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Úvod
Dospívání je fenomén, který je neodmyslitelnou částí lidského života. Je
poznamenán a protkán mnoha změnami. Lidský jedinec se v tomto období mění po
všech stránkách a klade vysoké nároky jak na sebe, tak na své okolí. Důkazem toho,
že dospívání nemusí být vždy jednoduché a že problémy s ním spojené nejsou pouze
otázkou současné generace a jejího životního stylu, je například hnutí Sturm und
Drang, jež bylo myšlenkovým základem pro vzpouru mladé generace proti tehdejším
konvencím.
K nejvýraznějším změnám, ke kterým u mládeže dochází, jsou změny v nitru
každého mladého člověka. Tyto změny jsou zcela zásadní. V rámci takovýchto změn
pak můžeme hovořit o tvorbě samostatného dospělého člověka, jenž je jejich
výsledkem.
Tyto změny vznikají právě na základě dospívání. Hovoříme o socializaci.
V této době si mládež tvoří svoje vlastní hodnoty, ze kterých pak ve svém životě
bude vycházet. Tento proces utváření hodnot však často provází konflikt. Mládež
a jedinec, aby mohl říci co je, musí říci, co není. Proto často dochází v období
puberty ke zpochybnění autority rodičů a konfliktu s jejich hodnotami. Dochází
k otevřené vzpouře proti starému řádu proto, aby mohl být vytvořen řád nový.
Protože mladý člověk v tomto období potřebuje jistou formu opory, zapojuje se
při volbě alternativního životního stylu do vrstevnických skupin, ve kterých může
své hodnoty sdílet s ostatními jejími členy, dále rozvíjet a zároveň se utvrzovat ve
správnosti svého jednání.
V této práci bych se ráda zaměřila na problematiku právě kontrastní
identifikace mládeže. Ráda bych se věnovala alternativnímu životnímu stylu, stejně
jako motivům pro volbu kontrastní identifikace mládeže skrze životní styl. Ten má
mnoho forem definic, stejně jako pojmy „mládež“ či „zdravý životní styl“. Zaměřila
bych se taky ráda na vybrané subkultury mládeže, které jsou pak těmi konkrétními
institucemi „alternativní socializace“. Z důvodu rozsahu této studie přitom nemohu
pojmout všechny typy subkultur, ale zaměřím se především na subkultury spjaté
s Českou republikou.
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Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat jednotlivé subkultury
mládeže a jejich životní styl. Mezi dílčí cíle patří nalezení vazby mezi specifickým
životním stylem, reprezentovaným subkulturou, a sebeidentifikací vyhraněním se
(zejména vůči rodičům). Dále pak porovnat kontrastní sebeidentifikaci mládeže se
situací v rodině a subkulturu mládeže jako alternativu životního stylu rodiny jedince.
Dalším dílčím cílem je zjištění schopnosti jedince odlišit životní styl subkultury
mládeže od životního stylu rodiny a porovnání hodnotové orientace členů
a „nečlenů“ subkultur mládeže.
Svou práci jsem rozdělila do dvou základních kapitol – teoretické a empirické.
V teoretické části bych se ráda nejprve věnovala zmíněným definičním problémům,
dále pak charakteristice a typologii současné mládeže a jejímu vývoji v rámci rodiny
i mimo ni. Skrze tento vývoj se analogicky dostanu k volnému času mládeže,
alternativnímu životnímu stylu a jednotlivým subkulturám mládeže. V druhé části
bych se pak ráda věnovala empirickému výzkumu, který formou dotazníkového
průzkumu mezi mládeží Olomouckého kraje ověří mé cíle práce a hypotézy. Ty jsou
pak uvedeny v kapitole 2.1.
V práci jsem využila strukturálně-funkcionální a monografickou metodu.
Mimo to jsem při psaní čerpala z řady odborných publikací na příslušné téma včetně
internetových zdrojů, i těch zahraničních. Zde se mi osvědčily zejména publikace na
téma subkultur. Ty totiž často vznikaly mimo území ČR a postupem času sem byly
undergroundem importovány. Proto zde existuje pouze málo odborných publikací na
toto téma.
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1 Teoretická část
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1.1 Životní styl
V následující kapitole se budeme věnovat problematice životního stylu,
zejména pak otázce definice, jelikož jak se ukazuje, přesně říci co je tímto pojmem
myšleno, může být dosti obtížné, a dále pak typologizaci a vztahu životního stylu
k tématu práce, tedy spojení životního stylu na úrovni mládež-rodina, který nám
poskytne východisko v hledání odpovědí na cíle této práce.

1.1.1 Identifikace pojmu životní styl
Existuje mnoho pohledů na životní styl (popř. „lifestyle“)1. Správně bychom
tedy předpokládali absenci jednotné, koherentní definice tohoto pojmu. Tu skutečně
nenalezneme. Přitom však musíme vyjít z pevně dané charakteristiky tohoto pojmu,
pokud mají být výsledky práce přesné. Jinými slovy existuje několik základních
důvodů k tomu, proč se identifikací pojmu „životní styl“ zabývat:



Potřeba stanovení „mantinelů“ pojmu (co termín zahrnuje a co
nezahrnuje) nezbytných pro následnou práci s ním



Životní styl je obsahově rozsáhlá oblast už na první pohled, spojující
témata, která na první pohled spolu příliš nesouvisí



Životní styl je výraz běžně užívaný v každodenním životě a jeho význam
se

v běžném

podvědomí

liší

od

oblasti

vědeckého

zkoumání

(v empirickém zkoumání životního stylu se pak do určité míry pojetí
vědecké a obecné střetávají)


Životní styl má v běžném podvědomí celou řadu asociací, souvislostí
a představ, váže se na módu, odívání, zdraví a pohyb, bydlení, ekologické
chování, konzumní chování, odlišnosti minority od majority apod.
(Duffková, J.; Urban, L.; Dubský, J., Sociologie životního stylu, 2008,
s. 51).

1

V textu se budu držet českého ekvivalentu tohoto termínu.
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Vše, co je spojeno s životem člověka, musí nutně zajímat široké spektrum
vědců, respektive většinu vědních disciplín. Životní styl proto můžeme označit jako
termín multidisciplinární, respektive interdisciplinární. Interdisciplinarita zde
znamená, že nelze problematiku životního stylu uchopit a zkoumat pouze z pohledu
jediné vědy. Při interdicsciplinární spolupráci v rámci určitého termínu pak často
dochází k tomu, že se etabluje skupina věd či dokonce jedna věda, která začne plnit
funkci „koordinátora“. V případě životního stylu tuto funkci plní sociologie, která
nejlépe odpovídá jeho požadavkům. Těmi mohou být potřeba odpovědi na
rozmanitost jevů, procesů, a vztahů různého druhu, typu původu či zařazení,
komplexnost přístupu včetně jistého nadhledu, kombinaci abstraktního i konkrétního
hlediska (tedy kombinaci teoretického i empirického přístupu) či operace s jevy,
které nepatří do předmětu zájmu žádné vědy (Duffková, J.; Urban, L.; Dubský, J.,
Sociologie životního stylu, 2008, s. 52-53). Můžeme tak sumarizovat, že do
kategorie životního stylu dle J. Duffkové, L. Urbana a J. Dubského (2008) spadají
termíny jako „životní projevy“, „životní zvyklosti“, „formy života“, „životní
praktiky“, „chování“ a „jednání“, přičemž jádrem zmíněné problematiky jsou
především termíny „činnosti“ a „vztahy“. Autoři se tak pokusili definovat životní styl
na základě dynamických procesů, které lze v mezilidských vztazích nalézt. Zároveň
upozorňují na chaos v používání terminologické triády životní způsob-životní stylživotní sloh (Duffková, J.; Urban, L.; Dubský, J., Sociologie životního stylu, 2008,
s. 65-66). Terminologickou triádu tak můžeme mimo jiné chápat jako synonyma
nebo je rozlišovat dle obsahové diference.
Opačný postoj zaujímá například Blahoslav Kraus v knize Základy sociální
pedagogiky (2008). Zde jsou termíny „životní způsob“ a „životní styl“ jasně
odlišeny. Dle B. Krause chápeme životní způsob jako pojem vztahovaný k větším
sociálním celkům, typický charakteristickým projevem národů či států, popř. regionů
nebo dokonce světadílů (např. životní způsob občanů USA, obyvatel zemí Severní
Evropy, apod.). Kraus zároveň upozorňuje, že důležitým kritériem pro určitý typ
životního způsobu je náboženství. Životním způsobem tak někdy rozumíme soubor
podstatných rysů, které vyjadřují chování sociálních skupin či činnost národů v rámci
určitých společenských podmínek. Naopak životní styl lze vymezit jako individuální
optimální uspořádání životních forem do podoby harmonického celku vyznačujícím
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se širokým komplexem činností a s nimi spjatých postojů, norem hodnot návyků
majících trvalý ráz a jsouc pro každého individuálně specifické. Životní styl tak je
zasazen do širšího společenského kontextu. Ovlivňuje jej historický vývoj, tradice
a kulturní a ekonomická úroveň společnosti (Kraus, B., Základy sociální pedagogiky,
2008, s. 166-167). Jeho charakteristikami jsou: kognitivní hodnocení sebe samého
a své postavení ve světě, způsob prožívání, vztah k práci a k pohybové aktivitě,
zvládání sociální interakce a ego úroveň (Kraus, B. a kol, Člověk – prostředí –
výchova: k otázkám sociální pedagogiky, 2001, s. 153-154).
Výše zmíněné vymezení kategorie životního stylu je však velmi rozsáhlé. Užší
definici můžeme nalézt ve Velkém sociologickém slovníku (1996). Životním stylem
tu můžeme chápat „strukturovaný souhrn životních zvyků, obyčejů, resp.
akceptovaných norem, nalézajících svůj výraz v interakci, v hmotném, věcném
prostředí, v prostorovém chování a v celkové stylizaci. Předpokládá se, že s.ž. [styl
života – pozn. aut.] nějakým způsobem vyjadřuje i hodnoty a zájmy jedince, skupiny
či společnosti vůbec“ (Maříková, H.; Petrusek, M.; Vodáková, A. a kol., Velký
sociologický slovník, 1996, s. v. Styl životní). Dle mého názoru je tato definice
přijatelnější, výše zmíněné jsou samotné obtížně uchopitelné jako operační definice
konceptu „životní styl“ (Cashman, G., What Causes War? An Introduction to
Theories of International Conflict, 2000, s. 1-13). S tímto názorem by se však dalo
polemizovat. Tato polemika je patrná i ve zmíněném Velkém sociologickém slovníku,
kde je upozorněno na problémy spojené s operacionalizací zmíněného pojmu
(Maříková, H.; Petrusek, M.; Vodáková, A. a kol., Velký sociologický slovník 1996,
s. v. Styl životní). S touto definicí pracují např. autoři P. Sak a K. Saková v knize
Mládež na křižovatce (2004), kde je pracováno zejména s životním stylem ve vztahu
k hodnotové orientaci žáků při procesu dospívání.
Zmíněné definice pojmu životní styl samozřejmě nejsou jediné. Existuje
mnoho dalších rozlišení toho, co životní styl (případně životní způsob či životní sloh)
znamená, jako například v knize Sociologie životního způsobu (Kubátová, 2010), kde
je definován velmi minimalisticky jako „vnitřní jednota tíhnoucí k jednolitému
a průkaznému vyjádření“ (Kubátová, H., Sociologie životního způsobu, 2010, s. 14).
Mezi základní pravidla operačních definic patří, že tyto by měly být krátké, nicméně
by na druhou stranu měly zahrnovat pouze námi myšlený koncept. V tomto případě
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však definice balancuje na hraně použitelnosti, jelikož je až příliš obecná a nemá
příliš velkou výpovědní hodnotu, zároveň bych si však netroufla tvrdit, že je
principiálně chybná. Mnou zvolená definice v této práci je tak dozajista jednou z více
možných alternativ.
Mohli bychom tak shrnout, že pojem životní styl označuje jak individuální, tak
kolektivní výraz pro vymezení pozice ve sféře sociálního chování. Tato pozice je
dána stylem oblékání, stravování, práce, trávení volného času, atd. Tyto činnosti,
stejně jako životní styl samotný jsou relativně otevřené změnám v pokročilých
společnostech, ve kterých se lidé rychleji adaptují na nové podmínky a zájmy
(www.rss.archives.ceu.hu). Jedná se tak o sadu rozhodovacích činností definovaných
(vymezených) reálnými možnostmi každého jedince, kde je výběr nejdůležitější
proměnná.

1.1.2 Typologizace životního stylu
Následující kapitolu věnuji klasifikaci životního stylu, resp. životních stylů.
Vycházím zde z klasifikace Bernarda Cathelata, přesto je však dopředu třeba uvést,
že typologizace životního stylu má sloužit v této práci mimo jiné k uvedení do
kontextu dané problematiky.
V rámci kategorie životního stylu rozeznáváme dva základní druhy typologií –
typologie zprostředkující a typologie přímé. První zmíněné se netýkají přímo
životního stylu jako takového, ale nějakého jiného „objektu“, který se může
životního stylu týkat i okrajově a skrze něj hledají souvislosti a budují klasifikaci
(např. typologie hodnotových orientací, osobností nebo typologie trávení volného
času). Přímé typologie pak usilují o vymezení klasifikace životního stylu jako celku
či na základě množství charakteristických momentů (Duffková, J.; Urban, L.;
Dubský, J., Sociologie životního stylu, 2008, s. 130-131). Dle francouzského
sociologa Bernarda Cathelata rozeznáváme následující kategorie v typologii
životního stylu:



Podnikavec – vše se točí okolo práce-zaměstnání; často využívá
moderních předmětů a prostředků; ze spotřebního zboží preferuje
12

originálních značek; jeví zájem o aktuální informace o čemkoli (spíše ale
praktického zaměření, tj. využitelné).


Utilitarista – jeho preferencemi jsou domov, tradice a rodina; je
pragmatický

v kulturních

zájmech;

konzervativní,

materialistický

a regionalistický; jako spotřebitel je opatrný; věří také informacím od
autorit.


Ideál – přáním ideála je klidný a pokojný život, pohodlné bydlení,
dostatek volného času; pociťuje sebeuspokojení a vnímá velmi malý pocit
solidárnosti s ostatními; s oblibou a rád vyhledává „dobré nákupy“;
vyhledává informace s praktickým efektem.



Anarchista – má rád osobní život; bývá proměnlivý a asociální; je též
pesimistickým ironickým pozorovatelem; hlásí se ke kontra-konzumní
orientaci a ke kulturnímu undergroundu; nemá rád knihy a kino; jeví
zájem o intelektuálskou kulturu a fantazii.



Prospěchář-zbohatlík – charakterizuje jej „parazitní“ životní styl;
preferuje volný čas, dovolenou, narcistické sporty; usiluje o maximum
osobního prospěchu bez jakýchkoli sociálních ohledů, bývá fascinován
science-fiction a fantaskní kulturou; hledá informace ve všech
masmédiích; nečte a nemá rád knihy, ale tvořivostí publicistiky je
nadšený; jeho spotřeba je provokativní a orientovaná na nadstandard,
nakupuje nejspíše v luxusních obchodech.



harlekýn sociálního divadla – sleduje svoji existenci, stále potvrzuje svou
identitu;

má

zálibu

v počítačových

hrách;

hledá

audiovizuální

a emocionální informace; má rád fantaskno a šokování; v případě
pomíjivé módy je částečným exhibicionistou (Duffková, J.; Urban, L.;
Dubský, J., Sociologie životního stylu, 2008, s. 179-180).
Existuje samozřejmě mnoho dalších, ať už přímých či zprostředkujících
typologií, kterých se lze držet. I B. Cathelat vytvořil několik variant své typologie.
Výše zmíněnou použil při analýze francouzského životního stylu v letech 1960-1990
v aplikaci Socio-Styles-Système. Alternativní a zároveň jednodušší dělení pak může
být:
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Životní styl s náplní studia – provozují jej všichni, kteří často čtou či
chodí do divadla, jezdí na výlety za poznáním, pravidelně sledují televizi,
přičemž do stále nového poznávání je motivuje zvědavost.



Životní styl s nejvyšší hodnotou hraní – tato kategorie je obdobou
bývalého slavení; během roku je možné hrát či slavit každý den; tento typ
je preferován zejména sportovci či sportovními fanoušky, popř. hráči
různých her a návštěvníky zábavních podniků.



