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ABSTRAKT 

Korejský pop je poměrně nedávným celosvětovým fenoménem. Díky jeho rozšíření po 

celém světě je však důležité položit si otázku, jak může být jeho fanoušky rozdílně chápán 

symbolismus, který umělci vkládají do svého umění. Skrze určité symboly se mohou také 

navzájem poznávat skupiny i fanoušci, a je proto důležitý v komunikaci. Tato práce se 

zabývá právě touto problematikou.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

korejský pop, populární kultura, symbol, alegorie, fanoušek 

 

 

ABSTRACT 

Korean pop is a relatively recent global phenomenon. Due to its spread around the globe it 

is important to ask whether the symbolism artists put in their art can be interpreted differently. 

Groups and fans can recognize each other through specific symbols, and therefore it is an 

important means of communication. This thesis focuses on this problematic.  
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Úvod 

V roce 2020 vydala platforma Twitter na svém blogu článek „#KpopTwitter2020“ 

s mapou světa, která znázorňuje místa, na kterých lidé tweetují1 hashtag Kpop (Kim, 2021). 

Mapa i čísla ukázaly, jak se popularita hudby z této malé země rozšířila po celém světě. 

A nerozšířila se pouze fanouškovská základna – každoročně debutují desítky skupin, které 

se snaží na tomto trhu uspět. V propagaci nespoléhají (a v soupeřivém prostředí, kde uspěje 

jen hrstka skupin ani nemohou spoléhat) pouze na své členy a jméno agentury. Ví, že 

fanoušky je třeba přilákat a udržet. Propracované videoklipy, doplňující hlavní písně 

z vydaných alb, jsou v hudbě standardem, a ani korejský pop není výjimkou. Každý debut 

i comeback je jedinečný. Agentury se proto snaží vytvářet unikátní koncepty pro své skupiny 

co se týče jejich stylu a image. Často vytváří i komplikované vnitřní světy2 a symboly, 

kterými skupinu opředou. Kromě symboliky, která je různými způsoby vetkána přímo do 

skupin, využívají agentury a umělci i symboly v jednotlivých videoklipech a představeních. 

O významu těchto symbolů fanoušci debatují na internetových fórech nebo přímo 

v komentářových sekcích videí. 

Kpop se rozšířil doslova po celém světě, a proto bude zajímavé zjistit, jak je v určitých 

kulturách přijímán, jaké symboly se v něm objevují a jak mohou být symboly v těchto 

rozdílných kulturách špatně chápány.  

Bakalářská práce je rozdělena na čtyři části. V první se seznámíme se základními 

informacemi o korejském popu, jeho historií a současností. V druhé části představíme teorie 

populární kultury, projevy populární kultury a zaměříme se na fanouškovství. Ve třetí části 

uvedeme definici symbolu, a podíváme se, jak se objevuje v korejském popu, jak jej fanoušci 

mohou využívat a zda se jej týká problematika z hlediska kulturních kontextů. V poslední 

části shrneme studie z různých koutů světa provedené na fanoušcích a zaměříme se na to, 

jaké symboly fanoušci zmiňují.  

Práce si neklade za účel dopodrobna popsat žádnou z výše uvedených věcí. Cílem je 

problematiku pouze představit a poukázat na ni. 

Korejská jména a názvy jsou ponechány v oficiální romanizaci, v závorce jsou 

doplněny o hangul3 a českou transkripci.  

 
1 Tweet je krátká zpráva (140 znaků), kterou uživatelé mohou sdílet na sociální síti Twitter. 
2 Anglický „universe“ nebo „internal universe“ překládám jako „vnitřní svět“. 

3 Hangul (한굴, hangŭl) je korejská hlásková abeceda. 



7 
 

1. Korejská vlna hallyu 

Jižní Korea (대한민국, tehan minguk, Korejská republika) byla založena 15. srpna 

1948. Od roku 1910 do roku 1945 trpěla japonskou okupací a od roku 1950 do roku 1953 ji 

zase pustošila korejská válka s jejím sousedem, Severní Koreou (조선민주주의인민공화국, 

čosŏn mindžudžŭi inmin konghwaguk, Korejská lidově demokratická republika ), od které je 

podél 38. rovnoběžky oddělena (Eckert, 2001, s. 236–247). Ekonomický růst Jižní Koreje 

ve 20. století, neboli Zázrak na řece Han, je obdivovaný po celém světě. Během padesáti let 

po konci korejské války se země zpustošená válkou a závislá na pomoci jiných států stala 

jednou z nejvyspělejších zemí světa (Hollmann, 2010) a zařadila se mezi asijské tygry. Do 

ekonomiky velkým dílem přispívá „korejská vlna“ hallyu (한류, halju). 

1.1. Co je hallyu?  

Když Jeongmee Kim ve svém článku z roku 2007 napsala „korejské kulturní produkty, 

které mají celosvětový úspěch, nemají nálepku hallyu, ale jsou něco úplně jiného“ (Kim, 

2007, s. 55), určitě nečekala, jak populární budou korejské produkty za deset let nejen v Asii, 

ale po celém světě. V roce 2012 svět zachvátila „pandemie“ písně Gangnam Style od 

zpěváka PSY (싸이, ssai). Počtem zhlédnutí na YouTube do půl roku překonala v té době 

nejsledovanější videoklip na platformě a následně stihla téhož roku překonat miliardu 

shlédnutí. Za své úspěchy se PSY zapsal do Guinessovy knihy rekordů. Korejská vlna se 

„rozlévala“ po celém světě, korejské produkty si však v Asii, a v určité míře ve světě, držely 

popularitu dávno předtím.  

Dnes hallyu nezahrnuje pouze hudbu, k-dramata 4  a filmy, ale vše, co se váže 

k moderní populární kultuře, od módy přes kosmetiku až po jídlo (Kim et al., 2016, s. 2). Ze 

začátku se termín hallyu používal zejména pro korejské telenovely, neboť korejská televizní 

produkce byla zpočátku populární zejména v asijských zemích. Slovem hallyu rozumíme 

pouze to, co bylo úspěšně exportováno z Koreje a představeno zahraniční audienci. Nezáleží 

tedy na popularitě v domovské zemi, hlavní je úspěch v cizině, a tedy exportovatelnost 

produktu (Kim, 2007, s. 50).  

 

 
4 Korejské seriály neboli drama. 
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1.2. Fenomén zvaný kpop 

Korejská populární hudba, zkráceně kpop, je nyní jedním z nejvyváženějších artiklů 

Jižní Koreje (Jie, 2020). Kpop nemusí nutně znamenat pouze korejskou verzi popu, ale 

zahrnuje všechnu populární hudbu, od R&B po rock.  

Televize se stala nepostradatelnou součástí korejské domácnosti v 80. letech 

20. století. Oblíbené byly hudební programy, adaptované verze amerických a japonských 

programů, které představovaly populární písničky 가요 (gajo) (Lie, 2012, s. 348).  

Kromě přenosné elektroniky přispěl k oblibě populární hudby ještě jeden zajímavý 

fenomén – norebang (노래방, norebang), do češtiny překládaný jako karaoke.5 Poslech 

a zpěv populární hudby se stal národní volnočasovou aktivitou (Lie, 2012, s. 349). Vystavení 

západnímu vlivu populární hudby s sebou přineslo inspiraci a touhu přijít s vlastní verzí gajo. 

SeoTaiji and the Boys (서태지와 아이들, sotchädžiwa aidul) v roce 1992 svým debutem 

navždy změnili korejskou populární hudbu. Balady a trot6 nahradila píseň Nan Arayo (난 

알아요, nan arajo), kombinující rap, swing a pop, a stala se národním hitem. Kromě 

amerického vlivu ale přinesla také tanec jako hlavní prvek představení (tamtéž). Zároveň se 

SeoTaiji and the Boys podle slov Johna Liee distancují od politiky, neboť dosavadně 

populární trot (se svou japonskou historií, a tedy nenávistí pramenící z nacionalismu) byl 

vnímán pravicově, a folková a lidovější hudba levicově (tamtéž, s. 350). Nárůst obliby 

korejské popové hudby jen odrážel potřeby demokratizující se země, kde se nedávno7 konaly 

olympijské hry a která vstoupila do OSN.  

Hudební trh byl v Jižní Koreji mnohem omezenější ve srovnání se západním trhem. 

Otevření se Japonsku začátkem druhého tisíciletí a úspěchy dramat jako Winter Sonata 

v něm otevřelo cestu korejské populární kultuře. Rozšíření mp3 přehrávačů v roce 1996 

a zrod stránky YouTube v roce 2005 cestu upevnily (Lie, 2012, s. 343). Agentury v Jižní 

 
5 Norebang však není typické karaoke, na které jsme zvyklí v České republice. Doslova znamená „místnost 

hudby“, ačkoliv jsou pro tuto zábavu v Koreji vyhrazeny celé budovy, které ve velkých městech najdete na 

každém rohu. Tradiční karaoke večer v Koreji znamená navštívit jedno z takových zařízení, jejichž místnosti 

pojmou i přes deset lidí. Objednat si můžete jídlo a pití (oblíbený je alkohol) a na televizní obrazovce si vybrat 

z tisíce písní nejen v korejštině, japonštině či angličtině. 

6 Trot (트로트, tŭrotŭ) je stejně jako kpop žánrem korejské hudby. Vznikl během japonské okupace Koreje 

(1910–1945) (Lie, 2012, s. 344). V Severní Koreji jej postupně nahradily budovatelské písně a 

propagandistická hudba. V Jižní Koreji jej zastínil kpop, stále si ale drží popularitu.  
7 Zde jsou myšleny olympijské hry v Soulu roku 1988. 
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Koreji začaly produkovat hallyu umělce již před rokem 2000. Kpop se držel úspěšné formule, 

kterou prosadila světová populární hudba – krásné tváře a těla, komplikované taneční rutiny, 

chytlavé rytmy. „Ačkoliv se říká, že hudba je mezinárodní jazyk, odpor k hudbě v cizím 

jazyce lze lépe překonat s atraktivními tvářemi a tanečními rutinami.“ (tamtéž, s. 353) 

 

1.3. Čtyři generace kpopu 

Hlavní hráči na korejské scéně byly agentury SM Entertainment, založená v roce 1995 

Leem Soomanem (이수만, I Su-man), YG Entertainment, založená v roce 1996 bývalým 

členem skupiny SeoTaiji and the Boys, Yang Hyunsukem (양현석, Jang Hjŏn-sŏk), 

a hlavním hráčem na scéně se stala také agentura JYP Entertainment, založená Park 

Jinyoungem (박진영, Pak Čin-jŏng) v roce 1997. Společně tvořily tzv. „velkou 

trojku“ společností, které pod svou značkou držely nejznámější a nejúspěšnější umělce. Lee 

Sooman vytvořil systém trénování idolů a tyto agentury systém upevnily (Roche, 2019). 

Nastala první generace kpopu a popularizace prvních skupin. 

Ačkoliv se společnosti snažily propagovat své skupiny po celém světě, zejména 

v Americe, hlavním cílem a úspěchem se stalo Japonsko, kde od roku 2000 korejští umělci 

zastínili dokonce i umělce domácí. Sociální sítě napomohly šíření korejské hudby a během 

deseti let se předními jmény staly skupiny z druhé generace kpopu, které debutovaly mezi 

lety 2003–2011. Pro lepší přijatelnost začaly skupiny vydávat alba v japonštině a hitové 

singly dostaly nové hudební videoklipy, které byly pro konzervativnější japonské publikum 

přijatelnější (St. Michel, 2011). 

Druhé desetiletí 21. století s sebou přineslo nevídané úspěchy po celém světě, nejen 

na asijské půdě. Hit singl Gangnam Style napomohl šíření povědomí o kpopu a západní 

umělci i publikum si začali více všímat, co se děje v hudebním průmyslu na jižní straně 

korejského poloostrova (Billboard, 2014). Agentury se snažily na rostoucí zájem odpovídat, 

a ač se shlédnutí videoklipů a streamy písní žádné ze skupin nemohly rovnat úspěchu PSYe, 

skupiny začaly nabírat obrovské množství fanoušků.  

Po roce 2012 nastává třetí generace kpopu a začínají debutovat skupiny, které se stanou 

světově nejznámějšími a nejúspěšnějšími skupinami 21. století. Mezi nimi je například 

nejpopulárnější domácí devítičlenná dívčí skupina Twice ze společnosti JYP Entertainment, 

světové rekordy trhající čtyřčlenná dívčí skupina Blackpink ze společnosti YG 
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Entertainment, a sedmičlenná chlapecká skupina BTS, která svými úspěchy napříč 

zeměkoulí sama dostala vlastní společnost Big Hit Entertainment do nové „velké 

čtyřky“ společností. Celosvětové úspěchy BTS a Blackpink nadobro upevnily pomyslný 

hudební most mezi Jižní Koreou a zbytkem světa. Fanouškovská základna nejen samotných 

skupin, ale celého korejského hudebního průmyslu vzrostla a podpořila úspěchy skupin 

předchozích, ale i nové, čtvrté generace kpopu, jejíž představitelé debutovali po roce 2017. 

 

1.4. Kultura idolů a jejich průmysl 

Jak nás informuje etymologický slovník, slovo idol pochází z řeckého eidolon a 

latinského idolum, „představa, zjevení“ „ztělesněný obraz něčeho.“ Nejčastěji se používalo 

v církevní latině jako výraz pro zobrazení falešného boha nebo zobrazení pohanského 

božstva (Online Etymology Dictionary, nedatováno). V češtině znamená také modla neboli 

předmět zbožnění (Rejzek, 2012, s. 233).  

Ve světě kpopu označuje slovo idol každou celebritu, která působí v průmyslu jako 

součást skupiny nebo sólo. Idolem se však člověk nestane pouhým vydáním hudby. 

