(baletu, opery, literatury, dramatu a výtvarného umění). Druhá definice podle Hebdiga,
jejíž počátky nachází Williams u Herdera v osmnáctém století, vyrůstala z antropologie.
V tomto případě termín „kultura” odkazoval na zvláštní způsob života, který vyjadřoval
určité významy a hodnoty nejen prostřednictvím umění a učení, ale i institucemi
a běžným chováním.
V pedagogické sféře se vymezuje termínem: „Kultura jakožto komplex materiálních,
především ale nemateriálních výtvorů (poznatků, idejí, hodnot, morálních norem aj.),
které lidská civilizace během svého vývoje vytvářela.”16
Prostřednictvím formálního vzdělávání se ve školských institucích předává toto „kulturní
dědictví” z generace na generaci.

13

SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. 2010, str. 26
HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. 2010, str. 275
15
HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. 2012. str. 30
16
PRŮCHA, Jan, Jiří MAREŠ a Eliška WALTEROVÁ. 2003. str. 108
14

16

„Kultura ve smyslu sociologickém a kulturně-antropologickém znamená způsoby
chování, sdílené normy, hodnoty, tradice, rituály aj., jež jsou charakteristické pro určité
sociální nebo etnické skupiny.”17
Takto pojaté kulturní vzorce ovlivňují především průběh a výsledky vzdělávacích procesů
ve školním prostředí. Ve školním prostředí tak vznikají tvz. studentské či žákovské
subkultury.
Podle Smolíka lze kulturu vnímat jako označení pro všechny sdílené normy, způsoby
chování, schopnosti, hodnoty, rituály, tradice, znalosti a dovednosti, s nimiž se člověk
nerodí, ale které přebírá v procesu socializace. Jednotlivou kulturou označujeme
specifický způsob života určité vymezené skupiny nebo společnosti lidí.

3.1 Kontrakultura
Termín kontrakultura je odvozen z latinského slova contra – proti, mimo. Poprvé byl
tento termín použit v roce 1951 T. Parsonsem. Termín kontrakultura je charakteristický
pro druhou polovinu 20. století. „Kontrakultura je vymezována jako kontrastní, opoziční
typ kultury, resp. subkultury vůči oficiálnímu typu kultury majoritní.”18
Podle Hartla, Hartlové je „kontrakultura - contraculture způsob života a názory, které
jsou protichůdné způsobu života a názorům většinové společnosti; sociální hnutí udržující
své vlastní alternativní zvyky a hodnoty, jež stojí v opozici vůči převládajícím kulturním
normám; pojem historicky spjat s hnutím hippies a kulturou uživatelů drog z konce 60.
a počátku 70. let 20.stol, odmítajících společenské normy, jako je morálka výkonu
a tradiční rodina; v 21. století obdobou např. kultura vyznavačů techno hudby =
subkultura.”19
Podle Hebdiga je „Termín „counter culture” odkazuje k propojení „alternativních”
středostavovských kultur mládeže – hippies, květinových dětí a yippies, které vznikly
v šedesátých letech a známými se staly v období mezi lety 1967 až 1970.”20
Podle Hebdiga se kontrakultura liší od subkultur svými otevřeně politickými
a ideologickými formami odporu proti dominantní kultuře (politické akce, soudržný
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myšlenkový

program,

manifesty

atd.),

vytvářením

„alternativních”

institucí

(Underground Press, komuny, družstva atd.).
Pro kontrakultury je charakteristický ostrý kontrast s oficiálními hodnotami, které jsou
dané společností a značně odlišnými hodnotami ze strany aktérů např. v případě
anarchismu. Protestní kontrakultury se často konfrontují s obecně přijímanými normami
a idejemi ve společnosti. Pro kontrakultury je typický politický radikalismus, který se ve
své krajní poloze může uchýlit až k násilí.
„Línek konstatuje, že kontrakultura vzniká obzvláště tam, kde je přítomná silná deprivace
a frustrace, a obrací se proti společensko-kulturním systému, považovanému za
nepřátelský.” „Kontrakultury často vznikají na okraji společnosti, tj. v sociálně
deklasovaném prostředí.”21
Hlavním motivem pro vznik kontrakultur je potřeba protestu a prosazení vlastních (často
odlišných) hodnot ve společnosti.

3.2 Subkultura
Termínem subkultura se označuje odlišná kultura, která má své specifické hodnoty
a způsoby chování od dominantní kultury, jež je přesto její součástí, např. žákovská
subkultura nebo různé subkultury mládeže.
Podle Hartla, Hartlové je „subkultura – subculture kultura, která se zastávanými
hodnotami liší od kultury dominantní, jíž je ale součástí.”22.
Předpona „sub” označuje odlišnost od dominantní nebo mainstreamové společnosti.
Jasná definice termínu subkultura však není možná vzhledem ke složitosti, provázanosti
a vývoji jednotlivých subkultur. Mnoho definicí se zaměřuje na jednotlivé charakteristiky
a dominantní znaky jednotlivých subkultur. Důležitým znakem subkultury je viditelné
odlišení od dominantní (hegemonní, mainstreamové, majoritní) kultury. S termínem
subkultura se můžeme setkat již ve čtyřicátých letech 20. století, a to v několika
významech. Termínem subkultura, např. T.Parsons označoval typologickou kategorii.
Momentálně existují dvě základní definice subkultury.

21
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„Definice substanční se pokouší vystihnout podstatu subkultury, definice funkcionální
vystihuje funkce, které subkultury plní.”23
Bell definuje subkulturu jako relativně „koherentní kulturní systémy”, které představují
svět pro sebe v celkovém systému naší národní kultury.
Krech, Crutchfield a Ballachey považují za subkulturu tu část společnosti, která je typická
pro některou výseč společnosti.
„Podle Bakera Subkultury tvoří skupiny lidí, kteří sdílejí zvláštní hodnoty a normy,
v nichž se rozcházejí s dominantní nebo mainstreamovou společností a které nabízejí
mapy významů, díky nimž je svět pro členy subkultury srozumitelný.” „Girtler odmítá
termín „subkultura”, který obsahuje předložku „sub”, která poukazuje na „nízké”
společenské postavení dané kultury.“24
V sociologii se však termín subkultura stal obecně přijímaným termínem a je jedním ze
základních sociologických pojmů. „Subkultury sdružují jedince, kteří mají společné
specifické problémy a výsledkem je vlastní pohled na sociální realitu.”25
Subkultura především vytváří prostor pro sdílení hodnot, interakci a dodává jedinci či
jedincům pocit ochrany.
Hebdige uvádí, že subkultura díky svému stylu komunikuje se širším okolím. Zabývá se
také interaktivními procesy mezi subkulturou a okolím kde upozorňuje na fakt, že
subkultury ve většině případech narušují autorizované kódy, skrze které je sociální svět
organizován a prožíván, což může společnost zneklidňovat a provokovat.
Zcela zásadním a ojedinělým atributem adolescentní subkultury je hudba. Skrze hudbu
se vyjadřují hodnoty, názory, které adolescentům slouží jako nástroj pro sdělení a sdílení
v subkultuře. Koncerty, festivaly, diskotéky se stávají specifickým sociálním prostředím
pro seznamování, navazování kontaktů, sbližování a stávají se také prostorem pro
vyjádření vlastní úzkosti, nejistoty, agrese či protestu.
„Cohen zdůrazňoval kompenzační roli gangů mladistvých: adolescenti z dělnické třídy,
kteří ve škole nedosahovali očekávaných výsledků, se ve svém volném čase připojovali
ke gangu, aby si vybudovali alternativní zdroje sebeúcty. V gangu nahradili základní
23
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hodnoty spořádaného světa – usedlost, ambicióznost, konformitu aj. - jejich opaky
hedonismus, opovrhování autoritami a touha po „vodvazu”.”26
Cohen definoval subkulturu „jako kompromis mezi dvěma navzájem si odporujícími
potřebami: potřebou vytvářet a vyjadřovat samostatnost a odlišnost rodičů […] a potřebu
uchovat si možnost identifikace s rodiči.”27
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Typologie subkultur
„Obecně lze subkultury členit na základě věku (tzv. mládežnické subkultury), povolání,
náboženství (sekty, rituály), původu, národnosti, etnika, rasy, sociální pozice, zájmů,
sociální instituce, segregace atp.”28

4.1 Subkultury mládeže
Ve většině sociologických teorií neexistuje jednotná subkultura mládeže. Podle Smolíka
je subkultura mládeže typ subkultury, který je vázaný na specifické způsoby chování
mládeže, na její sklon k určitým hodnotovým preferencím, akceptování či zavrhování
určitých norem a životní styl odrážející podmínky života. Subkultury mládeže většinou
tvoří skupiny dospívajících či mladých lidí, kteří mají něco společného (zvyk, problém,
zájem, koníček) a to „společné” je odlišuje od ostatních členů sociálních skupin.
Nejlepším způsobem, jak definovat pojem subkultura, je srovnání s pojmy podobnými či
opačnými, např. termín komunita, která je založená na rodině, zatímco subkultura je
založena mimo rodinu (na vrstevnickém základě). Subkultury jsou často popisovány jako
vysoce různorodé, aktivní a kreativní.

4.2 Styl subkultury
Podle Smolíka je důležitým aspektem subkultur jejich styl. „Styl vypovídá o skupině,
může být chápán jako symbol nebo znak.”29 Adolescenti často používají specifické
výrazové prostředky v podobě účesu, oděvu, který vyjadřuje jejich sounáležitost ke
specifické komunitě.
Styl/prostředky v sobě zahrnují několik prvků:
•

image – neboli vzhled, tj. oblečení, tetování, doplňky, účesy;

•

vystupování – které je tvořeno výrazem tváře, stylem chůze a celkovým postojem
těla;

•

argot – specifická slovní zásoba a způsob, jakým je pronášena;

Užíváním specifických výrazů a slangu je často kritériem pro získání statusu či prestiže
ve vrstevnické skupině. Specifický slovník také reprezentuje určitou hodnotovou
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orientaci a v mnohých případech se stává i podmínkou pro hodnocení vztahů, chování
a konkrétních situací.
„Styl tak jedince „vysvobozuje” proti stádnosti a „normalizaci”, často šokuje většinovou
společnost a v mnoha případech jde především o vymezení proti „většině” –
mainstreamu.”30

4.3 Scéna
„Scéna je moderní městská forma společenského styku, ve kterém mají účastníci stejný
zájem na trávení volného času nebo se zaměřují na stejný životní styl, ale nemusí se
vzájemně znát.”31
Scéna často bývá založena na subkulturních základech, ale nelze ji ztotožňovat s nějakou
konkrétní subkulturou mládeže. Pro scénu je podstatné pouze místo a čas střetávání
mladých lidí. Většina účastníků scény současně patří do několika jiných scén, což je
vymezuje od „klasických” subkultur.

4.4 Životní styl
Životní styl můžeme nazvat jako souhrn životních forem, jež jedinec aktivně prosazuje.
„Životní styl zahrnuje hodnotovou orientaci člověka, projevuje se v jeho chování i ve
způsobu využívání a ovlivňování materiálních i sociálních životních podmínek.”32
Každý jedinec má svůj individuální systém hodnot, který je kladen především na životní
hodnoty jedince, oproti subkulturám, kde jsou životní hodnoty přisuzovány velké
skupině.