Životní styl s rozjímáním – lze provozovat o samotě nebo v komunitě;
nejčastěji se jedná o samotáře, kteří nikdy netráví volný čas s rodinou
(Havlík, R.; Halászová, V.; Prokop, J., Kapitoly ze sociologie výchovy,
1996, s. 74-80).

Tato typologie je mnohem užší, odpovídá stylům v pořadí: práce, hra,
rozjímání. Odpovídá četností výskytu trávení volného času v České republice.
Částečně také odráží souvislost s oceňováním nebo zavrhováním určitých hodnot
v minulých staletích tak, jak se uchovaly v různých subkulturách české společnosti.
Je možné se také setkat s následujícím dělením životního stylu:



Pracovně orientovaný životní styl – smyslem života je v tomto případě
profesionální činnost a volný čas je zbytkovou kategorií sloužící
k odpočinku, rekreaci a zotavení.



Hedonistický životní styl – vyznačuje se přesunem životních zájmů do
oblasti volného času, rodiny a soukromí; práce je nutná k užívání
vlastního volného času.



Celistvý životní styl – snaží se omezit oddělení životních oblastí práce
a volného času (Kraus, B. a kol., Člověk – prostředí – výchova:
k otázkám sociální pedagogiky, 2001, s. 154-155).

Logicky lze odvodit, že se typologie životních stylů v čase mění, a to nejen
zjištěným podílem zastoupení příznivců daných kategorií v realitě, ale také existencí
jednotlivých (konkrétních) typů životních stylů. Některé kategorie v čase nepřetrvají
a charakterizují tak jen některá období a jsou nahrazeny kategorie aktuální. Velkým
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předělem a dobrým příkladem v tomto směru může být rok 1989 v Československu
(Duffková, J.; Urban, L.; Dubský, J., Sociologie životního stylu, 2008, s. 130-137).
Zmíněné typologie nám také napovídají, že mohou být vystaveny velmi podobně (viz
druhá a třetí), ale i naprosto odlišně (viz první a druhá, resp. první a třetí typologie).
Celá tato problematika se odvíjí již od definic. Ty, jak jsme viděli, mohou být velmi
odlišné, proto následně nelze předpokládat existenci jednotné typologie.

1.1.3 Zdravý životní styl
V souvislosti s ovlivňováním způsobu života člověka se v poslední době často
mluví o zdravém životním stylu jako reakci na nepříznivý stav světového
obyvatelstva, především v rozvinutých státech, na informační explozi, působení
masmédií a současně na stav životního prostředí a na všechny negativní faktory, jenž
vědecký pokrok a civilizační rozvoj přinesl. Žít zdravě pak znamená neohrozit zdraví
vlastní ani zdraví našich blízkých, přičemž musí existovat vůle změnit hodnotové
priority a pořadí hodnot populace skrze několik základních faktorů:



Životní rytmus – vhodný poměr pracovní činnosti a odpočinku,
fyzické a psychické zátěže, přiměřené množství spánku.



Pohybový režim – pravidelný pohyb, přiměřená fyzická námaha.



Duševní aktivita – rozvoj kulturních zájmů, další vzdělávání,
respektování zásad duševní hygieny, odreagování se od každodenního
napětí.



Životospráva a racionální výživa – vhodný stravovací režim, který
slouží k zachování zdraví a tělesné i duševní výkonnosti.



Zvládání náročných životních situací – schopnost řešit konflikty,
zvládat stresové situace, překonávat frustrace. (Kraus, B., Základy
sociální pedagogiky, 2008, s. 170).

Pěstovat zdravý životní styl pak také znamená rozvíjet tělesné, psychické
a duchovní kultury osobnosti:
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Tělesná kultura osobnosti – zahrnuje rozvoj dovedností a návyků osobní
hygieny, životosprávy, stravovacích zvyklostí, ovládání touhy po
škodlivých požitcích, jako jsou drogy, kouření, alkohol, a samozřejmě
přiměřený aktivní pohyb, podle zásady „vytrvalost pro srdce, pružnost pro
páteř“.



Psychická kultura osobnosti – je složitým komplexem kvalit, které se
konkretizují do žádoucích rysů, stylů, do socializovaných potřeb
a hodnotových orientací. V naší době se klade důraz na odpovědnost,
uvážlivost, sebeovládání, poznávací dychtivost, prosociální orientaci,
reflexi a sebereflexi, umění v efektivitě se učit, být tvořivý a sociálně
zdatný.



Duchovní kultura osobnosti – je často redukována jen na estetické,
literární a vědecké zájmy a realizační dovednosti, ale v plné šíři zahrnuje
především mravní vyspělost osobnosti, citlivost svědomí a smysl pro
duchovní dimenzi bytí (Smékal, V., Kulturně etické a psychologické
souvislosti výchovy ke zdravému způsobu života, 1997, s. 33-36).

1.1.4 Životní styl a rodina
Vyjdeme-li ze sociologického pojetí, pak můžeme chápat rodinu jako skupinu
osob, které jsou vzájemně propojeny příbuzenskými vztahy, ve kterých mají dospělí
odpovědnost za výchovu dětí. Příbuzenství je vztah mezi jedinci vznikající buďto
sňatkem, anebo pokrevními vazbami v linii otcovské či mateřské. Konečně
manželství lze shrnout jako sociálně akceptovaný a posvěcený sexuální svazek, jehož
členy jsou dva dospělí jedinci (Giddens, A., Sociologie, 1999, s. 156-157). Spolu
s kariérou rodina patří mezi dvě základní oblasti lidského života (www.rodiny.cz).
Dle průzkumů pak také touha po životu ve spokojené rodině vede v žebříčku
hodnotových preferencí (Prudký, L., Hodnoty a normy v české společnosti – stav
a vývoj v posledních letech, 2004, s. 18). Na následujících řádcích se pokusím
ukázat, jaký vliv má rodina na životní styl, potažmo na děti a mládež.
Rodina je mimo jiné instituce tradiční. Tradičním v tom smyslu, že k sobě
poutá určitou skupinu osob, jejich obdobu můžeme najít v každé známé kultuře.
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V takových skupinách pak vznikají základní charakteristiky našeho duševního
života. Rodina se tak stává základní socializační institucí, kterou známe. Je to její
primární funkce. Od narození dítěte ovlivňuje vývoj jedince, pomáhá vytvářet citové
vazby. Ty mají pak dlouhodobý vliv a zapisují se trvale do duševního života dítěte.
Dítě si utváří základní stupnici hodnot, jejichž prostřednictvím se připravuje na
společenský život. Je třeba zmínit, že socializační funkce jsou velmi široké. Zaprvé
to je uspokojování biologických potřeb dítěte, zajištění příznivých podmínek pro
jeho růst či příprava na dané role a vzorce jednání. Z takového základu se pak rozvíjí
vědomě

řízená

výchova

–

utváření

návyků,

sebekontrola,

učení,

přijetí

disciplinovaných forem jednání, očekávání odměn či trestů apod. Tím se právě
v rodinném kruhu kladou základy výchovy mimo rodinu (Jedlička, R. a kol, Děti
a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních
krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí, 2004, s. 38).
Jak již bylo řečeno výše, v životním stylu dochází v průběhu doby k, mnohdy
významným, změnám. Stejně tak tomu je i v případě životního stylu rodiny. Změnu
politického režimu na konci roku 1989 a přechod k demokracii (Dvořáková, V.;
Kunc, J., O přechodech k demokracii, 1994, s. 12-35) ze socialistického politického
režimu doprovázela i změna životního stylu v rámci české rodiny. Výraznou změnu
v tomto ohledu prodělaly spotřebitelské návyky.
„Homo consumens“ (konzumní člověk) je termín, který byl poprvé definován
sociálním psychologem Erichem Frommem. Fromm se snažil vystihnout současný
stav člověka, jehož charakterizuje touha po materiální i duševně-duchovní spotřebě.
Spotřeba k životu, životnímu stylu a rodině neodmyslitelně patří. Je prostředkem
k dosažení něčeho a v současných rodinách se často stává i cílem života (v takovém
případě hovoříme o „spotřebitelství“). Spotřebitelský (konzumní) životní styl ve své
úplné formě je pro rodinu (zejména pak pro rodiče jako primární nositele životního
stylu) specifickým životním stylem, jehož základní hodnotou je orientace na
konzum, který je hlavní náplní života a poznamenává všechny jeho oblasti. V tomto
životním stylu se rodina orientuje na potřeby, které je možné naplnit zbožím.
Postupně se pak na úroveň zboží dostávají i ty hodnoty a potřeby, které původně
s konzumem a spotřebou neměly nic společného – například duchovní a mezilidské
vztahy, včetně vztahů rodinných. Člověk potom koupí bestseller ne proto, aby jej
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přečetl, ale proto, aby jej vlastnil (Duffková, J.; Urban, L.; Dubský, J., Sociologie
životního stylu, 2008, s. 94 a 185-186). Skutečné potřeby jsou tak v rámci rodiny
nahrazovány potřebami umělými.
Za posledních 20 let se spotřební styl života velmi rozmohl a stal se
neoddiskutovatelnou součástí českých rodin. Spolu s ním však vzrostlo jejich
zadlužení a vznikl tak faktor, který má na rodinu výrazně negativní vliv, což se
promítlo na její interní fungování. Situace dnes došla až tak daleko, že české
domácnosti dohromady dluží okolo jednoho bilionu korun. Nejvíce je tento problém
vidět na statistice, která říká, že relativní zadluženost rodin stoupla mezi lety
2000-2008 z 13% na 49.6% (www.czso.cz).
V současné době mluvíme často o rodině postmoderní. Ta má na vývoj
mládeže zásadní dopad, značně odlišný než jak tomu bylo dříve. Současná rodina se
sice rodině tradiční podobá. Jak rodina postmoderní, tak rodina tradiční jsou založené
na biologické a sociální reprodukci. V postmoderní rodině však vztahy nemají
takovou hodnotu, jak tomu bylo dříve. Postmoderní rodina tak může být
identifikována jako rodina s hodnotovou diskontinuitou mezi rodiči a dětmi, plynoucí
z větší hodnotové závislosti dětí a mládeže (tedy dospívajících jedinců) na
masmédiích nežli na rodičích, zvyšující se latentní nestabilita v párovém životě, jež
se odráží ve vzestupu rozvodovosti a nesezdaného soužití a „demolice“ rodiny
nukleárního typu liberalizací žen. K proměně rodiny dochází navíc v tom smyslu, že
dítě je často pociťováno jako element brzdící individualizaci. Rodiny jsou následně
mnohem menší, dítě je nákladnější. Po materiální stránce se předpokládá, „že rodina
opatří dítěti to nejlepší: rozdíly v nákladech na dítě dnes a před dvěma či třemi
generacemi odpovídají zhruba rozdílu mezi cenou té nejobligatornější hračky: kdysi
to byl dřevěný houpací kůň, dnes je to horské kolo s přehazkou [sic] Shimano. To
první udělal šikovný táta za odpoledne, na to druhé padne průměrná měsíční mzda“
(Možný, I., Sociologie rodiny, 2002, s. 200-207). Současnou rodinu tak můžeme
chápat jako instituci propojenou s rodinou tradiční, jež se však v mnoha ohledech
odlišuje. Mládež se ocitá v odlišných situacích, na které reaguje jinak než dříve.
Kontrastní sebeidentifikace a členství v různých subkulturách mládeže toho je
dobrým důkazem. Nepokouším se přitom tvrdit, že tento fenomén dříve neexistoval,
avšak současnost ukazuje, že se s ním střetáváme v mnohem větším měřítku. Homo
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consumens, člověk, kterého mládež vidí ve starší generaci, svých rodičích, není viděn
jako jedinec žijící plnohodnotným životem. Mládež se proto takový plnohodnotný
život hledá jinde, často v rámci svých vrstevnických (neformálních) skupin. Dochází
tak k hledání alternativního životního stylu.

1.2 Mládež
Jeden z úhlů pohledu na dospívající děti může být jako na jedince mající obavy
opustit dětství, mládež má pak své oči upřené na dospělosti (Flexner, W.,
Adolescence, 2004, s. 1). V tomto smyslu lze chápat mládež jako přechodné, ne
zcela přesně vymezené období mezi dětstvím a dospělostí, kde se jedinec zbavuje své
závislosti a stává relativně nezávislý. Avšak abychom pojmu lépe rozuměli, je třeba
jej nejprve definovat.

1.3 Mládež z hlediska vývojově psychologického
Problematikou vývoje mládeže (a lidského vývoje obecně) se zabývali
a zabývají přední světoví psychologové. Pro tuto práci jsou relevantními autory
z hlediska vývojových teorií zejména Erik Erikson a Jean Piaget. Na vývoj mládeže
je přitom kladen značný důraz při periodizaci utváření osobnosti jako na období
formování klíčových faktorů podílejících se na probíhajících změnách u člověka.
Dle E. Eriksona existuje osm vývojových fází člověka. Ten byl zformován
v model, který se nazývá bio-psycho-sociální teorie či Eriksonův model vývoje
jedince. Erikson se domníval, že ve všech lidech existuje jakýsi psychologický
princip, který je z genetického hlediska nevyhnutelný ve snaze tvarovat vývoj
člověka. Erikson velmi úzce navazuje na S. Freuda, když říká, že Freud věděl, „…že
člověk při budování teorií sestavuje svůj obraz světa tak, aby spojoval to, co ví, s tím,
co potřebuje, aby z toho všeho (protože musí žít, když studuje) vytvořil životní cíl“
(Erikson, E., Dětství a společnost, 2002, s. 375). Problematiky adolescence se pak
nejvíce týká 5. etapa jeho modelu, charakterizována střetem identity s konfuzí rolí.
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Etapa střetu identity s konfuzí rolí je dle Eriksona charakteristická větší či
menší mírou zpochybnění veškeré neměnnosti a veškeré kontinuity, na něž dříve
jedinec spoléhal, a to v důsledku rychlosti fyzického růstu a v důsledku pohlavní
zralosti – nově se objevivšího faktoru. V tomto období se tak objevuje nebezpečí
difuznosti. Proto ve snaze udržet svou integritu občas dochází k nadměrné
identifikaci mládeže s „hrdiny“ různých part a skupin, a to do té míry, že úplně ztrácí
svou identitu (Erikson, E., Dětství a společnost, 2002, s. 238). Mladiství si tak tímto
vzájemně pomáhají ve zvládání nových situací utvářením vlastních skupin
a vyhraněním se od ostatních.2
Psychoanalýzu a klinickou psychologii Eriksona, respektive Freuda, která vidí
v citovosti pouze proces opakování či analogie s minulostí (znovuoživení
oidipovského komplexu, narcismu, atd.) pak reviduje J. Piaget. Ten upozorňuje na
nebezpečí „ztráty totožnosti“ (Erikson) a poukazuje na úlohu konkrétní autonomie
dítěte a úlohu poznávacích konstrukcí, na kterých se formují nové hodnoty. Ty
poskytují adolescentovi nové možnosti. Dospívající se odlišuje od dítěte poprvé
v tom, že je schopen konstruovat teorie a přemýšlet o volbě životní dráhy, která by
jemu samému odpovídala a umožnila mu uspokojit jeho potřeby (Piaget, J.;
Inhelderová, B., Psychológia dieťaťa, 1997, s. 129-135). Duševní vývoj je tak pro
Piageta souborem několika konstrukcí, které jedinec nejprve rekonstruuje a pak
překračuje.

