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ABSTRAKT
Běžné konotace pojmu skinhead zahrnují představu krajní pravice, radikalismu,
případně agresivity a konfliktu. To s sebou nese stigma, které je podporováno mediálním
obrazem skinheads a neznalostí většinové společnosti. V rámci skinheads však existují další
odnože, které se s ideologií ultrapravicových skinheads neztotožňují, ale stigma se jich
přesto dotýká. Cílem této bakalářské práce je s využitím teorií subkultur a konceptu stigmatu
osvětlit, jak apolitičtí skinheads reflektují stigmatizaci této subkultury a jaké vůči této
stigmatizaci používají strategie. Prostředkem pro zodpovězení těchto otázek mi byl
polostrukturovaný rozhovor, který probíhal s apolitickými skinheady ve třech českých
městech.
Everyday connotations of the word "skinhead" encompass ideas of the extreme right
and of radicalism, in some cases also aggression and conflict. This reaction carries with it a
certain stigma that is further advanced by the image of skinheads in media and an
unfamiliarity of the majority of society. There are, however, important parts of the skinhead
subculture that do not identify with the ultra-right, but they are nevertheless stigmatized as
well. The goal of this thesis is to use subculture theory and the concept of stigma to find out
how they reflect on the stigmatization of their subculture as well as what strategies they
adopt in the face of such stigmatization.
Klíčová slova v ČJ: subkultury, skinheads, stigmatizace, stigma
Klíčová slova v AJ: subcultures, skinheads, stigmatization, stigma
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1.

ÚVOD

Dnešní, západní společnost vnímá skinheads jako radikální jedince s rasistickými1
názory. Může to být způsobeno existencí radikální pravice v rámci skinheads, která je
společností stigmatizována z důvodu rasistických, xenofobních a neonacistických2 názorů,
které se rozchází s demokratickým základem současné společnosti. Tato subkultura má však
velmi zajímavý vývoj a bohatou historii, která začíná skoro před sedmdesáti lety v Anglii a
nemůžeme o ni mluvit pouze jako o rasistické, radikální či politické entitě. Mou bakalářskou
práci jsem zaměřila pouze na apolitické (tradiční) skinheady, kteří stojí v jakémsi středu
mezi rasistickými (ultrapravicovými) a antirasistickými (SHARP, RASH) skinheady.
Pro téma mé bakalářské práce jsem se rozhodla ze dvou důvodů. Mně jako člověku,
který ve skinheadské a punkové subkultuře vyrůstal, nebylo nikdy zřejmé, proč většinová
společnost neustále „brojí“ proti skinheadům, kteří mají dle mé zkušenosti naopak celkem
konzervativní názory, kladou důraz na rodinu, přátelství, zábavu, hudbu a určité vlastnosti,
jako jsou čest, pracovitost a hrdost. Prvním důvodem jsou tedy určité osobní vazby na
příslušníky subkultury. Druhým důvodem je určité nepochopení ze strany veřejnosti, která
má tendenci vidět každého skinheada jako neonacistu a rasistu.
Na tento problém jsem se zaměřila očima samotných apolitických skinheads, které
jsem si vybrala z toho důvodu, že touto stigmatizací trpí dle mého názoru nejvíce. Abychom
zcela porozuměli náhledu většinové společnosti na subkulturu apolitických skinheads a
tomu, jak je tento „vztah“ vyjednáván, je v teoretické části nutno nejprve definovat pojem
stigma, na který se dá nahlížet ze dvou perspektiv. Poté se zaměřím na koncept "morální
paniky", která dává porozumět zdroji stigmatizace. Dále se zaměřím na definici subkultury,
pojmy, které s tím souvisí a přiblížím způsoby, jakými se na studium subkultur v minulosti
nahlíželo. Následně nastíním vývoj skinheads v zahraničí a v České republice, který

1

Dle Charvát (2007, s. 51) je rasismus „takový typ myšlení, který předpokládá, že lidské vlastnosti jsou
rasově podmíněné. (..) rozdíly mezi jednotlivými etniky jsou vrozené a neměnné, přičemž se z faktu odlišností
jednotlivých ras odvozuje existence rasové hierarchie – nadřazenost jedné rasy nad ostatními“. V současné
době se setkáme hlavně s kulturním rasismem, který poukazuje na údajně hluboce zakořeněné kulturní
odlišnosti jednotlivých etnik. Kulturní rasismus vychází dle Charváta (2007, s. 60) z přesvědčení, že
„příslušníci jiných ras jsou primárně příslušníky jiných kultur, které nejsou kompatibilní s evropskou kulturou
a civilizací.“ To se v jednotlivých zemích obvykle pojí s averzí vůči konkrétnímu etniku – v Británii Pákistánci,
v Česku Romové – kterému se klade za vinu zhoršování ekonomické situace („cizinci nám berou práci“) a
parazitismus.
2 Neonacisté kladou největší důraz na „správný rasový původ“. Jsou militantními rasisty a antisemity a
otevřeně se k tomu hlásí. Hlásají odpor k imigrantům, drogovým dealerům a homosexualitě. Neonacisté
odmítají moderní společnost jako takovou a jejich cílem je vytvoření „nové společnosti“ na rasovém,
panárijském základě. Běžné jsou pro ně subkulturně-politické skupiny jako již zmínění Blood&Honour,
Hammer Skinheads a v českém prostřetí Národní odpor (Charvát, 2007).
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současně definuje různé odnože skinheads, a to rasistické, antirasistické a apolitické
(nerasistické). Pro mou práci je však nejdůležitější poslední část, a to vymezení pojmu
„apolitický skinhead“, kde popisuji subkulturní styl, subkulturní a politickou ideologii, ale i
hodnoty a vlastnosti, které subkulturu definují. Cílem této teoretické části práce je tedy
popsat subkulturu skinheads bez předsudků veřejnosti a médií, které ve společnosti panují.
Empirická část bakalářské práce je zaměřena na zodpovězení výzkumných otázek,
které se týkají apolitických skinheads a stigmatu, které je s celou jejich subkulturou spojeno.
Dále mě zajímá, jak svůj status vyjednávají s rodinou, s většinovou společností, na pracovišti
i v rámci subkultury a jaké k tomu používají strategie. Prostředkem, skrze něž se snažím
nalézt odpovědi na tyto otázky mi byl polostrukturovaný rozhovor, který probíhal s
apolitickými skinheady ve třech českých městech.
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2.

TEORETICKÉ ZAKOTVENÍ PRÁCE
2.1. Stigma

Pro pochopení stigmatizace apolitických skinheads je důležité nejprve vymezit pojem
„stigma“. Stigma je dle Goffmana (2003) definováno jako silně diskreditující atribut, jenž je
v konfrontaci se stereotypem. Naše společnost si totiž vytváří kategorie, které považuje za
běžné a přirozené. Vytváříme si o člověku vlastní mínění, které Goffman nazval virtuální
sociální realitou. Pokud ale nastoupí stigma, lze u jedince zpozorovat jeho reálnou sociální
realitu, která se s onou virtuální neslučuje. Pokud je to atribut spíše nežádoucího rázu, naše
mysl člověka redukuje z osoby celistvé a obyčejné na osobu poskvrněnou, jejíž hodnota
klesla. Stigma jako takové nemůžeme brát pouze v negativním slova smyslu, jelikož atribut,
který stigmatizuje jeden typ nositele, může ztvrzovat obvyklost jiného. Goffman rozlišuje
dvě kategorie, a to diskreditované a diskreditovatelné. U první skupiny je odlišnost patrná
již z vizuálního kontaktu a u druhé skupiny je stigma skryto. Goffman se dále věnuje různým
typům stigmatu, které se dělí na tělesná znetvoření, vady charakteru (sexuální orientace,
užívání drog) a na stigmata rasy, národa a náboženství. Skinhead jako součást subkultury je
vnímán spíše jako člověk s vadou charakteru. Máme tudíž sklon připisovat dané osobě celou
řadu nedokonalostí na základě jedné původní. V mém výzkumu se chci věnovat stejné
otázce, na kterou se ptal i Goffman: „Jak stigmatizovaný na svou situaci reaguje?“ Někdy se
to může pokusit napravit (tedy odstranit svou vadu a odejít ze subkultury) nebo může
pociťovat nejistotu ohledně toho, jakou totožnost mu my „normální“ dáme a jak jej
přijmeme. Goffman ve své knize také zmínil, že se stigmatizovaní mohou pokusit předstírat,
že nejsou „postiženi“ stigmatem, ale jsou „normální“. U skinheads se to může projevit
například skrýváním tetování či upozadění stylu. Ve výzkumu jsem se zaměřila i na to, jak
své „skinheadství“ vyjednávají s různými aktéry. Existují totiž dvě skupiny lidí, se kterými
stigmatizovaní sdílejí svůj diskreditující atribut. A to našinci, lidé, kteří vykazují stejné
stigma a před kterými je předstírání zbytečné, a taktéž skupina zasvěcených, tedy jedinců,
kteří jsou z „normálního světa“, ale mají pro stigmatizované pochopení a před kterými ho
není třeba tajit (např. rodina a přátelé). Důležitý je také jev, který Goffman nazývá morální
kariérou, která je charakteristická dvěma fázemi. Při první fázi si stigmatizovaný osvojuje
názory na různá stigmata většinové společnosti. Při druhé fázi si stigmatizovaný uvědomuje
přítomnost stigma u sebe samého. Stigmatizovaný se poté musí naučit vypořádat se se
skutečností, jak společnost se stigmatizovanými nakládá a osvojit si schopnosti předstírat.
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Na výzkum a teorii Goffmana navázali Bruce G. Link a Jo C. Phelan (2001), kteří
kritizovali výzkum stigmat ze strany sociálních vědců, kteří nepatří mezi stigmatizované,
které zkoumají, a dochází tak k tomu, že tento problém nahlížejí pouze z pohledu svých
teorií. Také se jim nelíbilo, že k výzkumu stigmatizovaných se přistupuje spíše individuálně.
Stigma podle nich zahrnuje čtyři provázané složky. V prvé řadě je důležité to, které rozdíly
a odlišnosti jsou považovány za sociálně relevantní. Za druhé tvoří stigma negativní
vlastnosti, které společnost s rozdíly spojuje (Link a Phelan, 2010). Pro mnoho lidí je
kupříkladu označení skinhead spojené se stereotypními představami o nebezpečné osobě
s rasistickými názory. Takové předsudky vedou k sociální distanci od těchto osob. Třetí
složka stigmatu vyjadřuje rozdělení na protikladné skupiny „MY“ a „ONI“, které v nás
určité kategorizace a předsudky evokují. Vnímáme, že se od nás lidé se stigmaty odlišují.
Čtvrtý rys stigmatu můžeme označit za ztrátu a diskriminaci. Jedinec se stigmatem může být
společností odmítnut a diskriminován. Stigma může mít vliv na jeho kariéru, vztahy, bydlení
nebo zdraví (Link a Phelan, 2010).
2.2.

Mediální reprezentace skinheads

Znalosti subkultur většinové společnosti jsou často zkreslené a stereotypní. Je to proto,
že většina informací, které má o subkulturách k dispozici většinová společnost, pochází
z masmédií. Pro média jsou skinheads jako subkultura zajímaví, ale většinou se při jejich
popisu spokojí s rovnicí skinhead = neonacista, což v minulosti vedlo k rozšíření „morální
paniky“. Pojem morální panika rozvinul v 70. letech britský sociolog Stanley Cohen (2002),
který tvrdí, že „morální panika je stav, kdy jsou nositelé určité subkultury společností
označováni jako deviantní a jako takoví jsou považováni za hrozbu pro společnost jako
celek. Nejde o to, že by se mezi stoupenci subkultur takové jevy nevyskytovaly, ale není to
nutně pravidlem.“ Morální panika se projevuje hlavně strachem ze skupiny lidí, která je za
tuto hrozbu společností považována. Média k morální panice přispívají tím, že problém
zveličují a překrucují informace o něm, v novinách používají titulky, které mají veřejnost
šokovat či do reportáží v televizních zprávách přidávají dramatickou hudbu. Také často
předpovídají, že se daná situace bez vnějšího zásahu ještě zhorší a napomáhají tomu, že
určité symboly dostávají explicitně negativní podtext (Haenfler, 2013). Podle Stejskalové
(2011) se o skinheads běžně píše, ale problém médií je ten, že vybírají pouze zajímavé a
šokující události, které popisují z jednoho úhlu pohledu, a navíc se vyhýbají jakémukoliv
rozlišování v rámci subkultury. Apolitičtí skinheads jsou kvůli tomu často považováni za
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rasisty a extrémisty, ačkoliv sami se proti politickému extremismu3 de facto staví. Odvrací
se tak pozornost od skutečné hrozby radikalizující se mládeže v ČR (Stejskalová, 2011). V
dnešní společnosti však došlo k určité změně– členové subkultur se mohou bránit a je jim
dopřán hlas (např. na internetu) (Heřmanský, 2013). Výzkumníci z birminghamského CCCS
interpretovali v sedmdesátých letech morální paniku na základě nesouladu norem subkultury
a majoritní společnosti. Masmédia sdílí hodnoty dominantní kultury, a proto zobrazují
subkultury jako nebezpečí pro morálku a sociální řád (Thompson, 1998). Tím majoritní
společnost vymezuje a reprodukuje své normy (Heřmanský, 2013).
V případě skinheads lze morální paniku sledovat především v průběhu devadesátých
let. Koncem devadesátých let dochází k určitému „začlenění“ stylu skinheads do
mainstreamu a subkultura skinheads přestává být jako opozice vůči mainstreamu zajímavá.
Poté, co jiné subkultury jako teknaři, hiphopeři a emo kids přebírají provokativní roli, média
přestávají informovat veřejnost o skinheadech jako o neonacistech (Novotná, 2013).
V dnešní době navíc vlivem modernity a v době, kdy se společnost stává více kulturně
rozmanitou, přestává být skinheadský styl vyjádřením odlišnosti. Vnější znaky již
nepobuřují, ani nejsou schopny vyjádřit za nimi skrytou ideologii. Jakkoliv pro skinheads
zůstává významné se vymezovat vůči mainstreamu, nejde o odlišnost stylovou, jako spíše
ideovou (Novotná, 2013). Předměty a praktiky, které dříve společnost šokovaly, ztrácí svoji
„hodnotu“ a stávají se marketingovými nástroji (Haenfler, 2013).
2.3. Subkulturní teorie
Mluvíme-li o skinheads, mluvíme zároveň o subkultuře. Pojem subkultura má mnoho
definic a pojetí, ale přesto se ho pokusím vymezit. V tomto textu je subkultura chápána
v jejím nejširším smyslu, a to jako „soubor specifických norem, hodnot, vzorů chování
a životní

styl

charakterizující

určitou

skupinu

v rámci

širšího

společenství“

(encyklopedie.soc.cas©2017). Novotná (2013) nevnímá subkulturu jako subkulturu
mládeže, ale spíše jako skupinu, která sdílí určitý hudební styl, jehož ideové poselství spolu
s dalšími prvky může být základem konstrukce subkulturní identity. Subkultury jsou
ovlivňovány různými aspekty, mnoho z nich přetrvává v čase a subkultury jako takové na

3

Dle Charváta (2007, s.9) se „v běžné mluvě obvykle slovem extremista označuje člověk zastávající politické
názory, které jsou v dané společnosti neakceptovatelné. Označení „extremista“ se redukuje na pouličního
výtržníka, asociála či rasistu.“ Ministerstvo vnitra České republiky (MVCR, ©2018) definuje extrémismus
jako: „vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvkem
netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém
ústavním pořádku.“
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sebe vzájemně působí – skinheads například opovrhovali hippies a vymezovali se vůči nim.
Punk vznikl ze skinheads, skinheads vznikli z mods, mods z teddy boys a víceméně se tedy
dá říci, že každá nová subkultura vzešla z té staré. Může vzniknout jako reakce na
dominantní kulturu, životní styl rodičů či jako snaha o vyřešení určitých problémů ve
společnosti. Subkultury se od dominantní kultury chtějí odlišovat, a proto si vytváří vlastní
konstrukci mainstreamu, tedy většinové kultury, kterou považují za nudnou, utlačující či
konformní, vůči které se vymezují, a která slouží k ustanovení subkultury (Haenfler, 2013).
Navíc se však mohou vymezovat i vůči ostatním subkulturám.
Další pojetí vnímá subkultury jako deviantní. Smolík (2010, s. 32), ve své knize
například konstatuje, že „subkultury sdružují jedince, kteří mají společné specifické
problémy a výsledkem je vlastní pohled na sociální realitu. Subkultura je často definována
prostředím, v němž je tolerováno a provozováno něco, co je majoritou považováno za
deviantní nebo co skutečně deviantní je (např. podle platných zákonů) – potom obvykle bývá
ostatní společností odmítána nebo odsuzována.“ Smolík (2010) ve své knize spatřuje dvě
základní roviny rizikovosti, které se odvíjí od existence subkultur mládeže. Za prvé jedinec
náleží k nějaké subkultuře mládeže, což na něj může (ale nemusí) mít negativní vliv. A za
druhé mohou mít subkultury mládeže vliv na společnost jako celek ve formě deviantního
chování (např. vandalismus). Subkultura či životní styl jedince v mnoha případech nutí
přijímat a zaujímat krajní (radikální nebo extrémistická) stanoviska ke společnosti, ale i
k jiným subkulturám. Podobně na subkultury nahlížela i „chicagská škola americké
sociologie“, která se ve 20. letech 20. století začala zajímat o mládež, zločince a různé
okrajové skupiny společnosti. Sledovala zejména ty důsledky jednání, které byly
považovány za společensky nepřijatelné, a tím došlo k prezentování subkultur jako
sociálního problému (Heřmanský a Novotná, 2011).
Haenfler (2013) tento pohled kritizuje a zmiňuje, že subkultury sice mohou být
zajímavé pro určité marginalizované typy lidí (např. dělnická mládež), ale přesto v nich
najdou význam i lidé, kteří pochází z „normálních“ či stabilních rodin a komunit. Tvrdí, že
příslušníci subkultur pravděpodobně netrpí psychickými chorobami častěji než běžná
populace a psychologické trauma není v žádném případě předpokladem pro vstup do nějaké
subkultury. Přesto prý k deviantnímu chování mohou přispívat určité životní situace jako
například nedostatek příležitostí, špatný přístup k dobrému vzdělání nebo špatné rodinné
zázemí. Subkultura může dle Haenflera (2013) vznikat jako reakce na určité události či
podmínky ve společnosti, hledající něco opravdového v „umělém“ světě.
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Zcela odlišně přistupovala ke studiu subkultur v 60. a 70. letech 20. století tzv.
„birminghamská škola“. Zabývala se především britskou dělnickou mládeží, konkrétně
teddy boys, mods, skinheads a punks. Členství v subkulturách považovala spíše za projev
vzdoru a možnost boje proti tehdejšímu kapitalistickému začlenění (Heřmanský a Novotná,
2011). Těžištěm pohledu na subkultury bylo vztahovat je k sociálním strukturám, od kterých
se odlišovaly – jako například rodičovská či dominantní kultura. Důležitým aspektem této
teorie je nutnost chápat subkultury ve vztahu k širší třídně-kulturní síti, které jsou součástí.
(Smolík, 2010). Tato teorie se však týká situace v Británii v 70. letech 20. století a aplikovat
ji na současné subkultury je problematické. Ve 21. století totiž nemůžeme tvrdit, že všichni
příslušníci subkultur pochází ze stejné třídy.
V 90. letech 20. století se objevuje post subkulturní teorie, která na subkultury nahlíží
komplexněji. Tato teorie poukazuje na vliv moderní doby, kdy jsou jedinci ze všech stran
ovlivňováni různými trendy, a proto prý není možné patřit pouze do jedné subkultury.
Jedinci se považují spíše za samostatné identity v rámci různých trendů a prvků. Hranice
subkultur nejsou zcela zřetelné a tím se subkultury rozpadají a vznikají oddělené scény.
Členové určité scény přesto nejsou jednotní a jejich hodnoty a normy jsou individuální
(Smolík, 2010). Subkulturní styly se začínají prolínat, cílem je především zábava a trávení
volného času. Tato teorie se však dle mého názoru týká subkultury skinheads pouze
okrajově. I skinheads jsou v současné době ovlivněni trendy z jiných subkultur a hudebních
stylů (jako například hardcore, punk, psychobilly), ale přesto si ponechávají společné
hodnoty a normy a kladou důraz na sounáležitost v rámci subkultury.
Subkultury působí rovnostářsky, ale v jejich rámci se setkáme s hierarchií, kterou lze
vysvětlit pojmy jako jsou subkulturní ideologie, subkulturní styl a autenticita. Subkulturní
ideologii lze chápat jako „soubor specifických hodnot, které nositelé subkultur vyznávají,
norem, kterými se řídí, a postojů, jež vyjadřují.“ (Heřmanský a Novotná, 2011, s. 94)
Subkulturní ideologie je vyjádřena pomocí subkulturního stylu, který se skládá ze tří
vzájemně propojených složek: vizáže, vystupování a slangu. Právě skrze vizáž může člen
subkultury nejsnáze demonstrovat svou příslušnost k dané subkultuře, odlišnost v rámci
subkultury a zároveň odlišnost od mainstreamu (Heřmanský a Novotná, 2011). V současné
době se však styly různých subkultur prolínají. Důvodem, proč k tomu dochází, je tzv.
„supermarket stylů“. Každý může v dnešní době kombinovat prvky pocházející z různých
stylů a subkultur. To je spojeno s dalším aspektem subkultury, s autenticitou Příslušníci
subkultur mluví o autenticitě velmi výjimečně, ale mnoho z nich stále dělí lidi, zkušenosti a
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předměty na ty pravé/nepravé nebo na „cool“/ trapné. To může být způsobeno odlišným
důrazem na subkulturní styl a subkulturní ideologii. Starší členové mohou ty mladší
považovat za „pozéry“ kvůli tomu, že se pouze oblékají jako členové subkultury, aniž by
hlouběji rozuměli její ideologii. A mladší členové subkultury mohou zase za pozéry
považovat ty starší, protože již nejsou „opravdovými“ členy subkultury, neboť svou
příslušnost k subkultuře již nedemonstrují stylem oblékání (Heřmanský a Novotná, 2011).
Koncept autenticity je pro většinu subkultur klíčový. Musíme si však uvědomit, že
autenticita je sociálním konstruktem – každý ji vnímá odlišným způsobem. Také se jedná o
neustále probíhající proces, který závisí na určitých lidech, interakcích i na určitém čase a
místě (Haenfler, 2013).
2.4. Historie skinheads
2.4.1.