4.5 Subkultura versus hnutí
Termín hnutí např. „dělnické hnutí”, „ženské hnutí”, „anarchistické hnutí”, „ekologické
hnutí”, „mírové hnutí” apod. představuje větší názorovou a ideologickou jednotu, která
má jasně definované cíl/e. Subkultura je oproti hnutí méně početná a v rámci subkultury
působí i několik protikladných proudů, které jsou např. typické u skinheads. Pro existenci
subkultury nemá příliš velký význam jeden konkrétní cíl, který je v případě hnutí
podmínkou.
30
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4.6 Rizikovost subkultur mládeže
„Subkultury mládeže jsou také často spojovány s rizikovým chováním, resp. sociálně
patologickými jevy.”33 Termínem riziko se označuje pravděpodobnost, že dojde ke škodě
či škodlivé události, jež postihne buď jednice, nebo celou společnost. V padesátých
a šedesátých letech, značná část subkulturních teorií chápe deviantní či delikventní
chování členů subkultur jako způsob řešení kulturně podmíněných adaptačních problémů
určitých skupin či jedinců. Životní styl v rámci subkultur může negativně působit ve dvou
rovinách. První rovinu definuje Smolík (2010) jako samo působení subkulturní party ve
vztahu k majoritní společnosti (objekt sociální deviace). Druhou rovinou podle Smolíka
je působení subkulturní party (subjekt sociální deviace) ve vztahu k jedinci (subjekt
sociální deviace), který je součástí tzv. scény.
Smolík definuje nejrozšířenější sociální deviace a patologické jevy, které se často se
subkulturami spojují a které jsou nejvýznamněji zastoupeny:
•

kriminalita,

•

alkoholismus,

•

narkomanie,

•

promiskuitní sexuální chování (v minulosti např. hippies),

•

politická ortodoxie (rasismus, politický extremismus, antisemitismus, politické
násilí)

•

sebevražednost (typické pro emo/gothic rock),

•

vandalismus,

•

agresivita,

•

sebepoškozování (typické pro emo/gothic rock) atd.

Oblasti rizikového chování mohou být cíleny na rizikové chování zneužívání návykových
látek, rizikové chování spjaté se sexuálním chováním, rizikové chování v oblasti
psychosociálního vývoje.

33

SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. 2010, str. 44

23

Charakteristika vybraných subkultur mládeže
5.1 Punk
Počátky punkové revolty se přibližně datují okolo roku 1968. V prvních fázích vývoje se
punk nejvýrazněji projevil ve Francii a Německu, v Anglii v této době jen částečně. Punk
se vyznačuje vzpourou proti „systému”. Punkerům se často říkalo „rozhněvaní mladí
muži”.
V letech 1976 a 1977 se pomalu formuje punková subkultura jako taková. Pro rozvoj
anglického punku byl největší inspirací francouzský situacionismus, anarchismus
a revoluční události roku 1968.
„Komárek spojuje historické kořeny punku s básníkem Charlesem Baudelairem,
rozervanými romantiky, anarchistickými básníky, dadaisty, dekadenty a situacionisty.”34
„Punková subkultura obsahovala zdeformované reflexe všech hlavních poválečných
subkultur.”35
5.1.1

Vymezení pojmu punk

Punkem můžeme ve slangovém znění nazvat nepotřebný materiál, krámy či veteš. Takto
označený punk je spíše cílený na mladé surovce, kriminálníky a darebáky. Americký
slang označuje punkem příslušníka gangu, který ztělesňuje vše, co většinová společnost
odsuzuje (projevy vulgarity, násilnosti a provokativní chování). S termínem punk se také
můžeme setkat v kontextu s vězeňským prostředím. Z tohoto pohledu punk označuje
mladého delikventa, který je ve vězení využíván k homosexuálnímu uspokojování
spoluvězňů. Jasněji se punk definoval až ve spojení s hudebním stylem rock. Typické
projevy spojené se subkulturou punk a punk rock je snaha šokovat a provokovat
společnost např. svou specifickou image, radikálními názory a životním stylem.
V sociokulturním žurnalismu byl pojem punk poprvé použit v roce 1970 v americkém
časopise Vision a o rok později ve spojení punk rock v časopise Cream Davidem
Marshem.
Pojem punk označoval hudbu, v níž byla obsažena nihilistická nespokojenost s osudem.
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Mezi průkopníky punkové hudby můžeme zařadit: The Stooges, MC5, Modern Lovers
a New York Dolls. Punk se v těchto počátcích vyznačoval snahou městské dělnické
a studentské mládeže o autenticitu, přirozenost ve svém projevu a cítění.
V hudbě toto vyjádření bylo koncentrováno na popsání svých myšlenek, pocitů,
problémů, ale i jako opozice vůči mainstreamové kultuře, která je charakteristická pro
mnoho subkultur, ale které se částečně nemohou postupem času vyhnout. Punk se
projevoval jako širší společenský jev, který se angažoval v kultuře (např. ve filmu,
literatuře), ale i v ekonomické a sociální sféře.
Punk se stává „živou” a skutečnou tvorbou mladých lidí. Kolem punku se soustředí
víceméně konzistentní skupina lidí. Tato skupina lidí má odlišné názory, hodnoty, pohled
a orientaci, která převládá ve většinové společnosti. Punk se takto projevoval v historii
a snaží se o to i v současnosti.
5.1.2

Protopunkové období

Punk se v této své etapě snažil o jednoduchá, energická a srozumitelná poselství oproti
glam rocku, který mu předcházel. S první etapou punku jsou spojeni umělci: Iggy Pop
a The Stooges, Blondie, The Heartbreakers a později i Ramones. Hudebníci se skrze
hudbu snažili vyjádřit drsný život, který prožívali na ulici a také život bez budoucnosti.
Punk se v každé zemi vyvíjel zcela odlišným způsobem např. New Yorská punková vlna
byla velmi silně intelektuální a nikoliv chuligánská (označována jako newyorský
undergroundový rock).
New Yorští umělci se inspirovali texty francouzských „prokletých” básníků jako
Verlaina, Rimbauda, Baudelaira nebo texty Boba Dylana. Oproti tomu anglický punk se
stal spíše životním stylem pracující třídy.
5.1.3

Klasické punkové období

Smolík popisuje klasické punkové období, které se formovalo v Anglickém prostředí po
roce 1976. Anglická punková scéna se v tomto období stále formovala. New Yorští
Ramones a Patti Smith již pravidelně hráli a vycházela jim debutová alba, zatímco kapely
ve Velké Británii v tomto ohledu byly o dost pozadu.
Začátek punku ve Velké Británii odstartoval až koncert kapely Ramones v Roundhouse
v Londýně. Tento koncert se stal inspirací pro celou nastupující generaci anglických
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punkrockových kapel. Tento moment umožnil zrodu nového stylu, jenž kombinoval
prvky převzaté ze široké škály různorodých životních stylů mládeže. Nově vznikající
mladé skupiny hrály spíše jednoduchým a agresivním stylem, který zaujal protestně
naladěnou a znuděnou mládež. Punkeři se inspirovali dělnickým a sídlištním prostředím.
Nejvýraznějšími reprezentanty takto orientovaného hudebního stylu byli Sex Pistols.
Skupina Sex Pistols disponovala rebelskou image (na které se podílela i známá módní
návrhářka Vivienne Westwood). Sex Pistols vydali provokativní album Anarchy in the
UK. Společně se Sex Pistols se výrazně proslavily kapely The Clash, Damned, Buzzocks,
Sham 69, G.B.H, Angelic Upstarts, Exploited a další, v USA byly hlavními představiteli
punku Ramones.
Punková subkultura vycházela z totalitního odmítání společenských konvencí a norem ve
spojení s nihilistickým náhledem na svět. Anglické veřejnosti na punku především vadili
časté vulgarity v textech a obscénní chování punkerů. Kapely hrající punkrock se ve
svých textech snažili reflektovat nekompromisní postoj britské mládeže k ožehavým
tématům, např. k politice (The Clash), nezaměstnanosti, policejních represí atp. Punk se
snažil o popis krize a chaosu, který vládl ve společnosti. Interpreti se nesnažili o nápravu
společnosti, ale spíše o popis, sloužila jim jako inspirace pro jejich texty.
„Clark punk definoval jako projev vzteku, vzteku na vládu a vztek na umírněnou vzpouru
kontrakultury hippies; vztek na komercializaci rokenrolu.”36
Punk se vždy stavěl proti tradicím a normám, které byly ve společnosti zakořeněné.
Punk nikdy ve své samotné podstatě však nebyl násilný. Násilí mohlo být způsobeno jen
pouhým nepochopením ze strany většinové společnosti, nebo konflikty s policií.
Typickým anglickým punkovým heslem je „No Future!”, v Německu zas
„Denormalizierung!”. Charakteristický vzhled punkerů se projevoval vyholenými vlasy
po stranách hlavy, nagelovanými hroty či natupírovanými „kohouty”, nebo „čírem”.
Pro punkovou subkulturu je charakteristická image a styl oblékání, který je často
upravován metodou DIY (Do it yourself) např.: roztrhané oblečení, piercing na různých
částech těla, jako doplňky aplikované spínací špendlíky a odznaky, kovové pyramidy na
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páskách a oblečení, kožené nebo džínové bundy „křiváky” a masivní vysoké boty často
značky DR. MARTENS.
S punkem je také spojen charakteristický taneční styl pogo, který je vizuálně velmi
specifický a divoký. Základem poga je hromadné skákání a nekontrolovatelné pohyby,
při němž dochází ke srážkám s ostatními tanečníky. Punk se postupem času stal velmi
komerční záležitostí. Na scénu přichází streetpunková generace, která chce zachovat
původní autenticitu a protestní náboj punku a maximálně se vymezit proti mainstreamu.
5.1.4

Postpunkové období

Smolík definuje poslední etapu punku, jako postpunkovou etapu, která je charakteristická
roztříštěností punku. Punk se na jedné straně stává velmi komerčním produktem a na
straně druhé se stále jedná o subkulturu, která dává od komerce ruce pryč.
Punk se stále snaží distancovat od konzumní společnosti a stává se subkulturou protestní
a antikonvenční mládeže. Charakteristické punkové heslo pro tuto dobu je „Punk’s not
dead”, které je oblíbené dodnes. Z této poslední etapy punku, vznikají jako reakce na
neúnosný stav punku, nové subkulturní styly jako hardcore či grunge. Současní významní
představitelé punku jsou především Buzzocks, Deadline, The Adicts, The Vibrators atd.
Punk rock byl stejně jako jiné subkultury časem pohlcen médii a trhem (hudebním
i módním průmyslem).
„Sokáčová tvrdí, že punk se v podstatě stal kořistí showbyznysu už v době svého vzniku,
především pak nahrávacích společností.“37

5.2 Hardcore
„Hardcore scéna je komunita, která umožňuje mladým lidem uniknout ze světa anonymní
většinové společnosti do prostředí osobních vztahů, sdílených zkušeností, pocitů, vzteku,
hodnot i názorů.”38.
Poté co se stal punk komerčním nástrojem pro velké firmy a vydavatelství, se část
amerických punkerů navrátila ke kořenům samotné subkultury. Takto zainteresovaní
vyznavači punku odmítali punk, který se stal pouhým zbožím a odmítali mít z punku jen
dobrý prodejní artikl. Ortodoxním punkerům se stal zásadním východiskem styl hardcore.
37
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„Hardcore se pro punkovou mládež stává reálnou a stabilní alternativou punku, která se
pomalu proměňovala v zábavní průmysl pro mladé (srov. Svítek, 1991).”39
„Politika patří do hardcoru jako cihla do zdi.”40
Pod vlivem britských kapel, především The Clash se americký punk velmi zpolitizoval.
Hardcore se v Americe formuje jako odpověď na komercializaci punkové scény.
Hardcore se stal životním stylem, který chtěl vidět výsledek svého vzdoru a jehož ústřední
myšlenkou je dodnes aktivní odmítání konzumu. Toto odmítání konzumu se projevuje
především ve smyslu angažované politiky za nenásilí, ochranu zvířat, přírody, dodržování
lidských práv, být sociálně kritický, jít proti projevům xenofobie, sexismu, rasismu,
konzervatismus, nacionalizmu či neonacismu. Toto je základ politické výbavy tvz.
pravých, tedy nemainstreamových hardcoristů
Hardcore je subkulturou, která měří kapely i obecenstvo rovným dílem.
Hardcorová hudba se rozděluje do několika stylů: melodický hardcore, punk core, crust,
skate core, grind core, trash core či nejrůznější crossvery s dalšími, mnohdy rozdílnými
žánry.
Pro hardcore je charakteristické vymezení vůči komercializaci punku. Hardcore se
hudebně projevuje tvrdšími melodiemi a klade důraz na politicky a společensky
angažovaná témata ve svých textech. Hardcore je reprezentován těmito nejvýraznějšími
kapelami: Dead Kennedys, Black Flaq, Bad Brains, Circle Jerks, M.D.C atd. Zásadní pro
vznik názvosloví hardcoru byla deska „Hardcore’ 81” od D.O.A. Hardcore se vymezuje
od sektářství, fašismu/neonacismu, elitářství a módnímu stylu jako takovému.
V posledních letech se pokoušejí neonacisté (které HC kultura bytostně odmítá)
infiltrovat do HC scény. Proti nim se v rámci HC scény zmobilizovala kampaň s názvem
Good Night White Pride.
Prvním pozitivním proudem z punku a hardcoru, který přijímala i většinová společnost,
se stala subkultura straight edge (straight edge příslušníci se snaží o to, aby byli přímí,
odpovědní vůči sobě a okolí a neklamali se žádnými „životabudiči” ve formě drog
a alkoholu).
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Straight edge odmítali alkohol, drogy, ale také sexismus a obecně amorální chování.
Subkulturní proud straight edge vznikl přímo z punkové kultury washingtonské mládeže.
Později se myšlenky hardcore a straight edge dostávaly do dalších koutů světa. Příznivci
subkultury straight edge bojují za práva zvířat (upřednostňují veganství a vegetariánství),
zbrojí proti nadnárodním korporacím, jsou proti sexismu, imperialismu, snaží se
o ochranu přírody.
V průběhu osmdesátých let se projevily vlivy mezi hardcorem a metalem. Metaloví
příznivci se snažili oddělovat od kontroly impérií masových médií obdobně jako punk.