Charakteristickým rysem kpopu jsou agentury. Celebrity jiného typu (osobnosti z televize, 

sportovní hvězdy, které se objevují v zábavních show, sólo umělci atd.) se nazývají talenty, 

zatímco absolventi tréninku v agenturách se nazývají idolové (Elliott, 2018, s. 193). Ačkoliv 

je pro agentury typické mít smlouvy i s herci a komiky, v rámci této práce se budu soustředit 

na idoly hudebníky. Agentury se o své idoly nejen starají, ale rovnou si je vychovávají.  

Produkce umělců se v Jižní Koreji výrazně liší od západního světa. Používám slovo 

produkce, neboť způsob vytváření umělců a hudby v dnešní Jižní Koreji připomíná mnohem 

více výrobu produktu, který je určen ke spotřebě a je pouhým zrušením smlouvy odstraněn 

ze scény. Tzv. trainees8 jsou nabíráni na konkurzech nebo přímo vyhledáváni lovci talentů. 

Po zaregistrování u společnosti nastává neurčité období (měsíce až roky), kdy jsou trainees 

učeni zpěvu, tanci a jazyku. Během této doby také trainees chodí do školy, někteří z nich 

však od vzdělání upustí ve prospěch kariéry. Idolové reprezentují svou agenturu a všem 

trainees jsou proto od začátku vštěpována pravidla chování a etikety. Zvlášť kontrolován je 

jejich fyzický vzhled. Jihokorejské standardy krásy jsou neúprosné a, jak vám budou 

připomínat plakáty na stěnách v metru, Soul je hlavním městem kosmetiky a plastických 

 
8 Pro slovo jsem nenalezla vhodný překlad, proto budu používat anglickou verzi.  
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operací.9 Není netypické, že trainees podstupují plastické operace očních víček, nosu či 

spodní čelisti. Kontrolována je také jejich váha. Trainees jsou váženi a pokud jejich váha 

překročí určité číslo, následuje upozornění od společnosti či přímo rozkaz k dietě.10  

Trainees se tedy stávají „perfektním“ člověkem – idolem – který zpívá, tančí a má 

vzhled, který dokonale odpovídá standardům krásy. Do toho společnosti často na své idoly 

uvalí tzv. dating ban, kdy idol nesmí veřejně vstoupit do romantického vztahu. Tím se 

zvyšuje atraktivita idola, neboť mladé dívky, nejpočetnější zástupkyně fanoušků, se tak 

idolům více zasvětí (Roche, 2019). Porušení tohoto zákazu může vést k nenávisti od 

fanoušků nebo požadavku na odstoupení člena ze skupiny. Negativně se nahlíží také na 

jakékoliv špatné návyky – idolové by neměli kouřit, mít tetování, brát drogy, a tyto věci jsou 

v řadě videoklipů cenzurovány. Od idolů se očekává, že se budou vyhýbat skandálům 

a kontroverzím, i když je jejich umělecká osobnost „agresivní“ (Elliot, 2018). Hlavním je 

„čistý“ štít idola, který má navenek vypadat dobře, a celkový image umělce má větší hodnotu 

než sama hudba (Mazaná, 2015, s. 15). 

Než skupina debutuje nebo vydá nové album či singl11, nastane přibližně měsíc dlouhé 

období propagací, během kterých intenzivněji komunikují s fanoušky. Skupiny s každým 

comebackem dostávají nový koncept, který se během propagací snaží ukázat. Během tohoto 

období společnost postupně vydává fotky, seznam skladeb, ochutnávky z alba a upoutávky 

na hudební videoklip. Vydání hudebního videoklipu a alba zdánlivě vyvrcholí tento cyklus 

propagací ze strany společnosti. Skupina poté propaguje titulní skladbu na hudebních show, 

které bývají vysílány v televizi a na internetu. 

Joanna Elfving-Hwang říká, že vztahy mezi idolem a fanouškem jsou konzumovány 

a pojímány jako osobní a idol se staví do pozice „staršího sourozence“ a „parasociálního 

příbuzného“ 12. Tvrdí, že pozice celebrity (zejména idola) v současném kontextu korejských 

médií z nich činí objekt spotřeby i parasociální interakce tak, že z celebrity vytváří 

smyšleného parasociálního příbuzného (Elliott, 2018, s. 190). Parasociální interakce jsou 

psychologické procesy, skrze něž uživatelé médií nazírají mediální (i fiktivní) postavy, jako 

 
9 Hubená postava, snědá a bezchybná pleť, velké oči a brada do tvaru V je obdivována a u celebrit často 

vyžadována. Nátlak společnosti na krásu však pocítí Korejci i v pracovním životě. Na životopisu bývá 

vyžadována fotka a nepřijít jako žena do práce nalíčená je považováno za neslušnost (Borrowiec, 2019). 
10 Momo ze skupiny Twice v roce 2018 v přímém přenosu přes platformu Vlive odhalila, že jí týden před 

debutem bylo nařízeno shodit 7 kilo (Vlive, čas 1:05:15). Podle výpovědi trainee z nejmenované společnosti 

byla od trainees očekávána váha pod 47 kg. Váha byla kontrolována každý týden a vyhlášena přede všemi. 

Těm, kteří vážili nad limit, bylo odebíráno jídlo (BBC, 2020). 
11 Comeback neboli návrat na scénu je označení pro období, kdy skupina vydává nový singl či album. 
12 Tato „příbuznost“ se v korejské kultuře ještě více umocňuje. Varianty oslovení pro staršího sourozence jsou 

časté v korejské společnosti nejen pro příbuzné, ale i kamarády, romantické protějšky a idoly. 
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by to byli skuteční lidé, a podle toho se k nim chovají. Parasociální vztahy jsou déletrvající 

psychologické konstrukty, kdy získáme pocit, že mediální postavy známe, protože je často 

vídáme ve virtuálním světě. Nejedná se o pouhé zaujetí celebritou nebo formu adorace 

celebrity, ale jedná se o vysvětlení jednostranné interakce, kdy se s postavami setkáváme 

výhradně prostřednictvím jednosměrných médií. V nich můžeme život celebrity sledovat 

každý den (Giles, 2012, s. 85–86). Idolové nejsou nedostižný objekt, na který fanoušci 

nahlíží z dálky, ale jak přístup agentur, který vytváří parasociální vztahy, tak i vytvořená 

povaha celebrity ji demystifikují a úspěšně se začleňují do života dospívajících fanoušků. 

Život idola je veřejný již od dob trénování a jejich přetváření v idola bývá dokumentováno 

a sdíleno s fanoušky (Elliott, 2018, s. 190). Nejedná se o výjimku spojenou s kpopem – 

veřejným životem žijí celebrity po celém světě již od pradávna. Rozdíl zde je, že zatímco 

například západní celebrity z velké části nerozhodují, co se dostane na povrch, a informace 

o nich sdílí například paparazzi, agentury většinu informací o svých idolech sdílí dobrovolně. 

Nejen již hotoví idolové, ale i trainees, kteří se na život idola připravují, se účastní talk shows, 

mají vlastní televizní programy, objevují se v dramatech, zábavních a hudebních programech 

a updatují svá sociální média. Společnost tak pro idoly tvoří „přátelský“ image. I když se 

zdá, že tyto show ukazují, co se děje za oponou idolova života a neformální zábavnou stránku 

jejich osobností, jsou organizované a idolové zůstávají věrní své roli a chovají se tak, aby 

posílili autenticitu své přidělené osobnosti (tamtéž, s. 194). 

Fanoušci mohou svým fanouškovstvím na agentury reagovat a zabraňovat jim ve 

špatných praktikách vůči jejich oblíbeným idolům, sami jsou ale „drženi jako rukojmí“ 

a jejich emoce jsou právě agenturami zneužívány, neboť právě na jejich hloubku 

a spotřebitelskou věrnost vytvářenou parasociálními vztahy mohou agentury spoléhat. 

Fanoušci idoly obdivují a vidí je jako příklady úspěšného života – tím se idol stane 

perfektním způsobem, jak dále propagovat třeba módu, způsoby žití anebo charitativní činy. 

(tamtéž, s. 197–199).  

Idolové jsou v jistých mírách celebritou reálnou i celebritou fiktivní. Díky tréninku 

a uměle vytvořené osobnosti pro publikum se čára mezi celebritou-člověkem a celebritou-

kulturním produktem smazává (tamtéž, s. 197) Idolové dostávají umělecké jméno, se kterým 

občas přichází i osobnost, kterou mají hrát. 13  Veřejná osobnost idola je modelována 

 
13Například bývalá trainee Euodias (요디, jodi), která poskytla rozhovor pro BBC, dostala umělecké jméno 

a měla vystupovat jako zdrženlivá, roztomilá a nevinná dívka. Sama Euodias je ale tvrdohlavá, nápadná 

a hlučná a nebyla se svou rolí spokojená (BBC, 2020). 
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agenturou nejen hodinami etikety a vhodného chování, ale i hodinami hraní. Je otázkou, do 

jaké míry mohou být idolové na veřejnosti sami sebou, negativní vlastnosti se však nesmí 

projevit. Idolové hrají svou roli dobře, a fanoušci tak mají dojem, že jsou nevinní 

a bezchybní. Kpop tak nabízí svět, ve kterém není chudoba, násilí, sexuální radikalismus 

nebo sociální deviace (Lie, 2012, s. 355). Fuhr (2015, s. 193) popisuje kpop jako „dokonale 

hybridní produkt, jedinečné spojení hudby, vizuálu, textů, tance a módy, postmoderní 

produkt napodobenin a parodie, karnevalovou oslavu odlišností, blyštivý svět úniku a vysoce 

participativní kulturní praktiku, která se odehrává skrze digitální média“. 
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2. Populární kultura 

Termín populární kultura chápe mnoho autorů odlišně, často je také zaměňován za 

termín masová kultura. Na začátek je tedy třeba upřesnit, jak je mezi akademiky nahlíženo 

na rozdíl mezi populární a masovou kulturou, a v jakém významu budou termíny používány 

v této práci. Poté představím pojem fanouškovství, který populární kulturu provází. 

2.1. Masová nebo populární?  

Pro pojem masová kultura je důležité slovo masa, které s sebou nese negativní 

význam. Již od 19. století se jednalo o komplementární pojem k pojmu elita. Hannah 

Arendtová upozorňuje, že masy jsou odcizená individua náchylná akceptovat ideologii, která 

jim nahradí absenci sociální identity, a toto pojetí se používá v moderní demokracii a tržní 

ekonomice. V rámci masových komunikací a masové kultury, se kterou je často 

synonymizována populární kultura, znamená pojem masa třeba iracionální seskupení 

a objekt manipulovatelný elitou. Masa je používáno jako vágní pojem pro osoby, které jsou 

objektem cíleného ovlivňování (Minstrík, 2013).  

Představme si nyní pár náhledů na masovou kulturu. Erik Minstrík ji ve svém slovníku 

popisuje jako souhrn předmětů, představ a činností, které se předávají jako výrobek skrze 

masovou komunikaci (tamtéž). Umberto Eco (1995) píše, že masové kultuře bychom neměli 

mít za zlé, že šíří výrobky bez úrovně a estetické hodnoty, ale je třeba jí vytknout využívání 

objektů avantgardy a jejich banalizování a proměnu v konzumní objekty (Eco, 1995, s. 41). 

Masová kultura je podle mnoha kritiků obžalovatelná z různých důvodů; řídí se průměrným 

vkusem, aby se zavděčila co nejširšímu publiku, čímž ničí kulturní zvláštnosti jednotlivých 

etnických skupin. Není možné na ni odpovídat a vyslovit své nároky na ni. Masová kultura 

se snaží vyvolávat emoce, místo aby je symbolizovala. Masmédia, která ji šíří, jsou 

konzervační v tom, že přebírají stylegmata a formy, které byly dříve běžné na vyšší úrovni, 

a jsou podrobena „zákonu nabídky a poptávky“ v tom smyslu, že buď dají publiku, co chce, 

nebo jej o tom přesvědčí. Při konzumaci masové kultury není třeba se namáhat, čímž 

masmédia podporují pasivní a nekritický pohled na svět, jsou výchovným nástrojem 

společnosti v tom, že jako dominanty fungují jako nástroj kontroly a místo aby fungovaly 

zespoda, fungují shora. Zároveň však Eco podává i pozitivní náhled. Shrnuje práce několika 

autorů, kteří masovou kulturu obhajují proto, že se masová kultura objeví v každé 

industriální společnosti, kde nějaká mocenská skupina komunikuje s totalitou občanů, 

a proto se musí přiblížit k průměru; nebrání nijak kultuře vyšší a umožňuje šíření kultury 
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k lidem, kteří dříve přístup ke kulturním statkům neměli; kritici masmédií „obnažují svou 

aristokratičnost“ a tato ideologie je také nebezpečná; lidé od nepaměti milovali pokleslou 

zábavu (jako příklad uvádí třeba gladiátorské zápasy) a proto nelze masovou kulturu 

považovat jako úpadek mravů; homogenizace vkusu odstraňuje kastovní rozdíly; spousta 

informací, které jsou šířeny skrze masmédia, konzumenty neotupuje, ale naopak je činí 

citlivějšími vůči dění ve světě, a na závěr sám vyvrací obvinění, že jsou masmédia 

konzervativní. Zakládají totiž nové styly, způsoby řeči a percepční schémata (filmy, 

žurnalistické styly), a tím mohou rozpohybovat i umění vyšší úrovně (Eco, 1995, s. 43–54).  

Na masovou kulturu bylo od začátku nahlíženo negativně, byla definována jako 

homogenizovaná, neautentická, povrchní, komercionalizovaná a manipulativní vůči svým 

příjemcům. Masová kultura se stala synonymem pro nízkou kulturu (Foret a Jansová, 2020, 

s. 12).  