Historie skinheads v zahraničí

Skinheadské hnutí vzniklo na konci šedesátých let 20. století v Anglii jako hnutí
mladých, často nezaměstnaných mužů z dělnického prostředí. Již o deset let dříve však
můžeme vidět určité předchůdce skinheads jako Teddy boys, mods a rockers. Teddy boys
byla mládež z dělnické třídy, pro které bylo charakteristické násilí a důraz na kult mužnosti.
Jejich styl připomínal filmové hrdiny z westernů. Tato subkultura zanikla v roce 1958 a
znovu se objevila v sedmdesátých letech. Teddy boys ze sedmdesátých let tvořili hlavně
opilci a násilníci a mnohdy se jednalo spíše o muže ve středních letech, kteří vyrůstali na
rock’n’rollu. Na Teddy boys navázaly v roce 1958 subkultury rockers a mods. Rockers byla
subkultura mládeže, která pocházela z dělnické třídy, svůj čas trávila v restauracích, na
fotbalových stadionech a nesnášela uhlazený vzhled mods. Mods byli charakterističtí svými
krátkými vlasy, drahým oblečením, tancem, hudbou – soulem, jízdě na skútru a přehnanou
péčí o svůj zevnějšek, kterým se snažili změnit svůj společenský status4. Ve společnosti byli
odsuzováni za svou násilnickou image poté, co tisk zveličil několik hospodských rvaček
mezi mods a rockers. Na konci 60. let se část přidala k hippies a z drsnějších mods se stali
Hard Mods, kteří upravený vzhled vyměnili za těžké pracovní boty, džíny a kostkované
košile a začali poslouchat hudbu SKA5. Hard mods byli údajně ovlivněni i drsným životním
stylem přistěhovaleckých subkultur, především tzv. rude boys (Smolík, 2010). Pro Rude
Boys bylo charakteristické oblečení filmových gangsterů, hrubá mluva, konflikty a hudba
4

Mods se cítili znevýhodněny vůči příslušníkům ze střední třídy, a tak se mezi ně snažili proniknout. Jejich
volný čas byl ale vyplněn alkoholem, hudbou, tancem, ženami a násilím, což tuto snahu znevýhodňovalo.
5
Hudební žánr s typickým kolísavým rytmusem. Je rychlejší než reggae a často se mísí s punkem a jazzem
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SKA. Rude Boys ve své původní podobě zanikli a dnes se tak spíše nazývají zarytí fanoušci
SKA. Splynutím Hard mods a Rude Boys vznikla zcela originální subkultura mládeže
skinheads, která kladla velký důraz na styl oblékání odkazující k dělnickým kořenům, na
hudbu a kulturu tančíren, fotbalové fandovství a násilí (Charvát, 2007). O skinheads v této
době bychom nemohli mluvit jako o subkultuře s rasistickými názory. Dle Smolíka (2010,
s. 130) se mezi skinheads sice objevovaly „prvky nacionalismu6 a specifického rasismu, ale
také prvky sociálního protestu a třídní sebeidentifikace, odkazující spíš k levicové části
politického spektra.“ Subkulturu skinheads již od počátku provázel vztah k násilí. Nejčastěji
se jednalo o konflikty s homosexuály, hippies, fotbalovými chuligány a s Pákistánskými
imigranty (Moore, 1994). Po vrcholu v 60. letech však v britské společnosti zájem o
skinheads jako subkulturu mládeže upadal. Na počátku 70. let totiž většina členů skinheads
subkulturu kvůli vstupu do pracovního a rodinného života opustila a žádný dorost
neexistoval (Smolík, 2010). Skinheads se vrátili až v polovině sedmdesátých let spolu
s punkovou revoltou, kdy hudební skupiny jako Sham 69, Cock Sparrer a Cockney Rejects
začínají hrát tzv. street punk a znovu se přibližují ke skinheadské subkultuře. Pro tuto hudbu
se vžilo označení Oi! údajně poté, co Cockney Rejects začínali své písně odpočítávat nikoli
tradičním „one, two, three", ale „Oi!, Oi!, Oi!“. Dnes se tak označuje celý hudební styl, který
má prvky street punku, reggae a ska, ale zároveň je to označení „skinheadství“ jako
takového. Záhy však nastaly konflikty, neboť pro řadu skinheadů představoval punk pouze
novodobé hippies.
Na konci sedmdesátých let se tedy hnutí začalo štěpit, aby se posléze pod vlivem
politiky britské krajně pravicové strany British National Front rozdělilo do tří skupin:
rasistické, nerasistické (tradiční, apolitické) a antirasistické. Přestože se záhy všechny tyto
skupiny rozšířily po celé Evropě, rasistická větev se stala nejvíce „proslulou“. Pro většinu
lidí tak slovo skinhead stále znamená „fašista“ nebo „rasista“ (Charvát, 2007).
Za radikalizaci skinheads mohla zejména zvyšující se nezaměstnanost, za kterou byli
viděni zejména přistěhovalci z bývalých britských kolonií. Nejvýznamnější skinheadskou
rasistickou hudební skupinou se stala skupina Skrewdriver, která vznikla v punkovém

6

Vychází z představy, že lidstvo je přirozeně rozděleno do jednotlivých národů, které mají svou vlastní
specifickou povahu, a že přirozené uspořádání společnosti proto vychází z jednotlivých národů, jež jsou
definovány na základě národních jazyků, národní kultury a národního území (Charvát, 2007). Dle Charváta
(2007, s. 32) spočívá vylučující pojetí národa v přesvědčení, že „národ představuje organickou jednotku, jejíž
členové se vyznačují společnou identitou, která je založena zejména na společných předcích. Takový názor
propagovaný neonacisty neumožňuje zahrnovat do národa imigranty a vylučuje z něj všechny, kteří se od
majority etnicky liší (Židé, Romové, aj.).“
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prostředí v roce 1977. Její vůdčí postavou byl Ian Stuart Donaldson, který se stal jednou z
nejvýraznějších osobností skinheads i poválečného neonacismu (Smolík, 2010). V roce 1989
založil hnutí Blood & Honour, které mělo velkou roli při spojení Evropských neonacistů.
Rasistická část skinheads se soustředila kolem konkurenční platformy RAC (Rock against
communism7). Důsledkem byl vzrůst násilných útoků proti přistěhovalcům černé pletí.
Rozšíření krajně pravicové strany otevřeně propagující rasismus vyvolalo v rámci
skinheads vznik nového hnutí, které rasismus odmítalo. Hnutí SHARP (Skinheads Against
Racial Prejudice = Skinheads proti rasovým předsudkům) vzniklo v USA v polovině
osmdesátých letech a rychle se rozšířilo do celého světa. Původním cílem bylo odlišit se od
rasistických skinheads, kteří si „přivlastnili“ skinheadskou vizáž a donutit je, aby subkulturu
opustili. U SHARP žádné politické tendence sledovat nemůžeme až do jakéhosi rozpadu
uvnitř skupiny v 90. letech, kdy část SHARP pociťuje potřebu větší radikalizace a přiklání
se k antifašistickým aktivitám, zatímco druhá část s takovýmto přístupem nesouhlasí,
označení SHARP opouští a mizí zpět v řadách apolitických skinheads (Stejskalová, 2011).
Ve stejné době se objevili také marxističtí redskins, kteří inklinovali k trockismu8 a na
počátku devadesátých let vznikli RASH (Red and Anarchist Skinheads), skupiny
antirasistických skinheads, kteří se přímo hlásili k radikálně-levicovému politickému křídlu
a rozšiřovali původní koncepci redskins o myšlenky anarchismu (Charvát, 2007).
2.4.2.

Vývoj skinheads v Čechách

První čeští skinheadi vzešli z punkového prostředí konce 80. let 20. století.
V Československé republice byli kvůli komunistickému režimu příznivci subkultur často
považováni za „provokatéry, asociály a nepřátele režimu“, informace se přes hranice
dostávaly stěží a byly často nepřesné (Smolík, 2010). Tehdejší mládež si cestu k západní
hudbě našla, ale podstata subkulturního stylu a ideologie jim unikala. Subkulturní ideologie
tedy zůstává v pozadí a skinheads se vyznačovali hlavně svým antikomunistickým postojem
a odlišnou vizáží. Zpočátku si byli velmi blízcí s punkery, se kterými je pojila vizáž, ale i
hudba, odpor proti komunistickému režimu a určitý rasistický a nacionalistický prvek. Obě
subkultury se od sebe v zásadě nelišily. Po sametové revoluci a pádu komunistického režimu
se skinheads od punku oddělují a začínají se vůči němu vymezovat. Důvodem je hlavně

7

„Rock proti komunismu“
Odnož marxismu, která existuje jako protiváha stalinismu. V pojetí trockismu má být socialistická revoluce
permanentní.
8
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přísun informací, díky němuž došlo k vyjasnění ideologií obou subkultur a ztráta hlavního
společného nepřítele – komunismu. Pro skinheady je v této době typické násilí, alkohol,
hudba a rasismus. Punk začal postupně směřovat spíše k anarchismu, zatímco skinheads se
politicky rozštěpili na neofašisty, neonacisty a vlastence (Novotná, 2013). Česká republika
se lišila tím, že zde měli v rámci skinheads silné zastoupení studenti a intelektuálové, na
rozdíl od hlubších dělnických kořenů této subkultury v západní Evropě a USA. Počátky
devadesátých let jsou charakteristické hlavně konflikty mezi punkery a skinheads. V hnutí
skinheads byli v té době spíše mladší skinheads, kteří si již nepamatovali spřízněnost obou
subkultur a vůči punkerům se ostře vymezovali. „Zatímco tedy před rokem 1989 spojovala
skinheady a punkery neznalost subkulturní ideologie, byla to později právě její částečná
znalost, která zapříčinila politizaci a radikalizaci přinejmenším početně významných částí
obou subkultur a která je tedy v devadesátých letech odlišila.“ (Novotná, 2013, s. 255)
V průběhu devadesátých let se začal uvnitř subkultury skinheads klást větší důraz na
subkulturní ideologii, kořeny a historii skinheads. Někteří skinheads začali pociťovat ztrátu
identity, která jim byla „ukradena“ pravicovými stoupenci. V této době se tedy začínají
vymezovat vůči extrémním částem politického spektra a objevují se depolitizované proudy,
které kladou důraz spíše na subkulturní styl či na subkulturní ideologii (Novotná, 2013). Na
původní subkulturní skinheadskou ideologii navazují SHARP, kteří zde stejně jako
v zahraničí vznikají jako protiklad k rasistickým skinheads. Zatímco dříve bylo pro
skinheads důležité vymezení se vůči punkerům, začínají později někteří skinheads klást
důraz především na rozlišení proudů uvnitř subkultur (Novotná, 2013). V České republice
však proběhl podobný vývoj jako v USA. Po již zmíněném rozkolu se někteří SHARP
skinheads začínají angažovat v aktivitách Antifašistické akce9. V současné době s nimi
apolitičtí skinheads nemají moc dobré vztahy, považují je za „levičáky“, posmívají se jim a
někdy se nevyhnou přímé konfrontaci. To však neznamená, že SHARP nemůže být
apolitickým skinheadem. Může mít totiž názory ne-politické a ne-rasistické, nikoliv
vyhraněně protirasistické (Stejskalová, 2011). Od apolitických skinheads se liší drobnými
úpravami vzhledu – čepice beckovky, kšandy, vyhrnuté kalhoty, košile, nášivky
s označením SHARP. Poslouchají ska, skinheads reggae, rocksteady.

9

= ANTIFA je síť jedinců, kteří v první řadě bojují proti neonacismu a ultrapravici. V České republice byla
založena v roce 1996 a v roce 2008 přestává pořádat veřejné demonstrace. Místo toho začíná monitorovat
českou neonacistickou scénu.
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Koncem devadesátých let 20. století dochází k „začlenění“ stylu skinheads a punkerů
do mainstreamu a v důsledku toho ztrácí subkulturní styl (především punkový) punc
provokace – přestal být jako opozice vůči mainstreamu zajímavý. Tuto roli přebírají jiné
subkultury (teknaři, hiphopeři, emo kids) (Novotná, 2013). Pravděpodobně i z tohoto důvodu
dochází k úbytku SHARP ve prospěch apolitických skinheads. V současné době mnoho
skinheads fluktuuje napříč různými subkulturami. Tento trend odpovídá tomu, jak o
současných (postmoderních) subkulturách uvažuje Muggleton (2002), tedy jako o fluidních,
propustných a hybridních.
Dle Stejskalové (2011, s. 162) „RASH v České republice nikdy nemělo a nemá hojné
zastoupení. Stejně jako u národně socialistických skinheads jim jde o silné politické
orientace směřující ke zrušení stávajícího státu a nastolení jiného režimu.“ S apolitickými
skinheads sdílejí především styl oblékání, kladný vztah k fotbalu, bojovým sportům, násilí a
hudební styl (Oi, hardcore/hatecore, ska, punk).
Česká krajní pravice se u nás začíná formovat od poloviny osmdesátých let 20. století,
kdy se na našem území objevují první skinheads. Dle Charváta (2007) však skutečný boom
zažila až po roce 1989 a po uvolnění politické situace. Formování krajně pravicového křídla
napomohly dva aspekty – masivní celospolečenské odmítání komunismu a obavy ze
sociálních změn. Lidé se začínali dovolávat vlastenectví, které místy přerůstalo
v nacionalismus. Stejně tak se začaly ozývat hlasy upozorňující na romskou otázku. Není
tedy nijak překvapivé, že právě v té době došlo k rozvoji hnutí skinheads (Charvát, 2007).
Pro první skinheads byl typický „lidový“ rasismus zaměřený proti Romům, případně
Vietnamcům. Nositelem těchto myšlenek byla hudební skupina Orlík, která vznikla v roce
1988 a svou činnost ukončila již v roce 1991. Myšlenky, které prezentovala, daly vzniknout
specifické odnoži skinheads, tzv. kališníkům, kteří se hlásili k českému šovinismu a rasismu,
ale odmítali fašismus i nacismus (Charvát, 2007). V rozvoji neonacistického hnutí sehrály
významnou roli koncerty neonacistických kapel (Braník, Vlajka, Hlas krve). Druhou
aktivitou typickou pro neonacisty bylo pouliční násilí, zaměřené zejména proti Romům a
alternativní mládeži. Dle Charváta (2007, s. 150) „policie nevěděla, jak rychle vzrůstající
hnutí zastavit, ale poté co bylo spácháno několik rasově motivovaných vražd, začalo od
poloviny 90.let docházet ke změně přístupu státních orgánů, kdy policie začala proti
neonacistům postupovat tvrději.“ Kolem roku 2000 začíná pravicová scéna vyvíjet politické
snahy, které nekorespondují se vzhledem rváčů a extravagantně oblečených holohlavců, a
proto hlavně mladší pravicoví extrémisté skinheadský styl opouští (Stejskalová, 2011). Bílé
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tkaničky v botách, znaky symbolizující rasismus a myšlenky Třetí říše, vyměnili za
sportovní oblečení (např. značky Lonsdale, Thorsteinar) a hudba začíná směřovat spíše
k hardcoru (tzv. hatecore). Za politické radikály ve vztahu k subkultuře skinheads můžeme
jednoznačně považovat zbylé členy neonacistických skinheads, kteří většinou patří ke starší
generaci ve věku přes 30 let (Stejskalová, 2011).
V současné ČR lze tedy sledovat tři proudy – směr rasistický10, který je podle
Stejskalové (2011) výrazně na ústupu, antifašistický (antirasistický) a apolitický
(nejpočetnější). Vývoj skinheads tedy v Čechách proběhl zcela opačně než v Británii, kde
začali tradiční skinheads inklinovat k pravici. V Čechách se nejprve setkáváme se skinheads
s rasistickými názory a po přísunu informací a určitém vývoji se však i čeští skinheads vrací
ke svým kořenům a stávají se spíše apolitickými či antirasistickými.
2.5. Apolitičtí skinheads
V následující části bych ráda přiblížila apolitické skinheads, kterých se můj výzkum
týká.
2.5.1.