5.3 Straight edge
Straight edge zastává filozofii založenou na absolutním odmítání drog včetně cigaret,
alkoholu a sexuální promiskuity. Postupem času se mezi sympatizanty straigh edge začali
formovat vegetariáni a vegani v reakci na týrání zvířat v potravinářském průmyslu.
Straight edge je velmi úzce spojen s punkem, především po hudební stránce. Za
průkopníka subkultury straight edge se dá považovat Ian McKay. Počátky hnutí straight
edge se datují kolem sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Straight edge se
označuje zkratkou sXe, nebo X. Straight edge jako takové není žádným organizovaným
hnutím. Smyslem sympatizantů s tímto hnutím je postoj k sobě samému, ke svému životu,
k ostatním lidem, k přírodě a zvířatům. Pro straight edge je důležitá myšlenka, která
vychází z tolerance a úcty ke svému okolí, stejně jako k sobě samému. Tolerance je pro
straight edge zcela zásadní. Staight edge se obdobně jako punk snaží vymezit vůči
mainstreamovému proudu. Pro straight edge je důležitá podpora lokální scény
doprovázena politickými tématy v textech.
Symbol „X” je mezinárodně uznávaným symbolem hnutí straight edge.

5.4 Metal
Metalová hudba a subkultura, je obecně z hlediska jednotlivých stylů a proudů nesmírně
komplikovaná a často ne úplně jasně zařaditelná. Často se metalová hudba propojuje
s dalšími subkulturami a styly (punkem, hip hopem, hardcorem). Jednotlivé kapely často
kombinují více přístupů, stylů a tudíž se metal stává značně neuchopitelným. V moha
případech se metal zařazuje do protisměrných proudů (christian metal versus black
metal).
29

5.4.1

Vývoj metalové subkultury

Počátky metalu se často spojují s rokem 1970, v tomto roce pro vznik metalu vyšlo
poněkud zásadní album Paranoid birminghamské kapely Black Sabbath. Členové kapely
Black Sabbath byli specifičtí svou charakteristickou image a vystupováním. Black
Sabbath disponovali velmi originálními texty, v kterých často kladli důraz na negativní
politická a mocenská témata a také kvalitním doprovodem hudebních nástrojů (především
kytarových). Album Paranoid je obecně považováno za první vlašťovku heavy metalu.
„Původ metalové subkultury lze zařadit zhruba na přelom sedmdesátých a osmdesátých
let (srov. Mareš, 2003).”41
Metalová subkultura u většinové společnosti často vyvolává řadu rozpaků. V některých
zemích jsou dokonce metalisté přirovnáváni k poslům ďábla. Pro subkulturu metal je jako
u jiných subkultur zcela charakteristická image sympatizantů. Metaloví fanoušci často
nosí dlouhé vlasy (obarvené načerno), kožené či džínové oblečení, podmalované oči
černou tužkou, oblečení zdobí často provokativními nápisy, hroty či cvoky. Násilnicky
mohou působit i různé kožené pásky, postroje nebo náramky, které jsou v této subkultuře
oblíbené.
V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo pro metalovou subkulturu charakteristické
nošení džínových kalhot, vest, černých triček, denimových či kožených košil
a motorkářských bot. Doplňky často tvoří stylizované lebky či jiné symboly smrti a zkázy.
V současnosti je stále populární nošení koženého oblečení, těžkých bot, někdy
ozdobených kováním, pásky, náramky s hroty apod.

5.5 Glam metal
Glam metal, který vznikl ze základů heavy metalu, byl společností mnohem lépe
přijímaný než heavy metal. Glam metaloví interpreti kladli důraz na melodické
a romantické texty, často nosili okázalé a bohatě zdobené kostýmy a výrazný make-up.
V polovině sedmdesátých let nastupuje ve Velké Británii nová metalová generace
interpretů (New Wave od British Heavy metal). Tato nová vlna heavy metalu se
koncentruje na složitější hudební aranžmá svých textů, charakteristická jsou dlouhá
kytarová sóla. Hudebníci často disponují komplikovanými melodiemi a charakteristický
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je agresivnější hudební přístup. Představitelé tohoto proudu metalu jsou kapely: Black
Alice, Trojan, Battleaxe atd.
Kapely, které se v tomto období objevují na scéně jsou také: Iron Maiden, Def Leppard,
Judas Priest.
Velká část společnosti metalovou hudbu však stále pokládala za „produkt Satana” a pro
mládež zcela nevhodnou. Satanismus s metalovou subkulturou byl již od počátku vzniku
velmi úzce spjat.
I přes odpor většinové společnosti se metal rozšířil do nejrůznějších koutů světa, kde si
našel své příznivce i odpůrce. Za nejvýraznější heavy metalové kapely se pokládají Iron
Maiden, Aasimon, Tsunami a mnoho dalších. Postupně se však heavy metal formoval
a získával nové podoby a přístupy.

5.6 Power metal
Power metal, který byl hudebně tvrdší a rychlejší, byl reprezentován kapelami jako
Helloween, Manowar, Arcane, Black King, Predator a dalšími. Tento hudební styl klade
především důraz na melodii a texty inspirované fantasy tématikou. Speed metal byl ještě
rychlejší a brutálnější odnoží metalu. Trash metal, který má základ v power metalu, vznikl
zkřížením raného heavy metalu s prvky punku a hardcoru. Trash metal se profiloval
především v USA, kde si své příznivce našel ve velkých městech jako New York, San
Francisco a Los Angeles.
Black metalové texty často obsahují a odkazují na černou magii, satanismus, a jsou
doprovázeny strašidelnou vizuální image interpretů a fanoušků. Pro black metal je
charakteristický symbol obráceného kříže.
Značná část metalových kapel se ve svých textech zabývá černou magií, spiritualitou
a okultistickou symbolikou. V mnohých případech se však jedná pouze o show pro
fanoušky bez hlubšího vztahu k černé magii. Pro metal je také charakteristické používání
čísla 666 (satanovo číslo), obrácený kříž, pentagram, obrácená pěticípá hvězda, která
symbolizuje kozí hlavu.
Postupem času začalo vznikat více a více odnoží metalu jako melodic metal, doom metal,
pagan metal, slavonic black metal, christian (white) metal, epic metal, nu-metal,
prog(ressive) metal, gothic metal, folk metal, dark ambient metal atd.
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Metal se stejně jako punková subkultura rozdělil na dva proudy. První proud šel po
povrchu, komerci a mainstreamu. Druhý proud se stále vracel k podstatě metalu
a undergroundu.

5.7 Gothic
„Profesorka Manchesterské univerzity Jennifer Manson tvrdí, že gotici disponují
schopností najít umění tam, kde se zdá, že chybí; nacházejí světlo v temnotě, a tak
přijímají celou jeho podstatu.”42.
Podle Vladimíra 518 a Veselého do „gotické černé díry s dychtivostí nahlížejí metalisté,
depešáci, milovníci japonského anime nebo fanoušci fantasy, ale jen mizivé procento se
vydává na temné dobrodružství objevování jejího složitého labyrintu.”43
S gothic subkulturou se můžeme setkat již na počátku osmdesátých let 20 století.
V prvopočátcích bylo gothic úzce propojeno s punkem. Termín gothika (gothic) se začal
používat v mnoha případech jako označení hudebního stylu. Gothic subkultura se často
odkazuje na kořeny v tvz. černém-gotickém romantismu, což bylo umělecké hnutí, které
se formovalo na konci 18. století. Romantismus se v literatuře, ale i v umění často zabýval
záhadami, smrtí, provokacemi, okultismem či nadpřirozenými jevy.
„Sématicky se termín gothic vztahuje ke Gótům, germánskému národu, který ovládl
římské impérium, a ke gotice, středověké architektuře, jež stála v opozici k románskému
umění.”44
Koncem sedmdesátých let se poprvé setkáváme s pojmem gothika. Termín gothic poprvé
použil manažer hudební skupiny Joy Division. Mezi klíčové gothic kapely se řadí: The
Sisters of Mercy, ale zdroje gothiky byly stále různorodé.
Velká Británie a Spojené státy americké byly průkopníky gothic roku, stejně jako tomu
bylo kupříkladu u punku. V současné době je subkultura gothic rozšířena v mnoha částech
světa, kde je vcelku dobře přijímána společností. Příznivci gothic jsou charakterističtí
zálibou a obdivem k temnotě a tajemnu jako takovému. Často se témata tajemna
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a temnoty objevují v gothic basních, písních či myšlenkách. Gothic příznivce přitahuje
tématika spojena s hřbitovy a smrtí.
„Gothická subkultura často přijímá hororovou image. Nedá se ale samozřejmě tvrdit, že
takto musí vypadat každý goth.”45
Pro gothic je charakteristické nošení černé barvy a distance od barevného světa. Černá
barva symbolizuje temnotu, v které hledají svůj největší zdroj inspirace. Gothici často
nosí výrazný make-up (ženy i muži), a oblečení s nádechem „hororu”.
„Vedle koncertů mají gotici snahu pořádat odpolední nebo večerní pikniky, módní
přehlídky, specificky pojaté bály, často s předem daným dress-codem, fetiš nebo burleska
večírky.”46
Gothic hudebně vychází z punkrockových kořenů. Hudební styl gothic je charakteristický
temnými a monotónními melodiemi, které jsou většinou podpořeny stereotypním
doprovodem hudebních nástrojů a pomalou basovou kytarou. Pro gothic jsou také
charakteristické různé hudební odnože např.: death rock, romantic goth, rivet-head, ether
goth, cyber goth, punk, goth-a-billy a vampyre, candy goth.
První gothic rock kapelou, která se takto označovala, byla kapela Joy Divison, která
vznikla z manchesterské kapely Warsaw v roce 1978. Joy Division se staly gotickou
taneční hudbou 20. století. Deska Closer od Joy Division po sebevraždě hlavního
protagonisty ovlivnila celou novoromantickou hudební generaci.
Dodnes je subkultura gothic poměrně velmi živou subkulturou, která má mnoho
stoupenců a příznivců. Součástí gothiky často bývá víra v upíry a také hra na upíry,
zombie, sadomasochismus, fetišismus, obojky na krku, latexové oblečení, síťové
punčochy u žen, promiskuita, fascinace smrtí, záliba ve hřbitovech a gotické architektuře,
v módě dlouhé černé kabáty a kožené či latexové oblečení. Smolík (2010)
V průběhu osmdesátých let se gothic hudba rozložila na několik hudebních podstylů:
death rock, gothic rock, dark wawe a ethernal wawe.
Gothic subkultura je z velké části také ovlivněna metalem. V reakci na tuto skutečnost
vznikl nový hudební styl gothic metal. Mezi nejvýraznější gothic kapely se řadí: Bauhaus,
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Bella Morte, The Cure v ČR XIII. století či Alvaréz Peréz. Texty gothic roku jsou často
inspirovány zoufalstvím, konfliktem, zmarem, vztekem, hledáním a odpuštěním a také
protestem. V České republice se momentálně vyskytuje několik set příznivců gothic
subkultury. Gothic často pronikl i do výtvarného umění, módy, designu či filmu.
Charakteristické pro gothic subkluturu jsou velké srazy či párty. Největší gothic setkání
se nazývá Wave Gothik Trafen v SRN.