1.3.1 Charakteristika současné mládeže
Již před 50 lety byly pro mládež stanoveny následující psychologické
charakteristiky: iniciativnost, snaha překonávat překážky, sebedůvěra, ctižádost,
snaha po sebeuplatnění, schopnost vidět nově to, co starší generace nechápe,
kontrastní chování na styl života starších generací3, odpor proti předsudkům,
přežitkům, tuposti a dogmatismu, ale i zaměření do budoucnosti a romantičnost.
Odlišná interpretace si pak všímá například toho, že dospívající lidé zaměřují svůj
2

Vztah jedince a prostředí ve všech jeho rovinách je z důvodu lepší přehlednosti znázorněno v příloze
uvedené v 6. kapitole této práce.
3
Zde je kontrastní styl života mládeže jednou z jejích základních charakteristik.
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život a životní styl pro daný okamžik, projevují zájem o krátkodobou módu, druh
hudby, atraktivní vzhled, originální účes, různé oděvní doplňky, atd., přičemž se
snaží omezit jakékoliv zasahování dospělých, prevenci či pedagogizaci (Smolík, J.,
Subkultury mládeže, 2010, s. 19).
Dle Sociologického slovníku je rozuměna mládeží fáze „životního cyklu mezi
dětstvím a dospělostí charakterizovaná dokončováním fyzických změn organismu
započatých v pubertě, přípravou na převzetí rolí dospělého, odpoutáváním od
primární rodiny, hledáním nových autorit a konkrétnější přípravou na budoucí
povolání“ (Jandourek, J., Sociologický slovník, 2001, s. v. mládí). Můžeme tak vidět,
že ani zde není mládež jasně vymezenou kategorií z hlediska věkového ohraničení.
Jednoduše charakterizovat mládež 21. století je tak poměrně obtížný úkol.
Svou roli zde sehrává i tzv. „kult mládí“. Ten má vliv na skutečnost, že se mezi
mládež počítají i osoby, jež by před několika desítkami let do této kategorie
rozhodně nepatřily. Mluvíme tak o pluralizaci věku mládeže. Za konec tohoto věku
je udáván i věk 32 let (Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 19-20).
Dle Sociologického slovníku chápeme mládež jako sociální skupinu, která je
„tvořená lidmi ve věku přibližně od 15 do 25 let, kteří již ve společnosti neplní role
dětí, avšak společnost jim ještě nepřiznává role dospělých. Má charakteristický
způsob chování a myšlení, jiný systém vzorů, norem a hodnot. Každá generace
mládeže reprodukuje některé kulturní hodnoty dané společnosti, jiné odmítá a vytváří
nové. Proto vzniká v průběhu socializace mládeže určité napětí, vyvolané její větší
schopností prosazovat nové věci, ale menší ochotou společnosti tyto změny připustit“
(Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J., Pedagogický slovník, 2003, s. v. mládež).
Je tak zřejmé, že společnou definici lze jen těžko hledat. Tento problém je
spojen i s množství oborů, které se mládeží jako takovou zabývají (zmiňme
pedagogy, psychology, sociology, kriminology, atd.). Pokud bychom však
k problému

přistoupili

z hlediska

sociálně-psychologického,

lze

kategorie

pubescence a adolescence, tedy kategorie s pojmem mládež úzce spojené, snáze
identifikovat. Začátek pubescence, která je obvykle definována věkovým rozpětím
11-15 let, můžeme hledat v nabyté plné reprodukční schopnosti, konec adolescence,
vymezené mezi 15-22 lety života, pak jako dosažení osobní autonomie. Druhé
zmíněné provází existence vrstevnických skupin. Ty se svou dynamikou stávají
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unikátním a nezastupitelným výchovným činitelem. Vrstevnické skupiny jsou
dobrovolné, bez přímé kontroly dospělých, především rodičů, kontrolované
vrstevníky a také orientované většinou na volnočasové aktivity. Mají pak významný
vliv na socializaci jedinců (Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 20-21). Svou
autonomii pak mohou reflektovat v existenci jednotlivých subkultur.
Mládeží tedy můžeme rozumět vše výše zmíněné. Dle mého je nezbytné
nevnímat mládež jako přesně ohraničenou kategorii. Vývoj individua je pro každého
jiný, specifický. Jak již bylo řečeno, jedná se o proces biologických a fyziologických
změn, změn psychických a konečně změn sociálních, jehož cílem je relativní
nezávislost lidského jedince, který se však v tomto období může střetnout s mnoha,
často významnými problémy.

1.3.2 Sociální zrání mládeže
Člověk se nestane člověkem samotným narozením, ale jakožto tvor
definovaný jako společenský se jedinec stává člověkem osvojováním si společenské
podstaty. To se logicky zejména týká mládeže. Individuum zraje nejprve prenatálně,
po narození dochází k mimořádné dynamice biologického vývoje, ke které se přidává
psychický a duševní vývoj. Ten je provázen vývojem sociálním. Jedinec postupem
času v řadě společenských rolích přestává být objektem společenské péče a stává se
společenským subjektem. Takovýto proces změn osobnosti společenské nazýváme
„sociální zrání“. Mohli bychom jej definovat jako proces vývojových změn
v chování a postojích, které je schopen vůči daným sociálním stimulům zaujmout
mladý člověk v určitém věku své přípravy. Sociální zrání tak je dle P. Saka „proces
vývojových změn jedince, který probíhá pod tlakem měnící se sociální pozice a rolí,
vedoucí k postupné proměně objektu společenské péče ve společenský subjekt.
Sociální zrání probíhá ve dvou základních rovinách, v oblasti vědomí a v rovině
osvojování si sociální kompetence. Důsledkem vývojových změn ve vědomí
a v sociální kompetenci jsou proměny sociálního chování od elementárních aktů až
po životní styl“(Sak, P., Proměny české mládeže, 2000, s. 35).
Sociální zrání mládeže je z našeho pohledu velmi důležité v tom smyslu, že si
jedinci

vybírají

individuálně

a

specificky
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ze

svého

sociálního

pole

(a zprostředkovaně tak ze společnosti) – hodnoty, ideje, vzorce chování, sociální
normy a sociální postoje. Z těchto aspektů pak utváří systém platný pro své myšlení
a chování. Integrovanou kategorií sociálního zrání je pak životní styl. Do něj se
promítají všechny ostatní prvky a procesy sociálního zrání. Životní styl tak je jeho
nezastupitelným katalyzátorem a v této souvislosti o něm mluvíme jako o základu
celoživotního stylu, který se s dalším vývojem jedince v průběhu jeho jednotlivých
vývojových etap dále modifikuje (Sak, P., Proměny české mládeže, 2000, s. 36-46).
Dítě je tak sociálním zráním od začátku přeměňováno v informovanou bytost
a je motivováno k tomu, aby dosáhlo určité míry kooperace (sounáležitosti)
a spolupráce s ostatními lidmi a zároveň nabývá smysl pro to, kým je a kam patří.
Obecně k sociálnímu zrání mládeže pak můžeme říci, že jeho výsledkem je jedinečná
a neopakovatelná osobnost, jejíž vzorce chování v dané situaci jsou vždy jiné, což
vyjadřuje výraz „individuální“. Přestože socializace probíhá po celý život, sociální
zrání mládeže je pro jedince významné období, v průběhu kterého jsou položeny
základy jeho osobnosti a podstatné sociální dovednosti (Jedlička, R. a kol., Děti
a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních
krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí, 2004, s. 15-18). Vše přitom vychází
z přirozenosti lidského chování.

1.4 Volný čas mládeže
Volný čas je jedním z nejdůležitějších ukazatelů životního stylu. Je třeba zmínit,

že ve společenském vývoji po roce 1989 velmi výrazně klesla organizovanost
mládeže v dětských a mládežnických organizacích. Klesl také zájem o politické dění
a ochota se společensky, potažmo politicky angažovat. Pozměněna byla i hierarchie
hodnot mládeže. Hodnoty spojené s politickou angažovaností v hierarchii během
deseti let poklesly postupně, avšak velmi výrazně. Politicky se tak začaly nejvíce
projevovat skupiny mládeže, které jsou společností vnímány spíše jako extrémistická
hnutí, zejména neonacisté a anarchisté (Sak, P.; Saková, K., Mládež na křižovatce:
sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech
evropeizace a informatizace, 2004, s. 30).

23

V rámci volného času mládeže, alespoň dle průzkumů z roku 1996 má pouze
jedna volnočasová aktivita každodenní frekvenci. Je jí sledování televize. Mezi
dalšími nejfrekventovanějšími aktivitami mezi mládeží mezi 15-18 lety se umístily
zejména poslech rozhlasu, poslech CD, povídání si s přáteli, studium či četba novin
a časopisů. Z toho lze odvodit, jak velký vliv mají na mládež sdělovací prostředky,
zejména sledování televize. Tvůrci masové kultury jsou tak jsou tak přímo formují
hodnotový vývoj mládeže a mladých generací obecně (Sak, P., Proměny české
mládeže, 2000, s. 132-135).
V potaz je třeba také vzít změny, které jsou spojené se změnami mládeže
v jejím sociálním poli a změny spojené se změnami v sociálním statusu. Sociální
pozice a role, s nimiž je život jedenáctiletého dítěte spojen je radikálně odlišný od
sociální pozice a rolí mladého šestadvacetiletého člověka. Struktura jednotlivých
aktivit přitom není definována pouze pozitivně, ale i negativně. Existují různé
aktivity, které jsou pro jedenáctileté dítě přijatelné, ale které se již od člověka
o dekádu staršího neočekávají a jejich vykonávání by mohlo být považováno až za
abnormální. Rozlišujeme tak čtyři typy aktivit vzhledem k jejich závislosti na věku
mládeže. Prvním typem jsou „aktivity s věkem rostoucí“ (např. četba novin
a časopisů, poslech rozhlasu, veřejně prospěšná a politická činnost nebo vedlejší
výdělečná činnost), „aktivity s věkem klesající (např. hudební a dramatická činnost,
výtvarné aktivity, turistika, studium či chov zvířat), „aktivity s věkem rostoucí do
určitého věku a pak klesající“ (např. návštěva kina, poslech CD, návštěva koncertů
populární hudby či návštěva diskotéky) a „aktivity s věkem klesající do určitého
věku a pak rostoucí“ (četba knih a domácí práce), (Sak, P., Proměny české mládeže,
2000, s. 139-141).

1.5 Alternativní životní styl
Mládež s nízkou podporou rodiny mají oproti mládeži s dobrým rodinným
zázemím větší motivaci k tomu, aby byly přijaty vrstevnickou skupinou. Ta je
hlavním prostředkem kontrastní sebeidentifikace mladého člověka a zároveň
prostředkem jeho socializace. Dodejme, že existuje několik základních činitelů
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socializace, mezi něž patří právě rodina či skupiny vrstevníků, dále pak škola,
komunikační média, učitelé, sociální pracovníci a jejich klienti. Kontrastní
sebeidentifikací pak zde rozumíme především volbu alternativního životního stylu.
O alternativním životním stylu mluvíme stále častěji od 90. let 20. století, a to jak na
publicistické, tak na sociologické (odborné) úrovni. Při pohledu na objektovou
podstatu alternativnosti se nejčastěji ukazuje souvislost a) s životním prostředím
a b) se zdravím. Lze tak identifikovat ekologický „alternativní“ životní styl4
a zároveň zdravý životní styl. Mimo to se do zastřešující kategorie „alternativního
životního stylu“ shrnují praktiky životního stylu vegetariánů, squatterů, skinheadů,
příznivců techna a dalších, svým způsobem vyhraněných skupin. Alternativním
životním stylem můžeme rozumět také životní styl homosexuálů (popř. i příznivců
jakýchkoliv

jiných

než

„standartních“,

„většinových“

sexuálních

vztahů

a odpovídajícího životního stylu. Nezřídka se však s ohledem k alternativnímu
životnímu stylu objeví konstatování, že alternativním životním stylem žije ten, kdo
nesleduje televizi či ukládá novorozence místo do kočárku do šátku (Duffková, J.;
Urban, L.; Dubský, J., Sociologie životního stylu, 2008, s. 118). Osobně si myslím,
že takováto tvrzení pouze matou při debatě o samotném vymezení životního stylu.
Logicky by totiž pak svým způsobem vedl alternativní životní styl úplně každý,
jehož chování by ve všech ohledech nebylo „standardní“.
R. Jedlička upozorňuje na zvyšující se význam socializace ve vrstevnických
skupinách, který může vést až ke kontrastní sebeidentifikaci skrze alternativní životní
styl. To, co bylo dříve u dětí v rámci vrstevnických skupin zčásti jen hrou, se mezi
mládeží okolo patnácti či šestnácti let stává „vážnou věcí“ či realitou. Vliv rodičů či
učitelů je mnohdy upozaděn vlivem vrstevníků (přátel). Obliba jedince na střední
4

Identifikovat ekologický životní styl není, jak by se na první pohled zdálo, jednoduchým úkolem.

Přesto, že se k němu mnoho osob a organizací vyjadřuje, pouze málokdo řekne, o co se vlastně jedná.
Vlastně se jedná o několik termínů, jež na sebe mají úzkou vazbu. Ekologický životní styl, dobrovolná
střídmost, skromnost, trvale udržitelný životní styl a ekologicky příznivý životní styl – všechny tyto
kategorie mají mnoho společného, avšak jsou mezi nimi i rozdíly. Společným jmenovatelem pro výše
zmíněné je ohled na přírodu a životní prostředí, který se stal prosazovanou hodnotou a zásadou ve
všech oblastech každodenního života od spotřeby, přes energetické zdroje (kde mají přednost tzv.
„čisté energie“) až k aktivitám volného času (Duffková, J.; Urban, L.; Dubský, J., Sociologie
životního stylu, 2008, s. 119).
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škole, jeho vliv na ostatní či společenská úspěšnost v tanečních jsou příklady faktorů,
které na mladého člověka působí jako zpětná vazba v rámci sebehodnocení. „Mnohé
závisí na tom, jakou referenční skupinu si adolescenti zvolí. Někteří se chtějí
identifikovat s vynikajícími studenty či tzv. „mozky“; někteří chtějí být chápáni jako
umělci nebo atleti; další vzhlížejí k filmovým idolům; jiní se stávají závislí na
delikventech (narkomanech, sprejerech apod.). Způsob, jak adolescent hodnotí sám
sebe, závisí výrazně na tom, zda je akceptován specifickou skupinou, nikoliv školou
jako širším společenským celkem“ (Jedlička, R. a kol., Děti a mládež v obtížných
životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu
pomáhajících profesí, 2004, s. 45). Můžeme tak sledovat, že za určitých podmínek se
mladý člověk skrze socializaci dostává do dané skupiny s alternativním životním
stylem (ať už je tento termín jakkoli relativní), která mu poskytuje možnost
sebeidentifikace a zpětné vazby (sebehodnocení). Neznamená to však, že by takováto
skupina musela na jedince nutně mít vliv absolutní. Volba životního stylu pak záleží
na mnoha dalších faktorech, které jsou určovány životními podmínkami jedince jako:
pohlaví, místo bydliště (město x venkov), věk, vzdělání, zdravotní stav, rodinný stav
či povolání (www.janaduff.estranky.cz).

1.5.1 Možné motivace ke kontrastní sebeidentifikaci
Obecně se má za to, že dospívající jedinci si vlastní identitu v průběhu času
tvoří sami. Pomáhá jim v tom mnoho faktorů. Klíčové jsou střety s rodinou či jiní
představitelé „světa dospělých“. Prostředkem ukotvení sebe sama je přitom
vrstevnická skupina. Ta se na prahu dospělosti pro mládež stává skupinou referenční.
Taková skupina je množinou všech skupin ostatních, včetně rodiny. Jinými slovy
svým vlivem dokáže taková skupina všechny ostatní zastínit. Mimo takovéto
psychologizující vysvětlení, které počítá i se spontánním spouštěním biologického
programu pro dospívání, působí na odborníky také sociologické úvahy o formativním
vlivu vrstevnických skupin na průběh dospívaní mládeže ve všech společnostech.
Ten v současných společnostech západního typu stále sílí. Děti a mládež mimo
formální skupiny (škola, zájmové organizace) tráví také stále více času i ve
skupinách neformálních v místě bydliště, jejichž vliv je mnohem větší než vliv
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rodiny či učitelů (popř. vychovatelů), čímž se dostává dříve a na delší dobu než dříve
do intenzivní interakce s vrstevníky (Matoušek, O.; Kroftová, A., Mládež
a delikvence, 2003, s. 81-82). Hlavní determinantou toho, zdali a do jaké míry dojde
ke kontrastní sebeidentifikaci, je funkčnost, respektive dysfunkčnost rodiny jako
hlavní socializační jednotky.
Někteří autoři v souvislosti s problematikou mládeže, ale i s problematikou
celospolečenskou, vidí snahu o vymezení se novým podmínkám stále zrychlujícího
se společenského vývojového procesu (Janoušek, J.; Bokorová, V. a kol., Motivace
a civilizační proměny, 1971, s. 37-38).

