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Úvod 

  

Tento text přibližuje roli subkultur v edukační realitě. První zkoumanou subkulturou je subkultura 

skinheads, konkrétně její politická odnož spojená s pravicovým extremismem. Druhou zkoumanou 

subkulturou je subkultura freeganů charakteristická environmentálním životním stylem a 

ekologickým aktivismem.  

 Zkoumaný jev rámujeme do postmoderní edukační reality. Postmoderní realita je 

charakteristická radikální pluralitou. Situaci postmoderny charakterizuje Welsh (1993) tak, že jsme 

konfrontováni s rostoucím množstvím životních forem, koncepcí vědění a způsobů orientace. 

Postmoderní prvky v edukační realitě můžeme vystopovat od počátku 20. století, kdy v rozvinutých 

zemích narůstá význam relativně nových edukačních prostředí a médií, jež podstatně přispívají 

k procesům učení (Průcha, 2009). Postmoderní realita otevřela vzdělávací prostor novým aktérům 

působícím mimo formální vzdělávací instituce. Analýza edukační reality v současnosti se 

nevztahuje jen ke školním třídám a přednáškovým sálům, ale k prostředí každodenního života, které 

je pro některé autory ztělesněním podstaty učení. Současné pohledy na učení totiž ukazují, že velká 

část učení, ne-li jeho většina, se neodehrává ve formálních vzdělávacích institucích, nýbrž v 

prostředích, která nebyla primárně určena pro učení (Thomas, 2010). Illich tuto skutečnost jednoduše 

shrnuje, když říká: „V ětšinu toho, co víme, jsme se naučili mimo školu“ (Illich, 2000, s. 34). 

 Ústředním tématem této práce je role subkultur jako vzdělávacích agentů v prostředích 

mimo formální vzdělávací instituce. K její interpretaci bylo třeba obrátit se ke stávající teorii. Byly 

vybrány dva koncepty, do kterých zkoumané téma zapadá. Je to kritická pedagogika, která se 

promítá do cílů a obsahu vzdělávacích aktivit subkultur. Cíl a obsah je totiž kritický a rezistentní 

k dominantnímu systému. Dále to je koncept veřejné pedagogiky (public pedagogy), který diskutuje 

různé podoby vzdělávání ve veřejném prostoru, včetně prostoru mediálního. Přestože ve veřejné 

pedagogice doposud nebyly subkultury zkoumány a veřejná pedagogika se v českém pedagogickém 

diskursu zatím ještě neobjevila, je tento termín pro zkoumané jevy natolik relevantní, že zastřešil 

téma této práce. Zkoumáme tedy veřejnou pedagogiku subkultur. 

 Nežli nastíníme výsledky výzkumu, přiblížíme kritickou a veřejnou pedagogiku jako 

teoretickou základnu zkoumaného jevu. Výsledky výzkumu pak již strukturují veřejnou pedagogiku 

subkultur do pedagogických kategorií a zamýšlí se nad rolí subkultur jako neoficiálních 

vzdělávacích agentů. Neoficiální vzdělávací agenti jsou kontrastováni oproti těm oficiálním a 

zasazeni v postmoderní edukační realitě. 
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1. Kritická pedagogika 

 

Přestože je kritická pedagogika mnohdy vágní a odcizená od reality, je zároveň interpretačním 

rámcem, který umožňuje odkrýt a zdůvodnit jevy, které se v postmoderní edukační realitě 

odehrávají. Z důvodů nejednotného pojetí kritické pedagogiky byly její současné podoby shrnuty do 

tří směrů: kritická pedagogika jako kontrapozice k instituci školy, kritická pedagogika jako sociální 

teorie a kritická pedagogika jako politická pozice.  

 V kontrapozici k instituci školy je v hledáčku kritických pedagogů vzdělávací systém 

zejména z důvodu jeho reprodukce sociálních nerovností. Tradiční vzdělávací systém je 

strukturován hierarchicky. Pracuje se stereotypním pojetím úspěchu, profesionalismu, moci, 

efektivity a genderové rigidity – je dáno, kterému pohlaví patří jaká činnost a v čem jedinci dle 

pohlaví mohou uspět (Kanpol, 1999). Kritičtí pedagogové interpretují například skryté kurikulum 

jako mocný nástroj indoktrinace studentů skrze každodenní rutiny a nevyslovené normy 

v každodenním životě školy (Cho, 2010). Kritická pedagogika je v tomto směru kontrastována 

k autoritářství školy, které je vnímáno jako forma útlaku, k tradiční gramotnosti, které podle 

kritických pedagogů chybí kritická dimenze či k individualismu opomíjejícímu sociální hodnoty.  

 Kritická pedagogika však není jen kritikou tradiční školy, ale je také svébytnou 

sociální teorií. Je teorií sociální změny skrze utváření demokratické společnosti bez sociálních 

nerovností. Kritice jsou podrobeny nerovnosti třídní, rasové či genderové. Celkově pak tato teorie 

stojí na neomarxistické pozici a terčem její kritiky je zejména současný kapitalismus. Kritickou 

pedagogiku jako sociální teorii můžeme přiradit k sociologické teorii konfliktu, která pojímá 

konflikty jako všudypřítomné jevy, které mohou společnosti prospívat.  

 V kritické pedagogice jako politické pozici vyvstává klíčová role učitele. Můžeme na 

něj nahlížet jako na politického agenta, který má podle těchto teorií usilovat o přeskládání 

mocenské struktury ve společnosti. Giroux upozorňuje, že musíme najít nové způsoby, kterými lze 

přeměnit pedagogiku na aktivistickou strategii. Aktivistická přeměna pedagogiky umožňuje 

mladým lidem získat vědomosti a dovednosti, které jim umožní participovat a ovlivňovat kulturní, 

ekonomické a sociální sféry, které tvarují jejich každodenní život (Giroux In Epstein, 1998). Cílem 

McLarenovy revoluční kritické pedagogiky je připravit kritické vzdělavatele, kteří budou zároveň 

revolučními agenty v boji proti kapitalismu (Pruyn & Huerta, 2005).  