5.8 Hip hop
„Hip hop vybrousil disciplínu nenávisti sebe do dokonalosti.”47
„Termín hip hop prošel od devadesátých let neskutečnou evolucí, promyšlnej obsah slova
se plnil vším možným, a jak otesánek rostl, měnil tvar, z malýho underground polena se
stalo obtloustlý monstrum.”48
Podle Smolíka (2010) je hiphop umělecká forma zahrnující graffity, breakdance, DJing
a MCing.
Za další poměrně významnou disciplínu hiphopu se dá považovat i beatbox. Hiphop sám
o sobě není pouze jednotným hudebním žánrem, ale je i směsicí nejrůznějších hudebních
přístupů a stylů. Příklady různých hudebních stylů jsou například: Gangsta rap, pop rap,
freestyle rap, latin rap a G(hetto)-funk.
Hip hop se stejně jako jiné subkultury postupem času stal obětí komerce a mainstreamu.
V USA se hip hopová scéna dělí na západní a východní styl. V průběhu devadesátých let
bylo do hiphopu často vneseno násilí (gangů), drogová problematika, zločin a cenzura
(kvůli častým vulgaritám v textech interpretů). V Evropě se v průběhu let utvářela také
velmi silná hiphopová komunita, stejně jako v jiných oblastech světa.
Mezi přední hiphopové interprety se řadí: Dj Kool, Ice Cube, Vanilla Ice, Dr. Dre, Snoop
Dogg, 50Cent, Beastie Boys, Public Enemy, Eminem a další.
Pro hiphop je charakteristický styl oblékání jako u jiných takto dominantních a názorově
vyčleněných subkultur. U hiphopových interpretů či fanoušků se často setkáváme
s nošením volného sportovního či skateového oblečení, sportovní obuvi (tenisky), zlaté
řetězy zdobící zápěstí, krk či jiné části těla, kšiltovky s rovným kšiltem a tmavé brýle.
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Subkultura hiphop je často propojená i se subkulturami skate či snowboarding. Pro
hiphop je také charakteristický slang hiphoperů doprovázený častými vulgaritami
s násilným sklonem (hlavně v textech hudebních interpretů).
Hiphop začal postupně vytvářet americkou popkulturu často spojovanou s marihuanou,
charakteristickým stylem oblékání, filmem, klipy interpretů jsou plné polonahých
tančících žen a drahých luxusních aut. Často se spojuje hiphop a grafitty do společného
termínu „hip hop graffity”, který vzniká spojením subkultury hiphopu a graffity.

5.9 Graffiti
„Termínem graffiti, pocházejícího z řeckého slova graphein (psát; graffiti je zároveň
množným číslem italského slova graffito, škrábanec), byly původně označovány nápisy
či malby vyškrábané do zdí apod.“49
Pojmem graffiti se v současné době označuje široká škála jevů. V dnešní době můžeme
reflektovat pojmy, které označují samotné „graffiti”, nebo „graffiti art”, ale také „street
art”.
„Graffiti je již několik dekád celosvětovým fenoménem, ze kterého se postupně vyvinulo
něco jako „sprejerský průmysl”.”50
Pro obecnější označení se nejčastěji využívá termín graffiti. Graffiti se často úzce
charakterizuje jako jakékoliv použití spreje či jinak aplikované barvy ve veřejném
prostoru.
„Většinou se o graffiti hovoří v souvislosti se specifickými výtvory lidí, kteří se označují
za writery či sprejery a tvoří značně heterogenní subkulturu.”51
Graffiti se vyznačuje často pseudonymními podpisy, Piecy, throw-upy či chromy.
Počátky graffity můžeme zaznamenat v New Yorku na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let 20. století.
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„Dennant tvrdí, že existuje mnoho důvodů sebevyjádření pomocí graffiti, které jsou pro
každého jedince zcela specifické.”52.
Někteří autoři se díky graffiti snaží získat slávu a jiným jde hlavně o vyjádření pocitů či
prosté rebelství a touha po jakémsi nebezpečí. Podle Vladimíra 518 a Veselého „Žádné
výrazné nebezpečí ale tento fenomén ve skutečnosti nepředstavuje a jen zřídkakdy je
v našich podmínkách spojen s opravdovou kriminalitou.”53
Graffiti vymezuje dvě kategorie autorů. Autoři začátečníci spadají do kategorie „toy”
a pokud jsou ve své tvorbě dobří, tak se mohou zařadit do nejprestižnější kategorie
„king/gueen”.
„Dennat dále upozorňuje na fakt, že jednotlivé graffiti se snaží nejenom šokovat či
provokovat, ale i vyjádřit hlubší názorové myšlenky (např. upozornit na společenskopolitické, ekonomické a komunikační problémy současné doby).”54
V dněšní době existuje spousta názorů na graffiti, vede se především polemika, zda se
jedná o umělecký protest adolescentů a mladých dospělých proti špatné, fádní
architektuře, nebo o podvědomou obranu proti nadutosti a hlouposti konzumní
společnosti, nebo o pouhý projev vandalství.
U graffiti autorů hraje spíše větší roli forma než obsah sdělení, a proto je často autorovi
lhostejný názor většinové veřejnosti. Vzkaz či vzpomínka je nejsilnější právě při ilegální
tvorbě a úzce souvisí s prestiží ve skupině.
„Podstatnou roli hraje faktor reálného nebezpečí a také ve své podstatě vnucení svého
výtvoru ostatním (Kajanová, Jerásková, 2009).”55
5.9.1

Graffiti subkultura a hip hop

Graffiti subkultura je poměrně velmi úzce propojená s hiphopovou scénou. Hiphop není
pouze hudebním stylem, ale i životním stylem jejích členů. Hiphop jako specifická
umělecká tvorba interpretů, zahrnuje čtyři základní pilíře a to: graffiti, breakdance, DJing
a MCing. Graffiti a hip hop jsou po umělecké stránce velmi úzce propojeny a i si
vzájemně pomáhají, např. při vytváření textů, plakátů či jiných propagačních materiálů.
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Writeři často poslouchají hiphopovou hudbu a v mnohých případech jim hiphopové
prostředí slouží jako bohatý zdroj inspirace.
5.9.2

Vývoj graffiti subkultury

První komunita graffiti tvůrců se začala formovat v šedesátých letech v městě New York.
Prvním zaznamenaným graffiti tvůrcem se stal jistý Demitrios, přezdívaný Taki. Tvůrci
graffiti byli převážně teenageři afroamerického a hispánského původu, kteří často
pocházeli ze sociálně vyloučených vrstev společnosti.
Graffiti se postupem času poměrně přirozeně spojilo s hiphopovou kulturou, která má
také své kořeny v ghettech, které byly sužované sociálními problémy. Tvůrci graffiti se
často sdružovali do různých skupin a gangů, tvz. crews. Fenomén graffiti především lákal
mladé lidi z různých sociálních vrstev, které lákalo nebezpečí a vzrušení při vytváření
tagů atd. Kvantita tagů byla v počátcích graffiti pro část autorů velmi podstatnou.
Hlavním účelem bylo mít svůj tag na co nejvíce místech ve městě i mimo něj. Přirozeně
se postupem času u části tvůrců objevila potřeba se vymezit svým osobitým a originálním
znázorněním tagu tak, aby vynikal a byl co nejvíce rozpoznatelný. Specifické nástroje pro
vytvoření tagů se staly fixy, značkovače, barva a aerosolové spreje. Velmi oblíbenou
plochou se pro autory graffiti staly vlakové vagóny a vlakové soupravy metra.
V prvopočátcích na graffiti subkluturu společnost reagovala velmi negativně, což vyústilo
v řadu represivních opatření, zákazů a omezení graffiti obecně.
Kolem počátku osmdesátých let se graffiti dočkalo uznání a stalo se součástí uměleckého
projevu a bylo veřejností částečně přijato. Část writerů díky benevolenci společnosti
vystoupila ze své anonymity a začala spolupracovat s galeristy a soukromými sběrateli
umění.
Mezi nejvýraznější graffiti umělce se právoplatně řadí výtvarník Keith Harring
(1958–1990), který částečně zastupoval a reprezentoval celou subkulturu graffiti.
Reakcí na tyto společností částečně nastavené podmínky se graffiti scéna začala dělit na
dva proudy. První část graffiti autorů byla ochotna pracovat s majoritní kulturou, oproti
druhé části, která se vymezila a zůstávala součástí „undergroundu“.
Fenomén Graffiti postupem času začal přitahovat pozornost psychologů, sociologů
i teoretiků umění, kteří své poznatky či výzkumy aplikovali ve svých odborných
37

publikacích z pohnutky popisu či lepšího pochopení mladých lidí, kteří se ztotožňují
s touto subkulturou.
„Graffiti se spojilo s hiphopem, kulturním projevem spojeným především s rapovou
hudbou a DJingem a vytvořilo samostatnou subkulturu s vlastním hodnotovým
systémem.“56
Fenomén graffiti se postupem času rozšířil do celého světa, kde vytvořil zcela specifické
a osobité vyjádření tuzemských autorů.
Vladimír 518 a Veselý (2011) uvádějí „že jedním ze základních hybatelů graffiti je touha
soutěžit s ostatními, ovládnout teritorium, být stále lepší, zdolávat překážky a „dotknout
se hvězd”.”57
5.9.3

Česká graffiti scéna

Stejně jako v zahraničí došlo i v České republice ke splynutí graffiti a hiphopové scény.
Mezi průkopníky graffiti je v ČR považován MANIAC, který krátce po revoluci zakládá
skupinu ZDG (Zero Dimension Gang).
S rozvojem informačních technologií měli čeští graffiti autoři možnost shlédnout práce
zahraničních tvůrců, kteří je v mnohých směrech velmi ovlivnili.
Graffiti se v současné době velmi často prezentuje na internetu, v knihách, odborné
literatuře, katalozích či v různých časopisech zaměřených na graffiti.
Jednotliví writeři si zakládají vlastní stránky, nebo utvářejí vlastní skupiny-crew, které
slouží k prezentaci svých děl, nebo děl celé crew.
Tvorba graffiti se dělí na legální a ilegální graffiti. Ilegální tvorba graffiti zahrnuje
veškerou tvorbu na cizím majetku bez předchozího souhlasu a dohody majitele. Často se
takto vytvořené graffiti objevuje na zdech domů, ve veřejné dopravě či na jiných
ilegálních místech měst. Legální tvorba se objevuje na předem smluvených legálních
plochách, kde writeři mohou tvořit, aniž by je někdo perzekuoval.
Ve společnosti je však stále graffiti vnímáno a spojováno s vandalismem a poškozováním
cizího majetku.
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S graffiti scénou je často spojený charakteristický slang např.: crew, writer, writing, toy,
old school, new school, blockbuster style, simple style, tag, piece, whole car, whole train,
wildstyle, legální zeď-legál, ilegální zeď – ilegál, can, cap, chrom, sketch, zbombit.
Graffiti tvůrci postupem času obohatili svůj repertoár o další materiály, které aplikovaly
ve své tvorbě. K tradičním materiálům (sprejům a fixům) přibyly nálepky-stickers,
plakáty apod.
V momentální době stojí za zmínku reflektovat příchod street artu, který se stává „in”
záležitostí v umění ulice.
„Street art je více přijímán jako legitimní umělecká disciplína a jeho projevy expandovaly
do soch, objektů, videí nebo obřích nástěnných maleb.”58
V dnešní době již neexistuje hranice mezi pouličním a současným uměním, protože
mnozí autoři streetartu i graffiti vystudovali vysoké umělecké školy.
Tento materiálový přelom staví graffiti tvůrce do mnohem lepší pozice, než tomu bývalo
dříve.
V mnoha případech již nedochází k destruktivním projevům tvůrců, ale spíše ke zkrášlení
nudného města. Momentálně se v městech můžeme setkat s graffiti či street art výtvory,
které jsou vyrobené z polystyrenu, překližky, plastu, sádry, provázků apod. Graffiti se
postupem času rozšířilo i do jiných forem umění a jeho atributů využívá široké spektrum
subjektů.