1.5.2 Vývoj hodnotových orientací mládeže
Z výše uvedeného lze odvodit, že kontrastní sebeidentifikace mládeže je
založena na dvou základních faktorech spojených s hodnotovou orientací. Jedná se
především o posuny v závislosti na sociálním zrání spojených s danou životní fází.
Průměrný jedinec se v daném věku nachází v dané vývojové životní fázi (ta je
spojená s odlišným sociálním statutem a rolemi a dále změnou akcentu vůči
jednotlivým hodnotám), čemuž odpovídá míra a úroveň jeho mentálního zrání, od
které se následně odvíjejí hodnoty tohoto jedince. Druhým faktorem je generační
charakter vývoje hodnotových orientací. Do značné míry je spojena s proměnami
v životní fázi jedince. Člověk a skupina své hodnotové preference nemění, avšak se
svými hodnotami odchází ze skupiny mládeže do dalších věkových a sociálních
skupin. To znamená, že hodnotové orientace jedné generace mládeže do značné míry
zůstávají zachovány. Modelově pak lze odlišit oba druhy posunu preference hodnoty,
v praxi se pak hodnotové preference jedinců a věkových skupin odvíjejí od životní
fáze, ve které se nachází (s tím souvisí sociálním statutem a souborem společenských
rolí) a zároveň generačním posunem. Rostoucí dynamika vývoje společnosti
a významnost společenských změn mají přímý dopad na generační dimenzi
hodnotových změn. Platí zde přitom přímá úměra. V opačném případě platí, že na
významu začínají nabývat hodnotové změny plynoucí z odlišné životní fáze. „Stejné
věkové skupiny s odstupem generací by v tomto případě přikládaly hodnotám stejný
význam“ (Sak, P., Proměny české mládeže, 2000, s. 81-82).
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Jak autor publikace Proměny české mládeže, Petr Sak, dále poznamenává,
reálná situace s modelovým případem nikdy není shodná, tudíž je hodnotová
dynamika výsledkem obou druhů změn, změn generačních a těch na základě životní
fáze. Lze však přitom odlišit hodnoty, které jsou hodnotami typicky svázanými
s životními fázemi. Není výjimečná situace, kdy společenská dynamika a z toho
plynoucí generační hodnotové změny převáží ve prospěch vlivu životní fáze,
v některých případech pak je možné, že tyto vlivy působí proti sobě. Kupříkladu
v „poválečném období společenské změny podporovaly sociální hodnoty, které
korespondují se sociabilitou adolescentní životní fáze“ (Sak, P., Proměny české
mládeže, 2000, s. 82). Pro lepší interpretaci vývoje hodnot uvádím graf vývoje
hodnotové orientace mládeže mezi 15-18 lety v průběhu let 1984-1996. Dle autora se
jedná o jeden z nejvýraznějších hodnotových posunů mládeže.

Hodnotový index

Vývoj hodnot - "majetek" a "být užitečný"
4,15
4,05
3,95
3,85
3,75
3,65
3,55
3,45
3,35
3,25
3,15

Být užitečný druhým
Majetek

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

Pramen: zpracováno autorkou podle originálu (Sak, P., Proměny české mládeže,
2000, s. 82).

Utváření hodnot přímo v rodině je zásadní pro pochopení kontrastní
sebeidentifikace mládeže. V praxi rodiče často po dětech a mládeži chtějí, aby byly
hodné. „Být hodný“ je sám o sobě abstraktní, nic neříkající termín, pokud není
spojen s hodnotovou preferencí rodičů. Pak teprve dostává adekvátní význam. „Být
hodný“ tak v pojetí rodičů obvykle znamená, aby se děti upřímně a na základě
vlastního přesvědčení chovaly tak, aby to odpovídalo jednání, které samy rodiče
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považují za vhodné, užitečné, rozumné a prospěšné. Zde však vzniká problém. Do
spektra hodnotových priorit a preferencí vstupují taktéž jiné osoby či skupiny osob,
které nabízejí své vlastní hodnotové preference. Představa rodiče o životním stylu
svého potomka (například v případě volnočasových aktivit) může být značně odlišná
od představy životního stylu kamaráda tohoto adolescenta. Hodnota „jít ven“ tak
bude u rodiče v rámci volnočasových aktivit mít mnohem vyšší prioritu než hodnota
„sledovat televizi“. V případě kamaráda mohou být hodnotové preference i obráceny.
Podobně konfliktně s ohledem na hodnotové preference dětí a mládeže může působit
i televize. Ze strany dětí a mládeže je navíc silně vnímáno, když u rodičů samotných
dochází k rozporu mezi tím, co chtějí po svých potomcích a tím, jak se sami chovají.
Pokud je navíc dosahování rodiči určených a požadovaných hodnot namáhavé,
potomci se jim snaží vyhnout, aby si ušetřili námahu, apod. Tímto způsobem tak
dochází ke konfliktům hodnot, norem chování a rozporům. Skrze řešení takovýchto
konfliktů a objasňováním nabízených a přijímaných hodnot (významům, které jim
účastníci výchovy sami přisuzují) a ověřováním jejich užitečnosti ve vlastním životě
dochází k samotnému procesu výchovy, jež je na této činnosti založen. Děti a mládež
se tak vychovává, ale i začleňuje do společnosti, upevňuje svou orientaci v sociálním
prostředí a učí se chovat tak, aby jej toto prostředí akceptovalo. Jedinec si tedy utváří
svou vlastní soustavu hodnot – toho, co považuje za nejdůležitější pro to, aby mohl
žít po svém a být spokojený. Z této soustavy pak vyvozuje základy svého jednání
a chování, svého posuzování světa, svého rozhodování, reakci a řešení různých
situací. Jedná se zároveň o základ jeho životního stylu (Prudký, L., Hodnoty a normy
v české společnosti – stav a vývoj v posledních letech, 2004, s. 10). Zpětně pak tyto
hodnoty, které si v dospívání jako mladý utvořil, vyžaduje obvykle po svých
potomcích, kteří se opět stejným způsobem doslova „učí být dospělými“, přičemž
opět i u nich bude očekáván konflikt hodnotových preferencí, ale v jiném časovém
období. To vysvětluje jejich proměnu v průběhu jednotlivých generací.
Vývoj hodnotových orientací v průběhu generací pak způsobuje, že současná
mládež mnohem méně sportuje, mnohem méně se také věnuje turistice trampování,
je mnohem méně v přírodě a méně také navštěvuje sportovní utkání. V tomto směru
lze dát vinu za tuto situaci medializaci současné generace, která vyrůstá pod vlivem
a tlakem masové kultury. Jedná se však také o orientaci na jiný způsob trávení
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volného času. V tomto směru lze zmínit konzumaci drog, která mezi mladou
generací dosáhla masového měřítka (Sak, P., Proměny české mládeže, 2000, s. 141144). Mezi drogami mezi mládeží pak suverénně vede marihuana.

1.6 Subkultura a vrstevnické skupiny
To, jaké si mládež utvoří (resp. utváří) hodnoty, má nezpochybnitelnou vazbu
na její životní styl. Jinými slovy se dá říci, že tyto dvě hodnoty jdou ruku v ruce.
Problematika subkultur mládeže nutně souvisí se způsobem životního stylu.
V současné epoše, která je charakterizována tendencemi globalizace, vystupuje do
popředí význam hodnot, spjatých s osobnostní rolí vzdělanosti a kultury. Jednotlivé
socializační vlny pak na mládež působí rozdílně (Skalková, J., Pedagogika a výzvy
nové doby, 2004, s. 89). Mládež je tak subkulturami ovlivněna do značné míry,
podobně, jako je ovlivněna například rodinným prostředím či prostředím školním –
volí si svou referenční skupinu, která zastiňuje svým vlivem všechny ostatní skupiny,
včetně rodiny (Matoušek, O.; Kroftová, A., Mládež a delikvence, 2003, s. 81). Na
volbě dané referenční skupiny tedy záleží, jaké hodnoty mladý člověk převezme.
V této kapitole se právě referenčním skupinám, respektive subkulturám
mládeže, budeme věnovat. Bude nás opět zajímat definiční problematika, stejně tak
jako typologizace a charakteristika jednotlivých vybraných subkultur mládeže.

1.6.1 Vymezení subkultury
Přestože je pojem subkultura znám již dlouho, zatím nebyla vytvořena jeho
jednotná definice. Tento termín byl poprvé užit ve 40. letech v několika významech
ve společenských vědách. Dá se říci, že obvykle bývá vymezován pro označení dílčí
kategorie v rámci širší kultury. Podobně je pak užíván pojem kontrakultura, tedy
subkultura, která neguje některé hodnoty dominantní kultury a zároveň je s ní
v konfliktu. Pravděpodobně nejstarší definice pojmu subkultura pochází z roku 1947,
kdy byla definována jako „pododdělení národní kultury, složené z kombinace
sociálně situačních složek, jako je třídní status, etický původ, městské nebo
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venkovské osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující
jednotu, jež integračně upevňuje na ní se podílející jedince. (www.varianty.cz) Jiná
zase subkulturu mládeže chápe jako kulturu „a formy sdružování, které vycházejí
z životního stylu mládeže a kterými se mládež odlišuje od světa dospělých ... S.m.
[subkultura mládeže – pozn. aut.] pomáhá zvládat přechod ze světa rodiny do širšího
světa dospělých, protože jejich iniciace je jinak svěřena neosobním společenským
institucím“ (Jandourek, J., Sociologický slovník, 2001, s. v. subkultura mládeže).
Subkulturou tak rozumíme skupinu lidí, sjednocené společnými znaky v rámci
vyššího celku a zároveň integrální součást životního stylu, která může být
alternativou životního stylu většiny či jejím opakem (kontrakultura).
Subkultury mládeže jsou velmi často zmiňovány s pojetím alternativního
způsobu života (alternativního životního stylu). Jsou stavěny více či méně záměrně
do kontrastu s životním stylem ze strany společnosti pozitivně oceňovaným či
dokonce odměňovaným, obyčejně nazývaným konvenční životní styl, či ve
vyhraněném případě dokonce konformní životní styl. Takovýto životní styl se
vztahuje k úrovni běžných společenských norem. Obecně by se tak dal nazvat také
„celospolečensky-tolerovaným životním stylem“. Alternativní životní styly jsou pak
styly především takových subkultur, které výrazně projevují svůj nesouhlas s výše
zmíněným

celospolečensky-tolerovaným

životním

stylem.

Mluvíme

tak

o „nekonvenčních či nonkonformních životních stylech (Duffková, J.; Urban, L.;
Dubský, J., Sociologie životního stylu, 2008, s. 121).
Jeden z velmi důležitých poznatků o subkulturách je, že každá subkulturní
„instance“ reprezentuje „řešení“ na specifickou sadu podmínek, tedy na konkrétní
problémy a rozpory (Hebdige, Subculture: The Meaning of Style, 1979, s. 81).
Můžeme tedy říci, že subkulturou také rozumíme sdružení jedinců, kteří mají své
vlastní charakteristické problémy a výsledkem těchto problémů je společný pohled
takových jedinců na životní reality. Proto se sdružují do subkultury, jako odpověď s
cílem „řešení“ kolektivních problémů (Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 32).
Individuální problémy jedince se stávají problémy skupiny. Jak dodává J. Smolík,
„Termín subkultura se vztahuje na specifickou skupinu, která je tvůrkyní a nositelem
zvláštních, odlišných norem, hodnot, vzorců chování a životního stylu, i když se
podílí na fungování širšího společenství. Některé subkultury mládeže mají tendenci k
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vědomému sebeuzavírání, k utváření skupinových subkulturních hranic, které plní
funkci sebeudržení a sebeobrany“ (Smolík, J., Subkultury mládeže v České
republice, 2005).
Subkultury mají jak z hlediska jejich členů, tak z hlediska společnosti
nezastupitelný význam. Přesto zůstává jejich význam často nedoceněný a subkultury
se setkávají s represí. Zmiňme proto alespoň jejich základní funkce:



Poskytnutí specifického „útočiště“ nesocializovaným jedincům (buď
kvůli jejich stádiu vývoje – postpuberta, raná dospělost; či globálně
obtížně socializovaným)



Existence subkultur umožňuje komunikaci potřebnou pro výkon té které
zájmové činnosti, a tím efektivního využití volného času členů
dominantní (majoritní) kultury



Subkultury jsou též nositelkami nových, majoritní kulturou dosud
neodzkoušených vzorců, které v případě příznivých podmínek může
zbytek společnosti převzít, v případě neúspěchu není společnost tímto
jakkoliv ohrožena



Existence subkultury je zároveň symptomem potřeby takovýchto vzorců,
náznakem, že v majoritní společnosti, kultuře „něco neklape“, možným
diagnostickým vodítkem pro detekci společenských problémů



Subkultura také může být pro společnost zdrojem problémů –
kriminalita, rasové bouře, výdaje plynoucí z onemocnění členů
subkultury



Z filozofického hlediska je existence subkultury ve společnosti a míra
jejího

tolerování

společností

ukazatelem

tolerance,

příp.

míry

demokracie ve společnosti (Gruber, Význam subkultur. Éthum: bulletin
pro sociální prevenci a sociální pedagogiku, 1997, s. 14-15).

Je důležité taktéž zmínit souvislost subkultur s jejich uměleckou minulostí.
Současná i nedávná hnutí subkultur totiž převzaly v mnohém dědictví uměleckých
avantgardních komunit 20. století, které stály na bázi futurismu, dadaismu či
surrealismu. Aspekt, ve kterém se však od těchto uměleckých směrů liší, je důraz na
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ideologii životního stylu. Důležitým prvkem je také vývoj a hodnotová měřítka (viz
výše), tak jak se uváděly v 50. letech v USA v případě beatniků, hoboes, Yippies
a hipsterů posléze proniknuvších do Velké Británie, kde jsou známi jako Teddy
Boys. Průběh 60. let zaznamenal dvě dominantní hnutí, a to hippies a rockerů. V 70.
letech se profilují tzv. „Rude Boys“, skinheadi a punkeři, v Americe dále vzniká
graffitová subkultura, jež se rozšiřuje v průběhu 80. a především 90. let minulého
století. Od 70.-90. let se pak v Evropě stále více rozvíjejí squatterské a anarchistické
iniciativy. Poslední dekáda minulého milénia je pak spojena s mísením všech
předchozích subkultur dohromady a vzniku mnoha odnoží. Dochází tak k jejich
značné variabilitě. V současné době mluvíme o velkém rozmachu subkultur taneční
scény. Ta zasahuje převážnou část populace mládeže, dává vzniknout novým
módním i sociálně undergroundovým subkulturám. Zmínit můžeme například
hackery (počítačové piráty) či technopunkery. Tyto skupiny, podobně jako mnohé
další subkultury, mají svou symboliku a jazyk. Svým způsobem tak oživují majoritní
kulturu o nové neotřelé hodnoty a v neposlední řadě také vzorce chování. Stávají se
tak podhoubím pro nové kulturní a sociální trendy. Navíc tolerance subkultury
majoritní společností do jisté míry taktéž funguje jako ukazatel vyzrálosti
demokracie a tolerance ve společnosti (www.varianty.cz).
Důležité je také rozlišovat mezi subkulturou a hnutím. Tento termín je
mnohdy, zejména médii, nesprávně používán. Obecně se dá říci, že hnutí
předpokládá větší názorovou a ideovou jednotnost, vznáší také požadavky a sleduje
specifické cíle, které si samo definuje. Příkladem může být anarchistické hnutí,
ekologické hnutí či ženské hnutí. Subkultura je přitom proti hnutí méně početná,
v rámci subkultury působí několik často protikladných proudů (např. subkultura
skinheads). I když subkultura nemusí souviset s dosažením vlastních cílů, mohou
vznikat na bázi subkultur mládeže občanská sdružení či jiné formální organizace
(Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 42).
Východiskem a zároveň i pozadím pro utváření subkultur jsou společenské
normy. Subkulturu můžeme vymezit a pochopit jen ve srovnání s hodnotami,
chováním a životním stylem převládajícím v dominantní kultuře, jíž je subkultura
součástí. Záleží jak na komplexnosti kultury, tak na míře diferenciace populace, vůči
níž se subkultura vymezuje. Do 70. let se hovořilo o jednolité subkultuře, dnes
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rozeznáváme mnohé dílčí subkultury mládeže. Toto rozlišování jde ruku v ruce
s problémy současného životního stylu, kterými jsou zejména nezaměstnanost,
narkomanie, marginální skupiny, vztah k novým technologiím, účast v mírovém či
ekologickém hnutí, problémy mladé rodiny, atd. Odklonem od dominantní
myšlenkové kultury pak máme na mysli odklon od myšlenkových a politických
proudů, včetně odklonu vnějškově – prostřednictvím životního stylu a specifického
odívání (www.varianty.cz).

1.6.2 Typologie subkultur
Subkultury, stejně jako životní styl prochází vývojem. Jednotlivé subkultury
tak vznikají a zanikají, jiné jsou svázány s určitým místem. Například v jihoafrickém
Johannesburgu bychom Gothic subkulturu nejspíše hledali marně. Proto nelze určit
jednu stálou typologii subkultur, která absentuje i v odborné literatuře. Lze však
vytvořit klasifikaci obecnou. Z výše zmíněného, zejména pokud vezmeme v potaz
článek J. Smolíka, můžeme subkultury dělit dle následujících kritérií:


Dle rozsahu a rozšířenosti subkultury (či dokonce existence, resp. neexistence
v ČR)



Dle jednotnosti subkultury mládeže/nejednotnosti subkultury mládeže
(existence několika proudů v rámci jedné subkultury)



Dle hlediska politické angažovanosti (angažované, neangažované)



Dle míry společenské přijatelnosti z hlediska ústavního pořádku (subkultury s
extremistickými

prvky,

subkultury

bez

extremistických

projevů)

(www.rexter.cz).

