
Punk jako inspirace ve výchovně vzdělávacím procesu 

 Většinou je vnímáno členství mladých lidí v subkulturách negativně. V tomto textu 
pohled na subkultury obrátíme a podíváme se na to, v čem mohou být subkultury podnětné 
pro výchovně vzdělávací proces. Zvolena přitom byla subkultura automaticky spojována se 
sociálně patologickými jevy a životem na okraji společnosti – punková subkultura. 
Samozřejmě že se s punkem identifikují i problémoví jedinci. Ale tíhnou k němu i mladí lidé, 
kteří nemají s fungováním ve společnosti žádný problém. Právě na tyto členy subkultury se 
zaměříme.   
 Následující řádky přináší pohled do současné punkové subkultury na základě 
rozhovorů se sedmi mladými lidmi, kteří se považují za punkáče. Se subkulturou se přitom 
identifikovali v době docházky na základní školu. Z realizovaného výzkumu v subkultuře 
vzešla kategorizace hodnot spojených se subkulturou. Do těchto hodnot se mladí lidé 
v subkultuře socializují a provází je pak na jejich další životní dráze, jak se ukázalo u členů, 
kteří jsou v subkultuře více než deset let. Článek také přináší některé praktické tipy pro 
pedagogické pracovníky, kteří se s rodícím se členstvím žáků v subkultuře mohou setkat. 
Spíše než restriktivní přístupy k subkultuře ukazuje možné podoby využití hodnot spojených 
s punkovou subkulturou ve výchovně vzdělávacím procesu.  
  
Punk is not dead 
 Protože je tomu už řádka let kdy punk spatřil světlo světa, připomeňme si jeho historii. 
Punková subkultura se objevuje v 70. letech 20. století ve Velké Británii. Inspiračními zdroji 
byl anarchismus, anarchističtí básníci a rozervaní romantici, dekadenti, dadaisté, v hudbě 
například Elvis Presley a Chuck Berry. Klasické punkové období odeznělo zhruba v polovině 
osmdesátých let. Přesto však punk nevymizel, stal se součástí životního stylu užší skupiny 
jedinců „mimo hlavní proud“. Poměrně paradoxně také pronikl do masové kultury a komerční 
oblasti, kde jsou využívány prvky punku (módní průmysl, hudební průmysl, grafika a design). 
Punk můžeme spojit především s hudbou, v níž byla obsažena nihilistická nespokojenost 
s osudem a vymezením se vůči masové společnosti. Z vnějších znaků můžeme zmínit vzhled 
členů subkultury. Hlavním rysem bylo a je usilování o autenticitu a přirozenost. Každý 
z punkerů si zachovává vlastní identitu. Jejich cílem svým vzhledem odlišit se a mnohdy i 
šokovat. Nosí kožené bundy - křiváky, na nich mají kovovou výzdobu a nášivky, popřípadě 
nápisy vytvořené fixy. Oblíbenými symboly jsou anarchistický symbol A v kruhu, hesla NO 
FUTURE a PUNK IS NOT DEAD. Oblíbená jsou barevná trička nebo trička s punkovými 
kapelami, někdy roztrhaná a spojená spínacími špendlíky. Upnuté rifle se nosí zkrácené na 
výšku boty. Boty punkerů jsou těžké kanady či „martinsky“ nebo plátěné tenisky. Typickým 
znakem je i číro, které se vytváří s pomocí tužidel z delších vlasů ve středu temene hlavy.  
 Přestože dnes už punkáči u nás nejsou tolik vidět jako v 90. letech, punk ze zájmu 
mládeže zcela nevymizel. Mírní se ve výstřednost vzhledu dnešních punkáčů, avšak 
sympatizace s anarchismem a nekonformním myšlením je atraktivní i pro dnešní mládež. 
Namísto punkové uniformy volí dnešní mladí punkáči raději střízlivý vzhled. Mnohdy 
využívají jen několika symbolů, které je se subkulturou spojují – spínací špendlíky, nášivka 
s A v kruhu nebo placky s punkovými kapelami, které se nosí na taškách. Umírnění vzhledu 
se zachováním obsahu subkultury shrnul jeden z respondentů slovy: „Není důležité mít číro 
na hlavě, ale v hlavě“.  
 