5.10 Skate
Skate subkultura se začala formovat kolem roku 1950 v USA, odkud se poté začala šířit
do celého světa. Skate subkultura je právem nejvíce spojovaná s americkým městem
Kalifornie.
Ve 40. letech 20. století se v komunitě kalifornských surfařů začala utvářet myšlenka
vytvoření desky s pohyblivými kolečky, díky které by mohli jezdit po jakémkoliv
povrchu.
V prvopočátcích si příznivci této subkultury svá „prkýnka” určená k ježdění vytvářeli
sami principem DIY (Do it yourself).
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Surfaři hledali především alternativu „suchého” surfingu, ve dnech, kdy nemohli surfovat
na moři. Skate představuje jakousi „suchou” podobu surfařství.
V 70. letech se můžeme s DIY (Do it yourself) principem setkat i v Československu.
Skateboarding se své slávy dočkal v 60. letech 20. století. Zlom však nastal v 70. letech
20. století, kdy se skateboarding vymezil jako samostatná sportovní disciplína a získal
popularitu nejen v USA, ale i jiných částech světa.
Legendárními jsou skatebordisté z kalifornského Dogtownu, kteří si říkali Z-boys a začali
k jízdě využívat vypuštěné bazény.
V této době se také začala formovat skupina lidí, která postupně začala získávat
charakteristické znaky subkultury. Příznivci této subkultury často poslouchají punk, hip
hop či rokovou hudbu a celkově podporovali rebelské hnutí sketebordové komunity jako
celku. V reakci na tento nový fenomén začaly vznikat veřejně přístupné skateparky
a skateboarding se stával profesionálním sportem, kterým se spousta skatebordistů živí.
Skateboarding jako takový byl nejvíce spojen s punkovým hnutím, které ho ovlivnilo jak
po hudební, ale i výtvarné stránce a dal mu celkovou image.
V dnešní době je skate subkultura ovlivněna a částečně propojena se subkulturami hip
hop a graffiti.
Skateboardisté se začali postupně vymezovat charakteristickým slangem a oděvem.
První skateboard byl v obchodech k dostání v roce 1959, předtím to byla záležitost DIY
(do it yourself). Skatebordisté často pro jízdu využívaly ulice v městech, skateparky ale
i vypuštěné bazény. V současné době je skate subkultura stále velmi živou subkulturou.
Příznivci subkultury skate se nacházejí po celém světě a organizuje se mnoho
skateboardingových akcí a profesionálních soutěží.
V České republice je nejpopulárnější skateboardingovou akcí Mystic SK8 cup.
Hlavní myšlenou a filozofií skate subkultury je podle Buriánka být volný, radovat se
z pohybu, nebýt snob a hlavně jít až za hranice svých možností.
Se subkulturou skate je často spojovaná charakteristická image. Skateři preferují buď
úzké nebo široké kalhoty, skatebordovou či sportovní obuv, čepice s kšiltem, velká trika
a mikiny s kapucí.
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Oblečení, které skatebordisté nosí musí být už ze své samotné podstaty pohodlné a volné
z důvodu bezstarostné jízdy. Pro svou „pohodlnost” si skatové oblečení oblíbilo mnoho
mladých lidí.
Stejně jako mnoho jiných subkultur i subkultura skate se stala velmi komerční záležitostí
cílící převážně na mladé lidi.
Podle Vladimíra 518 a Veselého „Skateboarding je ve svým spojení sportu a kultury
ideálním nástrojem k propagaci čehokoliv, od životního pojištění přes chipsy až po
volební program.”59
„Skateboarding je hlavně sport. A sport rovná se byznys. A byznys rovná se peníze.”60
Tento fakt na jednu stranu nepůsobí příliš optimisticky, ale na stranu druhou se stále jedná
o sport a určitý životní styl mladých lidí.

5.11 Hipster
Z historického hlediska „Hipster byl […] typický dandy z nižší třídy, oblečený jako pasák,
jenž se snažil působit velice pohodovým, přemýšlivým dojmem, aby se odlišil od
ostatních, neotesaných a impulzivních obyvatel ghetta a usiloval v životě o lepší věci jako
o hodně dobrou „trávu” a ten nejlepší zvuk, jazzových nebo afro-kubánských (Goldman
1974).”61
Hipster kultura je znovuobrozenou „subkulturou” 21. století, i když se v mnohých
ohledech nepovažuje za typickou subkulturu a neodkazuje se na své historické kořeny.
Hlavním důvodem je nejednotná ideologie jedinců a dominantní snaha o prosazení své
vlastní individuality a originality v současné společnosti, která se vymezuje oproti
tradičnímu pojetí subkultur, ve kterých společenská pospolitost hraje a vždy hrála
důležitou roli např. u radikálních odnoží subkultur, které šly proti mainstreamu a byly
většinou součástí undergroundu.
„Pro tuto generaci není styl něco, co si lze koupit v obchodním domě, ale stalo se to
něčím, co najdeš v sekáči, anebo – úplně nejlépe – vyrobíš sám,“ napsal Matt Granfield
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ve své satirické knize o současné popkultuře HipsterMattic a shrnul tak, proč se hipsteři
po právu stali vůdčí subkulturou začátku jednadvacátého století.”62
Podle Vladimíra 518 a Veselého se hipsteři „cítí jako doma v digitálním chaosu současné
akcelerované kultury, ale svoji technologickou nadřazenost využívají výhradně
k získávání (pochybného) sociálního statusu elitářů, kteří stojí nad konzumní
společností.”63 Hipster kultura je také často spojována se zálibou v technologiích a drahou
elektronikou od firmy Apple.
Hipster se nazývá bohémem digitálního světa, ačkoliv označení „hipstr” hipsteři nemají
příliš v lásce a ve většině případech toto označení považují za urážku.
„Termín hipstr má kořeny v druhé polovině padesátých let, kdy tímto slovem popisovali
novináři bělošské fanoušky jazzu posedlé imitací životního stylu svých černých vzorů.”64
Dnešní subkultury (hipster) podle Vladimíra 518 a Veselého kradou vizuální prvky
živých subkultur a používají je jako pouhé znaky, které zbavují jejich původního
významu.
V současné době se nacházíme v post-subkulturní fázi, kterou v mnohých ohledech odráží
právě hipster kultura. Přesto se v souvislosti s hipster kulturou mluví o ztrátě autenticity
ze strany jejích členů, která je v případě hipster kultury ještě dále závažná, protože se
hipster kultura nezformovala okolo konkrétní ideologie, naopak je pro ni velmi důležitý
individualismus a originalita. Hipster kultra se sama za subkulturu nepovažuje, protože
samotní jedinci si nikdy nepřipustí svou náležitost k ní. Hipsteři se v mnohých případech
snaží vymezit proti masové kultuře a často zaujímají antikonzumní postoj. Tento fakt je
však velmi paradoxní, vzhledem k „nákladnému” životnímu stylu, který hipster musí
vynaložit pro zajištění materiálních statků, které jsou momentálně „trendy” či „cool”
např. chození do nově vznikajících populárních (a velice nákladných) kaváren či
restaurací, nákup bio a fair-trade produktů, lokální design, elektronika Apple, značkové
oblečení či drahé tenisky New Balance atd.
Můžeme mluvit také o určité éře do sebe zahleděných individualistů”, která se vyznačuje
ironií ve stylu života i stylu oblékání.
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Podle Veselého tak hipster kultura svým cynismem vytvořila subkulturu, která popírá
svou vlastní existenci, subkulturu, která své společné normy a hodnoty staví na tom, že
je ironizuje a ničemu nevěří.
Podle Vladimíra 518 a Veselého „musí být hipstři v neustálém střehu, aby svoji identitu
korigoval podle trendů, a zároveň se při tom tvářit, že ho trendy nezajímají.”65
Ve své druhé polovině dékády se hipsterství přetransformovalo v módní styl, který se
projevuje charakteristickými bláznivými kreacemi, které rekombinují trendy posledních
šedesáti let. S tímto faktem souvisí i zájem o obnošené oblečení ze second-handů ze strany
hipsterů, kteří jsou přesvědčení, že nákupem „originálního” kusu oblečení se vymezí
svým stylem oproti většinové společnosti. S tím souvisí i velmi populární termín Vintage.
Hipster se tak přirozeně stává rebelujícím konzumentem, kterého využívá mnoho
módních značek a módní průmysl.
Představitelé hipster kultury se také v mnoha případech nazývají tvz. „městskými hipíky”.
Jedince, které bychom s hipster kulturou mohli spojovat, se většinou snaží o podporu
životního prostředí a lokálního trhu. Patrná je snaha o etický přístup k životnímu
prostředí, ale i k průmyslu jako celku. Pro hipstery je důležité zpracování oděvu
a potravin, který by mělo být nevykořisťující a šetrné pro přírodu, pro lidi, kteří jsou na
něm zainteresováni. Hipsteři v mnohých případech preferují jízdu na kolech, aby
neznečišťovali životní prostředí a nakupují fair-trade či bio výrobky a potraviny. Mezi
příznivci hipster kultury se často nachází také vegetariáni a vegani, kteří jsou např.
charakterističtí pro subkulturu straight edge. Hipsteři často podporují lokální trh, lokální
výrobu a výrobky.
Pro hipster kulturu je charakteristické oživování „mrtvých městských částí”, buď
pořádáním kulturních akcí pro veřejnost, promítání filmů, nebo pořádáním happeningů.
Podle Vladimíra 518 a Veselého „jsou hipsteři možná definitivní post-subkulturou, která
se obejde bez ideologie i přesně vymezených hranic.”66

5.12 Fandom
Vzniku subkultury cosplay předcházela subkultura fandom.
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„V obecném slova smyslu lze fandom charakterizovat jako zájmovou činnost projevující
se aktivním přístupem k četbě SF a udržováním kontaktů prostřednictvím časopisů
a organizovaných setkání (tzv. konů) v celé škále úrovní.”67
Základy této subkultury se začaly formovat ve 20. letech 20 století v USA. V této době
se u mladých lidí objevil nebývalý zájem o vědecko-fantastickou literaturu, která dala
základ pro vznik této subkultury. Fandom má především svůj základ v aktivním čtení
textu. Fandom se postupem času začal rozšiřovat do mnoha koutů světa a stal se
populárním u mnoha mladých lidí.