Dle zmíněných kritérií bychom mohli poměrně snadno zařadit veškeré typy
subkultur v ČR, pokud tedy zohledníme hned první kritérium (rozsah subkultury).
I zde je tak patrná hodnotová orientace v závislosti na daném místě, jelikož pro dané
společenství je podstatné pojetí hodnot jako konstitučních prvků kultury/subkultury
mládeže. V takovém smyslu rozpoznání struktury a dynamiky jednotlivých hodnot,
které jsou příznačné pro dané společenství, znamená poznání vývoje kultury tohoto
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společenství nezávisle na jeho velikosti. Tyto příznačné hodnoty ovšem nejsou
zárodkem pouze kultury/subkultury, ale také strukturace společnosti či společenství
(Prudký, L., Hodnoty a normy v české společnosti – stav a vývoj v posledních letech,
2004, s. 11).

1.6.3 Charakteristika vybraných subkultur mládeže
V první řadě je zde třeba zmínit, že subkultury mládeže nevznikají pouze kvůli
její kontrastní sebeidentifikaci. Jejich vznik by se dal označit za multikauzální
fenomén. Existuje mnoho druhů změn, které by se dali označit za příčiny jejich
vzniku. Prvopočátek takovýchto změn můžeme spatřovat v okamžiku, kdy se dítě
dostane do školy nebo do jiné formální instituce. Škola je však v tomto ohledu
nejdůležitější, protože v ní dítě tráví nejvíce času. Z definice školy jako výchovné
instituce tak můžeme odvodit hlavní úlohu, kterou s sebou přináší. Logicky s sebou
však přináší i odlišný systém hodnot a vztahů než s jakými dítě do té doby přišlo do
styku. To tak opouští privilegované postavení v rámci rodinného kruhu a musí se
podřídit novým normám a autoritám, se kterými je ve škole konfrontováno. Vzniká
zde již známý konflikt hodnot, který dítě v konečné fázi a v neposlední řadě může
sblížit s danou subkulturou. Nemusí se to tak na první pohled zdát, ale subkultury
mládeže vznikají již na prvním stupni základních škol. Již na konci první třídy
někteří žáci dávají přednost sezení v posledních řadách, co nejdále od tabule. Je to
jeden z prvních momentů, kdy si začínají ve třídě utvářet svou vlastní „subkulturu“.
Ta se vyznačuje zvláštním jazykem, zvyklostmi a rituály, na kterou jsou učitelé více
či méně napojeni. Navíc ve třídě dochází ke vzniku zvláštních „sub-subkultur“. Ty
jsou k bližšímu kontaktu mezi sebou motivovány společnými zájmy a činnostmi.
„Pravidelné a přirozené je dělení třídy na „subkultury“ dívek a hochů“ (Matoušek,
O.; Kroftová, A., Mládež a delikvence, 2003, s. 75).
V následující části práce se budu věnovat charakteristice jednotlivých typů
subkultur. Vzhledem k rozsahu práce a jejímu zaměření pak není možné, aby zde byl
vytvořen souhrn všech typů a „sub-typů“ subkultur. Cílem práce v tomto směru není
předložit jejich vyčerpávající výčet, ale spíše nalézt spojení mezi konkrétní
subkulturou a snahou mládeže o kontrastní sebeidentifikaci skrze ni. Tomu tedy
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odpovídala i volba vybraných subkultur. Z předchozí typologie zohledním především
kritérium první, tedy kritérium rozsahu a rozšířenosti subkultury. Všechny vybrané
subkultury jsou přítomné na území České republiky. V tomto směru mi velmi
pomohla publikace J. Smolíka Subkultury mládeže (2010).

1.6.4 Gothická subkultura
Vznik gothické subkultury je spojen s počátkem 80. let, přičemž můžeme
nalézt spojení a inspiraci v punkové subkultuře. Někteří rovněž považují za ideové
zakladatele spisovatele Edgara Allana Poea a „prokletého básníka“ Charlerse
Baudelaira. Definovat tuto subkulturu je poněkud obtížné, jelikož sami členové
gothic rocku neshodnou na tom, co gothic rock je a co ne. Subkultura má kořeny
v „černém gotickém romantismu“, což bylo literární hnutí, které existovalo na konci
18. století. Vztahuje se k okultismu, záhadám, smrti, provokaci a dalším tématům.
Sémanticky má pak blízko ke Gótům, germánskému národu, který dobyl římské
impérium a byl dle něj nazván i umělecký sloh – gotika. Ta stála ve středověké
architektuře v opozici proti románskému umění. Tento pojem, tedy gothic, poprvé
použil manažer hudební skupiny Joy Division koncem sedmdesátých let. Její zdroje
v té době však byly různorodé – Bauhaus, Siouxe and the Banshees a zejména
hudební skupina The Sisters of Mercy. Pro tuto subkulturu je pak charakteristické
obdivování temnoty a tajemna. Temnota samotná se objevuje v básních, písních,
myšlenkách či v zálibě navštěvovat hřbitovy. Není tedy překvapení, že oblibou
v rámci této subkultury je přijetí „hororového vzhledu“ a z toho silná vazba na
černou barvu (Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 228). Typická je pro tuto
subkulturu vazba na hudbu.
Hudba gothic rocku vychází z punkrockových kořenů. Typickými jsou
monotónní melodie se stereotypními bicí a pomalou basovou kytarou. Část hudební
scény této skupiny je ovlivněna metalem, část se pak „elektronizovala“. V průběhu
80. let se hudební scéna rozložila na několik základních stylů: gothic rock, death
rock, dark wave a ethernal wave. Řada skupin, zejména dark wave (temná vlna), se
pohybuje na pomezí mezi gothickým rockem a obdobně pochmurnou Electronic
Body Music či industrialem (Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 230-231).
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Gothická subkultura se vůči majoritní společnosti snaží vymezit a dráždí ji
především provokativním chováním, oblečením do černého, okázalým vystavováním
piercingu,

obrácenými

kříži,

pentagramy,

atp.

(Miviludes,

Satanizmus.

Nebezpečenstvo sektárského zneužitia, 2007, s. 82).
Autoři Lauren M. E. Goodlad a Michael Bibby zdůrazňují u gothické
subkultury důraz na afekty. Všechny významy a symbolika by byly „prázdné“ bez
nezbytných afektů. Gothická kultura do značné míry předpokládá určitou dávku
psychických problémů jedince (v našem případě mladého člověka). Proto členové
The Cure, jedné z nejvlivnějších hudebních kapel gothic rocku, byli popisování jako
„úzkostí vedení mesiášové melancholie“. Hlavní zpěvák, Robert Smith pak popsal
fanouškovství této skupiny jako „legii ztracených duší“, které jsou sjednoceny
sdílenými afekty. Fráze „ztracené duše“ je však také názvem románu Poppy Z.
Briteové, ve kterém tato fráze popisuje jak název hudební skupiny, její fanoušky,
texty, které reprezentují jak skupinu, tak fanoušky a především sebeidentifikaci
mnoha čtenáů tohoto románu (Goodlad, L., M., E.; Bibby, M., Goth: Undead
Subculture, 2007, s. 160-161). V románu Briteové se stává gothická hudba „hymnou
všech ztracených dětí, kteří žijí svůj život v noci, kdy se otevřou bary a hudba začne
hrát“ (Brite, P., Z., Lost Souls, 1992, s. 63; přeloženo autorkou). Skrze takovéto
texty pak dochází k melancholickým afektům, tak typickým pro gothickou
subkulturu mládeže. Melancholie se stává jistým druhem popisu (a podpisu) této
subkultury. Skrze tuto, dá se říci až „chlubivou melancholii“, členové gothické
subkultury chápou tuto jako primární typ své identifikace a nosí tak „své“ lebky na
tričkách, stejně tak jako „svá“ srdce na rukávech a jejich oblíbené hudební kapely na
krabičkách od svačin, ať už jsou „ztracení“ chlapci či dívky. Goth subkultura pro ně
znamená melancholicky založenou kvazi-radostnou cestu neposlušnosti a formy
odporu a kontrastní sebeidentifikace (Goodlad, L., M., E.; Bibby, M., Goth: Undead
Subculture, 2007, s. 161-162).
Někteří autoři také poukazují na fakt, že gothická subkultura a její
sebeidentifikace je do značné míry založena a spojena se sebepoškozováním
a pokusy o sebevraždu. Typicky se jednalo o mládež, často dívky, které byly
z rozbitých rodin a které pravidelně kouřily a užívaly různé druhy, ať už tvrdých či
měkkých drog z důvodu uniku před depresí (www.bmj.cz). Do značné míry to
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odpovídá názoru výše zmíněných autorů na souvislost mezi psychickým stavem
jedince, jeho pocitech a jejich vyjádřením skrze tuto subkulturu. Mimo to byl jejich
přístup k životu podobný s tím, který vyznávají punk-rockeři (gothic se postupně
vyvinul z punk-rockové subkultury).

1.6.5 Graffiti
„Graffiti jsou protestující billboardy, napadající ubohost měšťáckého
způsobu života“.
Černoušek M.

Slovo graffiti pochází z řečtiny. Konkrétně je odvozeno od termínu graphein
(psát). Zároveň je odvozeno z italského slova sgraffito. Sgraffito byla zejména
renesanční malířská technika hojně užívaná na apeninském poloostrově. Graffito
(škrábanec) pak označovalo různé nápisy a malby na zdech. Ke graffiti se někdy také
označují pravěké nástěnné malby či „turistické“ nápisy zachované na starověkých
egyptských památkách. V tomto směru je logicky zmiňován i antický Řím. Tehdy
byly tyto malůvky a nápisy poprvé označeny jako „graffiti“. Můžeme tak tvrdit, že
označování svého životního prostoru obrazy, značkami či podpisy je pro lidstvo do
jisté míry charakterovou vlastností (Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 191192). Přesto však obvykle v současné době máme na mysli něco poněkud jiného.
Dnes se pod pojmem graffiti schovává celá škála jevů. Důsledkem odlišných
přístupů k této problematice pak je zejména nejednotná terminologie. Dochází tak
někdy k rozlišováním mezi „graffiti“ a „graffiti art“, jinde se věnují odlišným
definicím či zavádějí nové pojmy. Já zde „graffiti“ budu definovat jako užití spreje či
jinak aplikované barvy na veřejnosti. O graffiti jako takovém, respektive o graffiti
subkultuře, se mluví v souvislosti s konkrétními výtvory lidí, označujících se jako
„writeři“ či „sprejeři“. Tato subkultura, tvořená z drtivé většiny právě mládeží je
přitom značně heterogenní (Holiš, M., Možné způsoby práce se členy graffiti
subkultury v rámci terénní sociální práce, 2006).
Graffiti nejsou pouze nápisy či piktogramy. Nejsou to vzkazy napsané na zeď
paneláku či vulgární obrázky malované neznámými autory v ulicích antického Říma.
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Tento fenomén vznikl na přelomu 60. a 70. let 20. století, jako psaní pseudonymních
podpisů v New Yorku. Tehdy se jednalo o fenomén širší, blíže spojen se zmíněnými
projevy lidového psaní po zdech (Smolík, J., Subkultury mládeže v České republice,
2005).
Lze určit hned několik základních důvodů, proč mládež inklinuje ke graffiti
subkultuře. Pro každého člena této subkultury jsou však vždy specifické. Někdo se
skrze ně snaží získat slávu, jiný se zase snaží o vyjádření svých pocitů, dokázat si své
schopnosti, či se prezentovat jako rebel vůči majoritní společnosti. Graffiti často
netouží pouze šokovat či provokovat vytvářením kontrakultury, ale i vyjádřit hlubší
názorové myšlenky. Například se jedná o upozornění na společensko-politické,
ekonomické a komunikační problémy dané doby. Existují taktéž názory, že se jedná
o umělecký protest adolescentů a mladých dospělých proti špatné, fádní architektuře,
nebo o jistou formu obrany sama sebe před nadutostí a hloupostí současné konzumní
společnosti. Tato subkultura je tak typická snahou zanechat svůj odkaz nebo
poselství. Často se toto stává nejdůležitějším faktorem od začátku tvorby. „Vzkaz či
vzpomínka je nejsilnější právě při ilegální tvorbě a úzce souvisí s prestiží ve skupině.
Podstatnou roli hraje faktor reálného nebezpečí a v podstatě vnucení svého výtvoru
ostatním“ (Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 192-193).
Subkultura graffiti je pak úzce propojena s hip-hopovou subkulturou a dá se
říci, že je její součástí. Rozdíl je především v tom, že hip-hop není pouze subkultura,
ale jedná se o samostatný životní styl. Definovat hip-hop bychom mohli jako
uměleckou formu zahrnující graffiti, breakdance, DJing a Mcing. DJing je přitom
součást hip-hopové subkultury. Jedná se o tvorbu hudební, kde se pracuje výhradně
s gramofonem a gramofonovými deskami včetně obsluhy sampleru a mixu. MCing je
potom to, co se na hudební scéně obecně označuje jako rap, čili způsob vokalizace
textu (Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 193-194).
Členové graffiti subkultury žijí dva životy. První je „skutečný život“, druhý
pak život v subkultuře. Zde se graffiti stává nástrojem pro vyjádření sama sebe,
dokázání svých kvalit, kterých se jedinci nedostává ve „skutečném životě“. Tato
snaha je mnohem intenzivnější než snaha působit proti společenským normám
a často v ilegalitě. Problém však nastává, když se jedinec subkultury graffiti stane
úspěšným. Úspěch přináší relativní množství slávy, která však paradoxně danou
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osobu zpětně pomáhá asimilovat do stejné společnosti, proti které se původně
vymezil. Členové této subkultury tak chtě nechtě musí být velmi často ve spojení
s ilegální činností, pokud chtějí zůstat formálně její členové. Ilegalita zde dodává
potřebnou jednotu. Bez ní bychom její členy, alespoň dle jejich názoru, mohli nazvat
„konvenčními umělci“ či „součástí většinového establishmentu“. V graffiti
subkultuře tak nejste to, jak vypadáte (např. subkultura gothic) či jak se chováte.
Člověk je to, co píše. Jeho jméno dle členů graffiti subkultury znamená moc, což se
nedá říct o osobě a psychice daného individua mimo subkulturu. Psaním nalézají
sprejeři a writeři svobodu a virtuální identitu v jednom (MacDonald, N., The graffiti
subculture: youth, masculinity, and identity in London and New York, 2001, s. 216221). Druhé zmíněné souvisí s formací jednotlivých „crew“ („skupina“), ve kterých
se organizují a jejichž jménem pracují. Tato subkultura se svým způsobem od
většinové společnosti izoluje tím, že zpětnou vazbu ke své tvorbě získává výhradně
od ostatních crews.

