
Subkultury jako zdroj identity mládeže 
 
 Současná mládež bývá vnímána jako jednotvárná konzumní masa. Takto popisuje 
mládež například Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013. 
Podle Koncepce je mládež manipulována masovými médii a názory z médií nekriticky 
přijímá.  
 Cílem tohoto článku je ukázat, že mládež tvoří rozmanitější skupinu, než se na první 
pohled může zdát. I dnes patří k dospívaní tajemný svět subkultur, který je dokonce bohatší, 
než kdy předtím. Ve „zlaté éře subkultur“ šedesátých a sedmdesátých let byly reprezentanty 
subkultur zejména hippies, skinheadi a punkáči. V současnosti je subkultur celá řada. Mezi ty 
novější patří například: emo, hip hop, skateboardisté, graffiti subkultura atd. Mnohdy se 
hranice subkultur současnosti prolínají navzájem a dokonce i s onou konzumní masovou 
společností (například prodej hip hopového oblečení v obchodních centrech). I přes toto 
mazání hranic tvoří subkulturní hodnoty důležité ukazatele v životě dospívajících. Ovlivňují 
hodnotovou orientaci a trávení volného času. 
 Období dospívání je obdobím utváření nejrůznějších identit. Identita je naše 
porozumění tomu, kým jsme, a kdo jsou lidé kolem nás. Skrze identitu nejen vnímáme sami 
sebe, ale skrze ni vnímají i druzí nás. V tomto textu nahlédneme na cestu mladých lidí do 
subkultury, skrze kterou se utváří jejich subkulturní identita. Výsledky jsou popsány na 
základě výzkumu v subkultuře skinheads a subkultuře punks, který byl proveden v rámci 
disertační práce. Výzkum byl kvalitativní a bylo v něm pořízeno 8 rozhovorů s členy 
subkultury skinheads, konkrétně z odnože tzv. extrémní pravice a 7 rozhovorů s členy 
punkové subkultury. Charakteristika zkoumaných subkultur je uvedena v tabulce.  
 Respondenti do subkultur začali vstupovat v období pubescence. Proces socializace do 
subkultury ve většině případů spustil někdo blízký: „M ěl jsem jednoho kamaráda, skrz 
kterýho jsem se mohl začlenit a tou subkulturou proplout. Já jsem se s ním znal odmalička“ 
(Franta). Často touto blízkou osobou byl kamarád, spolužák, ale někdy i osoba věkově starší. 
Respondenti jako uvádějící osobu do subkultury popisovali například starší bratry, o několik 
let staršího strýce či o vedoucího modelářského kroužku: „Vypadal prostě jinak a měl mikiny 
Sex Pistols a Exploited a kolem ruky řetěz a vždycky z něj smrděly cigarety. Pak jsme byli na 
táboře a on tam byl. A tam mi dal nějaký kazety“ (Jirka).  
 Otevření subkultury někým blízkým a identifikace s ním je však pouze prvním 
stavebním kamenem subkulturní dráhy. Jakmile se jedinec do prostředí subkultury socializuje, 
tato osoba ztrácí na významu a dominantní začínají být nové vrstevnické vztahy. Typickým 
příkladem je Jirka, pro kterého po vzbuzení zájmu o subkulturu strýcem tvoří hlavní okruh 
sociálních kontaktů v subkultuře kapela složená z vrstevníků. Přijetí vrstevnickým prostředím 
je důležitým faktorem stabilizace jedince v subkultuře. Vítek se o punk zajímal pouze 
individuálně, nikdy se nesocializoval do punkové subkultury a záhy ji také opustil, když si 
nenašel mezi punkáči kamarády. 
 Nejsou to jen lidé, kteří udržují jedince v kolejích subkultury. Symbolický význam 
mají i hudební nosiče a koncerty. Hudba je charakteristickým znakem subkultur. Hudební 
kazety jsou symbolickým nosičem obsahu subkultury, který lze fyzicky předávat. 
Respondenti své začátky v subkultuře vztahují k nějaké kazetě a k někomu, kdo jim ji předal. 
Respondenti se však do subkultury socializovali ve druhé polovině 90. let, kdy ještě nebyl 
masově využíván internet, a proto bylo předávání hudebních nosičů výhradním způsobem 
obdržení hudby subkultury. Dnešní snadný přístup k hudbě na internetu a její masové 
stahování tak subkulturám vzalo nedostupnost jejich hudby pro širší publikum a oslabilo rituál 
předávání hudebních nosičů.  