5.13 Cosplay
„Komunita fanoušků japonských kreslených seriálů pro sebe adoptovala termín, kterým
v Japonsku častují otaku se „těch druhých” nebojí, ale lásku k technice a individualismus
si uchovali.”68
Termín cosplay se skládá ze dvou anglických slov: „costume” kostým a „play / role play”
hra.
Vzniku subkultury cosplay předcházela subkultura fandom. Čeští otaku přebírají velkou
část svých aktivit od fanoušků anime z USA a západní Evropy, z Japonska jen částečně.
Pojem otaku běžně považujeme fanouška japonských animovaných seriálů a filmů
(anime) a komiksů (manga).
Otaku scéna se podle Vladimíra 518 a Veselého zrodila nejprve jako elektronická
komunita sdružená na xchatu a mailing listu. Mezi základní motivy otaku kultury se
považuje sepjetí s technikou a informacemi. Pro mnohé otaku fanoušky byl
vztah k informačním technologiím podmínkou pro vstup do otaku komunity. Anime však
není pouze výlučně japonským fenoménem, ale západním zemím slouží jako fantasktní
obraz a představuje autonomní svět s tradicí. Konkrétně termín cosplay je aktivita
převzatá ze scifistického fandomu. Jeho podstata tkví v převlékání se do kostýmů postav
z oblíbených filmů, seriálů či her. Příznivce této subkultury často poznáme díky
rozmanitým kostýmům, které na sebe oblékají.
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Kostýmy často vznikají principem DIY (do it yourself), který je charakteristický pro
mnoho jiných subkultur. Kostýmy většinou bývají velmi dobře propracované a vyrobené
z mnoha různých materiálů. Cosplayeři/otaku se často staví do pozice umělců, tvůrců,
sochařů, řezbářů, ale i maskérů a kadeřníků.
Cosplayeři/otaku se skrze své kostýmy stávají akčními hrdiny, komiksovými postavami
či jinými fantasy postavami, které mohou být existující či fiktivní. Cosplayeři se považují
za herce a snaží se o autentické napodobení fantasy postav, ale ne za účelem výhry např.
na soutěžích, ale pro zábavu sebe a okolí. Často lze z kostýmu vyčíst také charakter
a typické rysy postavy např. zda je kladný či záporný. V momentu kdy se cosplayer stává
onou postavou, tak jí propůjčuje své herecké dovednosti a snaží se maximálně vžít do své
„nové” role. Často v tomto důsledku dochází k tomu, že když si na sebe aktéři nasadí
masku, tak se nebojí navazovat kontakty s druhými lidmi. Pod maskou se uvolní a užijí
si roli, kterou by ve svém opravdovém životě třeba nikdy nezahráli.
V cosplay jsou si především všichni rovni. Pro cosplay je charakteristické dvojí spojení,
nejprve kostým a poté vtělení do role (role-playing).
Role-playing je termín, který označuje osobnostní a charakterové rysy osoby, kterou
cosplayer reprezentuje skrze své herecké vyjádření a kostým. Cosplay stejně jako mnoho
jiných subkultur se stal nástrojem marketingu, především u herních společností. V rámci
tohoto fenoménu se koná mnoho zahraničních, ale i tuzemských soutěží či festivalů.
V České republice jsou to například festivaly: Fantazie v Chotěboři (převažují zde
kostýmy západních fikčních hrdinů), nebo největší festival Anifest (zde převažují
kostýmy východních fikčních hrdinů).
Pravým cosplayerů však jde hlavně o to, aby se při hře bavili. Cosplay stejně jako mnoho
jiných subkultur pro komunikaci a sdílení využívá informační média. Webové servery
jsou základním kamenem této subkultury, slouží pro šíření prací cosplayerů, reprezentaci
a diskuzi mezi fanoušky.

5.14 Normcore
Termín normcore vychází z anglického slova norm (norma) a core (jádro), podstatou
stylu normcore je se oblékat co nejobyčejněji, nenosit žádné výstřední střihy, barvy
a rozhodně nic trendy. Normcore může být pro mnohé rezignací nad módními trendy, ale
za zmínku stojí, že člověk se může oblékat jednoduše a při tom stylově např. nošením
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kvalitních materiálů s citlivou kombinací barev. Nejdůležitějším předpokladem stále však
zůstává pohodlí a funkčnost oblečení. Normcore se stává internetovým a módním
fenoménem 21.století., který v roce 2013 oficiálně definovala agentura K-Hole
v Americe, která se módními trendy zabývá.
Definice stylu normcore zatím není odborněji popsána. Nově se objevujícím fenoménem
normcore se v momentální době zabývají spíše sociologické teorie, ale ve své samotné
podstatě normcore hlásá módní obyčejnost, nenápadnost s ohledem na kvalitu materiálů,
z kterých je oblečení ušito.
Normcore představuje nejméně nápadné oblečení, ve kterém budete vypadat jako jeden
z x miliard jiných lidí. Příklady oblečení můžou být různé např. jednoduché džíny, trika,
mikiny, džínové bundy či košile.
The New York Times popsal normcore jako „trend pro lidi, kteří si uvědomují, že jsou
jen jedněmi ze sedmi miliard. „Energie vložená do individualizace se najednou zdá zcela
zbytečná – všichni jsme v jádru stejní, tak proč vůbec ještě něco předstírat.”69
Současná kultura se posunula do post – hipsterské éry a přirozenou opozicí na hipsterské
elitářství a přehnanou individualitu se zformoval fenomén normocre.
Ikonické elementy normcore odkazují na začátek devadesátých let a módu tzv. flákačů
(slackers) či grunge look, který také dával najevo, jak moc kašle na módní pravidla. Stejně
jako dnešní „millennials“ či „generace Y“ také poslední vlna „rockové autenticity“
a zároveň poslední silná offline generace se zrodila tváří v tvář hrozbě nezaměstnanosti
a mizerných životních perspektiv.
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PRAKTICKÁ ČÁST
V praktické části bakalářské práce volně navazuji na část teoretickou. Teoretická část
práce obsahuje důležité pojmy a vybrané subkultury, které se pro mne staly zásadní pro
sestavení dotazníku a stanovení otázek. V teoretické části práce jsem charakterizovala
období adolescence jako specifické vývojové období, důležité pojmy z oblasti
problematiky subkultur a popsala jednotlivé typologie subkultur. Veškeré teoretické
informace z oblasti vývojové psychologie a subkultur mládeže se pro mne staly důležitým
východiskem pro část praktickou.
V rámci praktické části práce jsem se rozhodla pro kvantitativní výzkum realizovaný
formou dotazníkového šetření, které proběhlo na vybraných středních školách
s uměleckým zaměřením. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi respondenty
maturitních a třetích ročníků vybraných středních škol.

Výzkumné šetření
6.1 Realizace výzkumu
Pro realizaci výzkumu jsem zvolila kvantitativní metodu, pomocí dotazníkového šetření.
Dotazník obsahuje pouze uzavřené otázky s jednou možnou odpovědí, aby preferované
odpovědi ze strany žáků byly co nejvíce konkrétní a umožnily nám lepší vhled do
problematiky subkultur.
„Dotazník – „Je to způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí.
Dotazník je nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů. Tato frekventovanost je často
dána lehkou konstrukcí dotazníku. Dotazník je určen především pro hromadné získávání
údajů.“70
Dotazníky byly rozdány k vyplnění do třetích a maturitních ročníků vybraných středních
škol. Dotazníkového šetření se účastnili respondenti ze Střední uměleckoprůmyslové
školy, Gymnázia Evropská a Pražské konzervatoře v Praze.
Respondenti byli ujištěni o anonymitě dotazníků, aby se předešlo obavám ze strany žáků
před učiteli či rodiči. Tím bylo dosaženo větší míry upřímnosti a pravdivosti odpovědí.
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6.2 Metodologie výzkumu
Dotazníkové šetření proběhlo v časovém horizontu 20.4.2017 do 28.4.2017 na vybraných
školách. Dotazníkového šetření se dohromady účastnilo 115 respondentů. Dotazník byl
osobně zprostředkován na jednotlivých školách v rámci výuky. Na Pražské konzervatoři
a Střední uměleckoprůmyslové škole jsem při vyplňování dotazníků nebyla osobně
přítomna. Pro výslednou analýzu a interpretaci dat jsem z každé školy vybrala 25 náhodně
vybraných dotazníků, které splňovaly všechny parametry pro vyhodnocení výzkumu.
Výsledky šetření ukázaly i mírné procento odpovědí, které logicky nedávaly smysl
a jejich autoři záměrně odpovídali tak, aby výsledek nereflektoval skutečnost.
Z celkového počtu 115 dotazníků byla návratnost dotazníků téměř stoprocentní.
Dotazníkové šetření probíhalo v budovách škol:
•

Gymnázium Evropská; zde proběhlo dotazníkové šetření ve dne 20.4.2017,
dotazníkového šetření se účastnilo 28 respondentů, z toho vybráno 25 dotazníků
pro vyhodnocení výzkumu

•

Střední uměleckoprůmyslová škola; zde proběhlo dotazníkové šetření ve dnech
25. - 26.4.2017, dotazníkového šetření se účastnilo 53 respondentů, z toho
vybráno 25 dotazníků pro vyhodnocení výzkumu

•

Pražská konzervatoř; zde proběhlo dotazníkové šetření ve dne 28.4.2017,
dotazníkového šetření se účastnilo 34 respondentů, z toho vybráno 25 dotazníků
pro vyhodnocení výzkumu

6.3 Výzkumné otázky
Vybrané výzkumné otázky si kladou za cíl zjistit, zda se respondenti setkali s pojmem
subkultura, zda se ztotožňují s nějakou současnou subkulturou či nikoliv. Převážná část
otázek svým obsahem cílí na typické rysy a znaky jednotlivých subkultur, které nám
výslednými odpověďmi umožní určit jednotlivé druhy subkultur, s kterými současní
studenti nejvíce sympatizují.
Vybrané výzkumné otázky pro vyhodnocení a interpretaci dat:
Otázka č.1:

Setkal/a jste se někdy s pojmem subkultura?

Otázka č.2:

Ztotožňujete se v momentální době s nějakou současnou subkulturou?
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Otázka č.3:

Kdybyste měl/a označit pouze jeden hudební žánr, který nejvíce
preferujete, byl by to?

Otázka č.4:

S kterou níže popsanou image se dokážete nejvíce ztotožnit?

6.4 Výzkumný problém
V rámci výzkumného problému se snažím zjistit, zda se studenti z uměleckých oborů
setkali s pojmem subkultura a zda je problematika subkultur známá mladým lidem.
Určený výzkumný problém řeší, zda se studenti ztotožňují s vybranými druhy subkultur,
které jsou popsány v teoretické části práce, a u kterých se domnívám, že by ztotožnění
v rámci jejich uměleckého zaměření mohlo být nejpravděpodobnější či nikoliv.

6.5 Cíl výzkumného šetření
Cílem výzkumného šetření je, zda se studenti z uměleckých oborů setkali s pojmem
subkultura. Dalším výzkumným cílem je zjistit, zda se ztotožňují s vybranými druhy
subkultur, které jsou popsány v teoretické části práce, nebo nikoliv.
K tomu byly stanoveny následující dílčí cíle:
•

Zjistit, zda se studenti setkali s pojmem subkultura

•

Zjistit, zda se studenti v momentální době ztotožňují s nějakou současnou
subkulturou či nikoliv

•

Zjistit, s kterými vybranými subkulturami se studenti nejvíce ztotožňují, nebo ke
kterým konkrétním subkulturám se hlásí
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Vyhodnocení výzkumu a interpretace dat
7.1 Vyhodnocení výzkumných otázek
Otázka č.1: Setkal/a jste se někdy s pojmem subkultura?
Otázka č.1: Setkal/a jste se někdy s pojmem subkultura?
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Graf 1: Otázka č.1: Setkal/a jste se někdy s pojmem subkultura?

Jak ukazuje graf, s pojmem subkultura se setkalo 60, tj. 77 % dotazovaných respondentů
ze Střední uměleckoprůmyslové školy, Gymnázia Evropská a Pražské konzervatoře,
s pojmem subkultura se 15, tj. 23 % dotazovaných respondentů z Pražské konzervatoře
nikdy nesetkalo.
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Otázka č.2: Ztotožňujete se v momentální době s nějakou současnou subkulturou?
Otázka č.2: Ztotožňujete se v momentální době s nějakou současnou
subkulturou?
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Graf 2: Otázka č.2: Ztotožňujete se v momentální době s nějakou současnou subkulturou?