Co se týče populární kultury Minstrík vysvětluje, že na rozdíl od masové kultury se 

populární kultura neorientuje hlavně na trh a prodej svých produktů, ačkoliv to v ní zůstává 

důležité. Na rozdíl od masové komunikace nenadbíhá estetickému vkusu, a na rozdíl od 

masové kultury nepůsobí tak silně na jeho standardizaci. Součástí populární kultury nejsou 

jen produkty určené pro dominantní vrstvy, ale i mnoho prvků subkultur a zbytky lidového 

umění. Populární kulturu neboli popkulturu představuje jako souhrn kulturních předmětů, 

představ a činností, které vznikají, aby byly součástí života co nejširšího obecenstva, 

kterému jsou i srozumitelné. Jejich struktura je založená na existujících kulturních vzorcích, 

nejsou orientované na to, aby prorážely nové cesty kulturní tvorby. Populární kultura je 

považována za kulturu nižší hodnoty (Minstrík, 2013).  

John Fiske vidí rozdíl mezi populární a masovou kulturou v tom, že populární kultura 

vzniká z masové kultury, a ač se může vše z velkovýroby stát populární kulturou, stane se jí 

pouze malá část. „Masová kultura je velkovýrobní vstupní bránou celého procesu produkce 

kulturních komodit. Některá díla masové kultury si lidé přeberou, předělají je, zrecyklují 

a produkují znovu a jinak; až tento výsledek je populární kulturou,“ (Fiske in Galbo). Fiske 

odmítá považování lidí za masy, které bez přemýšlení a kritiky přebírají, co jim dominantní 

síly předávají. Masová kultura se nevytváří tak, že je lidem prodávána jako výrobek. 

Společnost pozdního kapitalismu se skládá z nespočtu skupin a subkultur, které drží 

pohromadě zejména díky kapitalistickému rozdělení moci mezi dominantními silami 

a příjemci. Lidé v tomto systému ale nejsou pasivní a bezmocné masy, které jsou vydány na 

pospas dominantním silám. Zároveň Fiske (2001, s. 308) odmítá, že to, co mají různé 
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společenské skupiny společné, je nízkost. Lidé sice populární kulturu přebírají skrze 

masmédia, ale nelze mluvit o masové kultuře.  Fiske popisuje kulturu celkově jako živoucí 

a aktivní proces, který lze rozvíjet zevnitř, nikoli zvnějšku (Fiske, 2017, s. 98). Vnějškem 

u populární kultury je myšlen průmysl, který vyrábí a distribuuje komodity za účelem 

generování zisku, vnitřkem konzumenti komodit. (tamtéž, s. 90) Uvádí, že populární kultura 

ukazuje své kontradikce především ve společnostech, které nerovnoměrně rozdělují moc. 

Populární kultura je tedy primárně kulturou podřízených systému (tamtéž, s. 84). 

Populární kultura je založená na výstřednosti, a proto na ni kritici útočí slovy 

„vulgární“, „banální“ a „založená na efektu“. Fiske odmítá toto negativní hodnocení. 

(tamtéž, 196). Náročnost a komplexnost vysokého umění se používá jako důkaz estetické 

nadřazenosti (Ecova „aristokratičnost“), kolem které vzniká například akademický průmysl, 

který rozlišuje lidi, kteří se s vysokou kulturou identifikují a kteří toho „z nejrůznějších 

důvodů nejsou schopni“. Populárnímu se přisoudí rysy jednoduchosti, a jednoduchost 

s sebou nese negativní konotaci. Je to vkus nezralý, nerozvinutý a méně hodnotný. Náročná 

díla vpustí jen určité lidi a masové vnímatele kvůli negativním konotacím, které sami 

vytvořili, odmítají. (tamtéž, s. 204). Bourdieu říká, že jeden z hlavních rozdílů odlišujících 

populární a vysokou kulturu vytváří populární kultura tím, že odmítá jakoukoliv hranici mezi 

estetickým a každodenním (tamtéž, s. 209). V rámci této bakalářské práce budeme vycházet 

právě z Fiskeových tvrzení a bude používán pojem populární kultura. 

 

2.2. Konzumování populární kultury 

Komodity plní ve společnosti nejen funkci materiální, ale i funkci kulturní. Kulturní 

funkce vzniká na základě významů a hodnot, které dávají produktům lidé. Konzument 

komodity využívá k tomu, aby sobě samému přiřazoval určité významy a aby jimi reguloval 

svoji společenskou identitu (Fiske, 2017, s. 90). Průmysl populární kultury sleduje vlastní 

ekonomické zájmy, ale zároveň je populární kultura založena na zájmech lidí, vnitřku 

populární kultury (tamtéž, s. 97). Průmysl prodává lidem produkty, ale nikdy nedokáže 

odhadnout, jaké významy lidé produktům přidají, a právě to vytváří populární kulturu. 

Komodity musí být schopny vytvořit řady významů a nabízet všechny možné požitky, 

a musejí být distribuovány s využitím médií, která umožňují otevřený a flexibilní způsob 

konzumování, aby si každý mohl vybrat způsob, jakým jej chce používat (tamtéž, s. 244). 

Uživatel není prostým konzumentem jisté komodity, ale musí ji také přetvořit; komodita pro 
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něho není dohotoveným předmětem, který prostě pasivně přijímáme takový, jaký je, ale 

kulturní surovinou, kterou lze použít (tamtéž, s. 89). 

Mnozí teoretici používají pro konzumaci metaforu čtení. Produkty jsou texty 

a konzumenti je čtou. Podle Fiskeho nejsou texty opatřené významy, ale významů nabývají, 

až když jsou čteny.  

Barthes (1957) rozlišil v textech tendenci ke čtení a tendenci ke psaní, z nichž se poté 

odvíjí i způsob čtení. Zabýval se především literaturou, ale jeho teorii čtení můžeme 

aplikovat i na jiné přijímání kultury, v našem případě tedy konzumaci korejského popu, kdy 

původním textem může být hudební videoklip a hudba, a jeho čtením je sledování videoklipu 

a poslech hudby. Text ke čtení očekává pasivního čtenáře, který přijímá významy 

z uzavřeného a snadno čitelného textu. Čtenář u nich pouze přijímá, co je napsáno, a není od 

něj vyžadováno nic navíc. Naproti tomu rozlišil Barthes texty ke psaní, které čtenáře nutí, 

aby výchozí text přepisoval a vytvořil nějaký smysl, který by mohl text dávat. Jeho čtení 

není obtížné, nenutí čtenáře vytvářet smysl textu a čtenář nemusí dešifrovat specifické 

zákony konstruování, aby mu porozuměl (tamtéž, s. 183). Fiske poté přidává ještě kategorii 

textů k produkování, která kombinuje předchozí dva texty. Je podobný textu ke čtení a lze 

jej i snadno číst. Na rozdíl od něj se ale nabízí jako zdroj a podnět populární produkci, 

ukazuje omezení a slabé významy. Má v sobě díry tak rozsáhlé, že je do nich možné umístit 

celé nové texty. Jako text se vymyká vlastní kontrole. Do populární kultury se dostávají 

právě ty texty, které se kontrole vymykají (tamtéž, s. 184). 

Jedno čtení nemůže být „lepší“ než čtení jiné, neboť zde rozhodují kritéria, která jsou 

pro každého člověka jiná a závislá na společenské relevanci, protože rozhodují kritéria 

společenské relevance, a ne jako u vysoké kultury kritéria estetické kvality (tamtéž, s. 213). 

Čtení není uniformní a totožně vykonávanou činností a neexistuje význam obecně sdílený 

se všemi, kdo produkt čtou. Způsob konzumování se odvíjí až od specifického konkrétního 

kontextu (tamtéž, s. 237). Ze čtení textů mají lidi prožitky. Populární prožitky člení Fiske do 

dvou typů – požitky únikové, které se soustředí na tělo a ve společnosti působící pozdvižení, 

a požitky vytvářející významy, které se soustředí na společenskou identitu a vztahy v rámci 

společnosti (tamtéž, s. 133).  

Z produktů kulturního průmyslu si lidé některé produkty vybírají, a jiné odmítají, což 

se nazývá populární schopnost rozlišovat. Liší se od kritického či estetického rozlišování 

vysoké kultury, je založena na funkčnosti. Tu hodnotí lidé vybíráním děl skrze tři kritéria: 

relevantnost, produktivita a flexibilita způsobu konzumování. Produkt musí být relevantní 
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a nabízet prvky, se kterými může rezonovat zkušenost každodenního života. Relevantnost 

na rozdíl od estetiky vždy určuje konkrétní čas a místo. Lidi nezajímá, co přesně produkt je, 

ale co pro ně produkt může udělat. Relevantnost vždy nachází každý člověk sám. 

Z populární kultury si vybírají lidé vždy to, co mohou použít k vytváření smyslu vlastní 

společenské zkušenosti. Lidé vstoupí do zobrazovaného světa tak, jak chtějí, a odnáší si 

pouze to, co si vybrali (tamtéž, s. 211–216). Součástí populární schopnosti rozlišovat je 

i produktivní využívání vybraných významů v každodenním životě. Čtenáři kulturu 

vytvářejí, nejen konzumují (tamtéž, s. 236). 

Fiske pro konzumenty populární kultury používá také metaforu partyzánů. Ti 

podnikají „pytlácké výpravy“14 na texty mocnějších (texty z masové kultury), a ty poté čtou 

partyzánským způsobem (resp. přetvářejí si je podle sebe, chápou je z vlastních pozic). 

Textuálním pytláctvím si lidé vytvářejí vlastní interpretace textu. Textuální nomádství je 

spíše pohyb mezi texty, a význam je jim dáván až v návaznosti na texty jiné15  (Foret 

a Jansová, 2020, s. 50–51). „Populární kultura vždy představuje složité hornaté teritorium 

pro ty, kdo ji chtějí kontrolovat (ať už z důvodů ekonomických, ideologických, či 

disciplinačních), a partyzánská čtení jsou v ní strukturní součástí systému.“  Lidé si vybírají 

texty tak, aby v nich mohli fungovat jako partyzáni – odporovat jim, vyhýbat se jim anebo 

tlaky shora skandalizovat, a populární kultura může fungovat pouze tam, kde jsou body 

rezistence (Fiske, 2017, s. 185). Naopak Henry Jenkins (2006) popisuje kulturu konvergence. 

Ta označuje „současnou proměnu prostředí a vztahů, v nichž probíhá výměna významů mezi 

původně zřetelně oddělenými kategoriemi producentů obsahů medií a jejich publiky“. 

Používá tento pojem k popisu situací, kdy se stírají hranice mezi producenty a recipienty 

mediálních obsahů. Tento pojem vnímá jako proměnu mediálních praktik a uvažování 

uživatelů, kteří si texty přebírají, „připisují jim vlastní významy a dávají skrze ně smysl 

vlastní každodennosti“. Tyto teorie jsou si podobné, rozdíl v nich hraje všeobecný přístup 

k internetu, kde si uživatelé mohou vybírat z přehršle nových informací a o nich mohou 

komunikovat v komunitách (na což reaguje i mediální průmysl).  

S pojmem kultura konvergence souvisí také pojem participativní kultura, který Jenkins 

(2009) kategorizuje jako „kulturu s relativně nízkými překážkami pro umělecké vyjádření 

a občanskou angažovanost, silnou podporu pro tvorbu a sdílení jejích produktů a určitý typ 

 
14 Pytláctví a nomádství jsou termíny dříve zavedeny Michelem de Certeauem.  
15 Ve fanfikcích se jedná například o tzv. „crossover“ různých fiktivních světů nebo „alternative universe“. Do 

něj spadá také příběh s reimaginací postav či příběhu v reálném světě. 
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neformálního mentorství, kde zkušení účastníci předávají znalosti nováčkům“. Pro 

participativní kulturu je důležitý fandom (Foret a Jansová, 2020, s. 25–28). 

 

2.3. Fanouškovství nejen v kpopu 

Publikum postupně přestalo být vnímáno jako manipulovatelná masa, a naopak byli 

diváci pojímáni jako mocní recipienti, kteří se mohou aktivně podílet na výsledné podobě 

těchto médií (Foret a Jansová, 2020, s. 45). Fanoušci jsou velmi aktivní v populární kultuře, 

vytvářejí nadšeneckou až fanatickou účastnickou vazbu na text. Jsou více zaujatí než jiní 

populární čtenáři. Jsou vnímáni jako „aktivní recipienti sdělení médií“, které na rozdíl od 

ostatních recipientů pojí k textu citová vazba, šíření daného obsahu nebo vytváření 

kolektivních interpretací. Sdružení fanoušků kolem totožného produktu nazýváme 

fandomem, tedy „skupinou jedinců nedeterminovanou kategoriemi, jako jsou věk, gender, 

rasa, ale společným následováním daného předmětu zájmu“ (tamtéž, s. 47). 

Pro fanouškovství je důležitá jedna činnost – produktivnost. Fanoušci vytvářejí vlastní 

texty, a těmi může být vše od polepování pokojů plakáty, určité způsoby oblékání, účesu 

a make-upu (ať už jde napodobování stylu ostatních fanoušků kultury nebo, v případě kpopu, 

přímo svých idolů), debaty o oblíbeném produktu až po sdílení vlastní fanouškovské tvorby 

(jde o umění jako například fanarty16 nebo fanfikce17.) (Fiske, 2017, s. 232). Vytvářením 

vlastních textů nebo konzumováním textů vytvořených jinými fanoušky se mohou více 

zapojit do kultury, která je vytvořena kolem nějakého populárního produktu. Fiske popisuje 

tuto činnost jako brikoláž, pojem převzatý od antropologa Lévi-Strausse18. Ten ji popisuje 

jako „činnost lidí kmenového společenství, při níž se tvůrčím způsobem využívají materiály 

a zdroje, jež mají členové kmene po ruce, k vytváření předmětů, znaků a rituálů, kterými 

uspokojují své bezprostřední potřeby“ (in Fiske, 2017, s. 235). V kapitalistické společnosti 

a průmyslu populární kultury si tak mohou konzumenti vytvářet vlastní kulturu z dostupných 

zdrojů. S trochou nadsázky to připomíná vaření dortu pejska a kočičky, kdy každý přidává 

do společného to, co má sám rád.  