Subkulturní styl

Neexistuje přísné pravidlo, jak má skinhead vypadat, ale v zásadě je typický svou
holou hlavou, kšandami, košilí a těžkými botami. Neobvyklé není ani tetování. Dle
výzkumu, který provedla Stejskalová (2011) dotazovaným skinheadům nezáleží na ceně
oblečení (spíš na jeho upravenosti), protože je to hlavně subkulturní ideologie, co dělá
člověka skinheadem. Subkultura skinheads se však neustále vyvíjí a ani vizáž nezůstává
stejná. Počátkem 90. let se vzhled skinheads změnil a české vojenské kanady, levné bombery
a maskáče mohly být nahrazeny ve větší míře značkovým zbožím jako např. Ben Sherman,
Fred Perry, Everlast, Lonsdale (Obr. 1 a 2). Těžké boty s okovanou špičkou jsou postupem
času vyměněny za pohodlnější tenisky (Stejskalová, 2011). U skinheads jsou i sebemenší
odlišnosti zcela zásadní. Příslušnost k určité odnoži lze deklarovat různými značkami
oblečení (viz výše), nášivkami s různými symboly či hudebními skupinami a tetováním.
2.5.2.

Politická a subkulturní ideologie

10

Je také důležité zmínit, že rasistickou odnož skinheads lze dále rozdělit na neofašisty a neonacisty. Neofašisté
se v první řadě hlásí k nacionalismu, který pokládají za základ společenského uspořádání a důležitý je pro ně
boj proti imigrantům a „barevným“. Neonacisté navazují na ideologii Třetí říše a nacionalismem opovrhují.
Důležitá je pro ně barva kůže a nejdůležitější je boj proti Židům.
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Dle Stejskalové (2011) apolitičtí skinheads navazují na původní, nepolitické skinheads
a odmítají extrémní politiku jak pravicovou, tak levicovou. Důležité jsou pro ně subkulturní
atributy (oblečení, hudba, fotbal) a patriotismus, který ovšem někdy směřuje k nacionalismu
a šovinismu. Část apolitických skinheads se ale kromě subkulturního základu ztotožňuje i
s myšlenkami antikomunismu, což v kombinaci s nacionalismem často vede k příklonu
k extrémní pravici. Dle Charváta (2007, s. 126) však „existuje řada apolitických skinheads,
kteří se hlásí k antirasismu a antifašismu a argumentují tím, že se nejedná o politický postoj,
ale o věc morálky.“ Politickou angažovanost považují za ztrátu času a pokud se o politiku
zajímají, tak jako občané, nikoliv jako příslušníci subkultury. Důkazem jejich nerasistického postoje může být i to, že mnoho skinheadů (ne-li všichni) poslouchají hudební
skupiny, které jsou tvořeny hudebníky jak různých národností, tak ras. Dle Stejskalové
(2011) se apolitičtí skinheads nepovažují za rasisty, ale pokud jde o české Romy, je to trochu
složitější. Ty totiž vidí jako problém a označují je za „parazitující na společnosti“. Dále se
z rozhovorů, které Stejskalová provedla, ukázalo, že někteří skinheads mají odpor
k islámskému náboženství, i když ani jeden z nich neměl s touto kulturou žádnou zkušenost.
Celkově mezi nimi však panuje názor, že členem českého národa se může stát každý, kdo se
dokáže přizpůsobit českému prostředí, mentalitě a dokáže uctívat tuzemské hodnoty. Se
skinheads byl vždy spojován konflikt a násilí, což se v současné době nezměnilo. Nejde ani
tak o násilí kolektivně plánované, ale spíše o řešení bezprostředních situací a o nutnost
postavit se za svého kamaráda. Zároveň to není násilí cílené na určité skupiny, ale spíše se
jedná o potyčky, které vyplývají z určité situace – často ovlivněné alkoholem. Moore (1994)
dokonce tvrdí, že skinhead, který se nepere, není skinheadem.
Přátelství a rodina jsou vnímány jako dvě důležité hodnoty celé subkultury. Velice
silný je pocit sounáležitosti, soudržnosti ve smyslu kolektivu, potřeby někam patřit, ochota
pomoci a obětování se pro druhého ve chvílích ohrožení či vzniklých problémů. To vše
vytváří velice silnou kolektivní identitu (Stejskalová, 2011). Svou rodinu respektují, mají
k ní úctu a často své rodiče pokládají za svůj vzor. Dle Stejskalové (2011) rodiny většinou
na „skinheadství“ nereagují negativně a pohoršují se pouze nad tetováním. Naopak pozitivně
hodnotí odklon od „vagabundského“ stylu punkera.
K drogám převládá nepřátelský postoj, ale konzumace marihuany je většinou
tolerována. Alkohol a cigarety jsou mezi skinheady považovány za běžné společenské drogy
a za téměř nedílnou součást zábavy. Důležitým aspektem, který je potřeba zmínit, je
provokace. Jedná se však spíše o specifický smysl pro humor, a ne všechna vyjádření by
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měla být brána vážně. Dle Stejskalové (2011, s. 181, s. 185) se zdá, „že je to právě tento
druh provokace, který dělá z apolitických skinheads nepřátele všech a odkazuje na sklony
spíše sympatizovat s pravicovými radikály. (..) Dalším udávaným důvodem pro příklon k
pravicovému smýšlení je neustálá snaha levicových aktivistů o hledání „kostlivců ve
skříních", pochybných symbolů na oblečení apolitických skinheads a krkolomné pokusy o
řazení apolitických skinheads k pravicové scéně za každou cenu.“ Skinheads sice původně
pocházeli z dělnické třídy, ale dnes se z tohoto ideálu staly pouhé symboly. I mezi skinheady
lze totiž nalézt příslušníky střední třídy. Současní skinheads svou příslušnost k dělnické třídy
buď popírají, nebo na ni nekladou žádný důraz (Stejskalová, 2011).
Mezi nejvíce oceňované lidské vlastnosti patří hrdost a čest, schopnost stát si za svým,
nenechat se srazit na kolena. Apolitičtí skinheads vystupují zdánlivě jako celek, ale přesto
není tato subkultura homogenní. Jedná se především o skupinu jednotlivců, osobností, které
povětšinou spojuje stejný způsob využití volného času vázaného na společnost a základní
hodnoty uznávané v osobním životě (Stejskalová, 2011). Názory, hodnoty a životní strategie
se však liší a vše je vázáno na jednotlivce.
2.5.3.

Hudba

Subkulturu apolitických skinheads můžeme nazvat jako subkulturu hudební, která
konstruuje svou identitu zejména na základě sdílené hudby – společně i s dalšími prvky
(Heřmanský a Novotná, 2011). Pro skinheads je hudba velmi důležitá a považují ji za
důležitou součást svého skinheadství. Většina apolitických skinheads poslouchá styl Oi!
(streetpunk), punk, ska a skinhead reggae. Jejich hudební vkus však dle mého názoru
nemůžeme žádným způsobem ohraničit. Domnívám se, že velká většina z nich „nepohrdne“
ani hardcorem, metalem, grindcorem, rockem, psychobilly, rockabilly, ale i country (jako
například Johnny Cash) atd. Hudební stránka je však důležitější než obsah textů, proto
apolitičtí skinheads často poslouchají i kapely extremistické. Za kvalitnější považují hudbu
pravicovou (Stejskalová, 2011).
2.5.4.

Vstup do subkultury a subkulturní kariéra

Svou subkulturní kariéru začínají velmi často apolitičtí skinheads nejprve v subkultuře
punku (Stejskalová, 2011). Můžeme říci, že drtivá většina mladých vstoupí do subkultury
skinheads ve věku pod 20 let. Pro mnohé z nich je „skinheadství“ životní cestou, a proto
jejich subkulturní kariéra nekončí vstupem do manželství nebo narozením dětí. Často mají
sice méně času na popíjení v hospodách a na koncerty, ale většinou zůstávají v kontaktu
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s celou subkulturou (Stejskalová, 2011). Každý skinhead musí přepokládat, že může přilákat
určitou nevraživost veřejnosti, policie a příslušníků jiných odnoží skinheads. Některé
skinheady to unaví a raději ze subkultury odejdou (Moore, 1994). Moore (1994) tvrdí, že
skinheadství není celoživotním závazkem a již dvacetiletí skinheads se ze subkultury
postupně stahují s postupným přibýváním různých povinností (dlouhodobý vztah,
zaměstnání) a tato životní fáze pro ně jednou skončí symbolickým neostříháním vlasů.
2.5.5.

Ženy v subkultuře apolitických skinheads

Ráda bych zmínila, že pokud mluvím o skinheads, tak tím míním skinheads mužského
i ženského pohlaví, a to i přesto, že jsem výzkum a rozhovory cílila na muže. Žen je totiž
v subkultuře skinheads mnohem méně než mužů. Na tuto problematiku se zaměřila Garber
(2003), která tvrdí, že muži jsou příslušníky subkultur mnohem častěji než ženy. Ženy
v subkulturách prý vystupují častěji pasivně a jako „fanynky“, avšak s výjimkou právě
skinheads, ve které ženy vystupují i aktivně se svým specifickým vzhledem. Ženy v rámci
skinheads jsou distinktivní – vypadají jinak než muži v rámci subkultury. Charakteristický
je pro ně účes Chelsea, tedy kratší (někdy až vyholené) vlasy na temeni a vršku hlavy, delší
vlasy na boku hlavy a ofina. Často se oblékají do značek jako Fred Perry a Ben Sherman,
nosí sukně, košile, bavlněné vesty, kšandy a těžké boty značky Dr. Martens.
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3.

METODOLOGICKÁ ČÁST

Ve své bakalářské práci se zabývám stigmatizací apolitických skinheads v České
republice.
Ve svém výzkumu jsem se snažila zodpovědět tyto základní výzkumné otázky:
1) Jakou mají zkušenost se stigmatizací své subkultury?
2) Jak své „skinheadství“ vyjednávají s různými aktéry (rodina, kolegové,
zaměstnavatel, většinová společnost, odnože v rámci subkultury)?
3) Jaké používají strategie zacházení se stigmatem?
Jako výchozí bod pro svůj výzkum jsem si zvolila kvalitativní výzkumnou strategii,
jelikož „získává podrobný popis a vhled při zkoumání jedince, skupiny, události, fenoménu.
Nezůstáváme na jejich povrchu, provádíme podrobnou komparaci případů, sledujeme jejich
vývoj a zkoumáme příslušné procesy. Kvalitativní výzkum poskytuje podrobné informace,
proč se daný fenomén objevil. Velkým přínosem kvalitativní metodologie jsou přístupy,
pomocí nichž navrhujeme teorii nějakého sledovaného fenoménu. Zároveň předpokládá
delší a intenzivnější kontakt s terénem nebo situací jedince či skupiny jedinců.“ (Hendl,
2005, s. 53) Kvalitativní metody odhalují představy jedinců o okolním světě a odhalují
významy, které přikládají svému jednání (Smolík, 2010).
Při výběru vzorku jsem aplikovala účelový výběr, což znamená, že jsem se orientovala
pomocí kritérií, která jsem si předem nastavila, a jimiž jsem se při výběru respondentů řídila
(Disman, 1999). V rámci subkultury apolitických skinheads mám přátelské vazby, a proto
jsem zároveň využila metodu sněhové koule. Nejprve jsem tedy začala prvním
informátorem, kterého jsem kontaktovala přes Facebook a ten mě poté odkázal na další
možné adepty na rozhovor. Výzkumný problém jsem zkoumala prostřednictvím členů
subkultury apolitických skinheads z celé České republiky. Aby informátoři zastupovali
výzkumný problém, který sleduji, musela jsem vše podřídit uvedenému kritériu. V rámci
svého výzkumu jsem zvolila věkovou kategorii skinheads nad 20 let, protože souhlasím se
Stejskalovou (2011), která tvrdí, že skinheads mladšího věku se o „skinheadství“ vyjadřují
spíše pomocí klišé a o problému, který mě zajímá, mají spíše povrchní znalosti. Horní
věkovou hranici informátorů jsem nechala otevřenou, jelikož část skinheads v této
subkultuře v nějaké podobě setrvává až do konce života. Do výzkumu jsem nezařadila žádné
ženy a soustředila se výhradně na muže. V rámci subkultury se totiž objevuje jen velmi malé