Dle grafu můžeme vypozorovat, že se spíše neztotožňuje s nějakou současnou
subkulturou 26, tj. 35 % dotazovaných respondentů, 25 respondentů, tj. 33 % se spíše
ztotožňuje s nějakou současnou subkulturou, 4 respondenti, tj. 5 % uvedli, že se rozhodně
ztotožňují s nějakou současnou subkulturou, 6 respondentů, tj. 8 % uvedli, že se rozhodně
neztotožňují s nějakou současnou subkulturou a 14 respondentů, tj. 19 % uvedli, že si
nejsou jisti.
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Graf 3: Otázka č.3: Kdybyste měl/a označit pouze jeden hudební žánr, který nejvíce preferujete, byl by to?

Z grafu lze vyčíst, že:
•

3 dotazovaní respondenti, tj. 4 % uvedli dopověď a) punk

•

6 dotazovaných respondentů, tj. 8 % uvedlo odpověď d) hip hop

•

2 dotazovaní respondenti, tj. 3 % uvedli odpověď e) metal

•

dotazovaných respondentů, tj. 12 % uvedlo odpověď g) alternativní kapely/Indie

•

1 dotazovaný respondent, tj. 1 % uvedl odpověď h) fantasy

•

31 dotazovaných respondentů, tj. 41 % uvedlo odpověď i) poslouchám vše,
nejsem zaměřen na jeden hudební žánr/y

•

22 dotazovaných respondentů, tj. 29 % uvedlo odpověď j) poslouchám jiný/é
hudební žánr/y

•

1 dotazovaný respondent, tj. 1 % uvedl odpověď l) nevím nejsem si jist/a
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Otázka č.4: s kterou níže popsanou image se dokážete nejvíce ztotožnit?
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Graf 4: Otázka č.4: s kterou níže popsanou image se dokážete nejvíce ztotožnit?

Z grafu lze vyčíst, že:
•

1 dotazovaný respondent, tj. 1 % uvedl odpověď a) punková image

•

3 dotazovaní respondenti, tj. 4 % uvedli odpověď b) hardcore image

•

2 dotazovaní respondenti, tj. 3 % uvedli odpověď c) hiphop image

•

5 dotazovaných respondentů, tj. 7 % uvedli odpověď d) skate image

•

13 dotazovaných respondentů, tj. 17 % uvedli odpověď g) hipster image

•

21 dotazovaných respondentů, tj. 28 % uvedli odpověď i) normcore image

•

13 dotazovaných respondentů, tj. 17 % uvedli odpověď j) pohodlí

•

15 dotazovaných respondentů, tj. 20 % uvedli odpověď k) preferuji jinou image

•

2 dotazovaní respondenti, tj. 3 % uvedli odpověď l) nevím, nejsem si jist/a
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7.2 Závěr výzkumu
Výzkum, který se konal na středních školách s uměleckým zaměřením pomocí
dotazníkového šetření, přinesl mnoho zajímavých informací. Ztotožnění mezi
dotazovanými respondenty se s jednotlivými vybranými druhy subkultur nepotvrdilo, ale
umožnilo nám vhled do preferencí současné mládeže, které jsou velmi různorodé.
Výzkum byl proveden mezi 115 studenty z vybraných škol.
Výzkumu se účastnilo 28 studentů z Gymnázia Evropská, 53 studentů ze Střední
uměleckoprůmyslové školy a 34 studentů z Pražské konzervatoře. Věková kategorie
dotazovaných respondentů se pohybovala od sedmnáctého do devatenáctého roku věku.
Na otázku č.1: Setkal/a jste se někdy s pojmem subkultura?
Odpovědělo z celkového počtu dotazovaných respondentů ano, tedy kladně 60, tj. 77 %
z celkového počtu dotazovaných respondentů.
15 dotazovaných respondentů, tj. 23 % uvedlo, že se s pojmem subkultura nesetkali.
Nejpočetnější informovanost na téma subkultur byla zastoupena u respondentů ze Střední
uměleckoprůmyslové školy a Gymnázia Evropská.
Z celkového počtu dotazovaných respondentů se pouze 4 dotazovaní respondenti
jednoznačně ztotožňují s nějakou současnou subkulturou a 25 respondentů se spíše
ztotožňuje s nějakou současnou subkulturou, tj. 58 % respondentů odpovědělo kladně, že
se ztotožňují s nějakou současnou subkulturou.
Na otázku č.2: Ztotožňujete se v momentální době s nějakou současnou subkulturou?
Z celkového počtu dotazovaných respondentů uvedli respondenti dopovědi:
•

25 dotazovaných respondentů, tj. 33 % uvedli odpověď a) spíš ano

•

4 dotazovaní respondenti, tj. 5 % uvedli odpověď b) rozhodně ano

•

26 dotazovaných respondentů, tj. 35 % uvedli dopověď c) spíš ne

•

6 dotazovaných respondentů, tj. 8 % uvedli odpověď d) rozhodně ne

•

14 dotazovaných respondentů, tj. 19 % uvedli odpověď e) nevím nejsem si jist/a

Z výsledných odpovědí na otázku číslo dva můžeme vypozorovat zajímavý fakt, že
nadpoloviční většina dotazovaných respondentů, kteří zastupují současnou dospívající
mládež se ztotožňuje s nějakou současnou subkulturou.
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Na otázku č.3: Kdybyste měl/a označit pouze jeden hudební žánr, který nejvíce
preferujete, byl by to:
Z celkového počtu dotazovaných respondentů uvedli respondenti odpovědi:
•

3 dotazovaní respondenti, tj. 4 % uvedli dopověď a) punk

•

6 dotazovaných respondentů, tj. 8 % uvedlo odpověď d) hip hop

•

2 dotazovaní respondenti, tj. 3 % uvedli odpověď e) metal

•

dotazovaných respondentů, tj. 12 % uvedlo odpověď g) alternativní kapely/Indie

•

1 dotazovaný respondent, tj. 1 % uvedl odpověď h) fantasy

•

31 dotazovaných respondentů, tj. 41 % uvedlo odpověď i) poslouchám vše,
nejsem zaměřen na jeden hudební žánr/y

•

22 dotazovaných respondentů, tj. 29 % uvedlo odpověď j) poslouchám jiný/é
hudební žánr/y

•

1 dotazovaný respondent, tj. 1 % uvedl odpověď l) nevím nejsem si jist/a

Z celkového počtu dotazovaných respondentů, nejvíce respondentů volí neutrální
odpovědi. Charakter těchto odpovědí nám bohužel neumožňuje zjistit, které subkultury
jsou nejvíce zastoupeny či preferovány u současné mládeže. Když se však zaměříme na
největší četnost odpovědí, které cíli na jednotlivé druhy subkultury, tak si můžeme
všimnout, že u mladých lidí převládají hudební preference, které jsou charakteristické pro
subkultury hipster a hip hop.
Na otázku č.4: s kterou níže popsanou image se dokážete nejvíce ztotožnit?
Z celkového počtu dotazovaných respondentů uvedli respondenti odpovědi:
•