1.6.6 Heavy Metal/Metal
Metalovou subkulturu lze chápat v mnoha významech. Je to hudba, stejně tak
i subkultura sui generis, synonymum pro hard rock, životní styl, apod. My ji zde
budeme chápat v širším významu, tedy jako subkulturu spojenou jedním hudebním
žánrem heavy metalem (zkráceně metalem) včetně mnoha jeho dělících linií, proudů
a odnoží. Je tudíž velmi obtížné pojmout tuto subkulturu jako jeden celek.
Metal má mnoho charakteristik. Důležité však je, že mnohem více než ostatní
vybrané subkultury v této práci souvisí s hudebním stylem. Jako hudební žánr se také
udržel mnohem déle než většina rockových hudebních směrů právě díky spojení se
subkulturou. Toto spojení je velmi pevné, ale stejně tak izolující. Metalové mládež je
tedy silně stmelena, ale stejnou mírou i dobrovolně vyloučena z majoritní kultury.
Subkultura metalu se vyvinula jako silně maskulinní komunita se sdílenými
hodnotami, normami i chováním. Autenticita a „alternativnost“ je mezi členy často
vyžadována jako důkaz vymezení sebe sama vůči majoritní kultuře/společnosti
(Weinstein, D., Heavy Metal: the music and its culture, 2000, s. 104).
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Historie této subkultury se začíná psát roku 1970 se vznikem alba Paranoid od
hudební skupiny Black Sabbath, původem z Birminghamu. Tvorba a chování této
kapely již od počátku překračovaly uznávané hranice ze strany společnosti.
Protagonisté Black Sabbathu nosili často výrazné stříbrné kříže, jejich image pak
byla zahalena do čarodějnictví a mysticismu, který byl tou dobou (začátek 70. let
minulého století) velmi oblíben. Obliby této subkultury se dostalo z kruhu tehdejších
satanistů, což mělo negativní dopad na přijetí částí veřejnosti, můžeme zmínit četné
protesty kněžích, respektive církevních představitelů. Album Paranoid je
považováno za pilíř metalu, přičemž je třeba poznamenat, že se současným metalem
má jen velmi málo společného. V období před vznikem kapely Black Sabbath slovo
„metal“ znamenalo spíše pocit než hudební styl, potažmo samostatnou subkulturu.
Dnes je hudební složka metalové subkultury, stejně tak jako metal samotný, velmi
rozštěpená (Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 207-208).
Pro „metalovou image“ jsou typické dlouhé vlasy, džínové nebo kožené
oblečení, podmalované oči, provokativní nápisy na tričkách či nášivkách (časté jsou
sexuální motivy či motivy ukřižování). Tyto nápisy jsou většinou názvy metalových
kapel, ke kterým jedinec vyjadřuje svou příslušnost. Takovýto vzhled však
u většinové společnosti může, a často vyvolává, nevoli či pobouření. Pásky s hroty,
stahováky a jiné kožené doplňky pak dokreslují „násilnický vzhled“. „Pro metalovou
image sedmdesátých a osmdesátých let jsou typické džínové kalhoty a vesty, černá
trička, denimové či kožené košile a motocyklistické boty. Jako doplňky jsou často
používány lebky a další symboly smrti a zkázy. Tehdejší metalisté zpravidla nosili
dlouhé vlasy a knír. V devadesátých letech se běžnými staly i vlasy zkrácené či zcela
oholené, módní byly výrazné vousy. Dnes je populární kožené oblečení (kalhoty,
„křivák“) často s kováním, též jsou nošeny „těžké boty“, náramky či pásky s kováním
či hroty. Metal je také subkulturou, která je spojována s konzumací alkoholu či přímo
drogami, což se samozřejmě nedá generalizovat, protože i v rámci metalové
subkultury existují proudy odmítající psychotropní látky“ (Smolík, J., Subkultury
mládeže, 2010, s. 209-210).
K sebeidentifikaci skrze tuto subkulturu je ve velké míře užito různých log
a symbolů. Cíl je stejný jako například u nadnárodních korporací – identifikovat tu či
onu „značku“ a vytvořit společnou image. Metalová skupina, skrze kterou se tak
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daná subkultura ve většině případů identifikuje (jak vizuálně, tak skrze texty a žánr).
Obvykle je pro příslušnost k určité skupině charakterizována nápisem v originálním
stylu. Existuje však podobnost jednotlivých log skupin v rámci daného metalového
žánru. Identifikace skrze maskulinitu je pak druhou základní charakteristikou
sebeidentifikace. Posiluje se tak subkulturní bariéra. Ženy v rámci ní mají roli
pasivní, často jako „poskytovatelky“ sexuálních služeb mužským členům kapely
(Weinstein, D., Heavy Metal: the music and its culture, 2000, s. 40-67). Takové
chování má oporu v textech metalových písní a videoklipech. Vzniká tak rámec
vymezující chování v rámci metalové subkultury. Žena tak není jen pasivním, ale
i jednodimenzionálním prvkem. Cítit je zde vliv rockového žánru, který je také do
jisté míry typický svým sexismem, kde jsou dívky obecně zobrazovány jako
submisivní, pasivní, ale na druhou stranu velmi atraktivní (Weinstein, D., Heavy
Metal: the music and its culture, 2000, s. 67-68).
V rámci metalové subkultury mládeže rozeznáváme několik základních
„podstylů“. Jsou jimi glam metal, power metal, speed metal, trash metal a death
metal. Glam metal pochází z anglického slova „glamour“ (okouzlující). Objevil se
v sedmdesátých letech, mládež se skrze něj neidentifikovala jako „tvrdí rockeři“, ale
preferovala „unisex image“. Důraz na vzhled byl ilustrován užíváním okázalých
kostýmů z peří a lesklých materiálů a make-upu. V této době neexistovala širší
metalová základna, a proto členové této subkultury s ní byli přímo konfrontování
pouze na koncertech. Power metal klade důraz na melodie a vyzrálé muzikanství,
které je doprovázeno fantaskními texty písní. Speed metal je silně melodickou
a zároveň harmonickou (na poměry metalu) odnoží heavy metalu. Trash metal vznikl
zkřížením raného heavy metalu s podněty punku a hardcore5, odkud načerpal svou
„rychlost“, údernost a razanci. Neotrashové spolky pak často zpracovávají
problematiku týkající se politiky či společnosti. Poslední ze jmenovaných, death
metal, je typický zběsilou rychlostí bicích a kytar, texty bývají protikřesťanské
s příměsí sado-masochismu. V textech je podobně jako trash metal kritický
k sociálně-politickým tématům. Death metal se objevil na scéně této subkultury na
konci 80. let minulého století. Jeho charakteristikami jsou rychlost, tvrdost, zběsilost,
5

Hardcore (či hardcore punk) je styl punk rocku, který se odlišuje svou rychlostí, razancí

a agresivitou.

42

stejně jako orientace na textovou ukrutnost či narážky na sadomasochistická témata.
Mezi kapely zastupující tento styl patří např. Cannibal Corpse, Necrosanct či
Immolation. Existuje samozřejmě daleko více dělení této subkultury a její křížení se
subkulturami dalšími, avšak vzhledem zaměření práce není z nutné (z důvodu
rozsahu práce ani možné) všechny tyto rozebírat.

1.6.7 Punk
Subkultura punk je jednou z hlavních subkultur současnosti. Etablovala se již
na přelomu 60. a 70. let, zejména pak v Británii, podobně jako mnoho dalších
subkultur mládeže. Termín „punk“ je anglického původu a mohli bychom jej přeložit
jako „buřič“ či „výtržník“. Stejně tak jako většina subkultur, i v případě punku se
jednalo o sdílení hodnot chování, vzhledu a hudební orientace. Punk se svým
vznikem stal nástrojem změny sociálního prostředí a sociálních norem v mnoha
částech světa skrze schopnost šokovat a bojovat proti očekávaným vzorcům chování
vzhledem k společenské třídě, pohlaví či etnicitě, včetně boje proti normalizaci
subkultury jako takové. Na počátku 70. let si mnozí všimli faktu, že dochází
k přeměně mnoha mládežnických subkultur a jejich posunu ke konzumní společnosti.
Dělo se tak především ve Velké Británii, kde punková subkultura původně vznikla.
Punk v tomto sliboval vybudovat scénu, která bude takovým tlakům odolná. Rozhodl
se zajít až do takového extrému, který by jak kapitalismus, tak buržoazní společnost
nebyla schopna akceptovat (Muggleton, D.; Weinzierl, R., The Post-Subcultures
Reader, 2003, s. 223-225). Nelze přitom tvrdit, že by tato subkultura byla omezena
levicově (pokud bychom použili politicky-ideologickou osu pravice-levice).
Jednotlivé proudy punku pokrývají de facto celé politické spektrum. Ve srovnání
s ostatními subkulturami však punk vždy vycházel z důkladného ideového zázemí
(Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, s. 178). Ideologie se mu stala prostředkem
boje proti majoritě.
Rok 1977 je pak mezníkem, který označuje vzestup této subkultury do
podvědomí lidí po celém světě. Ke slovu se dostává druhá punková vlna (či druhá
generace), odmítající rychlou komercializaci subkultury, která probíhala postupně
v 70. letech. Ve stejném roce (1977) si existenci punku uvědomili i hudební
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publicisté v tehdejší Československé socialistické republice. Paradoxem je, že se
vznikem punku u nás není spojena mladá, školou povinná generace, ale spíše lidé
okolo 25 let. První vlna punku (1980-1984) tak v ČSSR zanechala nesmazatelné
otisky vznikem kapel jako Zikkurat, Energie G, F.P.B., Kečup či A 64. Významný
posun u nás v této subkultuře přišel s rokem 1986. Tento rok byl spojen se vznikem
mnoha nových kapel a masovým rozmachem punkové subkultury obecně. Byla to
svým způsobem generační záležitost, kdy se punk jako takový stal alternativou
tehdejšího undergroundu, ve kterém se mladý člověk mohl doslova „vyřvat“, s čímž
souvisí také často zmiňovaná snaha o odlišnost. „…Než chodit jako máničky, které si
svůj vizuální protest odbyly hlavně v sedmdesátých a na začátku osmdesátých let
(proto nosit dlouhé vlasy už vlastně byla „profláklá“ záležitost), raději vypadat jako
naprostý šílenec, zplozenec jiného světa – tzn. nahonit číro, obléknout roztrhanou
koženou bundu s desítkami punkových „placek“ nebo nápisů a křiklavě obarvené
kalhoty. Nohy vsunout do vysokých vojenských bot. Ochrana před okolním světem
pomocí navenek odpudivého až hororového zevnějšku funguje – známe to z přírody.“
(www.punk.cz)
Mezi další důvody masového rozšíření punku od roku 1986 patří snadnější
přístup k nahrávkám punkových kapel ze Západu, stejně jako oživení žánru kapelami
zaměřenými na hardcore, které do subkultury přinesly agresivitu a nové hudební
postupy (krátké jednoduché písně založené na „riffech“6). Punk se v této době již
také začal dostávat do podvědomí československých psaných médií. Punkeři
navázali na poselství undergroundu, který životem a aktivitami mimo oficiální
společenské struktury utvářel alternativní subkulturu. Ta svou relativní nezávislostí
poskytovala svým zástupcům svobodnou a nezávislou tvorbu. Underground tak byl
oživen alternativním duchem, hudbou, vizáží a reakcí na tehdejší společnost. Punk se
tak stal koncem 80. let pro část mládeže oblíbeným životním stylem. Díky své
svobodomyslnosti

a

nezávislosti

byl

velmi

oblíben

mezi

frustrovanou

a deprimovanou mládeží z měst. Stal se programem lidí, kteří žili často na okraji
společnosti a toužili po tom stát se „rebelem“. Rebelství v punku přitom bylo
snadněji proklamativní a syrová primitivní hudba této subkultury nebyla nic než
čirou provokací (www.punk.cz). Punk měl na rozdíl od subkultury hippies rozdílný
6

Kytarový riff je krátká úderná opakující se sekvence.
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náhled na svět. Hippies svět toužili změnit, kdežto příznivci punku jej chtěli zničit.
Tento nihilismus byl charakteristickou životní hodnotou většiny punkerů
a předurčoval odpor punkerů proti zmíněné subkultuře hippies (Mareš, M., Pravicový
extremismus a radikalismus v ČR, 2003, s. 436-440). Řešení střetu zájmů v této
subkultuře však bylo málokdy spjato s násilím, se kterým je punk občas do jisté míry
spojován.

1.6.8 Skinheads
Hnutí skinheads vznikalo již na konci šedesátých let ve Velké Británii. Jednalo
se tehdy o hnutí mladých lidí, kteří se velmi často nacházeli na okraji společnosti.
Prototypem skinheada tehdy byl mladý nezaměstnaný muž z dělnických předměstí.
Hnutí skinheads čerpalo ze subkultur let padesátých – anglických „Mods“7
a přistěhovalců z Jamajky – Rude Boys. Skinheads tedy původně nebyli rasově (ba
ani politicky) vyhraněni. K tomu došlo až později v rámci štěpení tohoto hnutí.
Černoši i bílí se tak setkávali na koncertech a odlišovali se zejména skrze hudbu.
Pokud se v počátcích hnutí skinheads objevoval rasismus, pak se jednalo o rasismus
specifický, zaměřený často na přistěhovalce z Asie, zejména z Pakistánu (Charvát, J.,
Současný politický extremismus a radikalismus, 2007, s. 124-125). Základním
společným jmenovatelem této subkultury mladých tak v této době byla identifikace
s dělnickou třídou. Je také na místě však zdůraznit, že již od svého počátku se hnutí
profilovalo jako násilné. Členové subkultury se účastnili diváckého násilí jako
„hooligans“8 .
Postupem času došlo v rámci hnutí ke štěpení. Na konci 60. let hnutí prodělalo
svůj vrchol a vrátilo se až se vzestupem punku v průběhu následující dekády. Část
skinheads byla punkem inspirována, část jej však považovala za alternativu hippies.
Začalo vznikat mnoho odnoží, z nichž se profilovaly tři základní proudy, a to:
7

Mods (zkráceno se slova „modernist“ – modernista) byla subkultura vzniklá v Londýně na konci 50.

set 20. století. Charakteristickými znaky této subkultury jsou hudba, která byla založena na moderním
jazzu a stylu oblékáním založeném na italské módě.
8

Hooligans (v českém překladu „chuligáni“) jsou označováni radikální, u nás zejména fotbaloví,

fanoušci.
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1. Rasisté (neonacisté a neofašisté)9,
2. Nerasisté, tradicionalističtí skinheads a apolitičtí skinheads,
3. Antirasisté (Charvát, J., Současný politický extremismus a radikalismus,
2007, s. 125-126).
V České republice (resp. Československé federativní republice) se hnutí
skinheads, zejména neonacisté10 , objevuje ihned po změně politického režimu v roce
1989. Čeští rasističtí skinheadi dosáhli největšího rozmachu v prvních porevolučních
letech, přičemž se profilovali zejména skrze hudební skupiny. Těchto hudebních
skupin působilo v průběhu 90. let v ČR několik desítek (Smolík, J., Subkultury
mládeže, 2010, s. 146). Postupem času se zde v rámci hnutí etablovaly politické
strany, dávající tomuto hnutí konkrétní podobu a snažící se tuto vizi realizovat
a legitimizovat.
Subkultura skinheads11 se vymezuje několika základními prvky. Již z názvu
vyplývá, že identifikace jednotlivých členů mezi sebou je založena především na
krátce ostříhaných vlasech či úplně oholené hlavě. To má dva základní důvody. První
je praktický – při bitkách, kterých se skinheadi často účastní, je nelze chytit za vlasy.
Druhým důvodem je kontrastní sebeidentifikace vůči ostatním skupinám – účes vždy
patřil mezi základní vizuální odlišovací znaky jednotlivých skupin a subkultur.
Oděv je dalším odlišujícím znakem skinheads. Mladí v rámci této subkultury
při jejím vzniku ve Velké Británii odmítli jemný, až zženštilý styl ostatních skupin té
doby a orientovali se spíše na oblečení, které „reprezentovalo“ dělnickou třídu.
Zřejmé je i praktické využití při potyčkách s nepřáteli – těžké boty, bundy bez límců,
atd. Tam, kde hippies s pestrobarevným oděvem se vzorem květin hlásali v 60. a 70.
letech mír a lásku, si skinheads naopak se svým drsným vzhledem a vnímanou pozicí

9

Je třeba upozornit na skutečnost, že neexistuje jednotná typologie hnutí skinheads. Sami členové

subkultury skinheads mnohdy jednotlivé odnože neuznávají. Jedná se zejména o vztah k
neonacistickým odnožím tohoto hnutí, se kterými jsou nerasističtí skinheads velmi často v konfliktu.
10

Mimo ně se počátkem 90. let minulého století okolo hudební skupiny Orlík profilují i tzv.