Pohled do subkultury 
 Než představíme hlavní výsledky výzkumu, krátce se zmíníme o jeho postupu. Byl 
zvolen kvalitativní výzkum skrze polostrukturované rozhovory. Rozhovory měly předem 
připravené schéma otázek, ale vždy se vyvíjely individuálně dle stěžejních témat a zkušeností 



jednotlivých respondentů. Výzkum hledal odpověď na otázku „K jakým hodnotám se hlásí 
členové punkové subkultury?“. 
 Jako kritérium pro výběr respondentů byla zvolena sebedefinice respondenta jako 
člena subkultury a dospělost. Respondenti se nacházejí ve věkovém rozpětí 20 – 32 let. Do 
subkultury však vstoupili mezi 12 a 16 rokem věku, tedy v době docházky na základní školu. 
Vzhledem ke svému věku a délce členství dokážou reflektovat svoji zkušenost se subkulturou. 
Rozhovory tak trvaly mezi 90 a 120 minutami. Všechny rozhovory autorka nahrála na 
diktafon, přepsala a analyzovala nejčastějším kvalitativním výzkumným postupem – 
otevřeným kódováním. Jména respondentů byla změněna. 
 Důležitým aspektem výzkumu je vztah výzkumníka ke zkoumané realitě a způsob 
vstupu do terénu. Do výzkumného prostředí jsem byla ve třech případech uvedena přes 
prostředníka, tedy osobu, která znala jak výzkumníka, tak i respondenta. V ostatních 
případech jsem použila doporučení dalších respondentů přímo od těch, se kterými jsem 
rozhovory dělala. Tento postup se nazývá sněhová koule, protože respondenti se takto na sebe 
„nabalují“, a je v kvalitativním výzkumu zcela běžný. Nejsem členem subkultury a nejprve 
jsem se v ní proto objevila jako cizinec, s opakovanými vstupy se ze mě stal návštěvník.  
 Následující kapitola přináší hlavní výsledky výzkumu. Je třeba si uvědomit, že se 
jedná o hodnoty v takové podobě, jak je popisují samotní respondenti. Tyto hodnoty 
představují součást konstrukce punkové ideologie z pohledu několika respondentů. 
Výzkumný vzorek je malý a výsledky není možné zobecnit. Respondenti také ve svých 
výpovědích vytváří „ideál“, který se ne vždy musí přesně shodovat s žitou realitou. 
 
Punk znamená tvořit 
 Punk je spojen s nejrůznějšími kreativními aktivitami. Nejpatrnější jsou v umělecké 
oblasti. Mnozí z respondentů hrají v punkových kapelách, skládají hudbu a píší texty. Protože 
toto umění spadá do tzv. undergroundu, je typické principem „udělej si všechno sám“. Adam 
popisuje komplexní úkoly, které takové muzikantství přináší: „My nejsme propagování 
vlastně skoro žádnýma nahrávacíma společnostma nebo něčím takovým, takže co se 
týče...booklety a cokoliv co patří jako na CD, tak si ty lidi musí udělat sami. Včetně grafické 
úpravy a všeho.“ (Adam) 
 Není to ale jen hudba. Někteří také skládají básně či malují obrazy. Kreativní aktivity 
se pak rozšiřují i do každodenního života. Jarka to ilustruje na zařizování bytu: Můžu jet do 
Ikea, koupit si všechno co mají všichni ostatní, ale taky můžu udělat, že si to vyrobím, 
nalakuju, udělám podle svýho.“ (Jarka) 
 Tvořivost směřuje celkově k nekonformnímu myšlení, vykročení ze stereotypů a 
odvahou dělat věci jinak: „Člověk by měl vynikat tím, co udělal jinak a vyšlo to, co objevil“ 
(Jura). 

Punková tvořivost je typická kritikou masové společnosti, výstředností, 
nekomerčností, improvizací v umění i v každodenním životě.  
 
Punk znamená mít rád 
 Punk zahrnuje také sociální a ekologické hodnoty. Ze sociálních hodnot je 
vyzdvihováno zejména přátelství. Kodex punku popisuje Jura jako „p řátelství, čest, hudba a 
holky“. Jako smysluplné je ale i pomáhat druhým lidem. Například Jarka se stala sociální 
pracovnicí v domově pro seniory.  
 Mít rád přírodu a zvířata je také charakteristikou punku. Řada respondentů jsou 
vegetariáni a angažují se i v aktivitách za lepší životní prostředí či za práva zvířat. Jarka to 
popisuje takto: „Od těch patnácti jsem přestala jíst maso a začal se zajímat o různý věci, jako 
jsou ty práva zvířat“ . 
 