 Cíle kritické pedagogiky lze shledávat na několika úrovních. Jejím cílem v nejužším 

smyslu je kritické myšlení. To zahrnuje nejen kritiku dominantních diskursů, ale zejména odhalení 

toho, jak jsou tyto diskursy tvořeny. V širším smyslu vede jedince k uvědomění si sebe sama a 

zplnomocnění k „vstupu do dějinného procesu“. V širokém smyslu je pak cílem kritické 
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pedagogiky sociální proměna. Kritická pedagogika je nositelem „kurikula“, které je typické kritikou 

některého prvku dominantního systému (vzdělávacího, politického, kulturního, náboženského), 

rezistencí vůči tomuto systému a případně alternativními pohledy na něj. Paradoxem je její 

existence v systému, který kritizuje. Kritická pedagogika se může odehrávat ve školním i 

v mimoškolním prostředí a mohou ji tudíž realizovat jak aktéři formálního vzdělávání, tak i všichni 

aktéři postmoderní edukační reality.  

 

 

2. Veřejná pedagogika 

 

Veřejná pedagogika (public pedagogy) je specifickým subkonceptem kritické pedagogiky. Někteří 

autoři přímo píší o kritické veřejné pedagogice (Sandlin & Milam, 2008; Sandlin, 2009). Odkrývá 

specifická edukační prostředí mimo školní vzdělávání jako jsou média, veřejný prostor a různé 

umělecké performance. Je koncepcí deinstitucionalizace učení, nikoliv však ve smyslu napadání 

instituce školy, nýbrž v zachycení přesunu velké části učení a vzdělávání ze školy do veřejného 

prostoru.  

 Vzhledem k nejednotnému pojetí veřejné pedagogiky byla také veřejná pedagogika 

shrnuta do tří proudů: veřejná pedagogika skrze prostor, veřejná pedagogika skrze média a veřejná 

pedagogika skrze umění a protest. Je však třeba podotknout, že současným teoriím chybí empirický 

základ. Proto bylo cílem práce analyzovat veřejnou pedagogiku subkultur v sociální realitě a na 

základě této analýzy vystavět teorii veřejné pedagogiky subkultur.  

 Jádrem směru veřejná pedagogika skrze prostor je pohled na učení a vzdělávání ve 

vztahu k prostoru, ve kterém se odehrává. Jedním z nejvlivnějších konceptů veřejné pedagogiky 

z hlediska prostoru je koncepce zaměřující se na místa, kde probíhá učení. Některá z těchto míst 

jsou pro pedagogické uvažování neobvyklá, slovy Ellsworth „anomální“. Ellsworth proto přichází 

s konceptem anomální pedagogiky (Ellsworth, 2005). Tato pedagogika se týká míst mimo tradiční 

vzdělávací instituce. Obvykle neuvažujeme o veřejném prostoru a kulturních událostech jako o 

„pedagogických“. Pedagogický význam muzea, umělecké performance nebo vzpomínkové akce 

nemusí být zjevný. Anomální pedagogika míří do meziprostorů: prostorů mezi vzděláváním a 

uměním, vzděláváním a médií, vzděláváním a výstavami atd. 

 Průkopníkem identifikace veřejné pedagogiky skrze média byl Henry Giroux. 

Giroux hovoří o médii facilitované veřejné pedagogice (Giroux, 2000). Právě mediálnímu prostoru 

připisuje fatální roli v procesu učení. Otevřeně pojmenovává vítězství kultury obrazovek nad 

školským prostředím: Podle Girouxe (2008) je zřejmé, že v posledních dekádách leží prostor 
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vzdělávání mimo školu a spočívá v široké kultuře „obrazovek“ a nových elektronických médií, 

která zahrnují digitální filmy, Internet a hypermediální prostor iPhonů. Škola již není 

nejdůležitějším místem vzdělávání mladých lidí. Nová média vytvořila kulturní prostor, který 

vytváří unikátní a mocný prostor pro učení. Mnohé studie analyzují roli masových médií v procesu 

učení. Základní premisa zní, že masová média „učí“ o spotřebě, rase, třídě, genderu, morálce atd. 

(Share, 2009).  

 Specifickým prostorem veřejné pedagogiky je oblast umění a protestu. V textech o 

veřejné pedagogice je předmět veřejné pedagogiky rozšířen o analýzu uměleckých instalací či 

happeningů jako dalších vzdělávacích prostředí (Sandlin, Schultz, & Burdick, 2010). Umění je 

často spojeno s nějakou formou protestu. Veřejná pedagogika je pak formou protestu skrze 

uměleckou performance. Tato veřejná pedagogika se odehrává v populární kultuře i ve veřejném 

prostoru a zahrnuje tak práci aktivistů a umělců (Sandlin &  Milam, 2008). 

 Veřejná pedagogika přináší odkrytí prostoru učení mimo instituce k tomu přímo 

určené, učení skrze každodenní kontakt s kulturou, které má celoživotní charakter. Protože se jedná 

o učení mimo vzdělávací instituce a často i mimo mainstreamovou kulturu, přirozeně zde vzniká 

prostor pro kritiku těchto systémů. Ve veřejné pedagogice často vyvstává kritický pohled na 

dominantní kulturu v jejím nejširším pojetí. Veřejná pedagogika není považována jen za kritický 

nástroj, ale také za nástroj potenciálně vedoucí k demokracii a aktivnímu občanství. 