Z hudební oblasti však neztratily na významu koncerty. Koncerty působí jako tmel 
subkultury: „To byl silnej moto, co se týká těch koncertů. Když člověk viděl stejně oblečený, 



ta uniformita, to bylo co mě lákalo, ta sounáležitost, protože to si myslím, že každýho lákalo a 
láká to na každý subkultuře, být mezi svýma. To bylo to co mě nabilo, když to človek viděl 
kolem sebe, jo nejsem sám, nejsem divnej, je nás tady víc, jsem tu mezi svýma” (Gustav). 
Gustav hovoří o skinheadských koncertech, které jsou charakteristické uzavřeností a vysokou 
mírou utajenosti, takže účast na nich může vést k pocitu výlučnosti. Také koncerty v punkové 
subkultuře přinášejí pocit sociální soudržnosti a přispívají k utváření subkultury, přestože jsou 
dostupnější než skinheadské koncerty: „Začal jsem se seznamovat s lidma, začal jsem chodit 
na ty živý koncerty, kde to vlastně funguje úplně jinak, než když to posloucháš hudbu sama 
v obýváku“ (Jirka). S koncerty se rozšířil sociální prostor nového člena subkultury a také se 
dostal do hlubšího kontaktu s obsahem subkultury, jak popisuje Jitka: „Ono bylo dost těžký se 
k subkultuře dostat, aniž by člověk chodil na koncerty. V té době začínaly internetový stránky, 
ale fakt jich bylo pomálu. A těch informací tam moc nebylo. Takže pokud se člověk nedostal 
na koncert, nedostal se moc ani k nějakým materiálům, ať už hudebním, nebo k nějakým o té 
subkultuře. Takže tak nějak jsem začala chodit na ty koncerty, mezi ty lidi, a seznámila jsem 
se prostě se spoustou hrozně zajímavejch lidí, kteří mně trošku otevřeli oči v nějakým názoru 
na ten svět, a začala jsem si trošku víc formovat ty názory.“ 

Tyto vnější faktory – blízké osoby a hudební prostředky – však sami o sobě na vstup 
do subkultury mnohdy nestačí. Kromě nich totiž hrají roli i vnitřní faktory, které jsou 
charakteristikou vývojového období nebo které si jedinec zvnitřnil v průběhu dosavadního 
života. Zejména období dospívání je typické vzdorem. Právě vstup do subkultur je spojen se 
vzdorem a revoltou. V případě punku je to vymezení se proti masové jako celku. Jarka 
popisuje punk jako způsob, jak revoltu vyhraněně vyjádřit: „ Řekla bych, že asi taková ta 
revolta – to že člověk chce dělat něco jinak. Prostě mně v těch 12-ti letech přišlo, že 
společnost prostě nefunguje tak, jak by měla. Vytáčelo mě, jak se chovají moji rodiče, jak se 
ke mně chovají lidi ve škole – prostě takovej ten autoritářskej přístup. A to jak všichni dělaj 
prostě všechno stejně. Nosí stejný hadry, dělaj stejný věci, myslí si všecko stejnýho, a to že ve 
škole lijou člověku do hlavy prostě nějaký názory, který pak všichni jakoby měli uznávat a 
který jsou svatý, to mě hrozně vytáčelo“ (Jitka).  