Fanouškovství u kpopu pomyslně brání jazyková bariéra. Přestože řada umělců nyní 

poskytuje anglické titulky u svých videí (například JYP Entertainment poskytuje i české 

titulky, jejich kvalita ale zaostává) a někteří idolové mluví plynule anglicky, u některých 

z nich jsou fanoušci odkázáni na YouTube (kde najdou videa s překladem textů) a na vedlejší 

 
16 Fanart je umělecké dílo vytvořené fanoušky, založené na populárním díle, doslova fanouškovské umění. 
17 Fanfikce je fiktivní dílo, které fanoušek napsal o nějakém populárním díle. 
18 Brikoláží z antropologického hlediska se Levi-Strauss zabývá v knize Myšlení přírodních národů. 
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internetové stránky. Ve fandomech s omezeným počtem mluvčích (například čeští fanoušci) 

nebo v malých fandomech se musí fanoušci uchýlit k jazykům, ve kterých je psána většina 

fanouškovských textů (nejznámější a nejpopulárnější práce jsou v angličtině). Dochází zde 

k určitému druhu nomádství mezi jazykovými prostory. Jazyková bariéra zde však brání 

schopnosti plně emočně prožívat texty (Foret a Jansová, 2020, s. 52), což je zřetelné právě 

u korejského popu, kdy se z korejštiny některé slovní obraty nemusí plně přenášet do jiných 

jazyků.  

V dnešní době má k sociálním sítím přístup téměř každý, a sociální sítě jsou místem, 

kde se kpop šíří nejvíce a nejrychleji. V dnešní době máme možnost nejen texty konzumovat, 

ale díky softwaru v počítačích a mobilech vlastní fanouškovské texty vytvářet a sdílet je na 

sociálních sítích. Fanoušci hallyu si ke korejské kultuře vytváří zvláštní pouto a komunikují 

s ostatními fanoušky, účastní se online diskusí a setkávají se s nimi; někteří z nich se poté 

učí korejsky, poznávají korejskou historii a kulturu (Otzmagin a Lyan, 2014, s. 33). 

Vztah mezi průmyslem a každodenním životem konzumenta se utváří nejen textově, 

ale i prostorově a institucionálně (Fiske, 2017, s. 237). Pro kpop je prostorovým příznakem 

sdílení požitků s ostatními, ať už na koncertě, fanouškovských setkáních nebo s ostatními na 

sociálních sítích.  

Korejský pop se nejvíce začal šířit přes platformu YouTube, kde nejnovější fanoušci 

k pop ze začátku konzumují nejčastěji. Nachází zde zejména původní texty, kterými bývají 

hudební videoklipy a materiál od agentur, ale také fanouškovské texty, jako jsou 

fanouškovská videa či kompilace videí (ať už se jedná o kompilace písniček či vtipných 

momentů), které mohou dosáhnout i milionů zhlédnutí. Fanoušci hudebního průmyslu si 

také rádi zazpívají písničky svých oblíbených interpretů, k dispozici je proto od jiných 

fanoušků či poskytovatelů v komentářích nebo jiných videích romanizace korejštiny. 

Fanoušci se dále scházejí například na Twitteru, kde mohou veřejně sdílet krátké 

zprávy a komunikovat s ostatními fanoušky – jen za rok 2020 bylo s hashtagem Kpop 

tweetnuto 6.7 milionů příspěvků (Kim, 2021).  
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Obrázek 1: Mapa míst, kde byl #Kpop tweetován 

 

Důležitým místem pro fanoušky je také sociální síť Tumblr, která kombinuje 

blogovací platformu a sociální sítě. Zde mohou uživatelé publikovat krátké příspěvky jako 

na Twitteru, sdílet obrázky a gify či publikovat rozsáhlé texty (například fanfikce) (Foret 

a Jansová, 2020, s. 39). Tumblr je jednou z nejotevřenějších a nejbezpečnějších platforem 

co se týče feminismu, postkoloniálních studií, disability studies a dalších, a na platformě se 

nachází spousta emancipačních blogů. Fanouškovské komunity splývají s komunitami 

hlásajícími genderovou rovnost, bojujícími proti diskriminaci sexuálních menšin a rasismu. 

Na Tumblru je stejně jako na Archive of Our Own možné nalézt spoustu fanfikcí, mnoho 

z nich zaměřených na homosexuální vztahy mezi členy různých skupin19. Kvůli tomu je na 

Tumblr z některých kruhů nahlíženo negativně a jeho uživatelé jsou pro své postoje 

zesměšňováni (tamtéž, s. 42). Na platformě se zároveň nachází i producenti mediálních 

sdělení různých společností – ti se snaží s fandomy „udržovat přátelskou komunikaci 

a reflektovat jejich názory na své produkty“ (tamtéž, s. 43). Osobní preference a vlastní žitá 

zkušenost fanouška hraje velkou roli na interpretaci textu. LGBT fanoušci tak často hledají 

reprezentaci, a pokud neexistuje, dotvoří si ji ve vlastní fanouškovské produkci (tamtéž, 

s. 50). Na pódiu a pro fanoušky se k sobě idolové často chovají s homoerotickým podtextem 

a praktikují tzv. skinship (dotýkání spolučlena skupiny), čímž naplňují fantazie fanoušků, 

kteří si rádi představují své oblíbené idoly v LGBT vztahu, jak dokládá početná 

 
19 Tumblr zakázal veškerý grafický pornografický obsah koncem roku 2018, fanfikcím a příběhům se 

sexuální tématikou se však stále daří. (Populární kniha s. 43) 
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fanouškovská tvorba, například fanfikce20. Homofobie v Jižní Koreji je však stále velmi 

rozšířená a idolové otevřeně se hlásající k LGBT komunitě jsou ostrakizováni21.  

Fanouškovská tvorba se dělí podle způsobu nakládání s původním textem (kánonem). 

Buď je přijímán anebo odmítán, čímž vzniká „fánon“, kdy fanoušci přetváří a napravují 

„chyby“ v kánonu. (tamtéž, s. 53)  

 

2.3.1. Sasaeng 

Negativním důsledkem kpopového průmyslu je vytváření obsesivních fanoušků. Těm 

se v Koreji říká sasaeng (사생, sasäng), neboli fanoušek, který zasahuje do osobního života 

populární osoby. Nejedná se samozřejmě o problematiku spojenou pouze s kpopem, 

korejský název sasaeng se ale rozšířil po celém světě a jsou jím nazýváni všichni obsesivní 

fanoušci korejských idolů. Většinou jsou to dívky mezi 13–22 lety, často přestávají chodit 

do školy a věnují všechen svůj čas idolům. Chtějí se k umělcům dostat co nejblíže, popřípadě 

si vzít jejich osobní věci jako „trofeje“. Často překračují osobní hranice; instalují kamery 

k jejich domům, lepí GPS sledovače na jejich auta, stalkují, najímají soukromé detektivy 

a sdílí osobní informace o idolech (Williams, 2016, s. 83; Elliot, s. 195).  

 

 

 

  

 
20 Jen štítek Kpop na stránce Archive of Our Own čítá v červnu 2021 přes 400 000 prací (Archive Of Our Own, 

datum citace 20. 6. 2021). Tyto představy a přání se nemusí nutně přenášet do reality. Spousta fanoušků je 

ohledně vztahů svých idolů střízlivá, ví o tom, že homoerotismus mezi členy je podporován agenturou a nevěří, 

že vztahy mezi členy jsou skutečné (Hollingsworth, 2020). 
21 Prvním otevřeně gay idolem se stal Holland. Agentura jej odmítla debutovat, neboť být gay by bylo špatné 

pro jeho image. Debutoval proto v roce 2018 sám pod vlastní agenturou (Hollingsworth, 2020). 
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3. Symbol 

Symbol je vše, co smyslově, předmětně nebo jazykově zastupuje a konkrétně 

představuje abstraktní pojem nebo jev, a v tom smyslu má širší a hlubší význam než samo 

o sobě. V umění se jedná o univerzální estetickou kategorii, vymezovanou často ze srovnání 

se znakem a obrazem (Vlašín, 1977, s. 366). Symboly jsou jazykem náboženství, magie 

a expresivních kultur, jako je umění, literatura, divadlo nebo hudba. Jsou mnohoznačné, mají 

mnoho významových úrovní a jejich význam může být libovolný (ve smyslu arbitrární), tedy 

význam určitého symbolu je kulturně založen, místo aby vlastní pouze tomu symbolu 

(Womack, 2005, s. 1–5). Symbol je skutečný obraz nebo smyslově obrazné jednání. 

Označuje něco nadsmyslového; z toho plyne analogický, nikoliv jednoznačný charakter. Je 

bytostně vztažen na nějaké společenství a v tomto společenství je bez dalšího srozumitelný. 

Symbol setrvává v oblasti nitrosvětské (např. národní symboly) (Brugger, 2006, s. 433). 

Symbol je nepřímá nápověda, obsahuje ideu a poetické dojetí; může a nemusí se lišit 

od metafory22; od metonymie23 se odlišuje složitější, a hlavně méně zjevnou a logicky těžko 

postižitelnou a formulovatelnou souvislostí (Vlašín, 1977, s. 377). Některé symboly mohou 

být založeny na metafoře (např. rozsvěcování světel o Vánocích je spojeno se zkracováním 

světla během dne na severní polokouli), anebo metonymii (kdy je předmět symbolicky 

spojen s tím, čeho byl kdysi součástí, např. při magickém používání vlasů, kdy chce člověk 

ovlivnit osobu, jíž vlas kdysi patřil) (Womack, 2005, s. 6).  

Je třeba rozlišit mezi znakem a symbolem. Znak má přímočarou funkci; může být 

základní součástí psaného nebo vizuálního jazyka (např. varování před opravou na silnici). 

Znaky předávají jednoduchou zprávu, která má bezprostřední, momentální význam. Symbol 

je naopak často vizuální obraz, typ obrazové struktury nebo znak představující myšlenku – 

hlubší ukazatel univerzálně chápané pravdy (Bruce-Mitford, 2008, s. 6). Znak zachovává 

funkci v rámci systému, ve kterém je používán. 

Některé symboly se objevují na mnoha místech a v mnoha kulturách po celém světě. 

Je otázkou, jak v těchto různých místech vznikaly. Zda se vynořily spontánně (symbolem, 

který se objevil na mnoha místech současně je například symbol bohyně, často zobrazované 

 
22 Metafora souvisí s přirovnáním, ale liší se od něj tím, že nepřirovnává něco k něčemu, ale v zájmu nového 

poznání skutečnosti konfrontuje významy tím, že nahrazuje slovo nebo slovní obrat slovem nebo slovním 

obratem jiného druhu, z jiné smyslové oblasti, z jiné sféry věcí, jevů a představ, a to na základě dialektické 

jednoty v rozmanitosti, překvapivé podobnosti vzhledu, rozměru, množství atd. (Vlašín, 1977, s. 225) 
23 Metonymie využívá k označení předmětu jména jiného předmětu, který je s ním ve vztahu úzké a typické 

věcné souvislosti, tj. vztahem příčiny a účinku, formy a látky, části a celku. (Vlašín, 1977, s. 246) 



24 
 

jako žena s velkými ňadry a břichem, zobrazuje zrození, plodnost) či během přesouvání 

myšlenek z jedné země do druhé (například drak, pocházející z Číny, ve své domovině 

reprezentuje slávu císaře a slunce, v evropském křesťanském umění, kam byl převzat, je jeho 

symbolika negativní) (Bruce-Mitford, 2008, s. 7–10). 

 

3.1. Alegorie 

Nabízí se otázka, zda něco v kpopu může být i alegorií, která je se symbolem 

spojována a často je za něj i zaměňována. Alegorie (neboli jinotaj) je obraz nebo děj, mající 

kromě doslovného významu ještě význam druhý, přenesený; představuje způsob nepřímého 

literárního nebo výtvarného zobrazení obsahů, které nemají, nemohou nebo nesmějí být 

z nějakého důvodu vyjádřeny přímo. Symbol se někdy chápal jako předstupeň nebo méně 

rozvinutá forma rozměrnější alegorie. Na rozdíl od alegorie přechází symbol ze staršího 

umění do tvorby moderní a v ní se dále vyvíjí. Symbol je mnohovýznamový, alegorie je 

průhlednější, jednoznačnější, a nejčastěji má podobu konkrétních, názorně smyslových 

obrazů, zosobňujících abstraktní ideje nebo obecné pojmy (Vlašín, 1977, s. 17).  

Podle Waltera Benjamina přináší alegorie skrytý obsah, k jehož odhalení potřebujeme 

znát určitý „klíč“. Jeho význam je ale ustanoven v konkrétním čase a prostoru. Klíč může 

být znovu oživován v nových historických a kulturních souvislostech. Naopak význam 

symbolu je obecný a může být snadno viděn v kterýchkoliv formách (Arttalk, 2017). Craig 

Owens (navazuje na Paul de Mana) poukazuje na to, že alegorie je přítomna v současném 

umění v různých podobách; jednou z nich je dílo vytvořené z již existujících obrazů, 

vytržených z kontextu. Alegorie je významná v tom, že „transformuje věci a slova ve 

vzrušující písmo“, ve kterém jsou rozpoznatelné dávnější obrazy (Málek, 2004).   

Na rozdíl od symbolu je alegorie vázána na konkrétní situaci a éru, ve které je 

používána. Kdo tedy chápe alegorii jinak, než byla zamýšlena, chápe ji špatně. Co se týče 

symbolu, je otázka správnosti relevantní jak pro autora, tak pro příjemce. Zprávy zasazené 

do umění v korejském popu tedy mohou být vnímány publikem na dvou rovinách – 

například korejské publikum bude vnímat odkazy na vlastní kulturu jako alegorie, neboť 

znají klíč k jejich porozumění. Publikum ze zbytku světa k tomuto klíči přístup mít nebude, 

bude je tedy vnímat jako symboly. Je tedy možné číst symbolicky a alegoricky. V bakalářské 

práci budou nadále používána slova symbol a symbolismus, tento rozdíl však bylo důležité 

zmínit. 
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3.2. Příklady využití symboliky 

Jako příklad symboliky, která je přítomna již v marketingu skupiny, předvedu debutní 

strategii klučičí skupiny EXO (엑소, ekso) ze společnosti SM Entertainment. Jako příklad 

využití symboliky z „vysoké“ kultury a umění použiji videoklip k písni Blood Sweat & 

Tears od skupiny BTS (방탄소년단, bangtchan sonjŏndan). Symboliku, skrze kterou 

mohou fanoušci a skupiny komunikovat s idoly, uvedu na příkladu systému lightsticků. 