Punk znamená nehromadit 
 Protože punk stojí v opozici ke konzumnímu životnímu stylu, je zřejmé, že peníze 
nejsou na vrcholu hodnotového žebříčku punkáčů. To je nejvíce patrné na realizaci 
punkových koncertů: „D ěláme to jenom tak…tam není apriorně, že by člověk chtěl vydělat 5 
litr ů, my jsme to teda spíš dělali tak jako pro sebe než pro peníze“. Takže jsme bývali vod pěti 
tisíc v mínusu. Nejvíc jsme vvydělali asi každej osm kil.“ (Jaromír) 
 Neziskovost zdůrazňují i další respondenti zejména v solidaritě kapel, které se bez 
většího finančního zázemí vydávají na turné na základě pozvání jiné kapely, v pořádání 
festivalů bez reklamy, kde kapely hrají zdarma, ale i v hudebních nahrávkách, které jsou 
volně dostupné na internetu. 
 Princip nehromadění se pak přenáší i do běžného života. Respondenti upřednostňují 
nemateriální hodnoty před materiálními. Peníze považují za nezbytné pro život, ale nikoliv za 
hlavní cíl nebo nejdůležitější hodnotu v jejich životní cestě.  
 
Punk znamená bavit se 
 Punk lze také chápat jako zábavu, jako volnočasovou aktivitu. Slouží k navazování 
kontaktů, relaxaci i konzumaci alkoholických nápojů. V punku jsou lidé nejen proto, že mají 
blízko k nekonformnímu životnímu stylu, ale také prostě proto, že je to baví. Ne všechny 
texty punkových kapel jsou aktivisticky orientované. Kapely neaspirují na profesionální 
hudební dráhu a hrají prostě proto, že je to „baví“. Také texty nemusí být vždy společensky 
angažované: „Jsou to texty o zábavě, o různých věcech co máme rádi (song Pivo, řízky, 
rock'n'roll) nebo o tom, jak se Střihorukej Edward vrátil mrtvej a všechny zmasakroval.“ 
(Jura) 
 
 Z výše uvedeného se může jevit punkové prostředí jako optimální prostředí pro vývoj 
jedince. Je to dáno zejména tím, že byli zvoleni respondenti, kteří nemají problém s běžným 
fungováním ve společnosti. A také proto, že se subkultur snaží demytizovat. Žádná mince 
nemá jen jednu stranu a i punk má samozřejmě svoji temnou stránku. Z mnohých historek 
vyprávěných respondenty je zřejmé, že se v subkultuře vyskytuje agresivita. Respondenti se 
dostali do různých potyček zejména se členy subkultury skinheads. Punková subkultura bývá 
také spojována s užíváním návykových látek. Přestože se většina respondentů od drog 
distancuje, jejich přítomnost v punkové subkultuře shodně potvrzují. Vesměs se respondenti 
shodnou na přijatelnosti pouze marihuany. Samozřejmě výsadní postavení má legální droga 
– alkohol. „Alkohol, cigarety k tomu patří v hodně velké míře, prostě nedokážu si představit 
koncert bez alkoholu. Neznamená to, že se všichni ožerou jak dobytci, ale prostě všude se 
pije... Je to taky...jedno z těch pojítek krom tý hudby je ten alkohol...“ (Jaromír) 
 
 Členové punkové subkultury se hlásí ke kreativním hodnotám, mezi které je řazena 
tvořivost a nekonformní myšlení. Dále k sociálním hodnotám, ke kterým patří hodnota 
rovnosti a tolerance, hodnota přátelství a také smysluplnosti spojované s pomocí druhým. 
Neméně významné jsou ekologické hodnoty, zaměřené na živou i neživou přírodu a 
některými vztažené do životního stylu skrze vegetariánství. Třetí skupinou jsou materiální 
hodnoty, v jejichž rámci respondenti neodmítají práci ani peníze, i když tyto hodnoty 
nepovažují za stěžejní. Vlastní je jim zejména princip neziskovosti. Čtvrtou skupinou je 
hodnota zábavy. Subkultura je samozřejmě také volnočasovým prostředím, do kterého se 
mladí lidé chodí bavit. Výzkum také naznačil, že se v subkultuře vyskytují negativní jevy jako 
agresivita, drogy a alkohol. Od těchto jevů se respondenti ve svých výpovědích snaží 
distancovat, až na alkohol, který považují pro subkulturu za typický.  
 
 



Punkáči ve školních lavicích 
 
 Období školní docházky je obdobím, kdy se mladí lidé se subkulturami identifikují. 