18

procento žen. Velikost vzorku jsem si nastavila na minimálně 10 informátorů/rozhovorů.
Rozhovory byly nahrávány od ledna 2018 do konce května téhož roku. Po nasbírání několika
kontaktů jsem pomocí Facebooku rozeslala několik zpráv, kde jsem se nejprve představila,
nastínila výzkum a požádala jsem účastníky o účast na tomto výzkumu. Samozřejmě jsem
si také musela ověřit neboli se zeptat, zda se opravdu jedná o apolitické skinheads, kteří se
nepřiklání k žádnému extrému. Dále jsem zmínila dodržování anonymity a pořízení
nahrávky na diktafon. Pro můj výzkum se mi podařilo získat 10 rozhovorů. Všichni
informátoři se hlásí či v minulosti hlásili k apolitickým skinheads. V jednom případě jsem
se setkala s informátorem, který se už jako skinhead neprezentuje, ale stále tvrdí, že je to
součást jeho osobnosti. Informátoři byli ve věku od 23 do 43 let. Jeden informátor bydlí v
Lovosicích, tři v Ústí nad Labem a zbytek, tedy 6 informátorů v Praze. Doba strávená
v subkultuře skinheads se liší. Nejkratší doba „skinheadství“ je 3 roky, nejdelší 24 let. Nelze
však říci, že čím starší skinhead je, tím prožil delší dobu v subkultuře skinheads. Všechny
informátory až na dva nemůžeme považovat za příslušníky dělnické třídy. Musím však
zmínit, že většina informátorů neklade důraz na working class jako typický rys skinheadství.
Ostatní informátoři vykonávají různá povolání od baristy, manažera, majitele klubu a
organizátora až po různé kancelářské činnosti. Kromě jednoho informátora, který má pouze
základní školu, mají všichni informátoři střední vzdělání s maturitou. Většina z nich
studovala na vysoké škole, kterou nikdo nedokončil. Šest informátorů je v dlouhodobém
vztahu, tři informátoři jsou ženatí, z toho dva mají děti. Pouze jeden informátor nemá žádnou
přítelkyni.
Po pečlivém uvážení jsem jako techniku sběru dat zvolila polostrukturovaný rozhovor,
při kterém jsem se držela širších, předem připravených otázek. To mi umožnilo následovat
určitou strukturu a nic tak neopomenout, ale zároveň informátorům nechat větší prostor pro
odpovědi, než například v dotazníku či strukturovaném rozhovoru (Hendl, 2005).
Zkonstruovala jsem vzorek lidí, kteří neměli reprezentovat určitou populaci, ale výzkumný
problém (Disman, 1999). Vybrala jsem okruhy otázek, které se úzce týkaly mého
výzkumného problému, zároveň jsou však širší než samotné výzkumné otázky, čímž jsem
získala možnost obsáhnout větší množství informací, což mi pomohlo lépe pochopit daný
problém. Otázky jsem před každým rozhovorem znovu kriticky zhodnotila a podle věku,
zázemí a mé známosti s informátorem je upravila. Polostrukturovaný rozhovor mi také
dovoloval v průběhu rozhovoru klást a redefinovat nové otázky, které byly k danému
výzkumnému problému relevantní. První část rozhovoru zahrnovala otázky týkající se
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vstupu informátorů do subkultury, dále toho, jak definují a vnímají pojem „skinhead“ a jaké
mají vztahy s dalšími odnožemi skinheads. Druhá část rozhovoru se týkala osobní zkušenosti
se stigmatizací skinheads, jak se informátoři s touto stigmatizací vyrovnávají a jak
vyjednávají svůj status v rámci společnosti. Průběh rozhovoru byl po domluvě s informátory
a podepsání informovaného souhlasu nahráván na diktafon, a to z důvodu zachování
autenticity výpovědi a následného snadnějšího přepsání rozhovoru a analýzy dat.
Nesoustředila jsem se pouze na to, co informátor říká, ale i na jeho neverbální projevy, které
jsem si zapisovala. Na začátku rozhovoru jsem představila svůj výzkum a sebe, pokud jsem
již dotazovaného neznala z předchozí zkušenosti. Dotazovaného jsem seznámila s průběhem
výzkumu a se způsobem záznamu. Můj přátelský vztah se členy skinheads a celkový zájem
o subkulturu mi v průběhu rozhovoru velmi pomohl, jelikož jsem se orientovala o čem
informátoři mluví a mohla klást další relevantní otázky. Pokud jsem však informátory znala
z dřívější zkušenosti, zdůraznila jsem, aby se snažili nevynechávat žádné podstatné
informace, o kterých by předpokládali, že je vím a že je nemusí zmiňovat. Ujistila jsem je,
že já sice mohu mít určitý pohled na různé probírané aspekty, ale že mi jde hlavně o jejich
názor a pohled. Rozhovor s informátory, které jsem z předchozí zkušenosti neznala, probíhal
odlišným způsobem, jelikož jsem se snažila vzbudit dojem, že toho o subkultuře skinheads
tolik nevím, a tak se „rozmluvili“ a podali mi požadované informace. V obou případech však
rozhovor probíhal velmi uvolněně a v přátelské atmosféře a informátoři mě přijali jako sobě
rovnou. Ke konci rozhovoru jsem poděkovala dotazovanému za jeho čas, zdůraznila
základní etické zásady a ujistila ho, že pokud se bude chtít seznámit s výsledky výzkumu,
může mne kdykoliv kontaktovat. Během rozhovorů jsem si vedla terénní deník, kam jsem si
zapisovala, jak jsem daného informátora kontaktovala a uvedla jsem své poznatky a
komentáře k rozhovorům včetně neverbálního chování. Každý rozhovor trval přibližně 60
minut a z velké části se jednalo o jednorázová interview. Po několika rozhovorech jsem si
však všimla určitých mezer ve výpovědích, a tak jsem některé informátory kontaktovala
znovu. To však nepředstavovalo žádný problém, jelikož mi informátoři vždy vyšli vstříc.
Před každým rozhovorem jsem několik desítek minut strávila sbližováním s informátorem,
kdy jsme probírali různá témata, která mu pomohla se před rozhovorem uvolnit a navázat se
mnou bližší vztah. Někteří informátoři byli zpočátku z nahrávání rozhovoru nervózní, což
se v průběhu změnilo a informátoři se po chvilce uvolnili. Snažila jsem se totiž navodit
přátelskou atmosféru, kterou bych popsala jako „přátelský pokec s kamarádem u piva“. Jako
místo rozhovoru posloužila většinou hospoda, kavárna či místo bydliště informátora.
Všechny informátory jsem kontaktovala přes sociální síť Facebook. Všichni ihned
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s rozhovorem souhlasili, a navíc mi posléze doporučili další informátory. Ke každému jsem
přistupovala individuálně. Někteří informátoři byli nervózní, a proto jsem v určitých
situacích více mluvila a například vyprávěla vlastní historky, aby z nich nervozita opadla a
někteří naopak mluvili sami a mně postačilo pouze klást otázky a poslouchat. U prvního
informátora, kterého jsem dobře znala, nastala zvláštní situace. Mnou zvolený přístup
k rozhovoru ho totiž znervózňoval a se smíchem ho okomentoval slovy: „Já nevím, co si o
tom mám myslet, protože já o něčem mluvím a přitom vím, že to musíš znát a ty děláš, že o
tom nic nevíš“. U dalších rozhovorů jsem tedy zvolila již popsaný, uvolněnější způsob
rozhovoru. V rámci rozhovorů jsem vždy myslela na výzkumné otázky, které si chci
zodpovědět a pokud se informátor příliš odchýlil od tématu, snažila jsem se ho nenásilnou
formou opět dostat zpět k hlavnímu tématu.
Analýzu dat je nutné provádět již od samého počátku výzkumu, tedy data analyzovat
souběžně s jejich sběrem (Konopásek, 1997). Proto jsem se ihned po skončení rozhovorů
snažila provést transkripci s pomocí transkripčního softwaru Listen’n’Write. Pro přepis jsem
zvolila formu komentované transkripce, která vedle toho, co nám respondent sdělil,
zaznamenává i nonverbální projevy jako pauzy nebo smích (Hendl, 2005). Poté jsem
v datech hledala pravidelnosti s cílem vysvětlit zkoumaný problém (Konopásek, 1997). Bylo
velmi zásadní zjistit významy výpovědí a rozlišovat data, která jsou relevantní vůči
výzkumným otázkám. Souběžně jsem vytvářela vzorek, sbírala data, analyzovala je, a tím
se blížila k předběžným závěrům (Hendl, 2005).
Analýzu dat jsem provedla pomocí segmentace, otevřeného kódování a
poznámkování, postupů, které jsem provedla souběžně s využitím programu pro kvalitativní
analýzu dat Atlas.ti. Při analýze jsem využila techniky otevřeného kódování, kdy jsem v
textu nejprve určila důležité kategorie a těm jsem pak přisoudila označení – kód, a tím jsem
tedy identifikovala relevantní jevy a průběžně zapisovala poznámky o datovém materiálu.
Tyto analytické postupy mi umožnily nalézt vzorce a pravidelnosti v datech tak, že
výsledkem analýzy bylo nové porozumění výzkumnému problému, případně i vytváření
hypotéz či teorií (Konopásek, 1997). Kódování mi zároveň pomohlo redukovat data, která
pro můj výzkum nebyla podstatná. Používala jsem kódy popisné, a tím si označila, jakým
tématem se daná pasáž zabývá a dále kódy interpretativní, a tím si ujasnila, o čem pasáž
vypovídá. Kvůli transparentnosti výzkumu jsem popsala veškeré kroky, které jsem
vykonala.
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Etickou adekvátnost výzkumu jsem zajistila tím, že jsem dbala na etické zásady
výzkumu. Každý účastník výzkumu byl na začátku rozhovoru seznámen s tématem
výzkumu a s tím, jak budu data zpracovávat. Informátory jsem také ujistila, že veškerá data
budou anonymní a budou použita pouze za účelem, ke kterému byla pořízena. Anonymitu
jsem zajistila tím, že jsem informátory ve výzkumu uvedla pod smyšleným jménem. Na
začátku rozhovoru jsem je požádala o informovaný souhlas v písemném formátu. Souhlas
všichni podepsali. Zdůraznila jsem, že z jakéhokoliv důvodu mohou kdykoliv z výzkumu
odstoupit. V průběhu rozhovoru jsem se snažila, aby se účastníci cítili příjemně a následně
jsem jim dala možnost, že je s výsledky mé práce po ukončení výzkumu seznámím. Veškeré
audionahrávky jsou uloženy v zaheslovaném počítači a vedeny jsou pouze pod falešným
jménem v souladu s povinností, která je dána zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních
údajů. Přístup k nim mám pouze já jako výzkumník a k přepsaným rozhovorům i vedoucí
mé práce. K informátorům jsem se snažila zachovávat nehodnotící, nesoudící a stejný
přístup, stejně tak jsem se snažila, aby neutrpěli hlavně psychickou a právní újmu.
Při mém kvalitativním výzkumu existovalo nebezpečí ve formě reaktivity, zkreslení
ze strany výzkumníka a ze strany zkoumaných (Hendl, 2005). Reaktivitu jsem snížila tím,
že jsem informátorům sdělila pouze téma výzkumu, a nikoliv přesné cíle a výzkumné otázky,
aby nedošlo k uzpůsobení výpovědí cílům výzkumu. Během výzkumu jsem neustále
sledovala, zda data opravdu vypovídají o sledovaném výzkumném problému. Vysoký stupeň
validity jsem zajistila i pravidelnými konzultacemi výzkumu s osobou, která měla od
výzkumu určitý odstup a mohla mě tedy upozornit, pokud bych se od výzkumného problému
a výzkumných otázek odklonila. Byla jsem si vědoma toho, že já jako výzkumník mohu
nevědomě ovlivnit výzkum svou osobností, vzděláním či názor (Hendl, 2005). Tento vliv
jsem se snažila snížit tím, že jsem se tento fakt snažila neustále reflektovat a při rozhovoru
jsem neuváděla své názory. Zkreslení ze strany výzkumníka je problematické a nejsem si
jistá, zda jsem se ho zcela vyvarovala. Může za to především fakt, že část informátorů jsem
znala a pokud jsem se snažila rozhovor vést jako výzkumník, konverzace přišla
informátorům nucená, a proto jsem zvolila spíše přátelský přístup. Dále za to může fakt, že
mám určitou znalost subkultury skinheads, o které byli někteří informátoři obeznámeni, a
proto mohli nevědomě vynechávat určité informace, o kterých si mysleli, že je nemusí
zmiňovat. Již deset let jsem totiž součástí punkové a skinheadské subkultury, i přes to, že
jsem se za skinheada nikdy nepovažovala a ani se tak neprezentovala. K této subkultuře mám
velmi blízko, což také mohlo ovlivnit volbu otázek a reakci na určité odpovědi. Tento faktor
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mi však umožnil snadný přístup do výzkumného terénu, který je pro outsidery těžko
dosažitelný a též jsem díky němu nepociťovala terminologický deficit. Mohla jsem však
zajistit vhodné prostředí a uvolněnou atmosféru pro informátora. Při rozhovorech se také
mohlo stát, že jsem některým informacím nedávala stejný význam jako informátoři. Všechna
tato zkreslení jsem se snažila reflektovat v průběhu rozhovoru, ale i v následné analýze a
nepřenášet své subjektivní pocity a své názory do dotazování a reagování. Dále mohla nastat
situace, kdy informátoři měnili své odpovědi, aby působili lépe. To se týká například
citlivých problémů jako radikalizace, rasismus či xenofobie. To jsem se snažila omezit tím,
že jsem s informátory navázala velmi přátelský vztah, takže o daných problémech neměli
problém mluvit. Ukázalo se, že znalost skinheadské subkultury, terminologie, ale i
hudebních skupin či historie tohoto hnutí byla pro zdárné dokončení výzkumu podstatná.
Další obtíž spočívala v tom, že můj výzkum je zaměřený pouze na apolitické skinheady,
kteří tvoří pouze část scény, ve které se pohybuji. Proto jsem z možných kandidátů musela
vyřadit ty skinheady, kteří se i jen částečně přiklání k nějakému extrému. Samozřejmě se
mohlo stát, že se některý z informátorů deklaruje jako apolitický, ale má radikální a
extrémistické názory, které mi zatajil.
3.1. Medailonky informátorů
1)

Matouš (22 let). Matouš je skinheadem asi 3 roky. Jedním

z představitelů dělnické třídy. Pracuje jako lodník. Skinheadství považuje za součást
svého života, často jezdí na koncerty po celé republice a v subkultuře je velmi
aktivní. Má střední vzdělání s maturitou. Vysokou školu nedokončil. Má dlouhodobý
vztah. Bydlí v Ústí nad Labem.
2)

Daniel (27 let). Daniel je skinheadem 12 let. Pracuje jako projektový

manažer. V subkultuře je stále aktivní. Má dlouhodobý vztah se ženou mimo
subkulturu. Má střední vzdělání s maturitou. Vysokou školu nedokončil. Bydlí
v Praze, ale původem je z Ústí nad Labem.
3)

Jiří (38 let). Jiří je skinheadem 15 let. Je ženatý se ženou v rámci

subkultury, bezdětný. Jeho vztah se subkulturou bych nazvala jako pasivní. Za
skinheada se považuje, tuto hudbu poslouchá, ale na koncerty nechodí tak často. Má
střední vzdělání s maturitou. Vysokou školu nedokončil. Bydlí v Lovosicích.
4)

Zikmund (31 let). Zikmund je skinheadem 6 let. Je ženatý, má jedno

dítě. Pracuje jako manažer v sázkové kanceláři. V subkultuře je stále aktivní, stále
chodí na koncerty. Má střední vzdělání s maturitou. Bydlí v Ústí nad Labem.
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5)

Jaroslav (36 let). V subkultuře figuroval přibližně 10 let. Nyní by se

přímo jako skinhead nedefinoval. Stále však chodí na koncerty či jezdí na festivaly.
Pracuje v bance. Není ve vztahu, bezdětný. Má střední vzdělání s maturitou.
Vysokou školu nedokončil. Bydlí v Praze.
6)

Josef (25 let). Skinheadem je 7 let. Stále se za něj považuje, i když už

své skinheadství vnímá vcelku negativně. Dokonce prý přemýšlel, že skinheadem
být přestane. V dlouhodobém vztahu s přítelkyní v rámci subkultury. Má střední
vzdělání s maturitou. Bydlí v Praze.
7)

Vít (33 let). Skinheadem je 15 let. V subkultuře je velmi aktivní.

Členem skinheadské hudební skupiny. Dříve figuroval i jako organizátor různých
koncertů a festivalů. Nyní se věnuje své kapele a pracuje jako barista.
V dlouhodobém vztahu. Bydlí v Praze.
8)

Karel (43 let). Skinheadem 24 let. V subkultuře skinheads je stále

aktivní. Je barmanem. Má střední vzdělání s maturitou. Je ženatý a má dvě děti. Bydlí
v Praze.
9)

Adam (23 let). Skinheadem 5 let. V subkultuře stále aktivní. Stále

jezdí na koncerty, festivaly a obléká se jako skinhead. Pracuje v kanceláři. Je
v dlouhodobém vztahu, bezdětný. Má střední vzdělání s maturitou. Bydlí v Praze.
10)

Patrik (35 let). V dlouhodobém vztahu, s dítětem. V subkultuře je

velmi aktivní. Pracuje jako instalatér. Má střední vzdělání s maturitou. Bydlí v Praze.
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4.

ANALYTICKÁ ČÁST

Do první části analýzy jsem zařadila pohled jednotlivých informátorů na subkulturu
skinheads jako takovou, tedy co pro ně znamená být apolitickým skinheadem a kdo skinhead
vlastně je. Skinheads jsou svým stigmatem zatíženi „dobrovolně“ a své stigma mohou
odstranit. Je tedy nutné zjistit, co pro ně subkultura skinheads znamená, a proč v ní i přes
stigmatizaci celé subkultury setrvávají. A až poté lze pochopit, proč jsou apolitičtí skinheads
jako celek stigmatizovaní a jak tuto stigmatizaci ze své strany chápou. Ve druhé části se
věnuji tomu, jak chápou pohled „mainstreamové“ společnosti na subkulturu skinheads, jak
na stigmatizaci dané subkultury reagují a následně vyjednávají se svým okolím.
4.1. Subkultura skinheads
4.1.1.

Definice subkultury skinheads, její vývoj a vztah k ní

Můžeme říci, že informátoři mají jednotný názor, že skinheada tvoří několik prvků:
vzhled (holá hlava, oblečení, tetování), hudba, určité vlastnosti (pracovitost, čest, poctivost,
loajálnost, hrdost) a určité hodnoty (přátelství, rodina, vztahy, vlastenectví), které je potřeba
chránit. Přesto je zřejmé, že jsou určité hodnoty a vlastnosti individuální a liší se „skinhead
od skinheada“. Ve výpovědích se totiž objevil i názor, že jsou důležité vlastnosti a hodnoty
jako například láska, věrnost, pravda a pochopení, které ostatní informátoři netematizovali.
Alkohol jednoznačně schvalují všichni, ale co se týče drog, jejich názory se rozdělují.
Většina je proti tvrdým drogám. Marihuana je droga, kterou v zásadě tolerují, někdy užívají
(srov. Stejskalová, 2011).
„Když si dá někdo pár prásků trávy někde u piva v bandě, tak mu za to nikdo hlavu
neutrhne, ale to je strop. Nějaký chemický sračky nemají ve scéně místo a já je k smrti
nenávidím.“ (Zikmund, 31 let)
K násilí přistupují tak, že schvalují pouze násilí odůvodněné (zastat se kamaráda,
chránit svou čest), ale neschvalují zbytečné a naschvál vyprovokované násilí a rvačky.
Objevil se i názor, že skinheadství může zahrnovat i postoj proti systému nebo working class.
Lze sledovat i to, že do skinheadství je zařazován i antifašismus a antikomunismus (srov.
Stejskalová, 2011).
Pouze dva informátory bychom mohli považovat za příslušníky dělnické třídy. Jedná
se o instalatéra a lodníka. Ostatní zastávají spíše manažerské či kancelářské pozice. Koncept
working class však ve skinheadské subkultuře prošel určitým vývojem (srov. Stejskalová,
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2011). Být „working class“ nemusí nutně znamenat tvrdou fyzickou práci, ale v současné
době se spíše klade důraz na pracovitost a samostatnost.
„Bejt skinheadem je bejt hrdej na svojí práci, že si vyděláváš – nechci říct rukama.
Dneska vidím skinheady, který si nevydělávaj rukama. Ale pořád jsou v nějaký střední třídě.
To, že děláš v kanceláři, vyděláváš si peníze je podle mě stejně dneska braný jako to, že si
dělnická třída. Chodíš do práce a vyděláváš si na svůj život. V tejdnu makáš a v pátek se
jdeš bavit a je ti všechno jedno.“ (Vít, 33 let)
Rasistické a xenofobní názory se objevily pouze u Josefa (25 let), ostatní informátoři
se s nimi však neztotožňovali (srov. Stejskalová 2011). Tento názor je tudíž výjimečný, ale
přesto mi přišlo důležité ho zmínit.
„Stejně jako nesnáším Islám. Když sem přijde Islám, tak se musí podřídit naší zemi.
Miluju Egypt na potápění. Nevadí mi Arabové tam, pojedu tam, budu se s nima bavit. Nevadí
mi Arab tady, pokud ženská shodí ten hábit, pokaď mi tady nebude řvát z nějaký mešity v pět
ráno. Musí se přizpůsobit. Nemám rád cikány. Nepracujou. To jsou věci, který si lidi myslej,
že když tohle řekneš, tak si nácek. Nevadí mi černoši, ale vadí mi tady. Na Václaváku
prodávaj drogy, všichni to ví a nikdo s tím nic nedělá.“ (Josef, 25 let)
Skinheadská subkultura je dle informátorů propojená a pro skinheads je důležitá
sounáležitost mezi skinheads.
„Je strašně zvláštní, když jedeš do Ameriky a vidíš týpka, kterej vypadá stejně jako ty.
To je šílený a krásný na jednu stranu. Jdeš na nějakou party a všichni poslouchaj stejnou
muziku. Zjistíš, že ty party v Los Angeles jsou stejný jako tady na Újezdě. Stejný písničky,
stejná zábava, stejnej tanec. To je dokonalý.“ (Vít, 33 let)
Informátoři často (a trochu nostalgicky) komentovali určitý vývoj subkultury, a to
většinou negativně. Dřív byli prý skinheads násilnější povahy a hlásili se k dělnické třídě,
zatímco dnes se násilí už nepropaguje, mladší příslušníci se ke skinheads dostávají přes
internet a k dělnické třídě nepatří nebo to pro ně není důležité.
„Dneska jsou ty skinheadi hodný. Skinheadi nikdy hodný nebyli. Byli to chuligáni. By
hodili tenhle stůl do výlohy a utekli by. Vožralý hovada, který měli svoji zábavu, a to dneska
není, a to mě sere. Z těch skinheadů se stávají takový módní loutky. Všichni jsou hezky
oblečený, hlavně aby měli vyleštěný botky, ale nejsou to skinheadi tyhle kluci. Skinheadů se
vždycky všichni báli a dneska těch kluků se nikdo nebojí. Tam něco chybí. My jsme chtěli
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bejt skinheads, protože pro nás byli vzory takovejch rebelů. Chtěl si bejt jako oni. Ale dneska
ty mladý kluci, co jsou skinheadi, jim chybí aspekt silnosti. Všichni jsou to hubený,
čtyřicetikilový kluci, který poslouchaj jenom SKA a když jim dá někdo facku, tak spadnou na
hubu. Pro ty mladý kluky to není zajímavý. Ted potkáš víš hipstrů, který se oblíkaj jako
skinheadi. Věřím tomu, že to je v křivce a že teď to je zrovna dole. Zajímá to míň lidí.“ (Vít,
33 let)
Negativně se hodnotí i vývoj týkající se stigmatizace apolitických skinheads ze strany
levicových proudů, který prý přispěl k roztříštěnosti subkultury.
„Ve chvíli, kdy jsem se v tom začal pohybovat, tak se moc neřešilo, jestli je někdo
anarchista, skinhead punkáč a chodilo se chlastat dohromady. Teď mi přijde, že se všechno
hrozně škatulkuje, jdou po sobě lidi jak slepice od flusu za naprostý sračky.“ (Jiří, 38 let)
V průběhu výzkumu se objevily určité podobnosti u informátorů, kteří jsou příslušníky
skinheads delší dobu. Svůj vztah k subkultuře hodnotí často negativně, od subkultury se
vzdalují a znehodnocují svoji účast v ní, ale za skinheady se stále považují. Rozhovory mi
ukázaly dva důvody. Prvním důvodem je určité zklamání z toho, jakým vývojem subkultura
skinheads prošla. Druhým důvodem je jakýsi vstup do dospělosti, do vážného vztahu či do
dlouhodobého zaměstnání (srov. Haenfler, 2013). To může být u starších příslušníků
skinheads spojeno s ústupem od subkulturního stylu ve prospěch subkulturní ideologie, kdy
se hodnoty a vlastnosti spojené se skinheadstvím stávají jakousi životní filozofií. Musím
však zdůraznit, že se tyto dva důvody mohou protínat. Skinhead tedy může být zároveň
zklamaný situací v rámci subkultury a zároveň mu mohou přibývat každodenní „starosti“
dospělého života.
„Já jsem tomu dal půlku svýho života a možná jsem to ani neměl dělat. Možná jsem
měl dostudovat a teď už je asi pozdě. Měl jsem se na to vysrat a neměl jsem tomu dát tolik.
Tak já jsem tomu dal 15 let, kdy jsem dělal různý festivaly, akce a vždycky jsem stál za tou
myšlenkou United punkáči a skinheadi a teď jak jsme to přestali dělat před šesti lety, začal
jsem hrát spíš v kapelách, než abych něco organizoval a když vidím, jakej je ten stav teď, tak
jsem zjistil, že deset let práce, dělání těch malejch koncertů nemělo smysl. Snažil jsem se
něco budovat. Mám na to dobrý vzpomínky, nestydím se za to. Nejsem už naivní. Nějaká
United. Nevěřím, že to je reálný.“ ( Vít, 33 let)
„Mám psa, přítelkyni. Stavím barák. Mám myšlenky uplně jinde než tady řešit, jak
vypadám. Když si měsíc neholím hlavu, tak mi je to jedno. Už mě to netankuje. Tenkrát jsme
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si před každým koncertem holili hlavy, leštili martensky. Já už ani nevím, kde ty marteny
mám (smích). Já jsem upřímně přemejšlej, že bych se na to vysral a myslel jsem, že už ti
nemám co říct.“ (Josef, 25 let)
Protínání důvodů pro částečný ústup ze subkultury potvrzuje Josef (25), když jedním
dechem dodává:
„Já myslím, že ta scéna je mrtvá. Ta scéna je hrozně rozmrdaná v dnešní době. Ta
subkultura je roztříštěná těma sporama.“
4.1.2.