 Veřejná pedagogika je v této práci pojata jako soubor aktivit skupin mimo tradiční 

vzdělávací instituce směřující k vytváření kritického postoje publika k dominantní kultuře (v 

nejširším pojetí). Obsahuje kurikulum konstruované zdola s rezistentními prvky vůči této kultuře, 

netradiční metody a cíle, kterých se snaží tyto skupiny svým edukačním úsilím dosáhnout. 

V realizovaném výzkumu identifikujeme aktivity vybraných aktérů edukační reality a poté se 

snažíme na empirických datech vystavět koncept veřejné pedagogiky jako převážně záměrného 

edukačního působení ve veřejném prostoru. 

 

 

3. Subkultury 

 

Výzkumy a teorie subkultur započaly na akademické půdě již na počátku 20. století. Místem zrodu 

studia subkultur byla Chicagská škola a v poválečném období pak birminghamské Centrum pro 

současná kulturní studia (CCCS). Současný pohled na subkultury nese kritiku subkultur jako jasně 

definovaných skupin, jejichž členové jsou organizováni kolem sady jednoznačných pravidel a víry. 

Koncept subkultur byl proto v disertační práci redefinován do podoby postmoderní subkultury. 
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Postmoderní subkulturu tedy pojímáme jako dynamický identifikační rámec obsahující rezistentní 

hodnoty, normy a symboly, který se promítá do individuálního životního stylu. Postmoderní 

subkultura je rámcem, který se konstruuje a udržuje skrze sociální interakce, které se nejčastěji 

odehrávají na pozadí vrstevnických skupin.  

 

 

3.1 Subkultura skinheads 

 

Subkultura skinheads vzniká ve druhé polovině  60. let 20. století. 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 pohrdali. Proti nim 

postavili hodnoty tradiční dělnické třídy (Moore, 1993).  

 Ve vývoji subkultury skinheads u nás dochází k postupné transformaci, která spočívá v 

přesunu některých jedinců od apolitického a nestrukturovaného hnutí skinheads k politickým 

organizacím. Dochází k zužování řad nepolitických skinheadů a rozšiřování řad skinheadů politicky 

orientovaných, řazených zejména do tzv. extrémní pravice (Lojdová, 2008). Politickými 

organizacemi charakteristickými těmito ideologiemi, ke kterým se skinheadi přesouvají, jsou buď 

neregistrované organizace, nebo registrované politické strany. Jedná se o neregistrovanou 

organizaci Národní odpor, politickou stranu Dělnická strana (sociální spravedlnosti) a občanské 

sdružení Dělnická mládež.  

 Skinheads jako postmoderní subkultura prošli procesem politizace, který zařadil 

některé skinheady mezi politické aktivisty. V subkultuře však neexistuje ideologická jednota. 

Ideologické prolínání různých směrů v rámci subkultury lze označit za signifikantní pro 

postmoderní subkultury. Stejně tak proměna vzhledu směrem ke smazání rozdílu oproti 

mainstreamu a nejednoznačné umístění na škále mainstream – subkultura je součástí postmoderních 

subkultur. 

 

 

3.2 Subkultura freeganů  

 

„Freegani jsou lidé, kteří využívají alternativní životní strategie založené na omezené participaci na 

konvečním ekonomickém systému a minimální spotřebě zdrojů“ (Freegan.info, 2013). Důležitá je 

motivace k této životní strategii. Ta není dána hmotnou nouzí ani primární snahou ušetřit. Poodkrýt 

význam nám pomůže etymologie slova freegan. Slovo freegan se skládá z kořenů dvou slov: „free“  
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ve smyslu volný, svobodný, zadarmo a „vegan“, tedy osoba, která nekonzumuje maso ani živočišné 

produkty. Pojem freegan se objevil v 90. letech 20. století (Kouřil, 2009). Typickým znakem 

freeganů je využívání odpadu, jehož projevem je tzv. dumpster diving, tedy doslova potápění se 

v kontejnerech s odpadem. Jedná se zejména o kontejnery na ovoce a zeleninu u obchodních 

řetězců, kde potraviny končí z důvodu neodpovídajícího tvaru či barvy, nedostatečného lesku, 

poškozeného obalu, blížícího se data spotřeby nebo prostě jen proto, že musí uvolnit místo dalšímu 

zboží. 

 V sociologické perspektivě nejsou freegani politickou organizací, nýbrž politickým 

divadlem. Barnard (2011) přináší tenhle nevšední pohled na dumpster diving, který interpretuje 

v paralele ke Goffmanově dramaturgické teorii jako politické divadlo odpadu. Freegani své okolí 

konfrontují nejen letáky a informacemi, ale i skutečným odpadem, který v konzumní společnosti 

zahrne často i nepoškozené produkty. Tímto divadelním vystoupením chtějí zasáhnout kolemjdoucí 

tak, aby se stali součástí jejich představení. 

 K realizaci cílů spojených s aktivismem se někteří freegani sdružují do neformálních 

skupin či formálních organizací. V České republice se freegani angažují veřejně na bázi 

dobrovolnictví v organizacích bojujících za práva zvířat, sociální spravedlnost, fair trade atd. V 

realizovaném výzkumu nejvýrazněji vyvstaly dvě organizace: Kolektiv pro zvířata a Food not 

Bombs. Typická pro postmoderní subkultury, jak byly také freegani konceptualizováni, je 

ideologická diverzita v kontrakulturních tématech a zapojení nebo nezapojení v různých typech 

organizací. Individuální životní styl je pro postmoderní subkulturu samozřejmostí. 