„Kališníci“, kteří také vytvořili početnou apolitickou odnož hnutí skinheads (až 5000 členů).
Vystupují proti neonacistické scéně, jsou nacionalisticky zaměřeni, avšak s koncem skupiny Orlík
společně s celou scénou skinheads přechází do útlumu a od Kališníků odchází.
11

Anglické slovo „skinhead“ znamená v překladu „holohlavý“.
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společenských vyděděnců osvojili agresivní chování ventilované zpravidla na
fotbalových zápasech (Knight, N., Skinhead, 1982, s. 8-20).
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2 Empirická část – kvantitativní výzkum
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2.1 Cíle výzkumu a tvorba hypotéz
Hlavním cílem v této druhé části práce bude provést výzkum v rámci
jednotlivých mládežnických skupin a analyzovat jejich životní styl s ohledem na
vztahy mezi členy subkultur a nečleny subkultur a rodinou, prostředím školy, ale
i situaci v rámci daných subkultur. Mou snahou zde je nalézt vazby mezi
specifickým životním stylem, v případě této práce reprezentovaném subkulturami
mládeže, a sebeidentifikací vyhraněním se, a to zejména vůči rodičům jako
reprezentantům původních hodnot, které jsou na jejich dítě přenášeny. Důležitý je
právě prvek sebeidentifikace, který je dle mého předpokladu významným činitelem
pro vznik subkultury. Je přitom třeba zmínit skutečnost, že proces sebeidentifikace
nemusíme nutně chápat jako negativní jev vyhranění se vůči rodičům/rodině, ale
obecně jako aspekt důležitý pro socializaci jedince a tvorbu jeho vlastní hodnotové
škály.
Co se týče jednotlivých subkultur, ty zde chápu jako jeden celek. Zpracováním
každé subkultury zvlášť by bylo jak technicky náročné z hlediska proměnných, tak
i náročné obsahově. Takováto úroveň analýzy by však mohla být případně námětem
pro dizertační práci na toto téma.
Cílem bylo i stanovení hypotéz, které by měly vliv na možnou kontrastní
sebeidentifikaci mládeže, tedy nalézt či vyvrátit vztah mezi dvěma a více soubory
proměnných (Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J., Pedagogický slovník, 2003, s. v.
hypotéza).
Ve svém výzkumu jsem se zaměřila především na oblasti rodiny, školy
a volného času, jakožto základních oblastí socializace jedince. Vzhledem k rozsahu
této práce nelze ověřit některé skutečnosti, které se k životnímu stylu a formování
subkultur vztahují. Je obtížné například zjistit závislost mezi institucí postmoderní
rodiny, tedy fenoménu poměrně novému, a tradiční rodiny vzhledem k formování
subkultur mládeže. Předpokládalo by to analýzu obou typů rodin, což by si vyžádalo
mnohem obsáhlejší výzkum. Tomu odpovídají i následující hypotézy mé práce:

H1: Hlavním determinantem případné kontrastní sebeidentifikace mládeže je situace
v rodině.
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H2: Subkultura mládeže je alternativou k životnímu stylu současné rodiny jedince.

H3: Členové jednotlivých subkultur dokážou životní styl „své“ subkultury odlišit od
životního stylu své rodiny.

H4: Hodnotová orientace mezi členy subkultury mládeže a „nečleny subkultury“ je
podobná

Zpracovaná data výzkumu by následně měla potvrdit či vyvrátit jednotlivé
stanovené hypotézy práce.

2.2 Metodika a popis dotazníku
S ohledem na cíle a formulované hypotézy se mi nabídlo několik výzkumných
řešení sběru a analýzy dat. Vybrala jsem si metodu dotazníkového řešení, přesněji
formu nestandardizovaného dotazníku, který je pro tento typ kvantitativního
výzkumu zaměřeného na sociální skupiny dle mého nejvhodnější. Tento druh
kvantitativní metody byl zvolen na základě vyššího počtu výzkumného vzorku.
Dotazník byl mnou sestaven dle informací z dostupné literatury a jeho vzor je uveden
v příloze č. 1 této práce. Otázky mají jak uzavřenou a otevřenou, tak i polootevřenou
formu odpovědí. Otevřená forma odpovědí se stala nezbytnou zejména při hledání
společných hodnot jednotlivých skupin mládeže. V tomto případě nemohl být
předložen výčet jednotlivých hodnot, protože by tento výčet nikdy neposkytl
dostatečnou škálu pro možné odpovědi a navíc by mohl být zavádějící, popř. by mohl
až znehodnotit výzkum. Primárním cílem dotazníku bylo získat:



Základní informace o dotazovaných jedincích



Kvantifikovatelný souhrnný přehled údajů a dat



Možnost práce s velkým objemem dat



Klíčové údaje vzhledem k socializaci jedince s ohledem na formování
subkultur mládeže
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Dotazník samotný obsahuje 20 otázek, které jsem před započetím výzkumu
zpracovala. Převažují otázky uzavřené, obsahující obvykle 2-5 odpovědí. Dotazník
se dělí do tří logicky řazených částí:

1. část – identifikační otázky jedince (jméno, věk)
2. část – Vztah jedinec-rodina-škola
3. část – Vztah jedinec a subkultury mládeže/vrstevníci

Řazení jednotlivých otázek neodpovídá postupu při analýze výsledků a jejich
interpretaci. Proto jednotlivé otázky dotazníku nejsou analyzovány ve stejném
pořadí, jako byly předloženy jednotlivým respondentům.

2.3 Průběh výzkumu
K realizaci výzkumu jsem využila dotazníku o 4 stranách (2 listy formátu A4).
Volba z velké části uzavřeného dotazníku umožnila rychlé, jednoduché a přehledné
zpracování, zároveň tato volba znamenala snadné a relativně rychlé vyplnění ze
strany jednotlivých respondentů. Ti odpovídali dobrovolně v rámci svého volného
času (v případě dotazování na školách nebyl narušen harmonogram výuky).

2.3.1 Výběr respondentů
Jako výzkumný soubor jsem si vybrala zejména studenty středních a vysokých
škol v Olomouckém kraji. Mezi dvě největší skupiny v dotazníku jsem tak následně
registrovala kategorii 17-19 let a 20-22 let. Tabulka znázorňující jednotlivé věkové
skupiny dotazovaných je uvedena níže – graf 1.
Charakter školy přitom nehrál roli – byly vybírány jak gymnázia, tak střední
odborná učiliště či střední odborné školy, v případě terciálního vzdělávání jak
veřejné, tak soukromé vysoké školy. Jedinými kritérii v tomto směru bylo vybrat
přibližně stejný počet zástupců obou pohlaví, dívek i chlapců, a zaměřit se na věkové
rozmezí odpovídající definici mládeže (což se přibližně kryje se studenty středních
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a vysokých škol). Výzkumný soubor nebyl omezován dalšími kritérii. I když je tato
práce zaměřena konkrétně na jednotlivé subkultury, nelze se omezovat pouze na ně,
jelikož by vypovídací hodnota výzkumu mohla být zkreslená. Cílem je zjistit vztahy
mezi mládeží, rodinou a subkulturami, proto je na místě vycházet z co
nejobecnějšího pojetí mládeže.

Věková struktura dotazníku
48
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Graf 1- Věková struktura dotazníku.

2.3.2 Sběr dat
Sběr dat byl prováděn v období mezi 19.10.2011 – 10.12.2011. Oslovování
konkrétních dotázaných probíhalo ve dvou rovinách, a to jak přímým oslovováním
na školách tištěnými dotazníky, tak elektronicky skrze internet, a portály, které se
specializují na internetové průzkumy, kde bylo zohledněno místní kritérium
(respondent musel být obyvatelem Olomouckého kraje, respektive z okresu
jesenického, olomouckého, prostějovského, přerovského nebo šumperského).
Časové omezení dotazníku nebylo nastaveno. Vyplněných dotazníků jsem
získala celkem 163, z toho 97 vyplněných přímo ze škol a 66 prostřednictvím
internetových serverů zaměřených na sběr dat. Vzhledem ke snaze mít přibližně
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stejný poměr dívek a chlapců, byl počet dotazníků v tomto ohledu redukován na
celkem 150.
Při zpracovávání dat jsem zaokrouhlila procenta na celá čísla. Stejně tak bylo
učiněno i u otázek 11 a 12, kde byly takto zaokrouhleny údaje zaznačené na osách
o hodnotách 1-5. Zde však byla pro větší přesnost zaokrouhlena data na jedno
desetinné místo.

2.4 Analýza dat a jejich interpretace
2.4.1 Pohlaví, věk
Otázky č. 1 a 2 byly převážně identifikační a mapovaly pohlaví a věkovou
strukturu respondentů (tedy zdali jsou vhodní pro výzkumný soubor). Vzhledem
k redukci počtu tazatelů z mé strany došlo k přibližnému vyrovnání počtů zástupců
jednotlivých pohlaví, tedy 78 dívek a 72 chlapců – graf 2. Převažuje přitom věkové
struktura mezi 20-22 lety s celkovým počtem 48 respondentů, jako druhá největší se
ukázala skupina vymezená 17-19 lety. To je mimo jiné dáno zaměřením se autorky
na skupinu sekundárního a terciálního vzdělávání. Zahrnuta byla i věková skupina
„Jiná“, a to z důvodu existence velmi volné definice pojmu „mládež“. Ve všech
případech této kategorie se jednalo o respondenty ve věku 26-27 let, přičemž 27 let
jsem si stanovila jako horní hranici pro jejich zahrnutí mezi „mládež“. Zmíněné
převažující věkové skupiny také můžeme chápat jako skupiny, u kterých byla větší
návratnost dotazníků.
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Respondenti dle pohlaví

72

78

Chlapci
Dívky

Graf 2 - Genderová struktura dotazníku.

2.4.2 Subkultury
Otázka č. 16 dotazníku mapovala rozvrstvení respondentů v rámci jejich
příslušnosti, popř. nečlenství v subkultuře a popřípadě jaké. Byla tak klíčová v rámci
dotazníku, uvedena byla vzhledem k logickému řazení otázek v dotazníku až na
konec, avšak vzhledem k jejímu významu je zde uvedena již v úvodu.
V grafu 3 se ukázalo, že mezi výzkumným souborem existuje značná část osob
(111 z 39 celkových dotázaných), které se hlásí k nějaké subkultuře či s ní
sympatizují, popř. vyznávají podobný životní styl. V tomto směru byla stanovena
ještě kontrolní otázka mající za cíl potvrdit přibližné znalosti dané subkultury
a zvýšit tak přesnost celého dotazníku a tedy i výzkumu.
Důležitým předpokladem úspěšné realizace výzkumu byla též existence části
výzkumného souboru, která se nehlásila k subkultuře. Z grafu je zřejmé, že se jedná
přibližně o jednu třetinu všech dotázaných.
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Struktura členů/nečlenů subkultur

39
Nečlenové subkultur
Členové subkultur
111

Graf 3 - Členové subkultur.

Otázka č. 18 byla taktéž kontrolní. Dotázaní měli uvést pět charakteristických
znaků, které „jejich“ subkulturu odlišují od subkultur jiných. Mým cílem bylo
správné rozřazení jedinců mezi jednotlivé subkultury, čímž jsem předpokládala vyšší
přesnost celého výzkumu. 98 z celkových 111 členů subkultur dokázalo odpovědět
a přiřadilo k dané subkultuře pět charakteristických znaků, zbytek respondentů
odpovědět nedokázal nebo odpověděl neúplně. V takovém případě jsem výsledek
hodnotila záporně (graf 4).
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Identifikace hodnot svojí subkultury
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Graf 4 - Schopnost členů jednotlivých subkultur identifikovat hodnoty spojené se svojí subkulturou.

U následující otázky (19) se hodnotila míra povědomí o další vybrané
subkultuře. Mým cílem bylo zjistit, jaký přehled mají jednotlivé subkultury v rámci
mezi-subkulturního srovnání. Respondenti měli uvést opět pět znaků libovolně dané
subkultury, kterou by tak charakterizovali. Výsledky vyšly o něco hůře než
v předchozím případě, částečně to může být neochotou dotázaných odpovídat,
částečně to také může být z důvodu nedostatku znalostí ostatních subkultur. Přesto
přes ¾ respondentů na tuto otázku byly schopny odpovědět (graf 5).
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Identifikace hodnot ostatních subkultur
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Graf 5 - Schopnost členů jednotlivých subkultur identifikovat hodnoty spojené s jinou subkulturou.

Graf 6 znázorňuje přesné rozvrstvení jednotlivých skupin respondentů.
Nejpočetnější skupinou jsou nečlenové subkultur o počtu 39 osob. Mezi členy
a sympatizanty subkultury či vyznavači obdobného životního stylu je největší
zastoupení subkultury punk (19 respondentů), hip-hop (18 respondentů), skater (17
respondentů) a metal/heavy metal (11 respondentů). Naopak nejmenšími
subkulturami v rámci výzkumu se staly subkultury emo (2 respondenti) a vyznavači
vegetariánského životního stylu (3 respondenti).
Zajímavým zjištěním byl fakt, že s ohledem na jednotlivé kategorie subkultur
respondenti v rámci otázky 16 často uváděli velmi podobné hodnoty, v některých
případech by mohly být nazvány až archetypálními.
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Graf 6 - Struktura jednotlivých subkultur

U otázky 20 respondenti řadili žebříček svých hodnot dle stanoveného výčtu
třinácti příkladů. Byla zde použita komparace členů a nečlenů subkultur. Žebříček
byl přitom kvůli větší přehlednosti seřazen od nejdůležitější hodnoty (13), po
hodnotu nejméně důležitou (1). Cílem bylo zjistit, jak vysokou příčku v hodnotových
žebříčcích členů a nečlenů subkultur zaujme zejména rodina, přátelé a volný čas.
Ukázalo se, že hodnotové žebříčky členů a nečlenů subkultur jsou velmi
podobné. Přesto lze nalézt rozdíly v řazení hodnot. Rodina je shodně řazena na
druhém místě, ale pro členy subkultur je obecně vzato důležitější přátelství a volný
čas (3. a 5. místo), ve srovnání s hodnotovým žebříčkem nečlenů subkultur (4. a 7.
místo) – viz graf 7.
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Graf 7 - Hodnotová orientace členů a nečlenů subkultur s ohledem na vybrané hodnoty (seřazeno dle
důležitosti od nejdůležitější po nejméně důležitou hodnotu, kde nejdůležitější hodnota odpovídá číslu 13 a
nejméně důležitá hodnota číslu 1).

2.4.3 Subkultury ve vztahu k rodině
Tato část je zaměřena na vztah jedinců ke svým rodinám. Cílem bylo zjistit
stav rodiny, zdali jsou rodiče rozvedení, popř. kolik členů subkultur je z těchto
rozvedených rodin. Dále kolik má rodina volného času a zdali členové rodiny tento
volný čas tráví společně. Ke komparaci byli využiti členové a nečlenové subkultur.
U respondentů se vyskytlo poměrně vysoké číslo rozvedených rodičů – 18 %,
což činí 27 jedinců, jejichž rodiče byli v době vyplňování dotazníku rozvedeni
(graf 8).
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Rozvedení rodiče

27
Ano
Ne
123

Graf 8 - Počet rozvedených rodičů.

Ukázalo se také, že v případě osob odpovídajících kladně na otázku 15, tedy
členů subkultur nebo osob vyznávajících podobný životní styl, je výrazně vyšší
procento rozvedených rodičů než v případě respondentů, kteří se nehlásí k žádné
subkultuře. Vzhledem k cílům a hypotézám práce se může jevit, že vyšší kontrastní
sebeidentifikace se vyskytuje u jedinců s neúplnou rodinou, kdežto menší kontrastní
sebeidentifikace naopak u jedinců s rodinou úplnou (graf 9).
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Rozvedení rodiče u členů a nečlenů
subkultur

5
Rodiče členů subkultur
Rodiče nečlenů subkultur
22

Graf 9 - Celkový počet rozvedených rodičů u členů a nečlenů subkultur.

U otázky č. 4 dotazovaná mládež odpovídala na otázku subjektivních pocitů
vztahu s matkou, přičemž hodnocení probíhalo na stupnici od 1 do 5, kde 1 byla
nejlepší známka a 5 známka nejhorší. Členové subkultur průměrně ohodnotili vztahy
se svojí matkou známkou 3,2, což je poměrně výrazně horší výsledek než v případě
nečlenů, kteří oznámkovali v průměru své vztahy s matkou známkou 2,5 (graf 10).

Vztahy s matkou
5
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1
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Členové subkultur

Nečlenové subkultur

Graf 10 - Vztahy s matkou vyjádřené v rozmezí 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší).
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Otázka č. 5 reagovala na vztahy dotazovaných s otcem. Kvalita vztahů nebyla
výrazně odlišná od kvality vztahů s matkou, přesto byla o několik desetinných míst
vyšší (horší). Celkově ohodnotili členové subkultur vztahy se svým otcem známkou
3,6, kdežto nečlenové subkultur 2,6. V obou případech tak můžeme říci, že vztahy se
svými rodiči mají členové subkultur kvalitativně horší. Míra komunikace mezi členy
a nečleny subkultur a matkou a otcem přitom byla obdobná a vycházela taktéž
v neprospěch členů subkultur (graf 11).
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Graf 11 - Vztahy s otcem vyjádřené v rozmezí 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší).