Pozérství

Pojem „autenticita“ je jedním ze základních pojmů při definici pojmu „subkultura“.
Kdo je „pravý“ skinhead? A kdo je naopak „pozérem“ v rámci subkultury? První otázku mi
informátoři zodpověděli vcelku jednotně, což je prezentováno výše. Na koncept pozérství se
však každý z nich dívá odlišným způsobem. Zazněl například názor, že informátoři nesoudí
člověka předtím, než ho poznají a pozéra mezi skinheady prý popsat nedokážou.
„Podle mě se nemůžeš kouknout na člověka a říct, to je pozer.“ (Daniel, 27 let)
Přesto však můžeme sledovat určité podobnosti. První perspektiva ukazuje pozéra,
který je charakteristický svým vzhledem. Na vzhledu pozéra se však žádní informátoři
neshodli a každý ho popsal jinak.
„Když se půjdeš podívat na fotbal, na bohemku, tak to tam je vidět, To jsou většinou
malý děcka, který ještě moc neví, co chtěj. Kostkovaný široký kšandy, bíločerná kostka,
k tomu armádní kanady český, i když tady teď už možná asi ne. K tomu nějaký těžký boty a
orhnutý kalhoty nad ně. Pak to opadlo. Co jsem to viděl naposled tak to byli takový nějaký
směsky mezi sockou, punkáčem, hipíkem a k tomu si to vezme široký kšandy, vyholí si hlavu
a napíše si fixkou na bombera skinhead.“ (Jiří, 38 let)
„To jsou takovýty skinheadi, co byli dřív. Maskáčový kalhoty, černej bomber, vysoký
kanady, a ještě nášivka s českou vlajkou. To už je dneska braný jako buranství.“ (Matouš,
22 let)
Druhá perspektiva ukazuje pozéra jako člověka, který je v subkultuře přelétavý a dá
se tedy říci, že neklade velký důraz na subkulturní ideologii.
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„Asi podle toho, jak se ten týpek chová. Že je třeba skinhead jen jak se mu to hodí.
Byly kapely, který začaly jako skinheadský a nevynášelo jim to, tak začaly dělat něco jinýho,
změnily módu a tohle.“ (Matouš, 22 let)
Třetí perspektiva se odvíjí od vztahů na scéně a radikálního smýšlení. Pozérem je buď
neonacistický skinhead nebo (i) skinhead RASH.
„Tak nácek třeba. To je jasnej pozér. Já o náckovi neříkám, že je skinhead. To je prostě
nácek. Skinhead, co říká, že komunismus byl super, pro mě taky není skinhead. To jde jednu
ruku s tím, koho nemáš ráda na tý scéně. Nemyslím konkrétního člověka, ale celou skupinu
lidí. Pro mě jsou pozeři tyhle a zároveň jsou pro mě pozeři ty, který řešej sračky o
jednotlivcích a tím rozesíraj tu scénu.“ (Josef, 25 let)
Čtvrtá perspektiva reflektuje správný obraz skinheada. „Správný“ skinhead by neměl
brát tvrdé drogy. Marihuana se toleruje.
„Skinhead nemůže bejt nějaká smažka.“ (Jaroslav, 36 let)
Jeden informátor dokonce zmínil, že většinu současných skinheadů za skinheady
vůbec nepovažuje, a i zde můžeme mluvit o jakémsi pozérství. V tomto případě si však
musíme uvědomit, že se jedná o jakési srovnání přítomnosti s minulostí, a proto záleží
především na věku informátora. Starší skinheadi těm mladším vyčítají, že se zajímají hlavně
o subkulturní styl, zatímco subkulturní ideologii „zanedbávají“ (srov. Heřmanský a
Novotná, 2011).
„Z těch skinheadů se stávají takový módní loutky. Všichni jsou hezky oblečený, hlavně
aby měli vyleštěný botky, ale nejsou to skinheadi tyhle kluci. Skinheadů se vždycky všichni
báli a dneska těch kluků se nikdo nebojí.“ (Vít, 33 let)
4.1.3.

Co je apolitičnost

Všichni informátoři se shodli na tom, že pokud je skinhead apolitickým, tak to
znamená, že by se měl vyhnout jakýmkoliv extrémům (radikální pravice či levice) (srov.
Stejskalová, 2011). Příslušnost ke skinheads by dle informátorů měla být hlavně o zábavě,
hudbě a přátelství.
„Tak to pro mě znamená, že by to mělo bejt o tý zábavě, o kamarádství a o těhle věcech
a do toho nepatří trička s Hitlerem nebo s Che Gevarou nebo nějaký debaty o tom, kdo jakej
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je, co má za špatný nebo politický názory. Podle mě, když teda apolitický, tak to má bejt
oproštěný od těhle věcí.“ (Jaroslav, 36 let)
Politika prý vše komplikuje a v subkultuře nemá své místo. Problémem v subkultuře
je i neustálá snaha levicových či pravicových proudů zařadit apolitického skinheada do
určitého extrému.
„Být apolitický pro mě znamená hodně. Především mě strašně nebaví to věčný
škatulkování. Hele on je takovej, on se bavil s támhletím, poslouchá toho a toho interpreta,
a podobný sračky. Politika vždycky všechno tak akorát zkurví.“ (Zikmund, 31 let)
To však neznamená, že by se apolitický skinhead o politiku či o aktuální dění zajímat
nemohl. S tím souvisí zajímavá myšlenka, že jedinec apolitickým být nemůže, ale
skinheadské hnutí jako celek ano.
„To hnutí může bejt apolitický, ale jedinec apolitik bejt nemůže, protože to je hovadina.
Každej člověk má nějakej názor na politiku. Politiku nemám rád, i když zase chodím volit,
protože to beru jako svojí občanskou povinnost. Ale je to každýho věc. Nesnáším
extrémistický hnutí, ať už to je pravice nebo levice.“ (Daniel, 27 let)
4.2. Stigmatizace
Subkultura skinheads jako celek je spojována s extrémistickými, rasistickými a
xenofobními názory, které jsou charakteristické pouze pro její ultrapravicové křídlo. Pro
většinovou společnost je však vzhled všech skinheads totožný, a tudíž nedokáže rozlišit
jednotlivé odnože a všechny skinheady vidí jako neonacisty. Skinhead je navíc většinou na
první pohled rozpoznatelný od „obyčejných“ lidí (holá hlava, bomber, vysoké boty), a proto
ho můžeme chápat jako diskreditovaného (srov. Goffman, 2003). Jak však ukážu dále je
v některých situacích přesnější o nich uvažovat jako o diskreditovatelných (viz kap.
4.2.1.1:). Povaha stigmatu u skinheads se nejvíce blíží definici skinheada jako člověka s
vadou charakteru (srov. Goffman, 2003).
V průběhu mého výzkumu jsem zjistila několik podstatných věcí. Apolitičtí skinheads
vnímají stigmatizaci ve dvou rovinách. První rovinou je vztah skinheads a mainstreamu.
Názor na tento vztah se však mezi skinheady liší. Někteří skinheads již stigmatizaci ze strany
většinové mainstreamové společnosti ve srovnání s minulostí nepociťují. Druhá část
skinheads si stigmatizaci celé subkultury uvědomuje a má s ní zkušenost. Druhou rovinou je
stigmatizace v rámci subkultury, kterou apolitičtí skinheads pociťují jak ze strany
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levicových, tak pravicových proudů. Tato rovina je pro většinu skinheads citelnější než
stigmatizace ze strany veřejnosti. Proto jsem se rozhodla analytickou část týkající se
stigmatizace rozdělit na dvě hlavní části. První část se bude týkat zkušenosti apolitických
skinheads s předsudky ze strany většinové mainstreamové společnosti a médií. Dále mě bude
zajímat, jaké používají strategie vyrovnávání se se stigmatem. Tato část se bude týkat i toho,
jak na „skinheadství“ informátorů reagovali rodiče, a jaké informátoři použili strategie
k vyjednávání svého statusu. Tato část se dále bude týkat stigmatizace apolitických
skinheads na pracovišti a toho, jak informátoři svůj vztah s kolegy či vedoucími vyjednávali
či vyjednávají. Druhá část se bude týkat názorů apolitických skinheads na pravici a levici
v rámci subkultury skinheads a toho, jak s nimi vyjednávají svůj status a jak tato
stigmatizace vlastně vypadá.
4.2.1.