 

 

4. Metodologie výzkumu  

 

Výzkumná otázka zněla: Jakou roli hrají subkultury v edukační realitě? Ke zkoumání jevů, o 

kterých toho ještě mnoho nevíme, je vhodné využít kvalitativní výzkum (Švaříček & Šeďová, 

2007). Konkrétně byl zvolen etnografický design. Etnografický design slouží k utvoření 

holistického obrazu o nějaké skupině a její kultuře. Výzkumník se snaží porozumět dění ve skupině 

a sledovat jednotlivé aktivity jejích členů. K tomu slouží zejména pozorování a rozhovory. 

Etnografická studie je typická delším pobytem výzkumníka v terénu, pružnou výzkumnou strategií 

a zaznamenáváním pozorovaného (Hendl, 2005). 

 Kritéria pro volbu informantů v obou subkulturách byla dvě: sebeidentifikace se 

subkulturou a pravidelné interakce s dalšími členy subkultury. Kritérium interakce bylo 

zvoleno proto, aby výzkum směřoval do sociálních skupin jako pozadí pro subkulturu, tedy do 
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tradičního pojetí subkultur. 

 Těžištěm sběru dat byly polostrukturované rozhovory. Autorka realizovala celkem 24 

rozhovorů, z toho 9 v subkultuře skinheads a 15 v subkultuře freeganů. Jeden rozhovor trval 

průměrně cca 90 minut, některé rozhovory trvaly déle než 120 minut. Zúčastněné pozorování jako 

samostatná metoda bylo použito pouze u freeganů. Avšak v sociálních vědách je pozorování 

považováno za fundamentální metodu, která se uplatní i ve výzkumech založených jen na 

rozhovorech, kde se pozorování využívá k zaznamenání neverbální komunikace (Denzin & Lincoln, 

2003). Pozorování tedy proběhlo u obou subkultur, protože výzkum vždy probíhal v 

přirozeném prostředí subkultur. Zúčastněné pozorování, ke kterému byly sebrány terénní 

poznámky, se v subkultuře freeganů týkalo šesti typů aktivit: 1) dumpster diving, 2) společné 

veganské vaření na privátu, 3) infostánek v ulicích, 4) přednášky, diskuse, promítání filmů v rámci 

Veganfestu, 5) veganské vaření v infoshopu Pelech, 6) festival „Jeden svět“. V realizovaném 

výzkumu byly analyzovány webové stránky organizací, blogy a sociální sítě, kde se angažují 

členové obou zkoumaných subkultur. U skinheads byly do analýzy také zařazeny propagační 

materiály. Základní technikou analýzy dat bylo otevřené kódování (Švaříček & Šeďová, 2007). 

  

 

5. Výsledky výzkumu 

 

Výsledky výzkumu veřejné pedagogiky obou subkultur byly popsány v jednotné struktuře. Ve 

veřejné pedagogice subkultur jsme identifikovali čtyři kategorie (viz obrázek č. 1).  

 

Obrázek č. 1: Kategorie veřejné pedagogiky subkultur 

 

 

První dvě kategorie byly popsány společně, neboť jsou úzce provázané. Tvoří je obsah a cíle 

veřejné pedagogiky. Obsah a cíle zrcadlí ideologii subkultur a nesou kriticko-pedagogickou 

dimenzi. Třetí kategorií jsou metody veřejné pedagogiky subkultur, které zachycují způsoby, 

kterými subkultury vystupují ve veřejném prostoru za účelem naplnění edukačních cílů. Metody 

byly rozděleny dle prostředí, ve kterých se odehrávají. Prvním prostředím je fyzický veřejný 
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prostor, druhým prostředím mediální prostor. Třetí kategorii tvoří cílové skupiny veřejné 

pedagogiky subkultur, tedy objekty, na které je veřejná pedagogika zamířena. Cílové skupiny jsou 

děleny vertikálně dle šíře a míry obecnosti publika a horizontálně, kde vedle sebe stojí cílové 

skupiny typické pro danou subkulturu.  

 

 

5.1 Obsah a cíle veřejné pedagogiky subkultur 

  

Obsah a cíle obou subkultur ve veřejné pedagogice byly strukturovány do tříúrovňové pyramidy. 

Protože se obsah a cíle intenzivně prolínají, jsou tyto kategorie popsány společně. Pyramida má tři 

úrovně šíře a obecnosti obsahu subkultury, přičemž ke každé úrovni obsahu se vztahuje cíl veřejné 

pedagogiky. Pyramida obsahu a cílů veřejné pedagogiky zkoumaných subkultur je na obrázku č. 2. 

 Hlavní charakteristikou obsahu veřejné pedagogiky je jeho kritika vůči dominantním 

ideologiím. Obsah veřejné pedagogiky subkultur je tak reprezentantem kritické pedagogiky, neboť 

nese rezistentní prvky vůči majoritní společnosti. Přestože je tato kritika specifická pro zkoumané 

subkultury, má podobnou strukturu. Základu obsahu veřejné pedagogiky subkultur tvoří kritika 

stávajícího systému. U skinheads je to politický systém a u freeganů systém spotřeby. Skrze 

veřejnou pedagogiku má dojít ke změně těchto systémů, což je základním cílem veřejné pedagogiky 

subkultur. Další úroveň pyramidy představuje vybraný prvek nespokojenosti s tímto systémem a 

jeho nasměrování do aktivit veřejné pedagogiky. Pro skinheady je tímto obsahem kritika ztráty 

národní identity a pro freegany kritika vnímání masa a míry jeho konzumu. Ve veřejné pedagogice 

je k této úrovni obsahu vztažen cíl nacionalismu u skinheads a nekonzumace masa u freeganů. U 

obou subkultur je obsah zúžen do pomyslné špičky ledovce vyčnívající nad hladinou, která je dobře 

viditelná a pro veřejnost identifikovatelná. U skinheadů je to kritika vybraných skupin a u freeganů 

kritika pojetí odpadu. Tento obsah je provázán s cílem, kterým je pro skinheads agresivita vůči 

vybraným skupinám a pro freegany prolomení mýtu špíny a maximální využití odpadu.  
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Obrázek č. 2: Obsah a cíle veřejné pedagogiky subkultur 

