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1 . Ú V O D 

Diplomová práce se bude zabývat, jak již z názvu vyplývá, subkulturami v osmé 

a deváté třídě základní ško ly , j e j i c h o d ě v n í m i trendy. P o k u s í m se také zhodnot i t v l i v 

subkultur na skupinovou dynamiku. 

Diplomová práce bude uvedena teoretickým přehledem otvírajícím danou 

problematiku. Budu se věnovat charakteristice žáků v 8. a 9 třídě, tomu, jak funguje 

vrstevnická skupina, subkulturám a také módě a oděvu. Následovat bude analytická část 

založená na zpracování pozorování třídy a rozhovorů s jednotlivými žáky dané třídy. 

2. STAV POZNATKŮ O ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

(TEORETICKÁ VÝCHODISKA) 

2.1 Charakteristika žáků 8. a 9. tříd 

Žákům 8. a 9. tříd základních škol bývá zpravidla mezi 13 a 15 lety. Toto 

věkové období je označováno jako fáze vlastní puberty, která nastupuje po dokončení 

prepuberty (nástup menarché u dívek, resp. první poluce u chlapců) a trvá do dosažení 

reprodukční schopnosti. Současně s biologickým zráním probíhá řada významných a 

nápadných psychických změn (Langmeier, Krejčířová 1998). 

Pro jedince v tomto věkovém období je důležité nalézt vlastní jedinečnost, což 

vede k jasnému odlišení se od ostatních. Toto nalézání je proto spojeno se snahou o 

stále větší samostatnost, nezávislost na rodičích a společenské uplatnění. 

2.1.1 Tělesný vývoj 

Významným projevem dospívání je tělesná proměna, subjektivní význam 

zevnějšku pak v období dospívání vzrůstá. Projevuje se nejenom větším zaměřením 

pozornost i na vlastní tě lo , ale i na ob lečen í a na c e l k o v o u úpravu. Z e v n č j š c k jc 

důležitou součástí identity, proto bývá taková změna citlivě prožívána. Reakcí může být 

nový účes, nový styl oblečení atd. (Vágnerová 2000). Pochybnosti o svém zjevu mívá i 

ten nejatraktivnější dospívající. 

Tělesná atraktivita má svou sociální hodnotu. Atraktivní dospívající získávají 

lepší sociální status, bývají snáze přijímáni i vrstevnickou skupinou. Jestliže se 

pubescent za atraktivního nepovažuje, může to ovlivnit jeho další směřování či 
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hierarchii hodnot, vést ke kompenzaci. Menší atraktivita tak paradoxně může 

představovat výhodu, protože se stane podnětem k dalšímu osobnostnímu rozvoji 

(Vágnerová 2000). 

Podle Vágnerové (2000) trpí pocitem nespokojenosti se svým zevnějškem 

obecně více dívky. Jednak je to dáno tím, že dříve dospívají a jejich tělo se nápadněji 

mění. Další vliv hraje současný ideál krásy, prezentovaný např. modelkami, který je 

velice blízký prepubertálnímu vzezření (extrémní štíhlost bez boků a stehen). V pubertě 

se však mění dívčí postava opačným směrem. „Dívky bývají častěji nespokojeny 

s nohama a zadkem, často se považují za tlusté." (Papali a Olds, 1992 in Vágnerová 

2000, s. 214). Dále zmiňuje Vágnerová (ibid.) i vliv stereotypu, kladoucí větší důraz na 

ženskou krásu než na mužskou. Dle mého názoru se však chlapci se změnami svého těla 

také musí vypořádávat. Na zevnějšku jim přeci záleží také, kladou důraz na svaly a sílu, 

(viz Levínskou 2004, s. 52, s. 55) v neposlední řadě je určitě začíná zajímat tematika 

velikosti penisu. 

2.1.2 Vývoj základních schopností, dovedností, zájmů 

V tomto období je výrazný vývoj motoriky (hl. v oblastech síly, hbitosti, jemné 

pohybové koordinace, rovnováhy), vnímání i ostatních schopností. To vede k novým a 

hlubším zájmům o sport, četbu, hudbu, filmy, divadlo, popřípadě i o první vážnější 

pokusy o aktivní literární, hudební nebo výtvarnou tvorbu. Často se ovšem zájmy 

vyvíjejí úmyslně v odporu k nucené či doporučované četbě, klasické vážné hudbě apod. 