U punkáčů je to vzdor vůči masovosti a jednotvárnosti, pravidlům a autoritám. Oproti 
tomu skinheadi, kteří se socializovali do extremistické odnože subkultury, zdůrazňují vzdor a 
kritiku vůči konkrétním jevům. U rasistických skinheadů to by bylo zejména téma Romů. 
Hlavním zdrojem přesvědčení pak byla pro mnohé samotná negativní zkušenost s Romy, 
která mnohdy vyplynula ze sdílení společného prostranství: „Když jsem chodil na základní 
školu, tak nás cestou přepadávali cigáni, kteří tam chodili do pomocné školy“ (Gustav). Pro 
některé skinheady nebyla nenávist k Romům spojena s vlastní zkušeností, nýbrž 
s předsudkem, který pocházel z rodiny: „Pamutuju, že když jsem byl úplně malej, a někdo se 
mě  zeptal na cikány, tak jsem řekl, že mě nevadí, ale že se jich bojím, protože jsem věděl,  že 
se o nich mluvilo“ (Franta). Počátky rasistických myšlenek, ze kterých vyvstal zájem o 
subkulturu skinheads, lze u některých respondentů hledat už v dětství. 

Dále se podíváme, jak ovlivňovalo socializaci do subkutlury prostředí rodiny a školy. 
V rodin ě je téma subkultury většinou tabu. Přestože rodiče o této skutečnosti vědí, se svými 
dětmi o tomto tématu nediskutují. Respektive děti se o tomto tématu nebaví se svými rodiči. 
Adam popisuje, jak bylo jeho skinheadství vnímáno v rodině:„Tak samozřejmě od rodičů byly 
výhrady. Ale nechtěl jsem se s nima hádat. Tak jsem jim nic neříkal a snažil jsem se tajit, co 
se dalo. Protože nebylo potřeba to rozebírat, bylo úplně zbytečný vyvolávat nějaký hádky“ 
(Adam). Pokud se rodičům nedaří dítěti „rozmluvit subkulturu“, pak nastupuje „strategie 
mlčení o subkultuře“, aby se tak předcházelo konfliktům. Ve škole si učitelé byli příslušnosti 
svých studentů k subkultuře často vědomi, toto téma ale se studenty otevírali jen zřídka. 
Adam byl výrazný svým skinheadským vzhledem, na který jednou navázala jeho učitelka 
němčiny: „Moc jsme to s učitelkama neřešili, ale ony to vnímaly. Vysvětloval jsem to jednou 



učitelce v němčině, protože se mě na to ptala“ (Adam). Nicméně respondenti ze subkultury 
skinheads i ze subkultury punks uvádějí, že se necítili členstvím v subkultuře ve škole nijak 
znevýhodněni. 

Kriti čtější než reakce učitelů jsou reakce širší společnosti na identitu spojenou se 
subkulturou. Zde je řada negativních impulsů pro členy subkultur. Jirka popisuje pocity 
spojené s negativními reakcemi na svůj extravagantní vzhled: „Tak to mi vadí, pohledy těch 
lidí, prodavačka na všechny milá usměvavá, pak tam přijdu já a ona mně ani dobrý den 
neřekne“ (Jirka). Na druhou stranu mohou tyto negativní impulsy fungovat i jako posilující 
faktor. Informanti se nejčastěji setkali s  rozpoznáním příslušnosti k subkultuře od policie. 
Jaromír popisuje, jak členové subkultury vnímali bezdůvodné legitimování policisty: „Tak to 
jsme se pak jako cítili jako ty nejdrsnější z nejdrsnějších, že (pousměje se) ž po nás policajti 
chcou takhle občanky, aniž bysme cokoliv provedli“ (Jaromír). Tato perzekuce paradoxně 
v počátcích přináší jedincům pocit uspokojení, neboť potvrzuje rebelský úspěch. Odlišnost 
byla rozeznána a vyvolává u většinové společnosti obavy. Z tohoto úhlu pohledu tak bylo 
dosaženo rebelského cíle.  