 

 Subkultura skinheads                       Subkultura freeganů 

         OBSAH VP         CÍLE VP            OBSAH VP          CÍLE VP 

 

Dimenze kritické              Dimenze veřejné   Dimenze kritické  Dimenze veřejné 
pedagogiky   pedagogiky    pedagogiky  pedagogiky 
 

Obsah veřejné pedagogiky subkultur je odlišný od obsahu v tradičním vzdělávání. V tradičním 

pojetí je vzdělávání a vzdělávací obsah především kognitivního charakteru, je předem daný a 

relativně neměnný. Ve veřejné pedagogice je stejně jako kognitivní složka významná i afektivní 

složka. Obsah netvoří jen vědomosti a dovednosti, nýbrž proces učení je pojat šířeji jako učení se 

identitě (Sandlin &  Milam, 2008). 

 Edukace je vždy provázána s hodnotami. Stejně tak jsou subkultury jako aktéři veřejné 

pedagogiky nositeli hodnot v edukační realitě. V postmoderní edukační realitě dochází ke střetu 

dobra v pojetí jeho různých nositelů. Aktéři veřejné pedagogiky operují v edukačních procesech se 

svým pojetím dobra a zla. Cílem jejich veřejné pedagogiky je dobro a obsahem dobro v jejich 

subjektivním pojetí. V jiných hodnotících perspektivách však může být toto dobro zlem. 

 

 

 

 

 

Prolomení mýtu špíny 
a maximální využití 
odpadu 

Kritika pojetí odpadu 

Kritika konzumní 
společnosti 

Kritika vnímání masa 
a míry jeho konzumu 

 

Snížení míry 
konzumu 

Změna prvků 
stávajícího systému 
nebo celého systému 

Kritika stávajícího 
sytému 

Kritika ztráty národní 
identity 

Nacionalismus  

Agresivita vůči 
vybraným skupinám 

 

Kritika vybraných 
skupin 

Nekonzumace masa a 
omezení konzumace 
živočišných produktů 
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5.2 Metody veřejné pedagogiky subkultur 

 

Jako metody veřejné pedagogiky byly konceptualizovány způsoby, kterými subkultury šíří svůj 

obsah a svoje cíle ve veřejném prostoru. Metody veřejné pedagogiky byly rozčleněny podle 

prostoru, ve kterém se odehrávají, a přiřazeny k proudům veřejné pedagogiky, popsaným 

v teoretické části. Metody veřejné pedagogiky subkultur shrnuje obrázek č. 3. 

 

Obrázek č. 3: Metody veřejné pedagogiky subkultur 

 

Proud veřejné 
pedagogiky 

Freegani Skinheads 

Metody veřejné pedagogiky ve fyzickém veřejném prostoru 
Veřejná 
pedagogika 
skrze prostor 

infostánek kampaně 

 vzdělávací festivaly demonstrace 

 audiovizuální prezentace šíření propagačních materiálů 

 přednášky, diskuse, workshopy  

 komunitní aktivity  

Veřejná 
pedagogika 
skrze umění 

happeningy koncerty a hudební festivaly  

 street art 

Metody veřejné pedagogiky v mediálním prostoru 
Veřejná 

pedagogika 

skrze média 

sociální sítě webové stránky 

webové stránky blogy 

tradiční masová média tradiční masová média 

 

Dle prostoru byly identifikovány dvě kategorie metod veřejné pedagogiky. První kategorie metod 

veřejné pedagogiky subkultur byla označena jako fyzický veřejný prostor. Veřejný prostor je na 

rozdíl od soukromého prostoru nebo uzavřených společností přístupný všem (Habermas, 2000). 

Označení fyzický veřejný prostor slouží k vytyčení skutečných mantinelů tohoto prostoru. Je jím 
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například náměstí, park či klub. Druhou kategorii tvoří mediální prostor, který můžeme chápat 

prostor, ve kterém jsou sdíleny informace a dochází k informování publika (Albertazzi &  Cobley, 

2010). K tomuto dochází za použitých tradičních i nových médií. 

 Ve fyzickém veřejném prostoru, tedy na veřejnosti v kontaktu tváří v tvář, se 

převážně odehrává veřejná pedagogika skrze prostor a veřejná pedagogika skrze umění a protest. 

Jak bylo popsáno v teoretické části práce, veřejná pedagogika skrze prostor zachycuje různá 

anomální místa učení (termín dle Ellsworth, 2005). V pojetí veřejné pedagogiky subkultur jsou 

těmito anomálními místy učení ulice, restaurace a kulturní instituce. Metodami veřejné pedagogiky 

skrze prostor jsou infostánky, vzdělávací festivaly, audiovizuální prezentace, přednášky, diskuse a 

workshopy, komunitní aktivity, kampaně, demonstrace a šíření propagačních materiálů.  

 Ve fyzickém veřejném prostoru se odehrává další směr veřejné pedagogiky vymezený 

v teoretické části, a tím je veřejná pedagogika skrze umění a protest. Jak je na první pohled patrné, 

nejedná se o umění většinové, nýbrž o umění alternativní, jehož umělecká hodnota může být 

zpochybněna. Veřejná pedagogika subkultur je v tomto směru formou umělecké performance či 

uměleckého výtvoru. Metody veřejné pedagogiky subkultur zachycené v empirických datech jsou 

happeningy, koncerty a hudební festivaly, street art.  