Symbolika však může být špatně interpretována či nepochopena v různých kulturních 

kontextech. Symboliku, která tak může být nesprávně interpretována v odlišných kulturách, 

uvedu na příkladu využívání barev a zvířecí symboliky. Jako poslední uvedu nejvýznamnější 

symbol kpopu, idola samotného.  

 

3.2.1. Náboženská symbolika v debutní strategii 

EXO v roce 2012 debutovali jako dvanáctičlenná skupina pod společností SM 

Entertainment se singlem MAMA. Debutu předcházelo vydání dvou písní a 23 upoutávek, 

které členy představily. Skupina byla sestavena z korejských i čínských členů a rozdělena 

na dvě podskupiny, korejskou a čínskou, pro lepší prodejnost na čínském trhu. Alba také 

vycházela v korejské a čínské verzi. Podle vnitřního světa členové pocházejí z planety EXO 

a každému z nich byla přiřazena superschopnost. Videoklip MAMA vysvětluje začátek 

dvanácti superschopností, které pocházejí ze Stromu života, rozděleného na dvě poloviny ve 

snaze jej zachránit. Dvě poloviny znovu reprezentují korejskou a čínskou podskupinu (Hanó, 

2015, s. 114–118). Symbol Stromu života je poměrně mezikulturní, neboť se objevuje 

v různých mytologiích a náboženstvích po celém světě a mívá funkci středu světa a mostu 

mezi lidským a posvátným světem (spojení lze vidět například s Yggdrasilem ze severské 

mytologie, jehož větve propojují světy). Je zdrojem života na zemi a je ochraňován 

nadpřirozenými ochránci (Encyclopaedia Britannica). Stromy jsou spojeny s mnoha 

světovými náboženstvími. V křesťanství je strom života spojen se stromem v zahradě Eden, 

jakožto stromem poznání. V buddhismu se jedná o strom bódhi, u něhož dosáhl osvícení. 

EXO a jejich dvanáct sil fungují jako ochránci srdce stromu života. Následující 

videoklipy, písně a koncerty již několik let doplňují příběh a svět, ve kterém se členové EXO 

nacházejí (Hanó, 2015, s. 118–123). 
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Přímá návaznost na superschopnosti členů se objevila ve videoklipu k písni Power 

v roce 2017. Skupina tuto píseň předvedla na olympijských hrách v Pyeongchangu (평창, 

pchjongčchang) v roce 2018 – zde byla vidět například barevná symbolika sil elementů, 

které členové ovládají.  

 

3.2.2. Využití „vysokého“ umění ve videoklipu  

BTS ze společnosti BigHit Entertainment, založené bývalým skladatelem ze společnosti 

JYP Entertainment, debutovali roku 2013. Videoklipy písní byly symbolikou protkány dávno 

předtím, jedním z nejpopulárnějších je ale jejich videoklip k písni Blood Sweat & Tears z alba 

Wings, který má k červenci 2021 na kontě přes 765 milionů shlédnutí a je tak jejich šestým 

nejsledovanějším videoklipem. Celý videoklip je plný symbolů a umění, vztahujícího se 

k řecké a římské mytologii, křesťanství, filozofii, a dokonce i vlastnímu příběhu skupiny24, 

který se skrýval v hudebních videoklipech a krátkých filmech vydávaných dávno předtím. 

Společnost ani skupina nikdy naplno neposkytla vysvětlení videoklipu. Fanoušci do dnešního 

dne interpretují videoklip podle svých percepcí, znalostí a „klíčů“.  

Ač byla skupina v povědomí fanoušků a hudebních kritiků pro své texty a zprávy, které 

se snažila předávat mládeži, již dříve, do slavných výšin ji v roce 2016 vystřelila právě tato 

píseň, doprovázená šestiminutovým videoklipem soustředěným kolem knihy Demian od 

Hermana Hesseho. Na knihu je ve videoklipu přímo odkazováno například předčítáním, 

v interludiu, kdy člen skupiny Suga (슈가, Sjuga), hraje na varhany passacaglii od 

Buxtehuda, reprezentuje Pistoria, postavu z knihy25. 

Členové skupiny se nachází v umělecké galerii v přítomnosti děl jako například 

Michelangelova Pieta nebo Pád andělů od Pietera Bruegela. Na pád z nebes je naráženo i při 

skoku V-ho (뷔, Bü) z balkonu, kdy je v pozadí vidět malba Ikarův pád (taktéž Bruegel).  Po 

křídlech mu na zádech zbyly jizvy. Symbolika zde ukazuje na mýtus o Ikarovi – Ikaros letěl 

až moc vysoko, kde potkal svou zhoubu – symbol, který se může dotýkat i členů dnes 

nejpopulárnější chlapecké skupiny na světě. Trable členů skupin se životem idola jsou ve 

 
24 BTS Universe je fiktivní svět, který se začal ve videoklipech a promo klipech objevovat od roku 2015 

a zobrazoval členy v alternativní realitě. Stal se populárním mezi fanoušky a diskuse o něm dodnes plní 

komentářovou sekci videí na YouTube. Inspiroval komiksy, knihy, mobilní hru, a nově i drama, které vyjde 

v roce 2022. 
25 „Kdykoli mě něco tísnilo, prosil jsem Pistoria, aby mi zahrál onu passacaglii od starého Buxtehuda.“ Překlad 

převzat z české verze, s. 66. 
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videoklipu také zobrazeny Nietzscheho citátem na zdi: „Musí míti ještě chaos ve svém nitru, 

kdo chce zroditi tančící hvězdu.“26 Pod ním se nachází zrcadlo, ve kterém se člen Jin (진, 

Čin) prohlíží. Tvář Panny Marie z Piety se tříští a Jin v zrcadle vidí, jak začíná praskat i jeho 

vlastní tvář. 

 

Obrázek 2 

3.2.3. Symbolika barev a světel 

Davy fanoušků na koncertech na sebe často upozorňují rozsvěcením světel různých 

svítících předmětů. Netýká se to pouze kpopu, na koncertech hvězd z různých žánrů lze často 

vidět zpěváky či kapely, jak žádají fanoušky o rozsvěcení svítilen. Fanouškům kpopu je 

vlastní výraznější forma sebeidentifikace jako fanouška. Svítící tyčky či speciálně barevné 

předměty byly na koncertech populární již od prvopočátku kpopu.  

Do roku 2006 fanoušci na koncertech používali obyčejné svítící tyčky. Vše změnila 

skupina Big Bang, když přišla s vlastním designem svítících tyček, tzv. lighsticků. Fandom 

skupiny jménem V.I.P. tak reprezentoval unikátní design lightsticku s korunkou na vrchu, 

jejíchž pět špic reprezentovalo pět členů skupiny. Jednalo se o strategii, jak odlišit vlastní 

fandom od jiných nejen barvou, ale i speciálním designem. Od té doby se tak snažily rozlišit 

své fanoušky i ostatní skupiny. 

 Lightsticky jsou užitečné k rozlišování fanoušků zejména na hudebních show, kde 

během jednoho dne vystupuje několik skupin. Nejdůležitější jsou ale pro fanoušky a skupiny 

na vlastních koncertech. Jakmile koncertní halu nebo stadion zahalí tma, jsou jedinými 

 
26 „Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.“ Překlad převzat 

z české verze knihy Tak pravil Zarathustra, s. 13.  
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ukazateli fanoušků v temnotě světla. Fanoušci nazývají stadion osvícený lightsticky „oceán 

světel“. Některé lightsticky lze také připojit přes bluetooth, aby blikaly do rytmu hudby nebo 

měnily barvu podle vysílaného signálu, a právě hrané písničky. Fanoušci své lightsticky 

často upravují, aby z nich bylo poznat, který z členů je jejich nejoblíbenější. Mnoho 

lightsticků je vybaveno funkcí nastavení barvy, kterou mohou fanoušci využít a barvu změnit 

(Anderson, 2019). 

 

Obrázek 3: Příklady designů lightsticků. Vlevo uprostřed lze vidět lightstick skupiny BigBang. 

 

 Lightsticky používají účastníci koncertů, aby mohli komunikovat se skupinou. Když 

se například Mina (미나, Mina), členka skupiny Twice, nemohla kvůli problémům 

s úzkostmi účastnit aktivit se skupinou, rozsvítili fanoušci v solidaritě s ní na koncertu své 

lightsticky do mentolově zelené barvy, která členku reprezentuje. Pomocí světel také 

komunikují členové skupin s publikem tak, že se například snaží vytvořit v oceánu vlnu, 

která putuje z jednoho konce stadionu na druhý. Pro vytvoření vlny je třeba spolupráce 

celého publika. 
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Obrázek 4: Oceán světel 

K negativní komunikaci se používá také tzv. černý oceán 27 , kdy publikum své 

lightsticky nezapne. Jedná se o formu bojkotování skupiny, ať už z pádných důvodů, kdy 

byl některý z idolů zachycen ve skandálu, nebo pouze proto, že se jedná o neoblíbenou 

skupinu.  

Barvy jsou nedílnou součástí marketingové komunikace, neboť ovlivňují vnímání 

a preference spotřebitelů, jejich chování a pomáhají společnostem odlišovat se od 

konkurence. Jsou nedílnou součástí produktů. Barva jako součást neverbální komunikace 

a sémiotiky přenáší zprávu symbolicky a skrze asociace. Jejich vnímání, přikládané 

významy a estetický appeal se ale liší napříč kulturami. Například modrá je ve východní Asii 

barvou chladu a zla, pro Irán barvou smrti a pro Indii barvou čistoty. Pro Korejce tato barva 

reprezentuje vysokou kvalitu a pravdivost. Červená pro Koreu znamená lásku, pro Indii 

ambici a touhu, pro některé africké země je to nešťastná barva. Žlutá je v Koreji spojována 

se štěstím, Čína ji asociuje s autoritou a královským majestátem, pro Američany 

reprezentuje vřelost. Zelená je například v Malajsii spojena s nebezpečím a nemocí, 

v Japonsku se štěstím a dobrodružstvím, v Číně je to barva upřímnosti a pravdivosti. Fialová 

 
27 Negativní dichotomie světla a tmy se objevuje ve světových náboženstvích již od pradávna. Když Bůh stvořil 

světlo, označil jej za dobré a oddělil ho od tmy (Genesis, 1:4). Yin (tmavá část taoistického symbolu Yin a 

Yang) značí negativní principy a je asociován s feminitou a nocí (Bruce-Mitford, 2008, s. 170). V černém 

oceánu má temnota význam čistě negativní, absenci podpory od publika či přímo nenávist. Jeden 

z nejslavnějších černých oceánů se objevil na Dream Concertu v roce 2008. Dívčí skupinu Girls Generation, 

dnes jednu z nejúspěšnějších skupin, provázelo po deset minut jejich vystoupení jen pár reprezentativních 

růžových světel od jejich fanoušků. 
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je pro Korejce barva lásky a drahého zboží, pro Mexičany je to barva nenávisti a závisti. 

Japonsko ji spojuje s hříchem a strachem. Černá je pro Koreu barvou síly, v západním světě 

je to barva smutku a truchlení. Naopak ve většině asijských zemí je barvou truchlení bílá, 

která je zase pro západní svět barvou štěstí a čistoty (Aslam, 2005, s. 1–3). 

Barvy jsou se světly v kpopu spojeny nejen díky lightstickům. Agentury používají pro 

své skupiny barvy podle systému Pantone28, které je reprezentují a se kterými je skupina 

asociována. Skupiny proto občas doplňují vysvětlení barev. Například pro skupinu Twice, 

známou pro své hravé koncepty a živou hudbu, byla vybrána kombinace meruňkové 

a neonové magenty. Meruňková má reprezentovat svěžest a magenta jasnou energii. Členové 

některých skupin také občas dostávají vlastní reprezentativní barvu, tyto barvy jsou však 

zřídka vysvětleny tak, jako když reprezentativní barvu dostane skupina. Interpretace barev 

je tedy ponechána fanouškům.  

 

3.2.4. Zvířata jako kulturně vázaný symbol 

V zábavním průmyslu se umělci často rozhodnou vyjádřit lépe poselství/zprávu svého 

umění skrze zvířecí symboly, i když to, co se snaží sdělit, se zvířecím světem nesouvisí. 

Důležitější než zvíře samotné je dostat k příjemci jemnějším způsobem symboly, které 

zvířata vyjadřují. (Necula, 2016, s. 1077). Zvířata a lidé žijí na stejném světě od počátku – 

lidé se proto naučili zvířatům rozumět a používat je různými způsoby. Používání zvířecích 

symbolů jako metafory pro lidskou duši pozorujeme v kulturách po celém světě. 

Vyjadřování identity větší skupiny lidí skrze zvířecí symboly má starověkou tradici a je 

všudypřítomné již od dob totemického používání. Mohou být využívány nejen prapůvodní 

symboly související s plodností a chytrostí, ale i komplexní a abstraktní představy 

a přesvědčení (Dodds, 2012, s. 12). V hudebních videoklipech kpopu si můžeme všímat 

například využívání tygra, národního zvířete Koreje 29 . Rozdíly v používání zvířecích 

symbolů jsou založeny na kulturních rysech, proto mohou příjemce zmást, pokud jsou 

přijímány a je o nich diskutováno v jiné kultuře. Tygr hraje důležitou roli v mýtu o vzniku 

korejské civilizace a k tygrům se obyvatelé vztahovali již od starověku. V korejské kultuře 

symbolizuje také pošetilost a humor. V čínské kultuře přináší štěstí a peníze. Díky svému 

zbarvení ale může symbolizovat také neplechu a klam (Necula, 2016, s. 1083).  