Skinheads a mainstream

V této části se budu zajímat o to, jakou mají informátoři zkušenost se stigmatizací své
subkultury, jak svůj status s mainstreamovou společností vyjednávají a jaký mají názor na
to, jak jsou skinheadi zobrazováni v médiích. Dále se budu zajímat o to, jaké mají zkušenosti
se stigmatizací v rámci své rodiny a ve svém zaměstnání a jak svůj status s těmito aktéry
vyjednávali.
4.2.1.1. Média
Všichni informátoři nějakým způsobem naznačili, že média často zaměňují pojem
skinhead a neonacista a jde jim jen o určitou „senzaci“.
„Více méně, když vezmu ten mainstream, tak tam je to skinhead = nácek, viz jakákoliv
reportáž, která se řeší, tak náckové jsou označovaný za skinheady, nikdy nejsou označený za
národní socialisty. Když se podíváš na internet, tak si to můžeš zjistit, ale koho napadne
googlovat si skinhead.“ (Jiří, 38 let)
Znovu se objevilo tvrzení, že na stigmatizaci skinheads a jejich prezentování v médiích
měla vliv historie, konkrétně doba po pádu komunismu, kdy se v České republice
vyskytovali převážně rasističtí skinheads a média přispěla k šíření morální paniky, která se
týkala nebezpečnosti subkultury skinheads.
„Chtěl jsem říct, že se to dělo hlavně v minulosti, že v 70. letech, kdy se objevili plešky,
tak že každej, kdo něco udělal z nějaký scény, vypadal jinak než „normální“ člověk, tak tam
bylo, že skinhead udělal tady to, a přitom to nebyla pravda. To se vžilo. V Čechách to bylo
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v devadesátejch hodně podobný, tady to bylo strašně zaměňovaný, ale tady zase byli Braník,
Orlík, Krátkej proces, tak tady bylo spoustu lidí, který do toho byly poblázněný a děly se
nějaký pogromy na cikány.“ (Daniel, 27 let)
Jiný informátor vysvětloval skutečnost, že média stále zobrazují skinheada jako
neonacistu z toho důvodu, že aktivity radikální pravice jsou nejvíce na očích veřejnosti,
zatímco apolitičtí skinhead se z očí veřejnosti stahují a politiku ze subkultury vylučují.
„Je to nejprezentovanější skupina skinheadů u nás. Jsou víceméně jediný vidět. Když
jdou RASHové na nějakou demonstraci, tak jsou vždycky s dalšíma, s punkáčema a ty
punkáči jsou pro ty média zajímavější, protože jsou větší zjevy, než si tam nafotit u toho pár
skinhítků a náckové ty si pořádaj vlastní demonstrace, jsou vidět pořád a my to máme v píči.“
(Jiří, 38 let)
Někteří informátoři však pociťují, že se situace zlepšuje, i když hlavní mainstreamová
média skinheady stále zobrazují špatně.
„Dělají v tom bordel, ale je vidět zlepšení jejich práce. Když už nic, tak sem tam
zaslechnu, že hovoří o nerasistických skupinách skinheads, nebo o krajně pravicových, takže
zaplať pán Bůh, už se pomalu naučili alespoň tenhle zásadní rozdíl. V minulosti jsi se z médií
o nějakých jiných, než nazi skinheads prakticky nedoslechl. Takže v tomhle posun určitě je,
ale do dokonalosti to má hodně daleko.“ (Zikmund, 31 let)
Někteří informátoři se dokonce pohoršovali nad tím, že si reportéři a novináři správné
informace nezjistí, jelikož jsou snadno dostupné.
„Ty lidi by si to mohli zjistit, aby pro ně nebylo skinhead rovná se dav nácků ve
východním Německu, jak tam pochodujou po Drážďanech. Stojí to asi minutu úsilí. Si
myslím, že kdybych byl novinář, tak bych se aspoň ze zvědavosti podíval na tu blbou
wikipedii.“ (Jaroslav, 36 let)
Všichni se shodli na tom, že je třeba určité osvěty společnosti, kterou alespoň částečně
zprostředkoval dokument Vladimíra 518 Kmeny, který se zabývá českými subkulturami,
mezi nimi i skinheads. Vliv na osvětu společnosti a zlepšení situace má prý i určitý vývoj
v subkultuře směrem od dělnických povolání do více intelektuálnější sféry. Skinheads
nastupují stále častěji do funkcí či povolání, ve kterých své názory mohou šířit (například
profesor, učitel, manažer).
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„Je to v daleko menší míře, protože média jsou svobodný a dřív bylo prostě zafixovaný
to, že skinhead je dělnická třída a byla to klasická working class, která měla svojí šichtu a
jeho názor se nedostane někam do médií nebo někam, kde ho bude interpretovat. V dnešní
době už to tak není. A vím, že jsou plešky, který normálně učí, který fungujou, který studujou
vysokou školu a který se snaží fungovat jiným způsobem než jako rukama a z toho důvodu se
tadyten názor dostává do médií a je šířenej. Ať už to je pedagog a učil lidi nebo děti, tak už
ten svůj názor předává dál. Pokud máš nějakýho člověka, kterej je nějakej redaktor v tisku
nebo na internetu tak pořád můžeš ten svůj názor dát tam.“ (Daniel, 27 let)
4.2.1.2. Zkušenost informátorů se stigmatizací skinheads v rámci
mainstreamu
Všichni informátoři mají nějakou zkušenost s předsudky ze strany většinové
společnosti. Zmiňují, že většinová společnost má špatnou představu toho, kdo skinhead
vlastně je a jak vypadá. Má prý zažitou představu skinheada z 90. let, který však vypadal
zcela jinak než dnešní skinhead a měl zcela jiné, často rasistické názory, které byly
podmíněny tehdejší situací.
„Na předsudky už mě upřímně řečeno nebaví ani reagovat. Stokrát jsem lidem kolem
sebe vysvětloval, že opravdu nejsem člověk, který obdivuje Hitlera a Rudolfa Hesse. Většina
to pochopila, většině jsem otevřel oči, ale s předsudky se budeme všichni potkávat asi až do
konce života. Je to úděl toho být apolitický skinhead.“ (Zikmund, 31 let)
Informátoři se v zásadě shodují, že nezažili situaci, kdy by za nimi přišel cizí člověk,
který není příslušníkem skinheadské nebo punkové subkultury, vyjádřil se proti skinheadům
a nastala nějaká konfrontace. Jeden informátor to zdůvodnil tím, že lidé se skinheads stále
bojí, nekonfrontují je a zbytečně nevyhledávají konflikt. Často však cítí nepříjemné pohledy
a slyší určité narážky proti skinheadům, na které většinou nereagují. Přesto se však názory
informátorů na to, jak většinová společnost nahlíží na skinheads liší. Jedni stigmatizaci ze
strany veřejnosti stále pociťují a tvrdí, že existuje. Objevil se ale i názor druhých, kteří tvrdí,
že žádné předsudky vůči skinheads v současné době nejsou či že se situace zlepšila natolik,
že je ani nepociťují. Musíme však vzít v úvahu rozdíly mezi skinheady, kteří zažili rozmach
ultrapravicových skinheads v devadesátých letech a těmi, kteří tuto dobu nezažili. První
skupina může zahrnovat skinheady nad 30 let, kteří si pamatují zvýšenou aktivitu
neonacistických skinheads, neustálé prezentování skinheads v médiích a předsudky
veřejnosti. Současnou moderní dobu, kdy je většinová společnost již zvyklá na různé styly
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oblékání a na různorodost lidí jako celku považují za jakési uvolnění. Druhá skupina může
zahrnovat mladší skinheads, kteří tuto dobu nezažili, a proto stigmatizaci apolitických
skinheads v dnešní době vidí „citlivěji“. Musím však zdůraznit, že věk není určující a nesmí
nás zavádět. Na oba názory mají vliv i individuální hodnoty a zkušenosti.
„Žádný nejsou. Ta společnost je uplně apatická v tomhle. Ty jsou rádi, že nemáš
mastný vlasy a špinavý kalhoty, a přitom můžeš bejt zloděj a vrah a spíš budou odsuzovat
špinavýho a vlasatýho. Ta společnost to nevnímá. I fízlové chodí na krátko, marteny nosí
v dnešní době kdekdo a Fred Perry nosí taky kdekdo.“ (Karel, 43 let)
Ale i informátory, kteří tvrdí, že stigmatizaci apolitických skinheads pociťují, můžeme
rozdělit na dva názorové proudy. Oba proudy spojuje tvrzení, že skinheads jsou i v současné
době většinovou společností považováni za radikální pravici. První proud tvrdí, že je za
spojení s radikální pravicí většinová společnost odsuzuje, a tedy i stigmatizuje. Druhý proud
tvrdí, že je za to v současné politické situaci část společnosti naopak uznává. To však
neznamená, že skinheads nejsou touto společností stigmatizováni. Skinheady totiž mohou
uznávat, ale pouze díky tomu, že si všechny mylně spojují s neonacismem. Jedná se však
pouze o určitou část a zbytek většinové společnosti tento názor nesdílí.
„Tak lidi se skinheadů bojej. To k tomu taky patří. Všude jsou automaticky braný za
mlátičky, burany a rasisty.“ (Vít, 33 let)
„Vzhledem k tomu, že polovina chlapů dneska vypadá jak ženský, třetina jak
transsexuálové a zbytek jak chlapi, tak tohle už se tak neřeší. V tuhle dobu se řeší spíš jiný
věci. Dřív se to řešilo hodně. V současný době si i myslím, že naopak s tím většina lidí
sympatizuje. Kdy se uměle vzbuzuje vztah k uprchlíkům, tak lidi, když si myslej, že si nácek,
tak ti ještě budou tleskat. Je to vidět i na Ortelu, kterej ještě před deseti lety vyřvával Sieg
Heil a zpíval o nazi kapelách a najednou je z něj hrozně popová hvězdička a stejně je to furt
stejnej zkurvenej nácek. Jde to slyšet v těch textech. Je to xenofob a rasista a půlka národa
ho má ráda, vždyť vyhrál zlatýho slavíka.“ (Jiří, 38 let)
Pokud bychom se zajímali o vysvětlení informátorů, proč je vzhled skinheada
spojován s obrazem neonacisty, a tím stigmatizován, znovu narazíme na dva odlišné proudy
(to však neznamená, že se vylučují). Jedna strana zmínila vinu médií, která v minulosti
přispěla k šíření morální paniky týkající se skinheads, a i v současné době často považuje
pojmy „skinhead“ a „neonacista“ za synonyma.
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„Díky médiím je ten look tak zprofanovanej, že už jen ten vzhled je samotná
stigmatizace. Když si voholíš hlavu, vezmeš si zelenýho bombera a marteny, tak si prostě
nácek.“ (Vít, 33 let)
Druhý proud tvrdí, že situace v České republice je specifická – ovlivněná
komunistickým režimem a skinheads, kteří se zde v minulosti silně přikláněli k pravici.
Stigmatizace skinheads se tedy vytvořila jako reakce na historické události v České
republice a ve světě.
„Sice je smutný, že v Čechách je názor, co to je skinhead uplně jinde. Tady se to odvíjí
od toho, co tady bylo v devadesátkách a prostě to jako nebyli uplně skinheads a nemyslím to
zle. Byli tady komouši, ty lidi jako pořádně nevěděli, ty viděli nějaký britský časáky a podle
toho se začali orientovat. Vzali si po svým, co to je bejt vlastenec a jako asi se není čemu
divit, jak to tady bylo, protože tady začali bejt lidi hodně doprava a já si ani nemyslím, že to
byli nácci. Já si nemyslím, že Orlík byli náglové. To že byli rasistický je jedna věc, ale tam
jde o to, že to je přirozenej vývoj po tom, co tady lidi měli x let komunisty, což je ta šílená
levice, tak je přirozený, že ty lidi jdou doprava.“ (Matouš, 22 let)
Stigmatizace skinheads je v rámci mainstreamu patrná nejčastěji ze strany starších lidí,
kteří podle informátorů pamatují 90. léta a mají se skinheady špatnou zkušenost. Dále tyto
předsudky pociťují ze strany Romů či policie, která je považuje za hrozbu. Často prý cítí
pohrdavé či nechápavé pohledy. Zmiňují, že situace je lepší u mladých lidí, kteří chápou že
skinhead není automaticky neonacistou.
„Předsudky ve společnosti byly, jsou a budou. Starší lidi zahlídnou skinheada a řeknou
si: Jé, to je nějakej neonacista, honem deme radši pryč, nebo nám něco udělá. Další příklad
je třeba situace, kdy se baví skupina skins na zastávce a kolem projede PČR. Automaticky
zpomalí a začnou si nás prohlížet. A hledat nějakou záminku, proč nezastavit a
neprolustrovat si nás. To, že o pár metrů dál nějakej chcípák zrovna prodal perník dalšímu
chcípákovi, je v tuto chvíli absolutně bezvýznamný. Naštěstí se společnost začíná postupně
více zajímat. Začínají si všímat, že se skinheads běžně baví s punkerama, že se normálně
bavíme s lidma, který jsou jinýho vyznání, mají jinou barvu kůže, máme rodiny, nežereme
děti.“ (Zikmund, 31 let)
„Většinou se děje to, že lidi na tebe divně koukaj a když řekneš, že si skinhead, tak
vždycky na tebe ten člověk divně koukne, protože v tý společnosti je rozšířenej takovej jako
mýtus, dezinformace, že nikdo neví, co je, co a v tý společnosti je braný, že to je synonymum,
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že skinhead a nácek je to stejný. Anebo je negativní zkušenost s pleškama, a to jsou většinou
starší lidi, který pamatujou devadesátý léta.“ (Daniel, 27 let)
Dále jsem se zajímala o vztah informátorů s učiteli či profesory, které bychom sice
stále mohli zařadit do mainstreamu, ale nejedná se o pouze aktéry, které člověk potkává
běžně na ulici, ale jedná se o aktéry, kteří mají určitý respekt a moc, podobně jako
zaměstnavatelé, o kterých budu pojednávat později. Žádný problém s učiteli na středních či
vysokých školách informátoři nepociťovali. Naopak se zde objevila i jedna pozitivní
zkušenost, kdy učitelé rozeznávali rozdíl mezi skinheadem a neonacistou.
„Učitelé byli v klidu. Tam nebylo nic, čeho bych si všimnul. Nějakýho negativního
přístupu ke mně. Vím, že jeden učitel byl mladej, měl v tom docela jasno, a to bylo super a
jedna učitelka ta rozlišovala tyhle věci. Byla na společenky. Vždycky rozeznávala nebo
používala slova tak, jak měla, jako skinhead a nácek. Věděla, že to nejsou synonyma.“
(Daniel, 27 let)
Učitelé na základních školách prý negativně hodnotili pouze punkový vzhled, ale
žádný problém se skinheadským stylem nenastal. Na vysokých školách je dle informátorů
příliš mnoho lidí na to, aby profesoři nebo spolužáci skinheady nějakým způsobem
stigmatizovali.
„Já jsem pak šel na VŠE, taková masová továrna na studenty, takže jsou prostě mraky
lidí, který můžou bejt různě divný nebo jiný, tak asi tam nikdo neřešil nic. Nebo aspoň nic
neříkal.“ (Jaroslav, 36 let)
Ze strany nezasvěcených, tj. nejširší veřejnosti, s níž informátoři přichází do styku
v běžném životě, je tedy v reflexi informátorů patrná jistá ambivalentnost. Odlišná situace
panuje v případě zasvěcených, tj. přátel a partnerů. Kamarády ne-skinheady společně
s partnery můžeme považovat za zasvěcené (srov. Goffman, 2003), protože informátory
znají – ví, jakou poslouchají hudbu a pokud je potřeba, tak jim stačí vysvětlení situace.
„Většinou ty kámoši tě podpoří v těch věcech. Řeknou, že seš debil, ale většinou se jim
to líbilo (smích). Pár lidem sem to vysvětloval, protože některý na to koukali, spíš jako holky
z tý party, ty víc slušný.“ (Matouš, 22 let)
Zároveň se objevil názor, že skinheadský vzhled nemusí být ve srovnání s většinovou
společností zas tak odlišný. Současný skinheadský styl se totiž oproti minulosti změnil a
skinheadi nosí často pouze trička s názvy hudebních skupin či se skinheadskými značkami,
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džíny a tenisky nebo klasické kostkované košile či polokošile, kšandy, džíny a boty značky
Dr. Martens. Většinová společnost má však zažitou představu skinheada z devadesátých let,
který se oblékal zcela jinak, a to do černého či zeleného bombera, maskáčových kalhot a
vysokých černých bot (viz Obr. 1 a 2).
4.2.1.3. Vyjednávání statusu v rámci mainstreamu
Apolitičtí skinheads používají různé strategie, které se mohou měnit v souvislosti
s náladou aktéra, místem, ale i podle toho, komu zrovna čelí. Nejčastější a první strategií je
snaha osvětlit situaci, což většinou spočívá ve vysvětlení základů skinheadské subkultury.
Můžeme to označit za jakousi neutralizaci, kdy apolitičtí skinheads své stigma přijímají, ale
zároveň se lidem ve svém okolí snaží vysvětlit, proč by za příslušnost ke své subkultuře
neměli být stigmatizováni (srov. Haenfler, 2013).
„No tak záleží na tom, v jaký sem náladě a s kým mluvím. Ale většinou když mi někdo
začne mluvit o tom, že jsem nácek, tak se mu to snažím vysvětlit. Hlavně když je to nějakej
ňouma, co o tom nic neví.“ (Adam, 23 let)
Velmi často apolitičtí skinheads cítí únavu z neustálého vysvětlování situace svému
okolí. Což v důsledku spěje ke změně strategie vyjednávání statusu, tedy k předstírání,
ignorování daného člověka, provokaci, humoru či dokonce ke konfliktu.
Druhou strategii, jak se skinheads se svým stigmatem vyrovnávají, bych nazvala
„ignorování“. Názor cizích lidí je prý nezajímá a neakceptují aktéry, kteří si dělají názor na
skinheada pouze proto, jak vypadá.
„Ty lidi, který máš kolem sebe ví, jakej ty máš názor, že seš v pohodě a pokud tě
odsoudí nějakej člověk, kterýho vidíš poprvé v životě, tak tobě to je uplně jedno. Když tě
někdo odsoudí na základě toho, jak vypadáš, tak to není člověk, s kterým by sis měla co říct.“
(Daniel, 27 let)
„Co mu mám říct? Já jsem normální člověk, co si chce dát pivo a nebaví mě to řešit
s lidma, který už jsou zaujatý a nezajímá je to, co jim řekneš. Nikdy jsem neměl potřebu to
někomu vysvětlovat. Je mi uplně jedno, co si o mně, kdo myslí. Vysvětlování někomu něco,
kterej si myslí něco, co někde přečetl nemá smysl.“ (Josef, 25 let)
Další strategii jsem označila jako rezignaci, která spočívá v tom, že apolitický
skinheads vyčerpaný z neustálého vysvětlování toho, že není „nácek“ a není součástí
nějakého extrému své stigma začne explicitně verbálně potvrzovat. Tedy na přímou otázku
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typu „Jsi nácek“ začne odpovídat „Ano, jsem.“ Musím však zdůraznit, že se jedná o pouhé
deklarované přijetí stigmatu, ale nikoliv o přijetí vnitřní a skinhead tedy nepřijímá stigma
v tom smyslu, že by se stal neonacistou.
„Vždycky jsem se to snažil vysvětlit, ale pak tě to přestane bavit. Mně třeba říkala
bejvalá, že když za mnou někdo přijde, tak že mu mám říct, že to je pravda, protože mě už to
sralo. Ale ono to je prdel. Třeba na nějakým punkovým koncertě za mnou někde přišel a řekl:
si nácek? A ty si udělal: Hmm, tak on udělal (pokrčení rameny) a odešel (smích). Nic s tím
neudělal.“ (Daniel, 27 let)
Čtvrtou reakcí je také humor či provokace, ale ta se většinou týká vyjednávání statusu
v rámci subkultury. Ve vyjednávání statusu s většinovou společností se s provokací setkáme
pouze výjimečně.
„Mám kámoše černocha, kterej ještě dělá rap. Uplně ne můj šálek, ale já na něj řvu
přes celou zastávku: Čau negře a ty lidi koukaj a je to vtipný (smích). Ještě se u toho třeba
zamračím a ty lidi fakt koukaj divně a on se tomu směje, on to má rád. Chápe ten humor a
ví to.“ (Matouš, 22 let)
Pátou strategií, jak se vyrovnat se stigmatem, je předstírání. Jeden z informátorů uvedl,
že od typického skinheadského vzhledu postupně odstupuje ve prospěch vzhledu mod.
Naznačil, že ho už vysvětlování nebaví, protože on sám je velký antirasista, a proto ho
neustálé předsudky ze strany okolí vlastně urážely. V tomto případě můžeme říci, že se jedná
o jakési předstírání, což potvrzuje Goffmanovu teorii, kdy stigmatizovaní předstírají, že
nejsou „postiženi“ stigmatem, ale jsou „normální“. Může se to projevit upozaděním
subkulturního stylu či skrýváním tetování. Vzhled mods totiž více připomíná vzhled
„obyčejného“ člověka.
„Já už nevyhledávám ten striktní skinheadskej look. Já vyhledávám spíš ten mod.
Možná to je blbý, ale mě už to sralo to vysvětlování. Strašně. Už na to nemám náladu,
někomu vysvětlovat, že nejsem nácek. Já jsem extrémně antirasistickej a antifašistickej
člověk a ty lidi tě berou za přesnej opak. Je to stigmatizovaný strašně moc a nikdy se to
nezmění.“ (Vít, 33 let)
Změnu subkulturního stylu skinheads si můžeme odůvodnit například ústupem od
subkulturního stylu ve prospěch subkulturní ideologie u starších skinheads. Subkultura
skinheads je velmi propojená a pokud mladší příslušníci skinheads vidí nějakého staršího a
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„váženého“ skinheada v teniskách, začínají to považovat za součást skinheadského stylu a
neberou to jako pozérství. Skinheadský styl je však v současné době propojen i s jinými
subkulturami, a proto u něj můžeme nalézt i něco ze subkulturního stylu hardcore, punk či
psychobilly. Změna stylu může být tedy spojena s prostupností stylu napříč subkulturami.
Nebo by nás mohlo napadnout, že změna subkulturního stylu může být vědomým způsobem,
jak se vyrovnat se stigmatem skinheadství. Tuto myšlenku však okamžitě zavrhuji.
Informátoři to nedělají vědomě a já se spíše přikláním k tomu, že se jedná o určitý vývoj
subkulturního stylu směřujícího k pohodlí. Tato strategie by však mohla být způsobem, jak
by se z diskreditovaného skinheada stal diskreditovatelný (Goffman, 2003) a funguje i bez
vědomí skinheada. Většinová společnost ho tedy nekategorizuje jako skinheada a on je
diskreditovatelný až v případě, že své stigma přizná.
„To oblíkání není uplně nějak šíleně odlišný. Můžeš se vyladit martenskama,
kšandičkama. Ale když jdeš normálně, máš tenisky, džíny a tričko s nějakou kapelou, tak
nevypadáš jako někdo cizí, kdo nezapadá. Mně to nepříjde jako výstřední.“ (Matouš, 22 let)
Apolitičtí skinheads tedy na stigmatizaci své subkultury reagují několika způsoby,
z toho nejčastěji volí strategii vysvětlování. Pokud tato strategie v určité situaci neuspěje
nebo je apolitický skinheads unavený z neustálého vysvětlování, volí jiné strategie, jako
rezignaci, ignorování či předstírání. Zvolení dané strategie je výrazně ovlivněno okolnostmi
situace, a proto může apolitický skinhead strategii vysvětlování vynechat a zvolit jinou
strategii, výjimečně může dojít ke konfliktu. Pokud je život apolitického skinheada
stigmatizací negativně ovlivňován, může přejít k předstírání, tedy k odklonu od
subkulturního stylu v určitých situacích, v „extrémním“ případě může dojít i k odchodu ze
subkultury. Odchod ze subkultury je však spíše vyvolán jinými atributy než pouze
stigmatizací ze strany veřejnosti.
4.2.1.4. Reakce rodiny
Reakce rodiny na „skinheadství“ informátorů se velmi liší. Vzhledem k tomu, že
všichni informátoři svou subkulturní kariéru započali v punkové subkultuře, objevil se
názor, že rodiče dokonce schvalovali přechod od punkového vzhledu k tomu skinheadskému
(srov. Stejskalová, 2011).
„Asi je to nějak nezajímalo. A to skinheadství. Kluk v košili lepší než kluk s čírem. To
tetování nějak vzali. Tak oni vědí, že nemám rád rasismus. A že by si někdy mysleli, že jsem
nácek, tak to vůbec.“ (Vít, 33 let)
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„Rodiče se tvářili v pohodě, protože jsem najednou začal chodit slušně oblíkanej a na
hlavě jsem neměl číro, nebo podobnej chaos. Možná jsem jim ten den udělal obrovskou
radost. A na téma skins se s rodiči nebavím. Oni tomu moc nerozumí a mně to vlastně takhle
asi vyhovuje.“ (Zikmund, 31 let)
Dále se setkáváme s tím, že informátoři rodičům museli skinheadství vysvětlit, protože
stejně jako většinová populace cítili vůči skinheadům určité předsudky. Po vysvětlení však
vše probíhalo hladce a žádné problémy nenastaly. Odlišný průběh může nastat u tetování, na
které si rodiče či jiní rodinní příslušníci mohou zvykat déle.
„Už od 13 let jsem jezdil na Podparou, na jiný festáky, na koncerty po celý republice.