 Druhým typem prostředí, ve kterém se veřejná pedagogika odehrává, je mediální 

prostor. K tomuto směru můžeme přičlenit teoretický proud nazvaný jako veřejná pedagogika 

skrze média. Veřejná pedagogika skrze média tvoří silný proud veřejné pedagogiky v současné 

teorii. Konkrétní metody zde však popsány nebyly. Na základě analýzy dat vzešly jako metody 

veřejné pedagogiky subkultur v mediálním prostoru zejména sociální sítě, webové stránky a blogy. 

Pozornost byla věnována i roli tradičních masových médií jako je tisk a televizní vysílání. Ta se 

však ukázala být pro veřejnou pedagogiku subkultur relativně uzavřená.  

 Je třeba podotknout, že metody veřejné pedagogiky se mohou prolínat navzájem 

(například šíření propagačních materiálů může být součástí kampaně) i napříč prostory (šíření 

propagačních materiálů může probíhat jak ve fyzickém veřejném prostoru, tak i v mediálním 

prostoru). Cílem nebylo jednotlivé metody veřejné pedagogiky jasně ohraničit ani výhradně přiřadit 

k jednotlivým subkulturám, nýbrž ukázat rozmanité podoby, kterých mohou nabývat. U 

jednotlivých subkultur byly popsány ty metody veřejné pedagogiky, které data saturovala, přestože 

bychom jejich užití mohli naleznout i u subkultur jiných.  
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5.3 Cílové skupiny veřejné pedagogiky subkultur 

 

Ve vzdělávacích institucích tvoří cílovou skupinu žáci, studenti, edukanti, učící se jedinci. Ve 

veřejné pedagogice je vhodné najít termín, který by tyto skupiny zastřešoval a zároveň by byl 

relevantní pro veřejný prostor, ve kterém se tato edukace odehrává. Proto byl pro cílovou skupinu 

veřejné pedagogiky subkultur zvolen termín publikum .  

 Pojem publikum není ve veřejné pedagogice neobvyklý. Používá ho například Giroux 

(2004), Sandlin a Milam (2008), Ellsworth (2005) atd. Podrobnější analýza publika však v těchto 

studiích často chybí. Analýzu publika veřejné pedagogiky jsme se pokusili doplnit v tomto textu a 

na empirických datech vystavět různé úrovně a typologie publika jako cílové skupiny veřejné 

pedagogiky. 

 Cílové skupiny veřejné pedagogiky proto byly členěny vertikálně a horizontálně. 

Vertikální členění je pro obě zkoumané subkultury shodné. Vychází z hierarchizace cílových skupin 

veřejné pedagogiky od nejužší skupiny až po tu nejširší. Horizontální členění představuje několik 

vedle sebe stojících cílových skupin specifických pro danou subkulturu. Ve vertikálním členění 

cílových skupin veřejné pedagogiky lze oddělit čtyři úrovně (viz obrázek č. 4). 

Obrázek č. 4: Vertikální členění cílových skupin veřejné pedagogiky subkultur 

 

 

 

 

  

  

 

 Subkultury cílí aktivity veřejné pedagogiky do všech těchto úrovní. V úrovni 

subkultura sobě se jedná o aktivity zacílené dovnitř subkultury, které zpravidla nejsou přístupné 

širší veřejnosti. Typickým příkladem jsou skinheadské koncerty. Potenciální členové jsou ti, kteří 

by se mohli stát členy subkultury. Potenciální členy pro obě subkultury představují osoby 

z podobných subkultur a alternativ. Dále pak osoby z blízkého okolí, sdílející stejný prostor se 

členem subkultury. Sympatizující veřejnost je širší než potenciální členové, která sympatizuje 

s vybraným tématem nebo aspektem subkultury – tím může být u freeganů vegetariánství a u 
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skinheads nacionalismus. Sympatizující veřejnost může být otevřená některým aspektům veřejné 

pedagogiky subkultur, pravděpodobně se však nestane členem subkultury, neboť subkultura jako 

celek pro ni není přijatelná. Jako hlavní cílovou skupinu veřejné pedagogiky deklarují obě 

subkultury širokou veřejnost. Široká veřejnost je pro obě subkultury onen často zmiňovaný 

mainstream (konzumní či politický), do kterého je třeba dle informantů šířit minoritní informace a 

dosáhnout změny v myšlení a chování.   

 V horizontálním členění stojí vedle sebe několik cílových skupiny charakteristických 

pro danou subkulturu. Pro skinheads tvoří horizontální cílové skupiny osob se souvisejícími okruhy 

zájmů s obsahem subkultury, skupiny osob nespokojené s politickou a společenskou situací, 

skupiny osob zasažené jevem, proti kterému brojí ideologie subkultury, skupiny osob s podobnými 

demografickými charakteristikami (věk, sociální status) a sdílející společný fyzický prostor, 

mládež. Nejširší z horizontálních cílových skupin u skinheads je právě mládež. Tato cílová skupina 

je explicitně pojmenována ve výpovědích informantů a cílí na ni také řada metod veřejné 

pedagogiky subkultury (například kampaň subkultury skinheads Školní dvůr). Pro freegany jsou 

cílovými skupinami malé sociální skupiny (rodina, pracovní kolektiv, přátelský kolektiv), komunita 

a obchodní řetězce. 

 Ve shrnutí jsme předložili základní kategorie veřejné pedagogiky subkultur, které 

doposud nebyly v odborné literatuře popsány. Přestože jsou specificky navázány na zkoumané 

subkultury, naznačují způsob, jakým lze kategorie veřejné pedagogiky strukturovat. Analýza 

veřejné pedagogiky odkryla nové aktéry edukační reality – neoficiální vzdělávací agenty. 