 
28 Pantone je firma, která poskytuje mezinárodní „jazyk barev“.  
29 Korea je známa jako „Země tygrů“. V zemi jich bylo mnoho, dnes jsou vyhynutí. (Big Cat Rescue, 2012) 
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Pro Korejce je důležitá také například straka, národní pták Koreje. Na západě je díky 

svému zbarvení, které připomíná kostým, asociována s biskupy. V Číně symbolizuje štěstí 

a lásku, australští domorodci ji zase spojují se štěstím. V evropském folklóru je špatným 

znamením (Bruce-Mitford, 2008, s. 60).  Zajímavé jsou sovy, které jsou někdy asociovány 

s moudrostí a někdy spojeny se smrtí a neštěstím díky jejich spojení s nocí (tamtéž, s. 59; 

Necula, 2016, s. 1079). Všeobecně jsou ale ptáci spojováni například s volností 

a nezávislostí.  

Využití zvířat, které může být pochopeno rozdílně mezi kulturami, si představíme 

některých členkách skupiny LOONA (stylizováno LOOΠΔ, 이달의 소녀, idalǔi sonjŏ)30, 

které dostaly kromě barvy i své reprezentativní zvíře. Kim Lip (김 립, Gim Lib) reprezentuje 

sova. Ve videoklipu YeoJin (여진, Jo-džin) hraje roli osoba v kostýmu žáby, která je také 

jejím reprezentativním zvířetem. Žáby jsou po světě díky svému metamorfickému životnímu 

cyklu spojeny s lunárním cyklem a vodou. V Číně je žába lunárním symbolem spojeným se 

symbolem Yin. Jsou také spojovány se zrozením a přeměnou. V Evropě jsou od 15. století 

asociovány s čarodějnictvím (Bruce-Mitford, 2008, s. 65). HaSeul (하슬, Ha-sul) ve 

videoklipu zastřelí dívku oděnou v šatech z bílého peří, a poté drží v rukou bílého ptáka, 

který je také jejím reprezentativním zvířetem. Bílá barva zde může být asociována se smrtí. 

Ptákem ve videoklipu je holubice, univerzální symbol míru a duše (tamtéž, s. 61).  

 
30 Členky se nachází ve fiktivním světě Loonaverse. Skupina je rozčleněna na tři podskupiny; LOONA 1/3, 

jejíž členky žijí na zemi a představují obyčejné dívky; ODD EYE CIRCLE, dívky, které se nachází ve 

středozemi mezi zemí a vesmírem; a yyxy, které se nachází v utopii „Edenismu“ mimo zemi a středozem. 

Jádrem příběhu je rozhodnutí všech dívek utéct do Edenu, aby našly samy sebe. Zde si můžeme povšimnout 

náboženské symboliky a spojení se zahradou Eden.  
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Obrázek 5 

Symbolem HeeJin (희진, Hǔi-džin) je králík. V čínském horoskopu králík vyhledává 

pohodlný život (tamtéž, s. 204), nošení talismanu s králičí nožkou přináší blahobyt (tamtéž, 

s. 195). V křesťanské symbolice je díky své plachosti symbol bdělosti a pokušení (tamtéž, 

s. 53). 

 

3.2.5. Idol jako symbol 

Za symboly v moderní kultuře považujeme například celebrity, které nás oslovují 

svým vzhledem. Jsou všeobecně obdivovány a jejich luxusní život představuje ideál, o který 

mnoho lidí usiluje (Bruce-Mitford, 2008, s. 11). Toto se přenáší právě do kpopu, kde jsou 

idolové propagováni jako symbol tvrdé práce a odhodlání. Na idoly se vztahují téměř 

nesplnitelná estetická očekávání. Z idola se pak stává sexualizovaný symbol – produkt 

orientovaný na konzumenty v prostoru, v němž jsou těla mladých mužů a žen prezentována 

jako příklady úspěchu díky tvrdé práci, ne pouze jako výsledek nějakého vrozeného talentu. 

Celebrity zveřejňují diety, díky kterým si drží dokonalé tělo na televizních show, a neváhají 

mluvit o stresu, práci a ceně, kterou si takový životní styl žádá. Ač se veřejně o plastických 

operacích idolů tolik nemluví, jejich četnost je všeobecně známá (Elliot, 2015, s. 197–199). 

Tělo je základem ekonomického života, a jak píše Richard Dyer (1986), je především 

kapitalistickým pracovním nástrojem (Fiske, 2017, s. 175). Tento fakt je možné na tělech 
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idolů přímo pozorovat. Tělo idola je estetizováno a tréninkem zdokonaleno na práci, která 

je od něj vyžadována. Toto tělo je prodáváno31, a fanoušci se jej snaží napodobovat. 

Uběhlo třináct let od prvního vydání Fiskeovy knihy o populární kultuře, kdy Bauman 

ve své knize „Tekutá modernost“ zmiňuje příklad konzumenství, tentokrát nakupování 

a nekonečného pátrání po nových a vylepšených životních příkladech a receptech na život. 

Nakupujeme i „image“, který bychom si přáli mít (Bauman, 2002, s. 118–119) a hvězdy nám 

jej ukazují. „Jsem slavná a milovaná, jsem předmětem touhy a obdivu… Jsem tady, protože 

jsem se o to sama postarala… Mé tělo je mým vlastním dílem; když budete pracovat poctivě 

a usilovně jako já, můžete je mít,“ říká Jane Fonda, prodávajíc svou Knihu výcviků (tamtéž, 

s. 107–108). Zdraví a fitness je považováno za synonymum, vždyť obojí souvisí s péčí o tělo 

(tamtéž, s. 123), a péče o zdraví se čím dál více podobá usilování o fitness (tamtéž, s. 127). 

Toto tvrzení se přenáší do kpopu, kde je idolům, jejichž těla nevypadají jako vytyčený ideál, 

doporučeno korejskou veřejností, aby se „o sebe starali“ a zhubli, a naopak některým je 

doporučeno, aby v rámci péče o sebe více jedli.  Starost Korejců o zdraví ostatních je 

zakořeněna přímo v jejich kultuře, kdy můžeme namísto pozdravu slyšet otázku „jedl jsi?“ 32 

Z minulosti je pro nás známý a typický obraz hvězdy, která si užívá života. Drogy byly 

a stále jsou jedním z hlavních témat západní moderní hudby. K užívání nepovolených látek 

se zpětně přiznává mnoho mezinárodně známých hvězd. Drogové skandály se nevyhýbají 

ani hvězdám kpopu. Na rozdíl od západního světa však korejské hvězdy ovlivňuje i mentalita 

státu, která používání drog tvrdě trestá 33 . Zatímco fanoušci Fleetwood Mac mohou 

vzpomínat, jak Stevie Nicks zpívá pod jejich vlivem, v Koreji by se jednalo o nemyslitelnou 

věc. Reakcí by pravděpodobně bylo rychlé odvedení idola z pódia a trest za „ohrožování 

mládeže“. Jak nám však mnohé skandály odhalily, idolové zřídka žijí tak „čistým“ životem, 

jaký nám prezentují na obrazovce. Nejeden idol ztratil fanoušky či kariéru po skandálu 

spojeném s užíváním marihuany, drogy, která je na mnoha místech na světě povolená. 

Někteří fanoušci si však nepřipouští ztrátu dokonalosti idola i přes ty nejhorší skandály, které 

je potkají, čímž jen dokazují, jak silný kult si kpop dokáže vytvořit u svých idolů34. 

 
31 V tomto prodeji podporují agentury osobní kontakty s fanoušky. Ten většinou není zdarma – například 

skupina Treasure přidávala lístky do loterie do balení svého alba. Vyhrát bylo možné osobní videohovor. 

32 Korejské 밥 먹었어 (pab mŏgŏssŏ) se používá buď jako otázka, nebo jako pozdrav. Pravděpodobně se 

jedná o pozůstalý zvyk z korejské války (Bradley, 2015). 
33 Například kouření marihuany je zakázáno všem Korejcům po celém světě, nejen těm nacházejícím se na 

území státu. Povolena je z části pouze pro medikační účely (Tizzard).   
34 Celým světem v roce 2019 otřásl skandál známý jako „Burning Sun“. Klub stejného jména provozoval jeden 

z členů skupiny Big Bang, Lee Seunghyun (이승현, I Sung-hjŏn), známý pod pseudonymem Seungri (승리, 

sungni). Skandál postihl i několik dalších celebrit. Jádrem skandálu byla prostituce, užívání drog, užívání 
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Návrat na výsluní je poté nemyslitelný a idol má zničenou kariéru. Korejské 

popkulturní hvězdy se tak postupně pohybují od rebelie k asketickému ideálu, dokonalému 

tělu, osobnosti a talentu bez poskvrny, a co je poskvrněno, je z veřejné scény odstraněno. 

 

  

 
skrytých kamer a policejní korupce. Díky skandálu skončilo mnoho lidí před soudem. Navzdory všem důkazům 

a obviněním fanoušci skupiny a Seungriho stále zaplavují Youtube komentáře pod videoklipy slovy podpory 

a vyznáními oddanosti. 
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4. Jak je kpop konzumován 

Nyní se podíváme na příklady specifických regionů a zemí, o kterých je dostupná 

relevantní35 literatura, a specifické vztahy, které se zde mohou nacházet.  

4.1. Jižní Korea 

Korejští fanoušci jsou k idolům nejblíže díky geografické poloze a neexistenci 

jazykové bariéry. S idoly se mohou potkat na řadě míst. Nejčastějším místem je hudební 

show. Celá událost začíná již brzy ráno, kdy skupina přijíždí do budovy, kde se show 

nahrává. Zde často čekají fanoušci a hlavně novináři. Skupina pořádá také fansigns 

a tzv. meet and greets, které mohou fanoušci navštívit, přinést idolům dárky, povídat si 

s nimi a skupina může předvést vystoupení komornějšího rázu, než je vystupování na 

hudební show. Idolové také propagují svou skupinu a vydání alba na variety a reality shows, 

které se vysílají v televizi. Idoly mohou fanoušci vidět vystupovat například na univerzitních 

festivalech. Takové události bývají i zdarma.  

Fanoušci se setkávají u budov agentur, kde mohou zahlédnout některé z idolů při cestě 

do práce. Agentura JYP Entertainment například v přízemí své budovy založila kavárnu, 

kterou občas navštíví i idolové ze společnosti a vzácně je zde můžete zahlédnout.  

Existuje také mnoho fanklubů, často se základnou v Koreji, které fanoušky informují 

o idolech. Hlavní fankluby často také spolupracují přímo se společností, jsou zvány na 

události a společnost na ně částečně spoléhá k propagaci a informování ostatních. 

Sama Jižní Korea je také vůči svým idolům nejpřísnější, co se týče chování 

a vystupování. „Nezáleží na úspěchu, kterého hvězdy dosáhnou, ať už v domovské zemi nebo 

zahraničí. Hlavní je, aby dobře reprezentovaly svou zemi; prvně musí být správným 

Korejcem, poté až hallyu hvězdou.“ (Kim, 2007, s. 54) Jihokorejské ministerstvo pro rovnost 

pohlaví a rodinu má za úkol ochranu mládeže a odstraňuje proto z videí sex, drogy nebo 

tetování36. Zakázána je také pornografie a lascivnější videoklipy skupin mohou být zakázány 

na národní televizi37. 

Důležitá je povinná vojenská služba. V Jižní Koreji je pro muže povinné nastoupit na 

osmnáctiměsíční vojenskou službu. Nastoupit musí do 28. roku věku. Snahy o vyhnutí se 

 
35 Relevantní ve smyslu vytvořená během třetí a čtvrté generace kpopu, během kterých došlo k největšímu 

nárůstu a proměně fanoušků. 
36 Rozhodnutí tohoto ministerstva bývají občas úsměvná. Například videoklip k písni Gentleman od zpěváka 

PSYe byl zakázán, neboť v něm zpěvák kope do dopravního kuželu. 
37 Prodej, držení i produkce pornografie je nelegální a je trestán pokutou nebo až ročním pobytem ve vězení 

(Wikiwand) 
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vojenské službě jsou právně postihnutelné a do služby musí nastoupit také lidé s dvojitým 

občanstvím, jinak jej ztratí. Výjimku mají známí sportovci a umělci jako například 

hudebníci, tanečníci a režiséři. Na idoly se tato výjimka nevztahuje, ale věk nástupu do 

služby byl pro ně zvýšen na 30. rok.  

V Jižní Koreji se nejvíce objevuje tzv. parasociální spojení mezi fanoušky a idoly. Na 

jedné straně jsou celebrity konzumovány jako sémiotické znaky, které jsou různými způsoby 

interpretovány různorodým publikem. Sociální funkce idola jde však daleko za existenci 

jako pouhý objekt adorace a touhy zpovzdáli, a je charakterizována spoustou způsobů, 

kterými korejští fanoušci vykazují charakteristiky parasociální interakce nejen k idolům, ale 

také k sociálním skupinám, které vytvořili s ostatními fanoušky.38 Hlavní kouzlo celebrity 

se částečně nachází v procesu tvorby idola a myšlenky, že každý se může stát celebritou, 

pokud je ochoten dostatečně se snažit a sebeobětovat. Fanoušci se často staví do role „rodiny 

idola“ a do role „ochranitele“ idola proti agenturám, které ho využívají. Fanoušci se chovají 

jako „mateřští ochránci“ práv idola, protože ví, že idol nemůže mluvit sám za sebe ze strachu 

ze zavržení. To jen podporuje teorii, že fanoušci a idolové vytváří parasociální vztahy, i když 

kvůli povaze uměleckého trhu tyto vztahy nemusí vydržet déle než pár let. Fanoušci se svým 

chováním za účelem získání svých idolů snaží uplatnit vliv nad agenturami, což posiluje 

pocit sounáležitosti a intimnosti, který ke svým idolům cítí. Neváhají ale ihned kritizovat 

a útočit na idola, který se nechová jako svá umělecká osobnost (Elliot, 2018, s. 190–200). Je 

zde nejsilněji konzumován idol jako symbol. 