1 dotazovaný respondent, tj. 1 % uvedl odpověď a) punková image

•

3 dotazovaní respondenti, tj. 4 % uvedli odpověď b) hardcore image

•

2 dotazovaní respondenti, tj. 3 % uvedli odpověď c) hiphop image

•

5 dotazovaných respondentů, tj. 7 % uvedli odpověď d) skate image

•

13 dotazovaných respondentů, tj. 17 % uvedli odpověď g) hipster image

•

21 dotazovaných respondentů, tj. 28 % uvedli odpověď i) normcore image

•

13 dotazovaných respondentů, tj. 17 % uvedli odpověď j) pohodlí

•

15 dotazovaných respondentů, tj. 20 % uvedli odpověď k) preferuji jinou image

•

2 dotazovaní respondenti, tj. 3 % uvedli odpověď l) nevím, nejsem si jist/a
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Po shrnutí odpovědí na otázku č.4, které se zabývají tématem image můžeme
vypozorovat, že současná mládež se v nadpoloviční většině ztotožňuje s nově vznikajícím
fenoménem normcore. Toto zjištění není překvapivé, vzhledem k faktu, že se současná
mládež více než kdy jindy začíná více zajímat o témata pomalé módy – „slow fashion“,
kvalitních materiálů, poctivé práce a lokálního trhu. Patrná je také snaha o etický přístup
k životnímu prostředí, ale i k průmyslu jako celku např. módní průmysl. Toto uvědomění
si v oblasti kvalitnějšího životního stylu je také charakteristické pro subkulturu hipster,
která u dotazovaných respondentů byla druhou nejpreferovanější subkulturou.
Z celkového počtu kladených otázek, které svým obsahem cílí na jednotlivé druhy
subkultur, nejvíce respondentů volilo neutrální odpovědi. Povaha těchto odpovědí nám
bohužel neumožnila vyhraněnější představu o nejvíce zastoupených či preferovaných
subkulturách současné mládeže. Dle výzkumu však můžeme vypozorovat, že preference
k subkultuře hipster je procentuálně více zastoupena než tradiční subkultury typu punk,
hip hop a metal.
Toto zjištění není překvapivé, vzhledem k momentální roztříštěnosti jednotlivých
subkultur, zaměření mladých lidí na sebe sama a aktuální trendy, které jsou u dopívajících
populární. Důležitým aspektem je také fakt, že vlivem rozvoje informačních technologií
je pro dospívající mládež velmi těžké se orientovat, popřípadě se ztotožnit s nějakou
současnou či minulou subkulturou.
Dle Smolíka se postupem času každá subkultura stane součástí mainstreamového proudu,
nástrojem velkých firem a korporací, které cílí a profitují ze současné dospívající
mládeže.
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Závěr
Tato bakalářská práce se věnovala tématu subkultur a kladla si za cíl zjistit, které
subkultury jsou u současné mládeže studující umělecké obory nejvíce zastoupeny
a preferovány. Cílem práce bylo také zjistit, zda se dotazovaní respondenti někdy setkali
s pojmem subkultura, popřípadě zda se v momentální době ztotožňují s nějakou
současnou subkulturou či nikoliv.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou popsány
důležité pojmy z oblasti vývojové psychologie, které nám umožňují lépe pochopit
vývojové období adolescentů a dospívající mládeže. Značná část teoretické práce se však
podrobně věnuje jednotlivým typologiím vybraných subkultur, jejich historií, typickým
rysům a znakům. Vzhledem k velkému množství, složitosti a provázanosti jednotlivých
subkultur a také s přihlédnutím k rozsahu této práce jsem byla nucena vybrat pouze
některé subkultury.
Výběr subkultur jsem zúžila na ty, u kterých předpokládám, že ztotožnění mezi
dotazovanými respondenty bude nejpravděpodobnější. Subkultury, kterým se ve
výzkumu věnuji jsou; punk, hardcore, straight edge, metal, gothic, graffiti, hip hop, skate,
hipster, cosplay a normcore.
V praktické části práce je popsán průběh a výsledky dotazníkového šetření zaměřeného
na mládež studující umělecké obory ve věku 17-19 let. Výzkum měl za cíl zjistit, zda se
mládež setkala s pojmem subkultura, zda se v momentální době ztotožňuje s nějakou
současnou subkulturou, popřípadě zjistit, jaká vybraná subkultura je nejvíce u mládeže
preferována.
V rámci výzkumného šetření bylo stanoveny 4 výzkumné otázky.
Domnívám se, že se mi podařilo splnit cíle tohoto výzkumu a získat tak potřebné
informace z oblasti subkultur u mládeže věnující se umělecké činnosti. Dle výzkumu
můžeme vypozorovat, že dnešní mládež raději volí neutrální odpovědi a jednoznačně se
nehlásí k vybraným druhům subkultur, které byly popsány v teoretické části práce. Tato
skutečnost může reflektovat i to, že dospívající mládež se momentálně nachází v době,
v které se díky rozvoji masmédií a informačních technologií šíří informace velmi rychle.
Celková orientace v trendech, stylech, popřípadě v subkulturách se pro většinu
dospívajících jedinců stává velmi obtížnou. Vlivem masmédií dochází také k tomu, že se
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styly a „trendy” mění ve velmi krátkém časovém horizontu, tudíž to co je „trendy” teď,
nemusí být „trendy” za měsíc.
Tato skutečnost má za následek to, že většina mladých lidí se nedokáže plně ztotožnit
pouze s jedním druhem subkultury a dochází tak k roztříštěnosti jednotlivých subkultur.
Jedinci si často jako objekt zájmu vybírají pouze určité fragmenty jednotlivých subkultur
bez přidané autenticity a skrytého významu.
Výsledky dotazníkového šetření nám však umožnily zjistit to, že nejvíce preferovaných
odpovědí, které svým obsahem cílí na jednotlivé druhy subkultur byly zastoupeny
v subkultuře hipster. Tento výsledek je překvapivý vzhledem k tomu, že k subkultuře
hipster se značná část mladých lidí dobrovolně nehlásí, ale svou image, popřípadě názory
jsou potencionálními reprezentanty této subkultury.
Téma této bakalářské práce se pro mne stalo velmi zajímavým a obohacujícím. Vzhledem
k tomu, že se pohybuji v uměleckém prostředí, tak jsem měla neutuchající potřebu se
dozvědět něco víc o lidech, kteří se zejména svou image vymezují od běžné společnosti.
Na toto téma jsem vedla mnoho diskuzí s kamarády, ale i lidmi, kteří se tématem
subkultur aktivně zabývají.
Díky této zkušenosti jsem zjistila mnoho užitečných informací a získala jistý obdiv
k lidem, kteří svou víru v subkultury stále nezatratili a stále se aktivně hlásí k různým
druhům subkultur.
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Příloha – Ukázka dotazníku
Milý studente, milá studentko,
Jmenuji se Sára Matysová a jsem studentkou třetího ročníku Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy. Tento dotazník je vytvořen proto, aby zjistil s jakými vybranými
subkulturami se studenti z uměleckých oborů nejvíce ztotožňují. Dotazník je anonymní,
proto se nikam nepodepisujte.
Prosím Vás o co největší upřímnost při jeho vyplňování – jedná se o vědecký výzkum,
ve kterém mají pravdivé odpovědi velkou cenu.
Jsem: žena X muž (označte prosím křížkem)
Můj věk: ……
Název školy, kterou momentálně studuji: ………………………………….
Datum vyplnění: (den, měsíc, rok) ………………………………………….
Dále se věnujte samotnému dotazníku. Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý.
Zakroužkujte vždy jednu odpověď.
Pro případné dotazy mne neváhejte kontaktovat na: matysovasara@gmail.com
1. Setkal/a jste se někdy s pojmem subkultura?
a. ano
b. ne
2. Ztotožňujete se v momentální době s nějakou současnou subkulturou?
a. spíš ano
b. rozhodně ano
c. spíš ne
d. rozhodně ne
e. nevím nejsem si jist/a
3. Které z níže uvedených kapel byste si momentálně poslechnul/a?
a. The Stooges, Sex Pistols, The Clash, Patti Smith, Visací
zámek, Blondie, Ramones…
b. Dead Kennedys, D.O.A, Citi light, Black Flag, Circle
Jerks, Bad Brains, M.D.C…
c. Fakta X, Straight, To Kill, Minor Threat, Teen Idles…
d. Snoop Dog, Dr. Dre, Beastie boys, Public Enemy,
Eminem, PSH…
e. Black Sabbath, Battleaxe, Iron Maiden, Tsunami,
Hellowen, Predator, Arakain, Coccote Minute…
f. Joy Division, The Sisters of Mercy, Bella Morte, The
Cure, XIII. století, Bauhaus…
g. Poslouchám jen alternativní kapely, které nejsou příliš
známé a nespadají pod mainstream
h. poslouchám hudbu z fantasy seriálů, filmů, anime, manga
či videoher
i. žádnou
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j. jinou/né
k. nevím, nejsem si jist/a
4. Kdybyste měl/a označit pouze jeden hudební žánr, který nejvíce preferujete, byl by
to:
a. punk
b. hardcore
c. straight edge
d. hiphop
e. metal
f. gothic
g. alternativní kapely/Indie
h. fantasy
i. poslouchám vše, nejsem zaměřen na jeden hudební žánr/y
j. poslouchám jiný/é hudební žánr/y
k. neposlouchám žádný/é hudební žánr/y
l. nevím, nejsem si jist/a
5. Které z níže uvedených festivalů byste momentálně nejraději navštívil/a?
a. Mighty sounds, Summer punk party, Pod parou fest…
b. Masters of hardcore, Dominator, Imagination festival…
c. Fluff Fest, MayDay, H20…
d. Hip Hop Kemp, Hip Hop žije festival, Brooklyn hip-hop
festival…
e. Masters of Rock, Brutal assault…
f. List of gothic, Gothic Manchester festival, Prague gothic
treffen, Night Side, Write4gold…
g. Creepy teepee, Pohoda…
h. Anifest, San Diego Comic Con, Festival fantazie
v Chotěboři…
i. navštívil/a bych jiný festival/y
j. žádný z uvedených festivalů bych nenavštívil/a
k. nevím, nejsem si jist/a
6. Které znaky, symboly popřípadě symbolika je Vám blízká?
a. punkové áčko, černá vlajka, pěticípá hvězda, černý kříž se
zdvihnutou pěstí, černá kočka…
b. XXX, sXe…
c. americký dolar, baseballová loga New York Yankees
a LA, Montana, Molotow…
d. pentagram, satanský kříž, hlava kozla, převrácený kříž,
666…
e. nekonečný uzel, žezlo, svastika, sluneční kolo, obrácený
pentagram, vševidoucí oko…
f. loga mých oblíbených skateových značek…
g. piktogram jelena, skřížené šipky, vespa, brýle s tlustými
obroučkami, knír, kolo…
h. anime – manga ilustrace, grafiky – ilustrace oblíbených
fantasy postav…
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i. žádný z uvedených symbolů – znaků mi není blízký
j. je mi blízká jiný/á symbolika – symbol – znak
k. nevím, nejsem si jist/a
7. Je Vám blízká DIY (Do It Yourself) kultura?
a. ano
b. ne
c. nevím, nejsem si jist/a
8. Které z níže uvedených sloganů, nebo slov jsou Vám blízké?
a. „No Future!”, „Punk’s not dead”, anarchy, pogo…
b. Good Night White Pride, „je jedno, co posloucháš,
důležité je, co děláš”…
c. Drug free, alcohol free…
d. „Peace – Love – Unity – Having fun“, What’s up? Crew,
label, beat, cash, break, bomb, fella, nigga, gangsta, hype,
love, shit, toy, king – gueen…
e. satan, satanismus, okultismus…
f. united, tajemno, temnota, záhada, gotika, romantismus,
horor, upíři…
g. originální, alternativní, design, vintage…
h. Don’ t Do It (reakce na propagační kampaň Nike), ollie,
rider, rampa, truck…
i. fantasy, hra, zábava, Japonsko, anime, otaku, manga…
j. jiný/é
k. žádný
l. nevím, nejsem si jist/a
9. s kterou níže popsanou image se dokážete nejvíce ztotožnit?
a. glády, úzké kalhoty, kožený či džínový křivák/bunda,
pyramidový pásek, cvoky, spínací špendlíky, trika
s nápisy oblíbených kapel, nebo anarchistickými symboly,
číro, kohout, hroty, kárový vzor, piercing, tunel,
tetování…
b. pohodlné oblečení, trika, mikiny s nápisy oblíbených
kapel a symboly, kterými chci světu sdělit svůj názor,
piercing, tunely, tetování, kšiltovky, nízko posazené
kalhoty, džínové bundy, tenisky…
c. volné sportovní oblečení s nápisy, široké kalhoty, trika
a mikiny doplněné třeba i zlatými řetězy, kšiltovka
s rovným kšiltem, šátek, tmavé brýle, velká sluchátka
a sportovní obuv…
d. úzké či široké kalhoty, volné sportovní a pohodlné
oblečení, skateové boty, kšiltovka, sportovní či kožená
bunda, čepice, velká sluchátka, obyčejná trika – mikiny
e. kožené, džínové oblečení, aplikované symboly, kožené
pásky, různé postroje, náramky, preferuji černou barvu,
masivní kožené boty, kování na doplňcích, hroty,
64

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

přívěsky, černá trika s nápisy oblíbených kapel, kožený
kabát, obrácený kříž na krku
hororová – zombie image, obojky na krku, latex, síťové
oblečení, dlouhý černý kabát, masivní boty, cvoky,
kožené pásky, tunely, výrazný make-up
úzké kalhoty, kostkované/flanelové košile, vintage kousky
ze second handu, velké svetry, bundy a kabáty, lokální
designové oblečení
kostýmy mých oblíbených fantasy postav, oblečení
v japonském stylu manga – otaku
preferuji kvalitní oblečení z kvalitních materiálů, které je
jednoduché a pohodlné
je mi jedno co nosím, hlavně ať je mé oblečení pohodlné
preferuji jinou image
nevím, nejsem si jist/ta

10. z kterých níže uvedených mediálních zdrojů byste čerpal/a informace, které Vás
zajímají?
a. For the punx, Bloody Marry, Ohníček, punk.cz…
b. Czechcore, hard-core.sk, czechcore.cz, gnwp.cz…
c. DxR, straightedgeworldwide.com…
d. hip-hop.cz, bbarak.cz, biggboss.cz…
e. xgraffiti.wgz.cz, phatbeatz.cz, ustaf.cz…
f. thrashermagazine.com, skaterock.cz, boardmag.cz,
soloskatemag.com, freemagazine.cz…
g. Spark, Metal Hammer, Pařát, Whiplash, metal-forum.cz,
Mortem…
h. CVLT nation, sanctuary.cz, gothic-metal.estranky.cz…
i. Festzine, Cosplayzine, cosplay.com, cosplayer.sk,
animefest.cz, hintzu.otaku.cz, manga.cz…
j. Vice, Pitchfork, Stereogum, Clash…
k. informace čerpám z jiných zdrojů
l. z žádných zdrojů informace nečerpám
m. nevím nejsem si jit/a
11. Označte životní styl, s kterým momentálně sympatizujete
a. distancuji se od konzumní společnosti, jdu proti
společnosti, je mi jedno kdo si o mne co myslí, jsem proti
mainstreamu a konzumu
b. angažuji se za nenásilnou politiku, chci vidět výsledek
svého jednání/vzdoru, aktivně odmítám konzum
a mainstream, jsem pro ochranu zvířat a přírody, pro
dodržování lidských práv, všichni jsme si rovni
c. odmítám alkohol, drogy, cigarety, promiskuitu, týrání
zvířat, jsem pro ochranu přírody a zvířat, podporuji
lokální trh, jsem proti konzumu a mainstreamu
d. zajímám se o život, který se odehrává kolem mě, mám
rád/a texty se sociálně kritickou tématikou, také mám
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e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.

rád/a texty, v kterých se promítá osobní zkušenost
interpreta a s kterou se mohu třeba i ztotožnit
jsem proti hlouposti a nadutosti konzumní společnosti,
rád/a zanechávám po sobě umění v exteriéru (tagy,
graffiti), vedu protest proti špatné a fádní architektuře,
mám rád/a adrenalin při tvorbě a výzvy s tím spojené
spíše mne zajímá satanismus, černá magie, spiritualita
a okultismus
spíše mne zajímají témata tajemna, smrti, okultismu,
hřbitovy, upíři a hororová atmosféra
zajímám se o skateovou komunitu, kde můžu jezdit, trávit
svůj volný čas a setkávat se s přáteli
zajímám se o podporu životního prostředí, o to jak byly
suroviny či produkty vyrobeny a za jakých podmínek,
rád/a nakupuji lokální výrobky, jsem nezávislý/á,
originální a humanisticky založený/á, rád/a navštěvuji
farmářské trhy a lokální designové akce
nejvíc mne zajímá fantasy prostředí a vše s ním spojené
preferuji jiný životní styl
nepreferuji žádný životní styl
nevím, nejsem si jist/a

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku

Sára Matysová
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