 

 

5.4 Koncept neoficiálních vzdělávacích agentů 

  

Veřejná pedagogika odhaluje nové aktéry postmoderní edukační reality. V této analýze jsou jimi 

subkultury, které hrají roli neoficiálních vzdělávacích agentů. Neoficiální vzdělávací agenti tvoří 

nebyrokratické organizace. Spíše než na analýzu jejich struktury se zde zaměříme na jejich roli 

v edukační realitě v kontrastu k oficiálním vzdělávacím agentům. Oficiálními vzdělávacími agenty 

jsou především školy, ale mohou jimi být také další vzdělávací instituce či masová média. 

Syntetizovat charakteristiku oficiálních vzdělávacích agentů je velmi obtížné, neboť teorie 

vzdělávacích institucí ukazují šíři pojetí a rozmanitost jejich podob. Například v pojetí Pola (2007) 

můžeme na školu nahlédnout metaforicky jako na organizaci, instituci nebo pospolitost. Přesto je tu 

využito zobecňující pojetí oficiálních vzdělávacích agentů skrze jejich hlavní charakteristiky. 
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 Role oficiálních vzdělávacích agentů je legitimizovaná jejich kvalifikací a 

institucionalizací. Jako samozvaný vzdělávací aktér musí neoficiální vzdělávací agenti 

legitimizovat svoji roli ve veřejné pedagogice. Nezbytnost svojí role vztahují neoficiální 

vzdělávací agenti k upostraňováni jejich témat oficiálními vzdělávacími agenty a potlačování jejich 

obsahu většinovým systémem. Neoficiální vzdělávací agenti legitimizují svoji roli konáním dobra, 

přičemž toto dobro odpovídá jejich subjektivní perspektivě. Kurikulum neoficiálních vzdělávacích 

agentů je ze své podstaty kritické , protože se utváří mimo kurikulum oficiálních vzdělávacích 

agentů a v kontrastu k němu. 

 Se vstupem neoficiálních vzdělávacích agentů do edukační reality se můžeme zamýšlet 

nad tím, zda dochází k jejímu vyvlastnění. V tradičním vzdělávání jsou prvky edukační reality 

vlastněny učitelem (Freire, 2000). Neoficiální vzdělávací agenti však edukační realitu 

nevyvlastňují, neboť nevstupují do formálního vzdělávání, nýbrž využívají široký prostor mimo ně. 

Na nahrazení instituce školy neaspirují a do její edukační reality nezasahují. Spíše si přivlastňují 

edukační realitu, která zůstává ladem. Neoficiální vzdělávací agenti tak bojují své „malé vzdělávací 

války“ a jsou reprezentantem „guerillové pedagogiky“. V nich jsou charakterističtí autenticitou. 

Cíle a obsah veřejné pedagogiky neoficiálních vzdělávacích agentů jsou totiž v souladu s jejich 

žitou realitou, jejich angažmá v edukační realitě je proto autentické.  

 Oficiální vzdělávací agenti staví převážně na tradiční generační posloupnosti. 

Vzdělávací role je mimo jiné dána věkem. Vzdělavatelé jsou často starší než vzdělávaní. U 

neoficiálních vzdělávacích agentů je působení generací často obrácené. Ve zkoumaných 

subkulturách byli zapojeni především mladí dospělí. Vzhledem k tomu, že hlavní cílovou skupinou 

jejich veřejné pedagogiky je široká veřejnost, edukační aktivity mladých dospělých směřují i do 

generace jejich rodičů a prarodičů. Mladší se ve veřejné pedagogice často snaží poučit starší a směr 

mezigeneračního učení je tak obrácen oproti oficiálním vzdělávacím agentům. Mezigenerační učení je 

v teoretických přístupech nejčastěji spojováno s prostředím rodiny, školy, komunity a pracoviště 

(Rabušicová, Kamanová & Pevná, 2011). Neoficiální vzdělávací agenti nově přispívají k úvahám o 

mezigeneračním učení v širokém veřejném prostoru. 

 Každá subkultura nese ve veřejné pedagogice „svoje pojetí dobra“ a zapadá tak do 

rozmanité postmoderní mozaiky. Neoficiální vzdělávací agenty tak můžeme chápat jako učitele 

„dobra“ i „zla“ ve veřejném prostoru. Veřejná pedagogika subkultur funguje také jako reklama na 

jejich ideologii. Paradoxem je tak jejich kritika dominantních ideologií. Svoji ideologii totiž 

předávají nekriticky nebo s malou mírou kritiky. Jejich edukační činnost je také výrazně agitační, 

nekritická a manipulativní. V některých případech může obsahovat zkreslené a nepravdivé 
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informace a může tak být misedukativní. Paradox kritičnosti spočívá v extenzivní kritice druhých a 

minimální sebekritice.  

 Oficiální vzdělávací agenti operují oproti neoficiálním vzdělávacím agentům převážně 

v ohraničeném edukačním prostoru. V tomto smyslu mají neoficiální vzdělávací agenti možnost 

svoji veřejnou pedagogiku řetězit jak v čase, tak i v prostoru. Edukační realitu řetězí sami 

neoficiální vzdělávací agenti, když provazují fyzický veřejný prostor a mediální prostor. Příkladem 

je prezentace a sdílení aktivit odehrávajících se ve veřejném prostoru na webových stránkách. Tím 

vznikají metaprostory veřejné pedagogiky. Metaprostory veřejné pedagogiky si nemusí utvářet jen 

sami neoficiální vzdělávací agenti. Další metaprostory veřejné pedagogiky vytváří neoficiálním 

vzdělávacím agentům například masová média. Zejména ve zpravodajství na internetu probíhají 

interaktivní diskuse mezi příjemci těchto zpráv. Vzniká tak další prostor veřejné pedagogiky 

subkultury, který nezůstává přístupný jen těm, kteří se ho zúčastnili v reálném prostoru, ale i těm, 

kteří o něm diskutují v internetových diskusích, přeposílají si odkazy skrze sociální sítě nebo o něm 

diskutují před televizní obrazovkou. Takové medializaci se edukační realitě oficiálních 

vzdělávacích agentů dostává výjimečně. 