 Vývoj subkulturní identity se může ubírat třemi směry. Prvním z nich je posílení 
členství v subkultuře. V tomto případě se jedinec se subkulturou identifikuje a subkulturní 
identitu si nese dlouhodobě, mnohdy i v dospělosti. Z respondentů je příkladem punkáč Alex, 
kterému je dnes 32 let. Přiznává, že v jeho subkulturní identitě se postupně „obrousily hrany“, 
ale tvrdí, že hodnoty uznává stále stejné a bude je uznávat i nadále. Výzkumem punkáčů, 
kterým je dnes mezi 35 a 53 lety se zabývali autoři ve Velké Británii. U této věkové kategorie 
nachází punk jako integrovanou součást osobnosti. Sice došlo k proměně vzhledu, kdy 
punkáči upustili od výstřední image zejména kvůli práci a rodině, nicméně s punkem se stále 
identifikují. Svůj věk pak chápou jako výhodu v subkultuře. Považují se za nositele vědění o 
subkultuře, kteří mohou toto vědění předávat mladším.  
 Druhou možností vývoje subkulturní identity je přechod do jiné subkultury. 
Zejména v období pubescence mladí lidé mezi subkulturami přechází: „Když jsem byl mladší, 
tak jsem jezdil na bruslích, na kolečkovejch, začal jsem se stýkat s těma lidma co jezdili na 
bruslích, ale postupem času jsem zjistil, že jim ani tak nejde o ten sport, ale že si sednou, 
zahulí si a pak jsou vyhulení, takovýhle věci, ale mně to moc nevonělo“  (Cyril). Cyril přešel 
od in-line bruslařů k politickým skinheadům, kteří programově odmítají něco, s čím byl Cyril 
v původní subkultuře nespokojen – drogy. Tím se pro něj stala nová subkultura atraktivní. 
V politicky orientovaných subkulturách může docházet k přechodům na opačnou stranu 
spektra. Dan, který je dnes skinheadem z extrémní pravice, se ve svých subkulturních 
začátcích přátelil s anarchisty:  „S těma lidma jsem fungoval na začátku, s levičákama, když to 
řeknu tak, ale pro mě to nebylo“ (Dan). Přechody mohou probíhat jak mezi podobnými 
subkulturami, tak i mezi zcela protichůdnými směry. 
  Třetí směr je označen jako konformita . V tomto případě člověk subkultur pozvolně 
nebo náhle opustí a splyne s většinovou společností. Příkladem je Adam, jediný respondent, 
který o subkultuře skinheads vypovídal retrospektivně, protože v době výzkumu již nebyl 
jejím členem: „Pak jsem se už věnoval vlastnímu životu, protože ten okruh lidí už byl moc 
úzkej. Rozšířil jsem spektrum svých kámošů a aktivit do dalších oblastí a tohle bylo něco, co 
už nemělo takovej význam“ (Adam). Adam začal studovat vysokou školu a věnoval se 
aktivitám nesouvisejícím se subkulturou. Po studiu se přestěhoval za prací a s členy 
subkultury se zcela přestal kontaktovat. 
 

Dospívání je obdobím hledání identit. Subkultury jsou pestrou paletou identit, po které 
mladí lidé mnohdy sáhnou. Atraktivní jsou svým vymezením se oproti masové společnosti a 
symbolem revolty. Je velmi těžké odhadnout, kolik lidí se do subkultur socializuje. Podle 
některých odhadů je to každý dvacátý člověk. Nicméně počet těch, kteří s některou v nějaké 



fázi své životní dráhy sympatizovali, bude pravděpodobně vyšší. Průzkum z roku 2006 se 
zabýval oblíbeností jednotlivých subkultur u české mládeže. Nejvíce oblíbená je hip hopová 
subkultura, následuje punk a na třetím místě je skate styl. Subkultury se v současnosti rychle 
proměňují. Některé dokonce nemají základ ve vrstevnické skupině, nýbrž ve virtuální realitě. 
I přes tyto proměny jsou subkultury stále významným socializačním prostředím a zdrojem 
utváření identity mládeže.  

 

 
Tabulka: Stru čně o subkulturách  
 
 
Subkultura skinheads  
 
Ve druhé polovině  60. let 20. století vzniká ve Velké Británii subkultura skinheads. 

Skinheads si byli vědomi toho, že žijí v nejchudších podmínkách, navštěvují nejhorší školy a 
mají nejhorší práci s nejnižšími platy. Hippies a studenty vnímali jako povaleče a 
pseudointelektuály, a proto jimi podhrdali. Proti nim postavili hodnoty tradiční dělnické třídy.  