 

3.2. Asijské země  

Hallyu se nejprve šířilo do zemí kolem Koreje (zejména Číny a Japonska). Dosavadní 

studie na hallyu založené na modelu globalizace vysvětlují rozpínání hallyu na základě tří 

kategorií; politicko-ekonomické, kulturní a sociální (Yang, 2012, s. 108). Kvůli rozvoji 

televize a zvyšujícímu se počtu televizních stanic bylo třeba nabízet sledujícím nové 

produkty. Import dramat z Asie oproti západním produktům byl finančně lepší možnost. 

Dalším argumentem je, že korejská populární kultura je populární v Asii díky anti-

japonskému a anti-americkému cítění. (Mazaná, s. 14). V Koreji byl například import 

japonské populární kultury kvůli koloniální historii zakázán až do roku 2000, kdy televize 

konečně mohly vysílat dramata a další zábavní programy (Kim et al., 2016, s. 54). Ke 

 
38 Pouty ve virtuálním prostředí nejen s celebritami se dále zabývá např. Gérard Dubey ve své knize „Sociální 

pouto v éře virtuality“. 
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kulturním a sociálním důvodům Jeongmee Kim zmiňuje několik hlavních faktorů, které 

pomohly k šíření hallyu; nejúspěšnější dramata obsahovala konfuciánské hodnoty a jiné 

charakteristiky, se kterými se mohlo publikum ztotožnit, zejména normy krásy, chování, 

oblékání a celkovou familiárnost s asijským vzhledem (tamtéž, s. 48) a konzervativnějším 

chováním postav (tamtéž, s. 49) 39 oproti postavám z latinskoamerických telenovel, které 

byly před k-dramaty importovány nejčastěji. 

Fanoušci zde konzumují nejvíce kpopu přes sociální média a televizi. Protože 

příležitostí k vidění idolů mají méně, uchylují se někteří ke stalkingu, když se známá osoba 

nachází v jejich zemi. Mnoho z nich také cestuje do domoviny hallyu díky bližší lokaci 

a levnější dopravě. 

Hallyu však není všude přijímáno s otevřenou náručí, a v zemích se proti hallyu občas 

vynoří anti-hallyu postoje a kampaně (Yang, 2012, s. 104). 

 

3.3. Japonsko 

Japonská konzumace se z velké části podobá korejské. Díky geografické blízkosti 

a velikosti trhu v Japonsku je do této země kpop vyvážen hned po Koreji. Ve skupinách se 

často nachází japonští členové, kteří se mohou starat o komunikaci s japonským publikem, 

a členové sami se učí japonsky. Mnoho skupin debutuje podruhé na japonském trhu, obvykle 

s japonskou verzí písní/alba. Ty povětšinou dostávají vlastní, konzervativnější videoklipy, 

které více zaujmou japonské publikum. Skupiny zde pořádají setkání a více koncertů než 

kdekoliv jinde ve světě. Popularitu pro kpop získala v Japonsku především sólistka BoA.  

Vztahy Japonska a Koreje jsou však navzdory jejich blízkosti napnuté a idolové musí 

být velmi opatrní. Do problémů s japonskou veřejností se spousta z nich dostala například 

za nošení oblečení podporující comfort women40,  jinými symboly spojenými s druhou 

světovou válkou nebo symboly spojenými s japonskou koloniální 41  historií, například 

vlajkami vycházejícího slunce. V zemi vznikají anti-hallyu postoje, spojené s anti-

korejským postojem, a objevují se protesty proti Korejcům samotným (Krieger, 2015).  

 
39 Sdílená hodnoty pomáhají v této oblasti porozumět symbolům, neboť sdílí většinu klíčů. Nejvíce zde ale 

také konzumují symbol idola. 
40 Comfort women byly ženy z území okupovaných Japonskem, které sloužily jako sexuální otrokyně pro 

japonské vojsko. Jedná se o citlivé téma pro všechny dotčené země. Spousta vysoce postavených japonských 

politiků toto téma zlehčuje nebo přímo popírá (Lynch). 
41 Korea byla okupována třicet pět let. Během této doby byla ničena národní identita Korejců – korejština byla 

zakázána, Korejci si museli změnit jména na japonská, místo korejského názvu pro zemi byl používán název 

japonský. 
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Obrázek 6: Vlajka japonské císařské armády v pozadí vystoupení skupiny 2PM 

Japonští fanoušci mají k dispozici dva typy textů: původní, vytvářené přímo pro ně 

agenturami a skupinami; a fanouškovské, ke kterým má přístup i zbytek světa – buď jsou 

poskytovány v anglické verzi nebo otitulkovány samotnými japonskými fanoušky. 42  

 

4.4. Česká republika 

Na Univerzitě Karlově je obor koreanistiky otevřen již od roku 1950 (Pucek, 2015, 

s. 8). Zvyšující se zájem o studium korejštiny na UK koreloval s příchodem hallyu do 

Evropy kolem roku 2007 a po zvýšení povědomí o hallyu s vydáním Gangnam Stylu po roce 

2012. Korejské telenovely se u nás v televizi nevysílaly, nejspíše kvůli domněnce, že by pro 

českou populaci bylo složité sledovat děj, neboť nerozpoznávají asijské tváře (Mazaná, 

s. 12–13). Jako plnohodnotný obor je dále od roku 2015 možné studovat korejštinu pro 

hospodářskou praxi také na Univerzitě Palackého (Pucek, 2015, s. 73). 

 Čeští fanoušci považují kpop za originální a kompletně odlišný od jiných žánrů. Pro 

české fanoušky není důležitý text písní, neboť většina českých fanoušků korejštině 

nerozumí. V komunitě převažují ženy nad muži, a české fanynky přiznaly, že oceňují více 

vzhled kpop idolů než samu hudbu (Mazaná, 2015, s. 15).  To odpovídá produktu, který se 

kpop snaží prodávat. Na rozdíl od nich však pro muže není u idolů důležitý vzhled a nezáleží 

jim na romantice. Mnoho z fanoušků se také dostalo ke kpopu skrze japonskou populární 

kulturu43, která má v České republice širší fanouškovskou základnu. 

 
42 Co se týče symbolů v kpopu, ty, které se váží k jejich společné historii budou schopni číst, občas ale 

v opačném významu než korejské publikum. 
43  Více informací o japonské populární kultuře lze naleznout například v knize Routledge Handbook of 

Celebrity Studies, kapitola ‘Idols‘ in Japan, Asia and the world, s. 202–214. 
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Spousta fanoušků v Česku také svou zálibu v kpopu skrývá například kvůli 

rasistickým poznámkám, a někteří byli pro svou zálibu i šikanováni. Sama komunita 

fanoušků v Česku poskytuje členům pocit sounáležitosti, kamarádské prostředí, a pocit 

členství v jedinečné komunitě.  

Velkou část fanouškovské základny tvoří vietnamští fanoušci, kterým asijská média 

posilují asijskou identitu. Spousta fanoušků věří, že úspěch hallyu může bojovat proti 

xenofobii a diskriminaci, a pro fanoušky kpopu jsou „asijské“ rysy trendy a atraktivní. 

Kvůli vzdálenosti od Koreje a finančním možnostem necestují fanoušci tolik do Koreje 

na koncerty (na rozdíl od čínských a japonských fanoušků), ale navštěvují koncerty 

v Evropě44. Co se týče prostoru, fanoušci se nejvíce angažují skrze online platformy. Nejvíce 

událostí spojených s hallyu se odehrává v Praze (Mazaná, 2015, s. 9–21). 

I čeští fanoušci jsou produktivní pro své vlastní publikum. Co se týče česky psaných 

fanfikcí, na platformě Archive of Our Own pod tagem Česky/Czech se nachází pouze jedna 

fanfikce. Většina české produktivní komunity se nachází na stránce Wattpad, kde lze nalézt 

větší množství prací. Fanoušci se také schází na facebookových skupinách, například ve 

skupině „Kpop CZ/SK fans“, která má k červnu 2021 přes 2,5 tisíce členů, nebo ve 

skupinách věnovaných určitým uskupením (největší česká fanouškovská skupina pro 

skupinu BTS má k červnu 2021 přes 5 tisíc členů).  

 

4.5. Severní Amerika 

Z literatury, vydané během čtvrté generace kpopu, je dostupná studie na fanoušcích ve 

Vancouveru, ze které v této části budu čerpat. Sám autor na začátku připomíná nedostatek 

kvalitativních dat od fanoušků ze západního světa z důvodu, že se jedná o nedávno vzniklý 

fenomén (Yoon, 2018, s. 2–3). 

Většina fanoušků z této oblasti se o kpopu dozvěděla skrze sociální média a přátele. 

Většina z nich již měla zájem o jiný typ asijské populární kultury (anime, japonský pop), 

proto jim nevadila kulturní a jazyková bariéra. Co je přitáhlo více, byly právě hudební 

videoklipy, a k nim titulky nepotřebují – naopak se ponoří do tónů, rytmu a pocitů, které 

videoklipy přenáší.  

 
44 První koncerty se v České republice odehrály až v roce 2015 (The Korea Times, 2015). Pokud se ale nějaký 

umělec objeví v Česku, například pro natáčení videa, fanoušci vyhledávají lokace natáčení, aby jej mohli potkat 

(Mazaná, 2015, s. 19). 
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Od svých vrstevníků a rodiny často čelí nepochopení, neboť ti si o kpopu myslí, že se 

jedná o věc pro mladé publikum, nebo nechápou konzumaci zahraniční hudby, které 

fanoušci nemohou rozumět. Často byli také obviňováni z fetišizování asijské kultury. Asijští 

Kanaďané zažívali podobné pocity jako vietnamští fanoušci kpopu v České republice. Díky 

kpopu mohli prozkoumávat své rasové a etnické postavení, uvědomovali si své kořeny 

a začali se zapojovat do asijské kultury.  

Fanoušci se účastnili subkulturních praktik online i offline. Svou účast popsali jako 

„společné dospívání“ nejen s ostatními fanoušky, ale i s idoly, a byli pyšní na jejich úspěchy. 

Oceňovali pocit „součásti“ na kultuře, díky participaci na různých událostech (například 

comebacích), na něž reagují i sami idolové. Občas ale nesouhlasili s praktikami agentur 

a zpochybňovali pravost idolů, které jim agentury prodávaly (Yoon, 2018, s. 6–13). 

  

4.6. Latinská Amerika na příkladu Peru a Brazílie 

Země Latinské Ameriky jsou více otevřené korejské populární kultuře díky 

historickým konexím. Migrace do této oblasti začala z Koreje již začátkem 20. století. 

V Latinské Americe také investuje a obchoduje značná část korejských společností, a kpop 

zde má reklamu od společností jako je Samsung nebo LG (Han, 2017, s. 2253–2254). 

Například na rozvoj hallyu v Mexiku měly vliv dlouho zavedené diplomatické vztahy.  

Na rozvoj hallyu v Peru měla vliv hlavně korejská vláda, která poskytovala korejské kulturní 

produkty (zejména dramata) do různých zemí. Dramata jako All About Eve a Jewel in the 

Palace se stala dobře hodnocenými v národní televizi, čímž se zvýšil zájem o korejské 

kulturní produkty, a drama Star in My Heart v roce 2002 naplno přineslo korejskou vlnu. 

V druhém desetiletí 21. století byli idolové ze skupin často vyhledáváni jako herci do dramat. 

Vysílání dramat s idoly tak podpořilo podvědomí o kpopu a zvýšilo zájem o něj. V zemi se 

začaly vyprodávat koncerty korejských skupin a fanoušci se začali aktivně setkávat na 

kulturních akcích.  

Rozvoj v Brazílii naopak podpořili samotní fanoušci korejské kultury jejím 

konzumováním přes internet. Následně se začala některá kpop videa vysílat v televizi. 

S kpopem se lidé setkávali také skrze kamarády a taneční skupiny a více než polovina 

respondentů o hallyu mluví se svými kamarády denně. Hallyu se v Brazílii od začátku 
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koncentruje zejména kolem kpopu a hlavním centrem je Sao Paulo, kde se odehrává nejvíce 

událostí spojených s hallyu45 (Carranza Ko et al., 2014, s. 299–300). 

Popularitu hallyu v těchto zemích si výzkumníci vysvětlují dvěma způsoby. 

Z respondentů studie z roku 2014 pocházela více než polovina respondentů z nižšího 

příjmového spektra, a většina z nich pocházela z chudých čtvrtí, ale dosahovala vyššího 

vzdělání. Většina fanoušků nebyla korejského původu. Hallyu pro ně bývá jakousi formou 

úniku ze sociální reality. Třídní nerovnosti bývají častým tématem korejských dramat 

a v hudebních videoklipech idolové často zpívají o svém úspěchu a sebelásce. Pro lidi 

z nižších vrstev mohou například korejská dramata o boji mezi vyšší a nižší vrstvou 

poskytovat jakousi naději na úspěch a pohyb výš ve třídním systému. Problémem tohoto 

úniku je, když uživatele naprosto pohltí – například pokud je většina jeho příjmů věnována 

sledování a nakupování produktů spojených s hallyu (Carranza Ko et al., 2014, s. 318–319).  