 Neoficiální vzdělávací agenti vstoupili jak do fyzického veřejného prostoru, tak i do 

mediálního prostoru, kde utváří fluidní edukační realitu. Ta zasahuje širokou veřejnost jak 

v různých prostředích a intervenuje tím do všeživotního učení, tak i v různých fázích životního 

cyklu a intervenuje tím do celoživotního učení. Přináší přitom rezistentní kurikulum oproti 

oficiálním vzdělávacím agentům. Toto kurikulum je charakteristické redukcí, to znamená, že 

neobsahuje komplexní ideologie, nýbrž jejich výseky, které mohou být přijatelné pro širší veřejnost 

či mohou reagovat na aktuální společenské problémy. Obsah veřejné pedagogiky neoficiálních 

vzdělávacích agentů může být misedukativní, tedy zkreslující. Může být manipulativní reklamou na 

ideologii. Neoficiální vzdělávací agenti tak mohou být „učiteli dobra i zla“. Neoficiální vzdělávací 

agenti jsou aspektem mnohosti postmoderní edukační reality.  
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Závěr 

  

V současnosti to není jen škola, která má monopol na vzdělávání. Do veřejného prostoru vstupují 

samozvaní vzdělávací agenti, kteří disponují atraktivními prostředky k edukaci. Využívají webové 

prostředí a oblíbené sociální sítě, zasahují do volnočasových aktivit nejčastěji spojených s kulturou 

a celkově kolonizují veřejný prostor pro svoje edukační aktivity. Formální vzdělávání je pro ně 

uzavřené, avšak oproti tomu operují v obrovském prostoru informálního učení, které není 

ohraničeno časově ani prostorově.  

 Jako neoficiální vzdělávací agenti byly v této práci zkoumány subkultury. Konkrétně 

byly vybrány dvě subkultury: subkultura skinheads a subkultura freeganů. U skinheads jsme se 

zaměřili na politickou odnož subkultury řazenou do tzv. extrémní pravice. Freegani představují 

radikální environmentálně orientovanou subkulturu. Výsledky výzkumu odhalily strukturu veřejné 

pedagogiky subkultur, která se skládá z cílů, obsahu, metod a cílových skupin veřejné pedagogiky 

subkultur. 

 Celým textem prolíná kontrapozice oficiálních a neoficiálních vzdělávacích agentů. 

„Kradou“ tedy neoficiální vzdělávací agenti edukační realitu škole a jsou tak pro ni hrozbou? 

V pojetí této práce nikoliv, protože kolonizují veřejný prostor, nikoliv prostor instituce školy. Jejich 

zaměření je navíc úzkoprofilové, instituci školy tak nahradit nemohou. Neoficiální vzdělávací 

agenti jsou přirozenou součástí postmoderní edukační reality. Zároveň jsou výzvou pro instituci 

školy, protože ta se musí vyrovnat s tím, že není výhradním vlastníkem edukační reality. 

V neposlední řadě přinesla disertační práce české pedagogické teorii nový koncept veřejné 

pedagogiky, který nese potenciál pro zkoumání nejrůznějších podob edukace současnosti ve 

veřejném prostoru.  
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Resume 

 

 Text examines subcultures as educators in postmodern educational reality. Two 

subcultures has been researched. First of them is a skinheads subculture, specifically political part 

of the subculture connected with the right-wing extremism. The second researched subculture is a 

freegan subculture connected with environmental activism. Freegans are people who employ 

alternative strategies for living based on limited participation in the conventional economy and 

minimal consumption of resources. Both subcultures are conceptualised as postmodern subcultures, 

which means that they are characterized by individualism and fluid membership.  

 The text is divided into theoretical and empirical part. Theoretical part firstly reveals 

concept of education in public space conceptualized as public pedagogy. Public pedagogy is a 

representant of critical pedagogy. Inspite of this the public pedagogy is fulfilled with critical 

discourse. The first part describes ambiguity that surrounds the term public pedagogy. Public 

pedagogy reminds multifarous ways in which the public space can be viewed as a site of 

educational discourse. Theory of public pedagogy was organized into three orientations: public 

pedagogy through space, public pedagogy through media and public pedagogy through art and 

protest. All orientations are constituted mostly theoretically and authors point out that empirical 

research must be conducted. Conducted research of public pedagogy of subcultures in this thesis 

enriches concept of empirical data.  

 Empirical part starts with description of qualitative methodology of the research. The 

research strategy was ethnography.  Empirical part presents findings of the conducted research 

divided into three parts. First part describes public pedagogy of skinheads. The structure of public 

pedagogy consists of goals, content, methods and target audience. Second part describes public 

pedagogy of freegan subculture in the same structure. All these components of public pedagogy are 

described in detail, structured and interpreted. They represent comprehensive insight into public 

pedagogy of subcultures. The final part expounds subculutes as unofficial educational agents. They 

are compared to official eduational agents represented mainly by the institution of school. In this 

comparation unofficial educational agents represent resistent curricula, intergenerational learning 

where younger teach older, miseducation and fluid educational reality through interfering public 

and media space.  

 