Často do subkultur vstupují v období pubescence, tedy mezi 12. a 15. rokem věku. 
Pedagogičtí pracovníci s nimi tak pracují právě v těchto uzlových životních situacích. Je proto 
potřeba, aby pedagogičtí pracovníci subkultury znaly, a to nejen černobíle, ale jako palety 
dobrých i špatných příležitostí.  
 Co ale konkrétně dělat s punkáčem ve školních lavicích? Punk je kontrapozice vůči 
autoritě. Pedagogický pracovník je ze své podstaty reprezentantem autority. Mezi nimi tak 
leží tlustá dělící čára. A v mnoha případech není nutno tuto čáru násilně překračovat. Žák si 
může žít svým subkulturním životem, pokud to nenarušuje prostředí školy a nenabývá 
patologických podob.  
 V případě, že se pedagogický pracovník rozhodne tuto čáru přerušit a vstoupit do 
subkulturního světa žáka, často tak činí se snahou vytáhnout mladého člověka ze subkultury a 
vyřešit tak problémy spojené se subkulturou. Tento postup však není vždy efektivní a mnohdy 
právě naopak subkulturní postoj žáka posiluje.  
 Jako možná cesta se tedy jeví posilování pozitivních charakteristik spojených se 
subkulturou. U punkové subkultury to může být posilování tvůrčích a sociálních hodnot, které 
odhalil realizovaný výzkum. V této kapitole představíme několik aktivit jako inspirační zdroj 
k takovému pedagogickému působení.  
 Punk je spojen s hudbou. Založení kapely je pro mladé lidi atraktivní volnočasovou 
aktivitou. Navíc punk představuje jednoduchou hudbu, kde hudební nadání rozhodně není 
nezbytností, a je tak možností hudební realizace doslova pro všechny. Tuto aktivitu lze 
podpořit prostorem pro zkušebnu ve škole nebo v přilehlých prostorách. Jedná se tak navíc o 
zkušebnu v bezpečném prostředí školy, kde platí pravidla vylučující konzumaci alkoholu či 
jiných návykových látek. Inspirací pro školy mohou být aktivity neziskových organizací 
v této oblasti. Jedna z nich realizovala kytarové semináře pro všechny. Z evropského projektu 
nakoupila kytary a zajistila lektora, který učil hrát na hudební nástroj i ty, kteří se k němu 
doposud nedostali a nemají k tomu finanční možnosti.   
 Tím, že mladí lidé mají příležitost zrealizovat vlastní koncert, se jim otevírá obrovský 
prostor pro učení. Fáze přípravy koncertu zahrnuje volbu místa a veškeré provozní zajištění. 
Dále propagaci, která se dnes neobejde bez nových médií a grafické tvorby. Ve fázi realizace 
se učí kapela komunikovat s publikem, improvizovat a řešit problémy, které náhle vyvstanou. 
Ve fázi zhodnocení nutně vyvstanou otázky, které reflektují celý proces. Realizace koncertu 
je lekcí managementu, marketingu, komunikace a PR atd. a rozvíjí tak dovednosti, které žáci 
nepochybně využijí i v jiných oblastech.  
 Punkovou kreativitu lze realizovat i v dalších volnočasových aktivitách. Princip 
„udělej si sám“ dnes nabývá na popularitě a v jeho rámci je možné vyrábět například 
neobvyklé oblečení či doplňky (přívěšky, tašky, náramky, nášivky atd.). Stejně tak lze 
podpořit žáka nadaného v psaní básní i ve výtvarném umění. Atraktivní pro mládež je, pokud 
má taková aktivita nádech undergroundu. Co třeba „společnost sklepních básníků“? 
 Volnočasové aktivity nejsou jedinou možností podpory mladých lidí sympatizujících 
se subkulturou. Hodnoty spojené se subkulturou utvářejí životní dráhy mladých lidí i 
v profesním a osobním životě. Pro mnohé respondenty je odstrašující představou jejich 
budoucí pracovní angažmá na manažerských pozicích ve velkých firmách. Neznamená to ale, 
že by odmítali práci jako takovou. Většinou zmiňují práci, která „má smysl“. Například pro 
respondentku Jarku je to sociální práce se seniory. Nikdo z respondentů nepracuje v bance 
nebo v nadnárodní firmě. Mnozí se uplatnili v neziskových organizacích nebo v organizacích 
spojených s (alternativní) kulturou. Tíhnou k uměleckým a humanitním oborům. Dva 
z respondentů vystudovali Filozofickou fakultu. 



 Subkultura je tak výzvou pro kariérové poradenství. Umožňuje posilovat profesní 
orientace spojené se sociálními a ekologickými hodnotami. Vysokými příjmy a monotónní 
prací takto orientované osoby kariérový poradce neosloví, ale tvůrčí a smysluplnou prací ano. 
Smysluplnost činností pro členy subkultury přitom nastínily hodnotové orientace vzešlé 
z výzkumu.   
 Co tedy s punkovým žákem či studentem? Jaká jiná rada může zaznít na závěr, než 
myslet nekonformně, tedy punkově, a jednat tvůrčím způsobem. Zároveň také platí, že takový 
žák mnohdy žádný speciální přístup nepotřebuje.  
 Podrobněji jsou výsledky výzkumu publikovány v časopisu Studia Paedagogica, 2011, 
roč. 16, č. 2. 
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