Druhým způsobem je převažující počet ženských fanynek vlny hallyu. Obraz muže 

a maskulinity v latinské Americe je vybudován na válečné koloniální tradici, čemuž 

odpovídá zobrazování muže v telenovelách, který se otevřeně podílí na sexuálních aktech a 

násilí. Spousta fanoušků hallyu proto nejspíše hledá alternativu k tomuto ideálu. S ním tvrdě 

kontrastuje jemnější ideál korejského muže, který je v hallyu zobrazován. (Carranza Ko et 

al., 2014, s. 320) Korejská hudba je velmi romantická; mluví se v ní o lásce jinak než 

v latinskoamerické hudbě, která je spíše sexuální, a ženám z této oblasti imponuje právě ta 

korejská. Naopak styly choreografie jsou velmi podobné stylům a choreografiím hudby 

v této oblasti, což může imponovat jiným fanouškům (Han, 2017, s. 2253). 

Fanoušci vidí idoly jako vzory pro sebe samy. Jedna fanynka toto potvrdila Hanovi 

slovy, že dojem, že tvrdá práce, snaha a touha dostat se dál mohou vést k dobrému výsledku, 

ji motivoval pracovat tvrdě i v jejím vlastním životě, aby si naplnila své největší sny. Jinou 

fanynku kpop inspiroval k vlastnímu zkrášlování – začala nosit make-up, aby si zvýšila 

sebevědomí. Zatímco fanoušci z jiných kultur se mohou snažit o to, aby se přiblížili korejské 

kultuře ve smyslu vzhledu, a napodobují chování Korejců, latinskoamerické fanoušky 

inspiruje úspěch idolů, a napodobují jejich tvrdou práci a přeměnu v ideální já (Han, 2017, 

s. 2260–2261). 

 
45 Hallyu a korejská kultura se staly jednou z důležitých věcí, skrze které lidé tvořili přátelství, a lidé se stali 

mnohem více otevření korejské kultuře jako takové. Vzrůstal počet studentů korejského jazyka na univerzitě 

v Limě a v roce 2012 se zde otevřel Institut Krále Sejonga. S přílivem hallyu se v zemi také objevily kurzy 
korejštiny na soukromých institucích. Korejština se na univerzitě v Sao Paulu v Brazílii vyučuje od roku 2012. 

Spousta fanoušků se ale učí korejštinu přes internet (Carranza Ko et al., 2014). 
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4.7. Izrael a Palestina 

Blízký východ je oblast, která není ani asijská, ani evropská. Naopak je to oblast, která 

je pro svět asociována s politickým konfliktem a náboženským napětím (Otzmagin a Lyan, 

2014, s. 33). 

Izrael a Palestina jsou země geograficky blízko, ale etnicky, nábožensky a kulturně 

velmi odlišné. Co se týče sociálních sítí je komunikace mezi fanoušky z těchto zemí malá 

(tamtéž, s. 49). V prostředí středního východu není kpop tolik fenoménem, jako spíše 

subkulturou, která má malou, ale oddanou skupinku fanoušků. Šíření hallyu zde nebylo 

aktivně podpořeno korejskou vládou. Jsou to právě fanoušci, kteří hallyu vyhledávají na 

sociálních sítích a, půjčíme-li si Jenkinsovu participativní kulturu, aktivně se podílejí na 

vytváření a šíření kpopu. Jako v jiných zemích to byla právě k-dramata, která hallyu přivedla 

do této oblasti. Roku 2006 se v izraelské televizi začalo vysílat první drama, které vzbudilo 

zájem o jakékoliv hallyu produkty. Stejný postup se opakoval i v Palestině – velké televizní 

stanice občas vysílaly korejská dramata, což vedlo fanoušky ke kpopu. Pro muslimské 

publikum jsou dramata vhodná díky sexuální umírněnosti a zobrazování rodinných hodnot. 

V Palestině jsou to však právě dramata, která jsou více populární, zatímco Izraelci mají radši 

provokativnější kpop (Otzmagin a Lyan, 2014, s. 39). 

Struktura fanoušků je podobná jako jinde ve světě – jsou to většinou mladé dívky mezi 

lety 14–22, a aktivně se podílejí na online fórech a ve virtuálních fandomech, kde jsou 

produktivní. Věrní fanoušci také kpop a korejskou kulturu šíří dále. Většina fanoušků vidí 

Koreu jako „zemi snů“, ale nikdy ji nenavštívila. Fanoušci se rádi scházejí nejen na 

korejských akcích (například akcích pořádaných vládou) (Otzmagin a Lyan, 2014, s. 39–

43). 

Na otázku, proč se stali fanoušky, odpovídají, že ač se jim kpop zezačátku zdál 

„divný“ a „jiný“, byla to právě divnost a jinakost, která je přitáhla blíže. Některé z nich lákal 

právě aspekt jinakosti kpopu, díky němuž se sami cítili jedineční. Jiní zase popsali korejskou 

hudbu jako „čistou“ a „zdvořilou“, „zábavnou“ hudbu, na kterou je radost tancovat. 

Vystupování idolů je pro ně důležité stejně jako hudba sama. Fanoušci zde nepotřebují 

rozumět hudbě, aby si užili hudbu a hudební videoklip (Otzmagin a Lyan, 2014, s. 43–44). 

Fanoušci na středním východě „uctívají“ korejskou kulturu do míry, kdy napodobují 

Korejce, korejskou módu a chování. Díky tomu, že se zdržují v omezeném kruhu, má pro ně 
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fanouškovství „terapeutický efekt“. Být fanouškem kpopu pro ně znamená překračovat 

hranice své vlastní země, a cítí se být součástí většího celku (Otzmagin a Lyan, 2014, s. 45). 

Problém, na který naráží fanoušci kpopu v Palestině, je nedostatečná podpora od jejich 

rodičů a blízkých. Ti se bojí, že se do kpopu natolik „ponoří“, že nebudou úspěšní 

v kariérním a rodinném životě.  Rodinní příslušníci Izraelců naopak občas hallyu konzumují 

s nimi (Otzmagin a Lyan, 2014, s. 46). 

 

4.8. Severní Korea 

Na závěr se podíváme na zajímavý případ konzumace hallyu v Severní Koreji. 

Severokorejští konzumenti korejské populární kultury jsou jí paradoxně nejblíže i nejdál 

zároveň. Populární kultura z jiných zemí je v Severní Koreji zakázána. Vůdce Kim například 

označil kpop za zákeřnou rakovinu (The New York Times, 2021). Hallyu se do Severní 

Koreje dostává zejména přes Čínu, odkud se pašuje velké množství věcí. DVD a USB se 

dají sehnat na černém trhu (pro distribuci a pašování USB s populární kulturou funguje 

například kampaň Flashdrives for Freedom). Za držení CD nebo USB s jihokorejským 

dramatem můžete být v zemi posláni do pracovního tábora nebo odsouzeni k trestu smrti 

(Bicker, 2021). Spousta mladých lidí ale dramata potají sleduje a je obeznámena s životem 

v Jižní Koreji tak, jak vypadá na obrazovce (Špitálníková, 2020, s. 144). Seznamování 

s kulturou mimo Severní Koreu je často zárodkem myšlenek na útěk ze země za lepším 

životem. Někteří uprchlíci uvádí, že díky k-dramatům si začali uvědomovat chudobný stav 

své země a realitu totalitního režimu. Obyvatelé, kteří žijí poblíž demilitarizované zóny také 

nelegálně přijímají jihokorejskou televizi (Trunfio, 2018, s. 14–15). 

Nina Špitálníková ve své knize Svědectví o životě v KLDR publikovala rozhovor 

s mladou uprchlicí, která popisuje, že s korejskou populární kulturou je mládež v Severní 

Koreji obeznámena, sleduje ji a aktivně ji vyhledává. „Úplně mě to pohltilo, změnilo to i můj 

životní styl a způsob, jak jsem se upravovala… Myslím, že mi sledování přinášelo základní 

emoci, která mi v KLDR chyběla. Nějaký smysl života.“ Mladí konzumenti v Severní Koreji 

jsou produktivní (o filmech, které viděli, se baví například o přestávce ve škole se spolužáky) 

a populárně rozlišují (mluví o módě, která je zaujala, nebo o zásobách jídla, které ve filmech 

viděli). Filmy však musela uprchlice sledovat potají, aby to nevěděli ani její rodiče 

(Špitálníková, s. 145–146). 

Z toho, co nyní víme, si nemůžeme představit konzumenta kpopu v Severní Koreji 

jako žádného jiného fanouška. Konzumovat jej nezačne skrze sociální sítě jako jiní fanoušci, 
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ani se nemůže naplno zapojit do mezinárodního fandomu. Je otázkou, zda z toho, co víme, 

můžeme konzumenty korejského popu v Severní Koreji vůbec nazývat fanoušky.  

Hlavním rysem konzumování kpopu zde je utajení. Domovní kontrola několikrát do 

roka provádí bez varování namátkové prohlídky, zda se v domovech nenachází pro režim 

nepřijatelný materiál (Špitálníková, s. 29). Jihokorejská produkce je státem nejvíce hlídaná. 

O materiálu si tak fanouškové mohou povídat pouze mezi sebou. Mladí fanoušci se také 

snaží obcházet režim napodobováním stylu, který v jihokorejské produkci vidí. Ačkoliv 

mezi mladými nejvíce „frčí“ korejská dramata, svou cestu si do země nachází i korejská 

hudba. V roce 2018 se v Pyongyangu konal koncert Spring is Coming, kdy jihokorejská 

vláda vyslala do KLDR 160člennou společnost umělců (Ji, 2018). Zde vystupovala například 

skupina Red Velvet, jejíhož koncertu se zúčastnil i sám Kim Jong Un. 

Je nereálné si v KLDR představit fanouškovské aktivity, které jsou typické pro 

fanoušky kpopu po celém světě. Napodobování tance oblíbené skupiny či zpěv oblíbené 

písničky by mohlo být lehko postihnutelné, pokud by vás u toho zastihl nesprávný člověk46. 

Severokorejského fanouška také jistě nezajímají drobné symboly, jejichž analýzou se 

zabývají fanoušci po celém světě. Hlavním symbolem je kpop sám. Noční tajné sledování 

převezené produkce, sestřih podle stylu jihokorejského idola, či přešívání oblečení jsou akty 

rebelství proti režimu, který je Severokorejcům vštěpován odmalička. Součástí těchto 

rebelství je také dokazování vlastní modernity, a nepodřízení se režimu a službě zemi. Mladá 

generace Severokorejců neřeší státní ideologii tolik jako předchozí generace. „Kdo se kouká 

na zahraniční filmy, je prostě něco víc.“ (Špitálníková, 2020, 146–153) 

  

 
46 V Severní Koreji funguje tajná policie, známá jako „Ministerstvo pro ochranu státu“. Jejich hlavními úkoly 

je bojovat proti zločinům namířeným na režim, cenzura a ochrana státu před cizinci a před útěkem vlastních 

občanů (Tertitskiy, 2018). 
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Závěr 

V této práci jsme se zaměřili na význam symboliky v umění korejského popu 

a zanalyzovali jsme také význam fanouškovství. Snažili jsme se porovnat přístupy a jak jsme 

zjistili, některé typy percepcí se mohou velmi lišit v závislosti na kontextu.  

 Umění zde hraje velkou roli, a umělecký symbolismus je důležitý jak pro umělce, tak 

pro zachování určité hodnoty jejich umění. Umělecká symbolika kpop bezpochyby doplňuje 

a značná část marketingu je na ní založena. Je to bezpochyby jedna z prvních věcí, která 

pozorovatele zaujme. Pro určitou část fanouškovské základny je důležitá, jak bylo ale 

zjištěno ve studiích, buď pro ně není natolik důležitá, aby o ní mluvili, nebo pro výzkumníky, 

aby se na ni ve svých studiích více zaměřili, ačkoliv často mluví o rozdílném vnímání napříč 

kulturami. 

 Není to právě tolik symbolika umělecká, viditelná na první pohled, jak jsme se 

původně domnívali a na kterou byla tato práce původně zaměřena, ale symbol idola, 

popřípadě účast v komunitě fanoušků, které jsou důležité. Fandom a smysl komunity je 

velmi důležitý, a zkušenosti fanoušků s kpopem po celém světě jsou si velmi podobné. 

Zdá se, že fanoušci po celém světě preferují právě idoly a romantický a dokonalý 

symbolismus, který je s nimi spojen. Odpověď na tuto preferenci může naznačovat 

i spolupráce agentury SM a americkou Capital Records. Jejich novější skupina z roku 2019, 

SuperM (슈퍼엠, sjupŏem), je složena z populárních členů již existujících skupin z agentury 

SM.  

SM však symboliku neopouští, jak dokazuje projekt SM Cultural Universe a debut 

skupiny aespa (stylizováno æspa, 에스파, esupa) z roku 2020. Skupina se skládá ze čtyř 

dívek a jejich čtyř virtuálních protějšků, se kterými dívky komunikují a které je nahrazují ve 

videoklipech a na vystoupeních. Virtuální dívky žijí ve světě Kwangya (광야, kwangja, 

divočina). SM symbol idola zdánlivě zintenzivnila vytvořením dalšího, virtuálního idola, 

který vždy může vypadat perfektně, neonemocní a neohrozí ho skandály. 

Na fiktivní svět Kwangya naráží nyní ve svých písních i dříve debutovaní EXO a NCT. 

SM Agentura se, zdá se, navrací k propagaci skupin skrze fiktivní světy, čímž dokazuje 

důležitost dodatečné symboliky v kpopu. Ta tedy musí být důležitá pro fanoušky ve výběru 

skupin, kterým nabídnou svou podporu a který skupiny v moři idolů rozliší.  
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Specifickou symboliku skupin nelze shrnout natolik, aby byla ve studiích na 

fanoušcích po celém světě zdůrazňována buď fanoušky nebo výzkumníky. Jedná se proto 

o velmi individuální problematiku, jejíž zkoumání si vyžaduje podrobný výzkum přímo na 

fanoušcích jednotlivých skupin nebo výslovné zaměření při výzkumu na celou populaci 

fanoušků. Díky tomuto výzkumu je však možné si udělat všeobecný přehled, na jehož 

základu je možné provést další výzkumy. Ty se také mohou detailněji zaměřit na přenášení 

symboliky do kontextu konkrétní kultury, na níž jsou prováděny.  
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