A táta mě často i vozil domů autem, abych se nějak dostal domů. Zpětně to moc nechápu.
Ale fakt to neřešili. Tak nějak jsem jim to začal vysvětlovat sám. Že je nějakej rozdíl mezi
skinheadem a náckem. To pochopili. Spíš jim nešlo dohromady takovýto skinhead a reggae
a ska. Nehodí se jim to k sobě. Ale moji rodiče jsou fakt otevřený lidi. Na můj první fesťák
jsem jel s tátou.“ (Adam, 23 let)
Nepochopení může nastat, ale i u jiných rodinných příslušníků.
„Naši vzhledem k tomu, že jsem před tím nosil barevný číro, tak na jednu stranu byly
hrozně rádi, že to už nenosím, na druhou pak začli mít strach tady z toho, jestli nejsem nácek
a jestli nejsem tak blbej, abych těmhle sračkám věřil. Problém byl s babičkou, ale to bylo
celkově kvůli tomu, že v tu dobu jsem měl nějaký tetování, nechával jsem si dělat další a když
jsem k ní přijel v bomberu, tak začla: to já vidím vždycky v televizi, to jsou ty, co mlátěj ty
cikány, ty hajzlové (napodobování babičky). Říkám, „ne babi. S tímhle nemám nic
společnýho, my chodíme na fotbal a chlastat na koncerty“. Ne. Ty si určitě ten fašista
(napodobování babičky). Babička si to nenechala vysvětlit nikdy.“ (Jiří, 38 let)
Další reakcí je jakési odmítnutí skinheadství. Objevil se případ, ve kterém matka
informátora skinheadství nepřijala několik let, a tudíž došlo k zásadnímu zhoršení vztahu
mezi synem a matkou. Jeho stigma přijala částečně až po několika letech.
„Dostával jsem strašnou bídu, protože mamka to měla zafixovaný, že jsem nácek a ta
nesnáší kterýkoliv extrémy a já jsem ji vysvětloval, že já nejsem. Nebrečela, jen řvala. (....)
No moje matka ona byla bankovní úřednice a pokud prodávala ty produkty, tak dostávala
větší prémie. Takže ona mi vždycky říkala, že se za mě stydí (důraz), že jsem plešatej a že
vypadám tak, jak vypadám a mně až zpětně došlo, že se bála o to, že pokud jako mě nebo
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spíš jí uvidí někdo se mnou, tak že si budou myslet, že spolu máme něco společnýho a že
potom ty lidi nebudou uzavírat ty produkty, ty smlouvy. Ono to dává docela smysl. V Ústí je
strašně moc cikánů a pokud cikán uvidí nácka, tak maj automaticky averzi proti všem
plešatejm a mojí mámu měli strašně rádi. Takže pokud by viděli mě s ní, tak nakonec by na
tom byla bita celá rodina, třeba by jí vyhodili z práce. Já si jednou pamatuju, že moje matka
mi jednou řekla, že chce abych šel za ní třeba pár metrů. Já jsem jí to dlouhou dobu nemohl
odpustit. Ale potom si pamatuju, že když jsem od svý mámy dostal košili vod Bena, tak to
bylo to, že ona zkousla to, že takovej sem a že si jedu tadyto.“ (Daniel, 27 let)
4.2.1.5. Vyjednávání statusu s rodinou
První strategií je nulové vyjednávání, kdy neprobíhá žádné vysvětlování a informátoři
svůj status nijak nevyjednávají. Nejedná se však o předstírání či zatajování. Můžeme to
vysvětlit dvěma způsoby. Buď s rodiči nemají tak blízký vztah na to, aby měli potřebu své
„skinheadství“ vysvětlovat, nebo se jedná o starší generaci, která dle informátorů nemá
přesnou představu o subkulturách. Rodinu tedy nemůžeme považovat čistě za zasvěcené
(Goffman, 2003), protože o příslušnosti informátora ke skinheadství mnohdy neví. Dále
můžeme sledovat snahu o vysvětlení „skinheadství“, která probíhá většinou úspěšně.
„Měli jsme diskuzi, ale naši jsou naštěstí v tomhle velmi chytrý lidi a poslouchaj, takže
se to dalo vysvětlit a problém s tím nebyl.“ (Jiří, 38 let)
Můžeme se setkat s tím, že rodinní příslušníci i po vysvětlení se skinheadstvím
nesouhlasí a stále mají zafixovaný obraz skinheada jako neonacisty. Další strategií je jakési
předstírání. Apolitičtí skinheads ze svého subkulturního stylu v určitých situacích, kdy dojde
k interakci s rodinnými příslušníky, ustoupí, než aby své rodině museli vysvětlovat koncept
skinheadství (srov. Goffman, 2003).
„Mám nějaký trika, kde mám napsáno skinhead, ale to nenosím před ním. Když s nim
někam jdu tak si ho nevezmu. Jemu nic nevysvětlíš, a to je lepší nechat bejt. Ale já to nechci
řešit s ním, že jsem skinhead.“ (Josef, 25 let)
Problém se však objevuje v oblasti tetování, které rodiče často neschvalují. U jednoho
informátora je předstírání velmi patrné, protože rodičům dlouhou dobu tvrdil, že tetování
jsou dočasná a že po nějaké době zmizí.
Stigmatizace apolitických skinheads ze strany rodičů a jiných rodinných příslušníků
zcela jistě existuje. Ve většině případech však rodina skinheadství přijala bez větších
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komplikací a stačilo pouhé vysvětlení základů skinheadské subkultury. Můžeme však
sledovat i to, že apolitičtí skinheads své skinheadství s rodinou nevyjednávali,
nevysvětlovali a vztahy s rodinou zůstali skinheadstvím nedotčeny. Rodiny spíše pozitivně
hodnotí přechod od punkového ke skinheadskému vzhledu, který je upravenější. Další
strategií, jak se vyrovnat se stigmatizací skinheads je předstírání, tedy ústup od
subkulturního stylu v určitých situacích. Podobná situace může nastat u tetování, u kterého
se setkáváme i s předstíráním či konflikty. Výjimečný je případ odmítnutí skinheadství, kdy
strategie vysvětlování selže, stigma skinheadství je stále udržováno a dochází ke zhoršení
vztahů v rodině (viz. Link a Phelan, 2010).
4.2.1.6. Vyjednávání statusu v zaměstnání a zkušenost s předsudky
Se stigmatizací apolitických skinheads se informátoři setkali i na pracovišti.
Nemůžeme však říci, že tuto zkušenost mají zcela všichni. Někteří se prý s žádnými
předsudky či s odlišným jednáním na pracovišti nesetkali. Musela jsem vzít v potaz, zda se
do práce oblékali tak, aby jejich „skinheadský status“ byl na první pohled zřejmý. Tato úvaha
se mi posléze v praxi potvrdila. Někteří informátoři připustili, že se do práce oblékají tak, že
by kolegové a vedoucí stejně nepoznali, že jsou příslušníky subkultury skinheads (pokud
tedy nejsou potetovaní).
„Nikdy jsem žádný problém neměl. Na druhou stranu nejsem potetovanej od hlavy
k patě a do práce nosím zásadně polokošile Fred Perry a košile, takže můj šéf nemá žádný
důvod tohle řešit“ (Zikmund, 31 let)
„Šéf se mě na to v životě neptal, ale ani to neřešil. A jedinej, s kým jsem to řešil, tak je
tam jeden kapitán, ale s ním jsem to řešil spíš pozitivně, protože je plešatej a celej
pokérovanej, ale jinak je to všem ukradený. Jinak jsem v pracovním nebo v teplákách
vevnitř. Takže tam jako to nikdo nepozná.“ (Matouš, 22 let)
I v této oblasti se nejčastěji setkáváme se strategií vysvětlování.
„Jsem přišel do práce a manažer mi tam zpíval Orlíky. Musel jsem to všem vysvětlit.
Zase trapně říct, jaká je historie skinheads a o co šlo a proč se to zkurvilo.“ (Vít, 33 let)
Zajímavý je však případ apolitického skinheada, který cítil tak velký tlak na pracovišti,
že se svou „vadu“ raději snažil odstranit (Goffman, 2003). V tomto případě se jedná o
předstírání, které se projevilo tím, že si aktér nechal narůst vlasy, a tedy popřel své spojení
se subkulturou, aby si na pracovišti nezhoršil vztahy či si nezkazil možnost budoucího
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postupu. To dokazuje, že stigma apolitického skinheada může mít vliv na kariéru nebo
vztahy (srov. Link a Phelan, 2010). Poté, co si vlasy zase ostříhal a tím znovu potvrdil svou
příslušnost k subkultuře se mu však realita, ve které je za svou příslušnost ke skinheads
stigmatizován nepotvrdila a on zjistil, že ho jeho okolí nestigmatizovalo způsobem, jaký si
představoval.
„Já jsem byl plešatej nějakou dobu a asi jsem chtěl i změnu a bylo to prostě jedno
s druhým a druhá věc je ta, že jsem si řekl, že asi nebudu dělat problémy. Práci chci prostě
plnit dobře, tak jsem si nechal narůst vlásky. Spoustě lidem to bylo u zadku, ale mě prostě
štvalo, když lidi z vedoucích pozic tě můžou vyhodit ze zkušebky bez důvodu a já prostě neměl
potřebu. Já jsem se bál o to, že mě fakt ten jejich vztah vůči mně bude natolik špatnej kvůli
tady tomu, že jsem byl něco, v čem oni se ani neorientovali, že by to třeba došlo k tomu ať
už ti třeba nezvednou prachy nebo ti šáhnou na osobko, protože začnou hledat nějaký
problémy nebo tě vyrazí. Pak jsem si je nechal zase ostříhat a přišel jsem do práce a skoro
nikdo nezaznamenal rozdíl. Všem to bylo u zadku (smích). Jenom já jsem to tak asi vnímal a
bál jsem se, že by to mělo nějaký dopady na mě a z toho důvodu jsem si to nechal narůst.“
(Daniel, 27 let)
V dalším případě, ve kterém jiný informátor zvolil strategii předstírání, se jednalo o
skrývání tetování po dobu několika let. Týká se to sice tetování, ale sám informátor jedním
dechem dodává, že tetování považuje za součást skinheadského vzhledu, a proto je tato
zkušenost pro mou práci relevantní.
„Myslím si, že to je nějaká etapa života a je hezký, když v tom někdo vydrží celej život,
ale je to strašně těžký, protože ta společnost je strašně stigmatizuje. Když se podíváš na
Vláďu Červenýho, tak on je relativně v pohodě. On má krám, to ho živí, takže on může bejt
skinhead, ale člověk, kterej se musí nějakým způsobem uživit, tak přijď do banky
s pokérovanou hlavou a trikem skinhead, sám za sebe. Musíš to pořád nějak skrývat nebo
tak. Já jsem léta dělal produkčního ve vydavatelství a tam o mně nikdo nevěděl, že mám
tetování. Já jsem nosil jak kretén košile s dlouhým rukávem, protože tam to bylo zakázaný a
kdyby se to o mně někdo dozvěděl, tak mě vyhodí.“ (Vít, 33 let)
Při posuzování stigmatizace skinheads v zaměstnání musíme vzít v potaz dva aspekty.
Prvním je to, zda se apolitičtí skinheads do zaměstnání oblékají tak, aby byli jako skinheads
rozpoznatelní. Druhý aspekt spočívá ve skutečnosti, že někteří apolitičtí skinheads zvolí
zaměstnání v rámci subkultury, a tudíž zde stigmatizaci ze strany zaměstnavatelů a kolegů
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nepociťují. Apolitičtí skinheads tedy s předsudky na pracovišti nemusí mít žádnou
zkušenost. Pokud tuto zkušenost mají nebo měli, nejčastější strategií je stále snaha vysvětlit
skinheadství. Domnívám se, že na pracovišti se se strategií provokace či rezignace ve většině
případů nesetkáme. Častěji se však setkáme s předstíráním (Goffman, 2003), které se
projevuje ústupem od subkulturního stylu či skrývání tetování.
4.2.2. Stigmatizace v rámci subkultury
Stigma cítí apolitičtí skinheads nejvíce v rámci subkultury, hlavně ze strany
levicových proudů. Nejprve bych tedy ráda popsala vztah informátorů k levicové a
pravicové části subkultury, abychom pochopili, jak na tyto proudy informátoři nahlíží, a
tudíž nalezli důvody, proč dané strategie užívají. Poté se budu věnovat tomu, jak svůj status
vyjednávají v rámci subkultury skinheads a jaké k tomu používají strategie.
4.2.2.1.

Názor na pravici a zkušenost s ní

Vztah apolitických a neonacistických skinheads můžeme rozlišit na dva proudy:
neutrální a negativní. Negativní vztah zahrnuje určitý nesoulad s ideologií neonacistických
skinheads a zkušenosti, které vyvrcholily ve fyzický konflikt. Několik informátorů navíc
uvedlo, že se radikální pravicí cítí sledováni, hodnoceni za svá jednání a podezříváni
z levicových aktivit.
„Zatáhli mě do hospody, kde jich tam pár bylo, ale uplně čistě si to nepamatuju,
protože to bylo po kalbě a tam jsem dostal rány, vylili na mě pivo a pak mě vyvedli ven, že
mě prohodí výlohou, ale to si pak nějak rozmysleli, že to nebyl dobrej nápad, a ještě na
odchod mi dali ránu. Ale s tím se pojí dobrá zkušenost, a to, že mi vrátili brejle (smích).“
(Jaroslav, 36 let)
„Hitler i Stalin byli největší zlo, kterým tahle země a vlastně celý svět prošel a já
absolutně nechápu, jak se k těm nesmyslům muže dnes ještě někdo hlásit.“ (Zikmund, 31 let)
„Přijdeš jako pleška a oni koukají, jestli náhodou neděláš něco levičáckýho, třeba
pustíš do jukeboxu nějakou skladbu, která je punkáčská a už je problém (důraz). Že prostě
seš jako levičák a tohle.“ (Matouš, 22 let)
Neutrální vztah můžeme sice také označit jako nesoulad s ideologií neonacistických
skinheads, ale zároveň jako nezájem o jejich aktivity a nevyhledávání konfliktu s nimi.
Skinheads s tímto názorem nevnímají neonacistického skinheada jako součást skinheadské
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subkultury, ale zmiňují, že s některými mají pozitivní vztahy a preferují je před levicovým
proudem skinheads.
„Z vlastní zkušenosti můžu říct, že pokud jsem se dostal někam, kde byli náckové,
nějaká extrémní pravice tak s těma lidma se dalo líp pokecat. Mně v tý době bylo patnáct
nebo šestnáct a z toho fakt čerpám, protože to si pamatuju a byl to pro mě strašnej šok,
protože to bylo poprvé, kdy jsem přišel do hospody, kdy jsem měl ještě dlouhý vlásky a celá
hospoda hajlovala, což pro mě bylo nepochopitelný v tý době a pamatuju si, že jsem měl na
triku SKA a s nima se dalo pokecat. Na druhou stranu jsem pak měl trapný bílý tkaničky
v botách a v Ústí jsem dostával strašnou bídů od dredařů, což mě jako strašně sralo, protože
já jsem se v tom městě cejtil, jakože tam mám bejt já. Přišla si s něčím jiným, ale ty lidi to
prostě nebrali, protože to bylo něco, co neznali.“ (Daniel, 27 let)
Neutrální vztah dále zahrnuje i upřednostňování radikální pravice před radikální levicí,
která má větší tendence škatulkovat a podezřívat apolitické skinheady z extrémismu či
rasismu (srov. Stejskalová, 2011). Nemůžeme však tvrdit, že všichni apolitičtí skinheads se
přiklání k pravici, dle mého záleží i na zkušenostech daného člověka a může se to od jedince
k jedinci lišit. V rámci tohoto vztahu můžeme sledovat určitou toleranci extrémismu, který
se pojí s apolitičností a nechutí škatulkovat. Tolerance extrémismu je patrná jak v provokaci
mířené hlavně na levicové proudy, tak i v tom, že většina apolitických skinheadů toleruje
radikální pravici nebo aktéry s jinými radikálními názory ve svém okolí.
„Tak se ta naše parta uplně rozpadla, z hodně lidí se stali tucky11, někdo prostě z toho
punku a skinheadství odešel a pár lidí šlo trochu doprava, ale nikdy to nebyl extrém. Žádná
politika. Jen prostě poslouchali tu pravicovou hudbu, ale nikomu to necpali. Kámoš si teda
nechal vytetovat na ruku 88, teď přemýšlí o kérce se Stuartem, ale to je jenom poza. Nikdo
mu to nevěříme, je to milej kluk a normálně se s ním bavíme.“ (Adam, 23 let)
Je patrné, že apolitičtí skinheads vnímají určitý vývoj pravice. Jedná se především o
úbytek neonacistických skinheads a o změnu jejich vzhledu.
„Kolem roku 2000 bylo fakt období, kdy se ti mohlo stát, že půjdeš do tramvaje a potkáš
tam blbý lidi a dostaneš do držky. To byl Národní Odpor Praha. Byli hrozně aktivní, mladý
kluci a bylo jich hrozně moc. Jít v punkových nebo ve skinheadských hadrech bylo vo hubu.
Musela si počítat s tím, že se něco může stát. Dneska se můžeš oblíknout jak brutální
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teknaři
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skinhead, jak brutální punkáč a každýmu je to uplně jedno. Ty lidi z Národního Odporu
Praha z toho vyrostli a přestali bejt aktivní. Přestali bejt ty mladý agresivní náckové a začli
to bejt třeba Thai boxeři. Začli to bejt chlapi od rodin. Dneska občas nějaký potkám. Maj
trika Skrewdriver nebo Ian Stuart, ale jdou s manželkama na kafe, maj rodinu. Nová
generace je jenom v prostředí hooligans. Hrozně moc nácků je ve Spartě. Ale dneska už
nejsou marteny a ten skinheadskej look v neonacistickejch a rasistickejch kruzích in. Jseš
branej za agro, za burana. Dneska to jsou sportovní kluci, Nike Airy, polo Lacoste. Ten
casual styl a jsou to fighteři, trénovaný kluci, který choděj cvičit.“ (Vít, 33 let)
Většina z nich přiznala, že i pravicová hudba může být kvalitní a že ji poslouchají,
Texty pro ně však nejsou relevantní a často cítí odpor k hlubší subkulturní ideologii
neonacistických skinheads.
„Tak Orlíky si třeba poslechnu, ale nevyhledávám to. Mám i gramofon, mám desky.
Ale rozhodně to není tak, že si pustím něco o zabíjení negrů. V Konfliktu 88, kde hajlovali a
zpívali něco o Rudolfovi Hessovi. To už není to, že někdo z prdele hajluje, to je o tom, že
uctívá ty svinstva, který tady byly.“ (Josef, 25 let)
4.2.2.2.

Názor na levici a zkušenost s ní + SHARP a RASH

Pokud mluvím o levicovém proudu, mám na mysli radikální levici v rámci skinheads,
popřípadě jedince hlásící se k organizaci ANTIFA. Vztah k levicovým proudům informátory
názorově rozdělil. Někteří informátoři mají s „levičáky“ zásadně negativní vztah, u
některých došlo k fyzickým a verbálním konfliktům.
„Taky jsem s nima měl problém, že najednou začali roznášet, že jsem nácek a ať se se
mnou nebaví. Pak mě vyhodili z hospody, kam mě jeden z těch levičáků pozval, takže jeho
žena mě potom vyhodila (smích). Vladovi pak zapálili málem krám, narvali českou vlajku do
schránky a zapálili.“ (Josef, 25 let)
„Dělaj uplně ty stejný praktiky za který nadávaj náckům, tak dělaj oni. Takový to, že
mlátí holky, dojde na konflikt, zveřejňování nácků na internetu, což prostě náckové dělali
s levičákama a mlácení ve skupině nějakýho jednotlivce. Stejný věci dělá Antifa a nadávala
za to. To se děje furt. To byl nějakej pochod nácků v Ústí a jeden člověk, kterej dělal pingla
v hospodě, tak chodil s jednou holkou, která dělala taky pingla a tři kluci si na ní počkali
před hospodou a zbili jí. Tři kluci holku. To se děje. To je uplně stejný a byli to nějaký antifáci
vymaštěný.“ (Daniel, 27 let)
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„Tak jako Ústí je levičáků hodně a každej na tebe čumí, když přijdeš v harringtonu,
s holou hlavou, v kšandách a spousta těch lidí na to hrozně blbě kouká. Ptaj se tě a dávaj si
pozor na to, co děláš, sledujou tě, aby tě mohli nachytat při něčem. Jsme jednou pouštěli
z prdele Orlíky z Jukeboxu a nalítli na nás levičáci. Vtipný bylo, že jsme u stolu seděli
s kámošem, kterej je dredař a byli tam dva kluci, co jsou cikáni (smích). Skvělý kluci. Pouštěli
jsme orlíky a zpívali jsme. Byli jsme vožralý a byla to sranda a vyhrotilo se to ze strany těch
jiných týpků a byl z toho nakonec konflikt. (Matouš, 22 let)
Znovu zde vytyčím již zmíněný názor, že někteří informátoři cítí stigmatizaci nejvíce
ze strany levicových proudů skinheads. Informátoři zmiňují, že levicový proud se snaží
apolitiky monitorovat, aby je nachytal při něčem „podezřelém“ a za každou cenu se je snaží
zařadit do ultrapravicového křídla nebo jako jedince s radikálními názory, které odporují
dnešní demokratické společnosti. Ale naopak právě aktivity levicových proudů mohou
apolitičtí skinheads vnímat jako radikální a dle informátorů odporují ideologii apolitických
skinheads, kteří ve své subkultuře politické aktivity odmítají.
„Nechápu, že si někdo dá tu práci, že tráví čas na facebooku, na internetu a lustruje
tě, jak největší gestapák a ty levičáci jsou prostě fašisti. To je normální fašismus v praxi.
Abych šel do hospody a někdo mi řekl: „hele ty si na facebooku před dvouma rokama přidal
Orlíky! Tě asi propleskneme. Seš nácek nebo co?“ (Josef, 25 let)
"Párkrát mi lidi posílali nějaký fotky, kde jsem byl já s někým a oni tvrdili, že ten člověk
je třeba doprava. To je přeci kravina. Když jsem na fotce s někým, kdo je doleva, znamená
to, že jsem doleva? Když jsem na fotce s někým, kdo je feťák, znamená to, že jsem feťák?
Nebudu se za to omlouvat. To nemá nic společnýho s tou subkulturou." (Patrik, 35 let)
To však znovu neznamená, že k sobě „hudebně“ mají daleko. Většina z nich přiznala,
že i levicová hudba může být kvalitní a že ji poslouchají, Texty pro ně však nejsou relevantní.
Jeden z informátorů se dříve považoval za SHARP, protože v té době to pro něj znamenalo
vymezení vůči neonacistické části skinheadské subkultury, ale upozorňuje, že dnes je to prý
čistě levicová záležitost.
„Se SHARP jsme se dlouho identifikovali a nosili jsme taky nášivky, protože v tý době
byli po ulicích hodně neonacistický skinheadi, takže to byla příslušnost k tomu, že skinheads
nemají žádný rasový předsudky. A to bylo pro mě v tý době hrozně důležitý, protože já jsem
napůl ze Sýrie. Když jsme byli mladý, tak jsme byli všichni SHARP skinheadi a byli jsme na
to relativně hrdý. Ta SHARP věc se poslední léta strašně změnila do levice. Z apolitický
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nálepky, to že jsi proti rasismu a dneska to je čistě levicová věc. Dneska to je stejný jako
kdyby sis vzal nášivku ANTIFA.“ (Vít, 33 let)
„Já jsem z levicový subkultury. Jsem byl squater. Já mám sociální cítění. No pravičák,
levičák. Já spíš nemám rád rasisty a fašisty.“ (Karel, 43 let)
4.2.2.3.