Subkultura skinheads byla charakteristická kolektivní solidaritou a kultem mužnosti.  
Důležité je vzhledem k pozdějšímu spojení skinheads s rasismem poznamenat, že skinheadská 
identita byla vnímána především z třídního, nikoliv z etnického hlediska. Ke spojení 
s rasismem dochází v souvislosti s nasměrováním násilí vůči imigrantům, kterým bylo 
vyčítáno blokování pracovních příležitostí a bytů. Subkultura se ve svém vývoji dále členila, a 
to tak, že se v ní v současnosti nacházejí i zcela protichůdné směry. Nejvýraznější protipóly 
tvoří ultrapravicoví skinheadi a ultralevicoví skinheadi, dále pak rasističtí skinheadi a 
skinheadi proti rasismu tzv. SHARP. Často uváděné ztotožnění skinheads s extrémní pravicí 
je tedy chybné, protože pravicový extremismus náleží jen části hnutí skinheads. Právě pro 
vývoj skinheads v České republice je však tato politická radikalizace typická. 

Na první pohled patrný byl skinheadský oděv, který byl svázán s dělnickým původem 
členů subkultury. Potřebovali oblečení, které nevadilo při bitkách a pomohlo je identifikovat 
v davu. Volili tedy dělnické džíny, vysoké pracovní boty a letecké bundy tzv. bombery, 
jejichž výhodou je, že nemají límec, tudíž neumožňují, aby za něj byli při bitce drženi. 
Oblečení bylo vždy čisté a upravené. Vzhledem k tomu, že dlouhé vlasy byly značkou 
hippies, skinheads se vůči nim vymezili krátkými vlasy. Navíc krátké vlasy měly též výhodu 
v bitkách. Obecné spojení krátkých vlasů s armádou bylo také součástí dojmu, kterého chtěli 
skinheads dosáhnout. S politizací subkultury souvisí změna zevnějšku. Oblečení politických 
skinheadů je střídmější a na první pohled majoritou téměř nerozpoznatelné. Tvoří ho zejména 
specifické značky oblečení (například Lonsdale, Pitt Bull, Troublemaker, Thor Steinar). 

 
Punková subkultura 
 

 Punková subkultura se objevuje v letech 1976 a 1977 ve Velké Británii. Inspiračními 
zdroji byl anarchismus, anarchističtí básníci a rozervaní romantici, dekadenti, dadaisté, v 
hudbě pak Elvis Presley a Chuck Berry. Punk můžeme spojit především s hudbou, v níž byla 
obsažena nihilistická nespokojenost s osudem. Punk má však také sociální význam. Je 
projevem naladění určité sociální skupiny, reflexí masové společnosti a vymezením se vůči 
ní. Jedná se o komplexní soubor vnitřních (normy, hodnoty) a vnějších (způsob chovní, 
vzhled) znaků. 

 Z vnějších znaků můžeme zmínit vzhled a symboly subkultury. Kosíková provedla 
výzkum několika stylů odívání vyhraněných skupin mládeže. U punkerů uvádí, že například 
na rozdíl od skinheadů není oblečení uniformní. Hlavním rysem je usilování o autenticitu a 



přirozenost. Každý z punkerů si zachovává vlastní identitu. Jejich cílem je co nejvíce šokovat. 
Nosí kožené bundy, bombery, 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. Barevná trička, někdy roztrhaná spojená spínacími 
špendlíky. Upnuté rifle se nosí zkrácené na výšku boty. Boty jsou těžké, kanady, „martensky“ 
atd. Typickým znakem je i číro, které se vytváří s pomocí tužidel z delších vlasů ve středu 
temene hlavy. Někteří od radikálního vzhledu v současnosti zcela upustili. Razí v oblasti 
vzhledu minimalistické pravidlo „alespoň jeden prvek subkultury“, tedy neoblékají se celkově 
výstředně, ale používají alespoň placku či okovaný pásek, který je se subkulturou spojuje.  

 Hodnotová orientace členů punkové subkultury byla přiblížena v minulém čísle 
časopisu Prevence (číslo 3, ročník 10).  

 
 