Kvalitě vztahů s matkou a otcem odpovídali i odpovědi na otázku č. 8, která
mapovala vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. V případě členů subkultur vztahy
mezi členy rodiny odpovídají hodnotě 3,3, což je zhruba průměrná hodnota vztahů
s matkou a otcem. Podobně je tomu i v případě nečlenů, kde se kvalita vztahů
pohybuje na hodnotě 2,5. Celkově tak můžeme shrnout, že členové subkultur mají
kvalitativně horší vztahy s rodiči a dle jejich subjektivního názoru jsou i vztahy mezi
jednotlivými členy rodiny horší, než je tomu v případě nečlenů subkultur (graf 12).
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Graf 12 - Vztahy mezi jednotlivými členy rodiny v rozmezí 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší).

Srovnání v případě množství volného času rodin členů a nečlenů subkultur
bylo předmětem otázky č. 9. Zde se ukázalo, že poměrný počet členů obou skupin
hodnotí kategorii „velmi málo“ přibližně stejně. Není tomu tak ale v případě
kategorie „málo“, kde převažuje skupina členů subkultur. Skupina nečlenů subkultur
naopak výrazně převyšuje v kategorii velmi hodně a téměř se mnohem početnější
skupině členů subkultur vyrovná i v absolutních číslech (10 a 8 respondentů) – viz
graf 13.
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Graf 13 - Volný čas rodin členů a nečlenů subkultur.

V případě volného času tráveného v rámci rodin společně (otázka 10)
převažuje u členů subkultur odpověď „spíše ne“, která je proporčně totožná
s odpovědí nečlenů subkultur. Přesto však svůj volný čas s rodinou společně netráví
zhruba o třetinu více členů subkultur než nečlenů. Důvodem pro to může být mimo
jiné trávení volného času mimo rodinu, v rámci subkultury (graf 14).
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Graf 14 - Volný čas členů a nečlenů subkultur strávených společně s rodinou.
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Otázka č. 13 byla zaměřena na zjištění míry důvěry k učitelům. Je zajímavé, že
přestože mají členové a nečlenové subkultur odlišné vztahy se svými rodiči,
v případě učitelů to samé neplatí. S ohledem na graf 15 můžeme pozorovat, že
rozložení míry důvěry k učitelům je u obou skupin stejné. V obou skupinách tak
došlo k situaci, kdy velká většina dotazovaných označila za skutečnost existenci 1-2
učitelů, ke kterým má důvěru.
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Graf 15 - Důvěra členů a nečlenů subkultur k učitelům.

2.4.4 Subkultury ve vztahu k životnímu stylu
U otázky č. 17 byli respondenti tázáni, zdali a kolik volného času tráví se členy
své subkultury, resp. s přáteli a kamarády vyznávajícími obdobný životní styl.
V tomto případě odpověděly zhruba 2/3 tázaných kladně. V absolutních číslech
odpovědělo 75 dotázaných „ano“, kdežto 32 dotázaných „ne“. Ukazuje se tak, že
velká část členů subkultur tráví volný čas se svými kamarády s obdobným životním
stylem. Druhá část otázky měla otevřenou formu. Respondenti (resp. ti, co
odpověděli kladně) měli uvést, kolik takto volného času stráví týdně. Výsledná
hodnota je 5 hodin týdně (zaokrouhleno na celé hodiny) – viz graf 16.
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Počet členů subkultur trávících volný čas s
přáteli stejné subkultury
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Průměrná doba strávená týdně
členů subkultury s přáteli stejné
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Graf 16 - Struktura členů subkultur trávících svůj volný čas s přáteli stejné subkultury včetně průměrné
doby takto strávené týdně (zaokrouhleno na hodiny).

U otázky 11 měli členové subkultur uvést své subjektivní názory na vnímání
členství ve vybrané subkultuře jejich rodinami. Hodnocení přitom opět probíhalo
známkováním 1-5, kde 1 bylo nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení. Po
zpracování výsledků vyšlo najevo, že nejlépe se hodnotí členové skupin hip-hop,
skate a metal/heavy metal a naopak nejhůře členové subkultur punk (2,9) graffiti
(3,1), emo (3,1) a skinheads (3,6). Tato hodnocení pravděpodobně odráží
společenské vnímání jednotlivých skupin, které se promítá i do vnímání sebe sama
v rámci rodiny (graf 17).

66

Vnímání životního stylu členů subkultury
jejich rodinami
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,1

3,6
2,9

2,7
1,7

1,9

2,6

2,3

3,1

1,6
Hodnocení (1 - nejlepší; 5 nejhorší)

Graf 17 - Hodnocení vnímání životního stylu jednotlivých členů subkultur jejich rodinami (hodnoceno
jako 1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

Stejnou formou byla řešena otázka 12, kde však jednotliví členové subkultur
hodnotili životní styl svých rodičů. U všech kategorií životních stylů pak bylo
vnímání sebe sama lepší než vnímání životního stylu toho druhého. Nejkritičtější
v tomto směru byly již zmíněné subkultury hip-hop a skater, které hodnotily životní
styl svých rodičů relativně nejhoršími známkami s ohledem na vnímání sama sebe
rodinou (2,9 a 2,5). Překvapením je pro mě absolutně největší kritika/nejnižší
hodnocení ze strany skupiny „vegetarián“, která hodnotí životní styl svých rodičů
známkou 3,6, která je spolu se skupinou „punk“ (3,4) nejnižší v dotazníku (graf 18).
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Graf 18 - Hodnocení vnímání životního stylu rodin členů subkultur členy subkultur (hodnoceno jako 1 nejlepší, 5 - nejhorší).

2.4.5 Závěry výzkumu
Výzkum zjistil řadu zajímavých zjištění a zpracovaná data poskytla odpovědi
na jednotlivé hypotézy. Zjistili jsme, že členové subkultur mají kvalitativně horší
vztahy mezi rodinami než nečlenové subkultur. Počet členů subkultur je v neúplných
rodinách výrazně vyšší než v rodinách úplných. Zároveň je důležité zdůraznit, že
vnímání životního stylu svých rodičů členy subkultur je poměrně kritické (grafy 17
a 18). Proto můžeme indukovat, že hypotézy č. 1 a 2 se potvrdily a jsou platné, tedy
že hlavním determinantem případné kontrastní sebeidentifikace mládeže je situace
v rodině a že subkultura mládeže je alternativou k životnímu stylu současné rodiny
jedince.
V rámci grafů 4 a 5, respektive otázek 18 a 19 bylo zkoumáno, do jaké míry
dokáží respondenti charakterizovat a vymezit „svou“ subkulturu od subkultury cizí.
Cílem přitom bylo hodnotit relevanci zvolených hodnot a jejich počet. V obou
případech převážná část dotazovaných byla schopna kladně odpovědět, proto
hodnotím hypotézu č. 3 jako potvrzenou.
Hypotéza č. 4 se snažila dokázat, že hodnotová orientace mezi členy
subkultury mládeže a „nečleny subkultury“ je podobná. Graf 7 (otázka 20) ilustruje
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poměrně identický žebříček hodnot mezi členy a nečleny subkultury, který se liší jen
v relativně málo případech. Hlavní rozdíly jsou zde v preferenci volného času
a přátel ze strany členů subkultur. To indikuje očekávaný pevný vztah
k vrstevnickým skupinám na úkor dalších hodnot. Na druhou stranu však nemůžeme
říci, že by došlo ze strany členů subkultur k „upozaďování“ rodiny. Ta je za zdravím
hned na druhém místě. Přesto však výsledky dotazníku potvrzují i poslední hypotézu
mé práce.
S ohledem na velikost výzkumného souboru nepředpokládám přesnost
výstupních dat na desetiny procent a nelze ani zaručit naprostou pravdivost všech
odevzdaných dotazníků. Přesto jsem v průběhu mého výzkumu udělala všechno
proto, aby data mnou sebraná a zpracovaná byla co nejpřesnější a měla co největší
vypovídající hodnotu.
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Závěr
Tato práce měla přiblížit problematiku sebeidentifikace současné mládeže.
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo analyzovat jednotlivé subkultury mládeže
a jejich životní styl.

Mezi dílčí cíle patřilo nalezení vazby mezi specifickým

životním stylem, reprezentovaným subkulturou, a sebeidentifikací vyhraněním se
(zejména vůči rodičům), porovnání kontrastní sebeidentifikace mládeže se situací
v rodině a rozpoznání subkultury mládeže jako alternativy životního stylu rodiny
jedince. Dalším dílčím cílem bylo zjištění schopnosti jedince odlišit životní styl
subkultury mládeže od životního stylu rodiny a porovnání hodnotové orientace členů
a „nečlenů“ subkultur mládeže.
Měla také analyzovat její životní styl a vztah k okolí, zejména pak k rodině.
Životní styl mladých se často liší a chtěla jsem se věnovat tomuto tématu a hledat
odpovědi na otázku, proč se mládež tak často a zároveň i tak ostře vymezuje proti
dospělým.
Práci jsem rozdělila na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické jsem
se nejprve věnovala definiční problematice základních pojmů, dále pak sociálnímu
zrání mládeže a vývoji hodnotových orientací v průběhu dospívání, na což navazuje
aspekt alternativního životního stylu, často reprezentovaný, tzv. subkulturami.
Životní styl mládeže je často charakterizován subkulturami, což můžeme
chápat jako alternativu k mainstreamovému životnímu stylu. Hovoříme v tomto
případě také o alternativním životním stylu. Tyto subkultury jsou tvořeny vrstevníky
jedince a vytvářejí ve volném čase mládeže další instituci socializace jedince často
stejně vlivnou, jako je rodina. To s sebou přináší pozitivní, ale i negativní vlivy.
Skrze kontrastní sebeidentifikaci se mládež vymezuje proti své rodině a proti
životnímu stylu svých rodičů a utváří si vlastní, pozměněnou škálu hodnot.
Subkultury jsou typické pro mládež, jelikož ta se nachází právě ve věku formování
své osobnosti, a do jisté míry jedinci poskytují oporu při osamostatnění.
Ve své diplomové práci jsem se snažila mj. dokázat, že k této kontrastní
sebeidentifikaci dochází. Mým cílem bylo analyzovat životní styl jednotlivých
mládežnických skupin a subkultur a postavit jej do protikladu s životním stylem
rodičů, kdy často hovoříme o konzumním způsobu života či konzumním životním
stylu.
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Hlavním cílem bylo nahlédnout na jednotlivé subkultury, které byť si jsou
v principu podobné, uvnitř se často zásadně liší. Neměla jsem dost prostoru učinit
zde výčet všech subkultur, přesto jsem uvedla alespoň základní a nejpočetnější
subkultury, které jsou frekventované na území ČR.
Dle provedeného výzkumu v rámci empirické části byly potvrzeny dílčí cíle, že
hlavním determinantem kontrastní sebeidentifikace je situace v rodině a že s ohledem
na tuto kontrastní sebeidentifikaci členové tuto skupinu dokáží hodnotově odlišit od
žebříčku hodnot platných v rámci rodiny. Potvrdilo se také, že subkultura se
jedincům stává místem pro realizaci „alternativního životního stylu“, přičemž
existuje podobný žebříček hodnot mezi členy a „nečleny“ subkultur. Proto si troufám
tvrdit, že jak hlavní cíl, tak dílčí cíle, stanovené v úvodu této diplomové práce, byly
splněny.
Tato práce věnující se životnímu stylu jako nástroji sebeidentifikace je
prozatím ojedinělá. Proto by v případě potřeby mohla zpracovaná data být dále
využita, popř. při vzniku práce na podobné téma ověřována, resp. dále zpracovávána.
Mohla by tak pomoci při dalším výzkumu problematiky mládeže, subkultur
a formování osobnosti člověka v průběhu dospívání.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Vzorový dotazník empirické části výzkumu

Dotazník
Ahoj,
předem bych Ti chtěla poděkovat za čas věnovaný tomuto dotazníku, který se věnuje
životnímu stylu ve spojení s vybranými subkulturami mládeže/skupinami mládeže.
Tvé odpovědi mi pomohou ve výzkumu tohoto tématu v rámci mé diplomové práce.
Proto prosím odpovídej pokud možno co nejupřímněji. Dotazník je anonymní a tvé
odpovědi nebudou nikde uveřejněny.
Předem děkuji za pomoc!

U každé otázky prosím zakroužkuj jednu správnou odpověď, popř. doplň na
vyznačených místech či vyznač na osu odpověď vlastní.

1. Pohlaví:
a) Muž

b) Žena

2. Věková kategorie:
a) 14-16 let

b) 17-19 let

c) 20-22 let

d) 23-25 let

e) Jiná – počet let:

3. Žijí tví rodiče spolu?
a) Ano

b) Ne

4. Jak dobré máš v současnosti vztahy s matkou (známkuj jako ve škole; 1
– velmi dobrý vztah, 5 – špatný vztah)?
a) 1

b) 2

d) 4

e) 5

c) 3
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5. Jak dobré máš v současnosti vztahy s otcem (známkuj jako ve škole; 1 –
velmi dobrý vztah, 5 – špatný vztah)?
a) 1

b) 2

d) 4

e) 5

c) 3

6. Jak často komunikuješ s matkou?
a) Denně

b) Několikrát týdně

c) Jednou týdně

d) Několikrát měsíčně

e) Jednou za měsíc

f) Méně než jednou
za měsíc

7. Jak často komunikuješ s otcem?
a) Denně

b) Několikrát týdně

c) Jednou týdně

d) Několikrát měsíčně

e) Jednou za měsíc

f) Méně než jednou
za měsíc

8. Jak bys ohodnotil/-a současné vztahy mezi jednotlivými členy tvojí
rodiny (známkuj jako ve škole; 1 – velmi špatné vztahy, 5 – velmi dobré
vztahy)?
a) 1

b) 2

d) 4

e) 5

c) 3

9. Kolik má tvoje rodina volného času?
a) Velmi málo

b) Málo

c) Hodně

d) Velmi hodně

10. Tráví rodina svůj volný čas společně?
a) Ano

b) Spíše ano

c) Spíše ne

d) Ne

11. Zaznač na osu, jak je tvá účast ve vybrané skupině přijímána tvými
rodiči (známkuj jako ve škole; 1 – Velmi přijímána, 5 – vůbec přijímána)
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12. Zaznač na osu, jak vnímáš životní styl svých rodičů vůči tomu svému?
(známkuj jako ve škole; 1 – Velmi podobný, 5 – Naprosto odlišný):

13. Jsou ve tvé škole učitelé, vůči kterým máš důvěru?
a) Ve škole je více učitelů, ke
kterým mám důvěru

b) Ve škole je 1-2 učitelé, ke kterým
mám důvěru

c) Ve škole nejsou učitelé, ke
kterým mám důvěru

14. Jak bys charakterizoval/-a vztahy mezi tebou a tvými spolužáky?
a) Velmi

b) Dobré

c) Špatné

d) Velmi

dobré

špatné

15. Hlásíš se k některé z následujících skupin (popř. která je ti nejbližší)?
a) Emo

b) Gothic

c) Hip-hop

d) Metal/Heavy metal

e) Punk

f) Rock

g) Skater

h) Skinhead

i) Vegetarián

j) Writer/Graffiti

k) Jiná:

l) Žádná

16. Kdybys měl/-a vybranou skupinu (pokud se k některé z výše uvedených
hlásíš) charakterizovat třemi slovy, která by to byla?
………………………. , ………………………. , ………………………. .

17. Trávíš volný čas s kamarády, kteří patří do stejné skupiny jako ty, popř.
kolik v průměru za týden?
a) Ano

b) Ne
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Počet hodin:

18. Dokážeš uvést pět charakteristických znaků, které odlišují tebou
zvolenou skupinu a které nejsou přítomny u ostatních uvedených
skupin?
1)

2)

4)

5)

3)
x) Nevím/nedokážu uvést

19. Dokážeš uvést pět charakteristických znaků, které má některá/některé
z ostatních skupin (z uvedeného výčtu v otázce 12) a které tebou zvolená
skupina nemá?
1)

2)

4)

5)

3)
x) Nevím/nedokážu uvést

20. Seřaď prosím následující žebříček hodnot od nejdůležitějších po
nejméně důležité (přiřaď k číslům níže jednotlivé hodnoty; 1 –
nejdůležitější, 13 – nejméně důležitá):
a) Kariéra

b) Láska

c) Peníze a majetek

d) Potěšení

e) Přátelství

f) Rodina

g) Rovnost

h) Společenské

i) Svoboda

uznání
j) Štěstí

k) Volný čas

l) Vzdělání

m) Zdraví

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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Příloha 2 - Vztah mezi jedincem a prostředím ve všech rovinách (zdroj: Kraus, B.
a kol, Člověk – prostředí – výchova: k otázkám sociální pedagogiky, 2001, s. 106).
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