Vyjednávání statusu v rámci subkultury

Pouze ostatní apolitické skinheads můžeme považovat za našince (Goffman, 2003).
Skinheadi ostatních odnoží totiž stejné stigma a ve stejné míře nevykazují. Apolitičtí
skinheads jsou v rámci subkultury stigmatizováni ze strany levicových i pravicových
proudů. Ze strany pravicových proudů mohou být podezříváni z „levicových aktivit“. A
antirasističtí skinheads stigmatizují ty apolitické skinheads zase tím, že je podezřívají
z rasistického a radikálního smýšlení, a tedy z „pravicových aktivit“. Ze strany levicových,
ale i pravicových odnoží jim je vytýkáno, s kým se přátelí, co si oblékají, jakou hudbu
poslouchají a samozřejmě i to, jaké mají názory. První strategií je znovu snaha situaci
vysvětlit, tedy zdůraznit, že daný člověk není součástí žádného extrému. U této strategie se
však znovu objevuje určitá rezignace a únava z neustálého vysvětlování. Apolitičtí
skinheads tedy většinou postupně přechází k jiným strategiím.
Tak podle toho, když jsem měl náladu, tak jsem jim to třeba vysvětloval, ale když to
musíš vysvětlovat desetkrát za večer, tak už tě to přestane bavit. To je na palici. To bylo
opravdu pokaždý, když jsem vlezl do hospody nebo na nějakej punkovej koncert: „Je tady
nácek, je tady nácek“ (důraz). A já jen: kde? (smích)“ (Jiří, 38 let)
Po rezignaci z neustálého vysvětlování apolitičtí skinheads často přechází ke strategii,
která zahrnuje provokaci a humor, který vyjadřují provokativním oblékáním, hajlováním na
veřejnosti, či dokonce potvrzením obav („Ano. Jsem nácek“.).
„Podle momentální nálady a podle toho, co to bylo za člověka. Občas: jasně! Sieg
Heil! (smích). (Jakub, 38 let)
„Taky mám na facebooku fotku, kde mám mikinu Skrewdriver, kterou jsem si přivezl
z dovolený v Holandsku a hrozně se to řešilo. Pro mě to je spíš taková prdel. To už je oproti
těm lidem ze scény. Začalo se hrozně řešit, co nosíš, s kým se bavíš. V tu chvíli jsem šel a
koupil jsem si mikinu Thorsteinar. Jenom proto, abych někoho nasral a chodil jsem v tom
na ty levičácký akce, je to sralo a mě to bavilo.“ (Jiří, 38 let)
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„Na druhou stranu já si strašně rád dělám prdel z těhle věcí. Mám rád černej humor,
ale nikdy to nebylo myšlený vážně. Vždycky to byla prdel, ale je mezi tím strašně tenká
hranice. S Matesem jsme si kolikrát dělali prdel, máme spoustu fotek, spoustu videí, kdy si
z toho děláš prdel, mávačku vždycky v Děčíně, ale vždycky to byla provokace. Já jsem třeba
nosil bílý tkaničky, na jednu stranu se mi to líbilo, ale na druhou jsem to nosil, aby to
provokovalo. Pro mě to nic neznamená.“ (Daniel, 27 let)
Část apolitických skinheads provokaci vůči radikálním proudům skinheads schvaluje,
či ji jako strategii aktivně používá, a část ji naopak neschvaluje. Dostalo se mi i možného
vysvětlení toho, proč velká část apolitických skinheads na předsudky a podezření ze strany
levicových proudů reaguje provokací. Apolitičtí skinheads ve společnosti prý už nevzbuzují
tak velkou pozornost a ti, kdo se o ně nejvíc zajímají, jsou právě levicové proudy. Je tedy
možné, že apolitičtí skinheads se pomalu přestávají vymezovat vůči mainstreamu, ale
začínají se vymezovat vůči levicovým proudům skinheads.
„To je velká část scény. Kluci, který se nebojej si vzít triko skrewdriver. Možná už se
tímhle začínají radikalizovat. Že se tím snaží provokovat. Když se oblíkneš jako normální
skinhead, tak nikoho nezajímáš, ale teprve až si vezmeš triko skrewdriver, tak o tobě začnou
mluvit. A to je pro levičáky nepřijatelný.“ (Vít, 33 let)
Objevil se i názor, který tvrdí, že tato provokace vůči levici znamená jakýsi příklon
k radikální pravici (srov. Stejskalová, 2011).
„No ale triko s Che Gevarou si nevezme, aby provokoval pravičáky. Takže leze do
prdele náckům. Ten, kdo si bere hadry skrewdriver, tak je to jenom posera. Protože existuje
spoustu jiných kapel, který jsou lepší jak skrewdriver. Říkaj, že první deska byla dobrá.
Hovno. Nějaký skrewdriver to je pro mě lezení do prdele a líbení se náckům. Nebo punkáči,
co říkaj, že nosí triko s hákačem, protože to nosil Sid Vicious. Šlehaj si heroin? Že chtěj bejt
jako Sid Vicious? To je pozérství.“ (Karel, 43 let)
Třetí strategie se vyznačuje tím, že se daný jedinec vyhýbá rolím či institucím, které
by potvrzovaly jeho stigma (srov. Haenfler, 2013). U skinheads to například můžeme vidět
ve snaze nenosit oblečení, neposlouchat hudbu či nekomunikovat s lidmi, kteří by
naznačovali jejich spojení s radikální pravicí či radikální levicí. To například potvrzuje tato
část rozhovoru:
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„Taky mám na facebooku fotku, kde mám mikinu Skrewdriver, kterou jsem si přivezl
z dovolený v Holandsku a hrozně se to řešilo.“
A nosíš ji někam?
„Ne (důraz). To je vo hubu. Pro mě to je spíš taková prdel. Mám rád u Skrewdriveru
první tři alba, než Stuart zblbnul a přidal se k National front a do tý doby to byla normální
kapela, která hrála luxusní punk.“ (Jiří, 38 let)
K fyzickému konfliktu v rámci subkultury dochází výjimečně. Nejčastěji se jedná o
konflikt verbální. Jeden z informátorů však uvedl, že je vůči radikální pravici konfliktní, ale
tento názor se objevil pouze výjimečně.
„Teď naopak já vytvářím konflikt. Když vidím někoho ve Steinaru a mám blbou náladu,
tak ho jdu normálně prudit. Pořád když potkám nějakýho týpka v neonacistickým tričku, tak
jdu k němu a čumím na něj a něco mu řeknu.“ (Vít, 33 let)
U druhého informátora lze nalézt rozpor, protože konflikt v rámci subkultury kritizuje.
"Taky si myslím, že mlátit někoho za to, že má jinej názor je kravina. Pokud zmlátíš
nácka za to, že je nácek, tak si taky fašista. Jsme fakt uvnitř malý subkultury a nemůžeme se
tak škatulkovat. Samozřejmě, že když má někdo názory typu white pride, tak dobrý. Tenhle
člověk tady nemá co dělat, ale o to nejde. Jde o to, že někdo má na sobě triko Motörhead,
na kterým je železnej kříž a oni hned řeknou, že ten člověk je nácek a nepustí ho na nějakej
koncert. Oni se nezajímají o tu subkulturu, ale jen o tu politiku." (Patrik, 35 let)
Apolitičtí skinheads jsou stigmatizováni ze strany levicových, ale i pravicových
proudů. Většina apolitických skinheads však upřednostňuje radikální pravici před radikální
levicí. Tuto tendenci potvrzují přímým vyřčením tohoto názoru, určitými náznaky, ale i
provokací, která je směřována výhradně proti levicovým proudům. Důvodem může být
nesoulad s politikou a aktivitami radikální levice, ale také úbytek neonacistů v rámci
skinheads. Apolitičtí skinheads s ideologií radikální pravice nesouhlasí, ale přesto je
víceméně tolerují. Ve vyjednávání statusu v rámci subkultury se můžeme setkat se stejnými
strategiemi jako doposud. Strategie provokace je však v rámci subkultury užívána
intenzivněji. Musíme zvážit, zda v současné době nenastává situace, kdy se apolitičtí
skinheads přestávají vymezovat vůči mainstreamu, ale spíše vůči levicovým proudům.
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5.

ZÁVĚR

Cílem mé bakalářské práce bylo zodpovězení výzkumných otázek, které se týkají
apolitických skinheads a stigmatu, které je s celou jejich subkulturou spojeno. Zajímalo mě,
jak svůj status vyjednávají s rodinou, s většinovou společností, na pracovišti i v rámci
subkultury a jaké k tomu používají strategie.
Stigma skinheads je chápáno jako vada charakteru (srov. Goffman, 2003), která se
v tomto případě dá odstranit. Proto bylo nutné zjistit, co pro skinheady skinheadství znamená
a jak ho chápou. Musíme si totiž uvědomit, proč v této subkultuře i přes neustálou
stigmatizaci celé subkultury setrvávají. Informátoři sdílí vcelku jednotný obraz skinheadství
i toho, jak má skinhead vypadat a chovat se. Skinhead je dle informátorů charakteristický
svým upraveným vzhledem (holá hlava, oblečení, tetování, těžké boty), vztahem k hudbě,
určitými vlastnostmi (pracovitost, čest, hrdost) a důrazem na určité hodnoty jako jsou
přátelství, rodina, vlastenectví.
Podobná jednota však již nepanovala v otázce pozérství, které vnímají různými
způsoby - pozéra popisují jako skinheada s neautentickou vizáží, skinheada, který je v rámci
subkultury „přelétavým“, skinheada s radikálními názory nebo jako skinheada, který užívá
tvrdé drogy. V případě starších skinheads se objevil i názor, že většina mladých skinheadů
jsou pozéry, protože se zajímají hlavně o subkulturní styl, zatímco subkulturní ideologii
„zanedbávají“ (srov. Heřmanský a Novotná, 2011). Zároveň ale informátoři projevovali
neochotu škatulkovat ostatní a odsuzovat je, aniž by je blíže poznali.
Každý skinhead někdy zažil určité předsudky ze strany veřejnosti, rodiny či přátel.
Jejich zkušenosti se mohou stupňovat – od nepříjemných pohledů, verbálního konfliktu až
po fyzické napadení. V průběhu mého výzkumu se ukázalo, že stigmatizaci apolitických
skinheads lze sledovat ve dvou rovinách – stigmatizace skinheads ze strany mainstreamu a
stigmatizace v rámci subkultury. Stigmatizaci apolitických skinheads ze strany veřejnosti
cítí skinheads nejvíce ze strany starších lidí, Romů a policie. U starších lidí je důvodem této
stigmatizace je vzpomínka na devadesátá léta, kdy se objevovali především skinheads
s rasistickými názory. Dále tyto předsudky pociťují ze strany Romů či policie, která je
považuje za hrozbu.
Na stigma této subkultury reagují skinheads různě. Nejčastější strategií je snaha
ospravedlnit skinheadství a vysvětlit, že stigma skinheadství je nezasloužené. Většinové
společnosti popisují vznik skinheads a vývoj a skutečnost, že skinhead vždy není
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neonacistou Na tyto předsudky však reagují i provokací, humorem, ignorováním, ale i
různými ústupky, tedy snahou vyhýbat se situacím, lidem, institucím, symbolům a znakům,
které stigma potvrzují (srov. Haenfler 2013). Někdy se můžeme setkat i s jakousi rezignací,
která spočívá v tom, že apolitický skinheads vyčerpaný z neustálého vysvětlování toho, že
není „nácek“ a není součástí nějakého extrému, své stigma začne explicitně verbálně
potvrzovat. Tedy na přímou otázku typu „Jsi nácek“ začne odpovídat „Ano, jsem.“, aniž by
se ale s neonacismem sám ztotožňoval. Ve vyjednávání statusu s rodinou se dle reflexe
informátorů můžeme setkat pouze se třemi strategiemi, a to s nulovým vyjednáváním, své
rodině tedy nic nevysvětlují a svůj status nijak nevyjednávají, vysvětlováním a předstíráním,
které se projevuje potlačením subkulturního stylu nebo skrýváním tetování v přítomnosti
rodinných příslušníků.
Jako významnější však apolitičtí skinheads cítí stigmatizaci v rámci subkultury ze
strany levicových a pravicových proudů, které se je snaží zařadit do nějakého extrému.
Radikální levici se snaží vysvětlit či ukázat, že nemají rasistické ani radikální tendence, které
by směřovaly k pravici. Radikální pravici v rámci skinheads se zase naopak snaží vysvětlit
či ukázat, že nesměřují k radikální levici. V této rovině se setkáváme se stejnými strategiemi,
které skinheads používají k vyjednávání svého statusu v rámci mainstreamu. Není to však
tak jednoduché. Při stigmatizaci v rámci subkultury skinheads se často můžeme setkat
s provokací hlavně vůči levicovým proudům. Tato provokace je vyjadřována posloucháním
pravicové hudby, nošením oděvních součástí s hudebními kapelami či symboly, které
směřují k pravicovému smýšlení, či dokonce hajlováním na veřejnosti. Tyto projevy mohou
být reakcí na to, že dle informátorů, levicové proudy apolitiky sledují a za každou cenu se je
snaží „usvědčit“, že patří do ultrapravicového křídla. Je otázkou, zda tuto provokaci můžeme
chápat jako určitou formu příklonu k radikální pravici, protože se nesetkáváme s tím, že by
apolitičtí skinheads provokovali ultrapravicové křídlo skinheads. Roli může totiž hrát i
informátory deklarovaná větší aktivita levicových skinheads v jejich „honu na čarodějnice“.
V průběhu výzkumu se stále zřetelněji objevovala určitá emoce, znepokojení nebo
dokonce zklamání týkající se současného stavu subkultury skinheads. Tato subkultura se prý
rozpadá, je na nejnižším bodě a zájem o ni upadá. Tento názor měli hlavně starší skinheads,
ale v určitém náznaku se objevil i u těch mladších. Často je vysloven přímo či se projevuje
určitým nostalgickým srovnáváním současnosti s minulostí. Tato roztříštěnost subkultury
může být jedním z důvodů, proč apolitičtí skinheads subkulturu opouští. Dalším důvodem
pro odchod ze subkultury je samozřejmě vstup do dospělosti (srov. Haenfler, 2013).
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Subkultura skinheads však není pouze subkulturou mládeže a můžeme se setkat
se skinheady, kteří svou subkulturní kariéru nikdy neskončí (srov. Stejskalová, 2011). U
skinheads se také nesetkáme s tím, že by mladší skinheads ty starší považovali za pozéry či
neautentické, ale setkáme se spíše s úctou. Je samozřejmé, že v určitých případech vstup do
dospělého života u skinheads pojí s určitým ústupem od subkulturního stylu ve prospěch
subkulturní ideologie, ale přesto jsou i tito příslušnici v subkultuře aktivní, navštěvují
koncerty a zajímají se o dění v subkultuře.
Tato subkultura v současné společnosti stále „přežívá“, i přesto, že se některé prvky
staly již součástí mainstreamu – těžké boty značky Dr. Martens dnes vidíme hlavně na
mladých lidech jako módní doplněk a letecký bomber a harrington vyrábějí mainstreamové
značky jako H&M a New Yorker (srov. Haenfler, 2013). Přesto si subkultura skinheads
uchovává své tradiční prvky, které jsou významné a zřejmé pouze pro ni. Ty jsou důležité
stejně jako určité tradiční hodnoty a vlastnosti, za kterými si stojí. Současný skinheadský
styl se oproti minulosti změnil a skinheadi mohou nosit trička s názvy hudebních skupin či
se skinheadskými značkami, džíny a tenisky nebo klasické kostkované košile či polokošile,
kšandy, džíny a boty značky Dr. Martens. Většinová společnost má však zažitou představu
skinheada z devadesátých let, který se oblékal zcela jinak, a to do černého či zeleného
bombera, maskáčových kalhot a vysokých černých bot. Na změnu subkulturního stylu
skinheads lze nahlížet jako na určitou strategii, jak se nevědomě vyrovnávat se stigmatizací
celé subkultury. Tato strategie by mohla být způsobem, jak by se z diskreditovaného
skinheada stal diskreditovatelný (Goffman, 2003) a funguje i bez vědomí skinheada.
Většinová společnost ho tedy nekategorizuje jako skinheada a on je diskreditovatelný až
v případě, že své stigma přizná. Je proto logické, že se mezi skinheady objevil názor, že
žádné předsudky vůči skinheads v současné době nejsou či že se situace zlepšila natolik, že
je ani nepociťují. Nakonec bych se ráda zamyslela nad tím, zda pomalu nedochází k tomu,
že se apolitičtí skinheads pomalu přestávají vymezovat vůči mainstreamu, ale začínají se
vymezovat vůči levicovým proudům skinheads či vůči levici (jako například ANTIFA) jako
celku. Jejich subkulturní styl přestává většinovou společnost šokovat nebo dokonce není
rozpoznán (srov. Novotná, 2013), zatímco provokace, kterou apolitičtí skinheads používají
v rámci vyjednávání statusu v rámci subkultury, stále šokuje a ukazuje přímé vymezování
se vůči levicovým proudům.
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PŘÍLOHY

Obr. 1. Vzhled skinheada z 90. let, který se v současné době vyskytuje také, ale mezi
apolitickými

skinheady

je

považován

https://www.pinterest.com.au/pin/543246773793280008/)
56

za

„buranský“.

(zdroj:

Obr. 2. Příklad vzhledu typického apolitického skinheada. (Zdroj: archiv autorky)
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