(Langmeier, Krejčířová 1998). 

2.1.3 Kognitivní vývoj 

Vývoj inteligence se blíží svému maximálnímu výkonu. Vývoj se týká nejen 

kvantitativní stránky, ale mění se i kvalita myšlenkových operací. Podle Piageta (1999) 

se v této době objevuje nový operační systém, a to systém formálních logických 

operací. Nový způsob myšlení je předpokladem pochopení látky mnoha vyučovacích 

předmětů. Pro nás je důležité, že dovoluje kritický přístup k myšlení vlastnímu i cizímu, 

rozlišuje domněnku od prokázaného faktu. Dále umožňuje srovnávat existující a 

přítomné poměry s tím, co by mohlo nebo mělo být, se svým ideálem, který si vytvoří 

ve své mysli. Odtud plyne častá kritičnost a nespokojenost, zklamání, nejasné toužení a 

třeba i vystupňovaný pesimismus. Objevuje se zaměření pozornosti na své cítění, 

myšlení a jednání. 
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2.1.4 Emoční vývoj a socializace 

Pro pubescenta je podle Vágnerové (2000) typická kolísavost emočního ladění, 

větší labilita a tendence reagovat přecitlivěle i na běžné podněty, dále také 

vztahovačnost. Emoční reakce jsou nápadnější, i když mohou být dost intenzivní, jsou 

spíše krátkodobé a navíc proměnlivé. Změna emočního prožívání se navenek projevuje 

větší impulzivitou a nedostatkem sebeovládání. Další změnou je zvýšení uzavřenosti, 

tedy nechuti projevovat své city navenek. Jedním z důvodů může být i fakt, že v nich 

sám nemá jasno, někdy je neumí dobře verbalizovat a navíc se obává nepochopení, 

výsměchu nebo se pouze stydí. 

Sociální role pubescenta prochází v této době také proměnou, je to ovlivněno 

jednak „dospělejším" zevnějškem, jednak jeho tendencí k emancipaci ze závislostí na 

rodině, což vede ke změně jeho chování. Dospívající odmítá podřízenou roli, odmítá 

formální nadřazenost autorit, jako jsou rodiče a učitelé. Je k nim kritický a je ochoten 

jim přiznat autoritativní pozici jen, když je přesvědčen, že si ji zaslouží. Dohadování 

s autoritou a demonstrace jejího odmítání je typickým znakem puberty (ibid.). Tak, jak 

se dospívající emancipuje od rodiny, navazuje zpravidla nové a diferencovanější vztahy 

k vrstevníkům. Nové vztahy mu dávají jistotu, kterou ztrácí odpoutáváním od rodiny. 

Role, kterou dospívající získá ve vrstevnické skupině, má pro jeho identitu velký 

význam. Aby zde získal dobrou pozici, je schopen udělat mnohé. 

Rodina poskytuje dítěti citovou jistotu, bezpečí, útočiště. „Ani v optimálních 

podmínkách není uvolňování dítěte z rodinných pout vždy snadné... Každé dítě si hledá 

svůj zvláštní způsob, jak dosáhnout postupně potřebné samostatnosti, aniž by ztrácelo 

pozitivní vztah ke svým rodičům." (Langmeier, Krejčířová 1998, s. 149). Proces může 

probíhat vzestupně, nebo s náhlými výbuchy. Bývá často nejisté prožíván, což vyplývá 

ze ztráty dosavadních jistot. Mnozí dospívající revoltují proti rodičům, kritizují je, 

vytýkají jim jejich nedostatky, odmítají jejich přílišnou kontrolu. Konflikty s rodiči 

vznikají většinou kolem určitých pravidel, zákazů a příkazů. Naopak někdy až 

nekriticky přijímají nové vzory a nové životní cíle. Utíkají k novým, vytouženým, 

zdánlivě ideálnějším vztahům. Ať už však dospívající své rodiče jakkoli kritizuje a drze 

jim odmlouvá, za normálních okolností si k nim udrží i přes svou touhu po emancipaci 

pozitivní vztahy. 

Tam, kde se dospívajícímu nepodaří uvolnit se z přílišné závislosti na rodičích, 

může docházet k různým obtížím, které si okolí nedovede vysvětlit. Lásku k rodičům 

může obrátit v nenávist a pohrdání. Odlišný způsob volí ti, kteří se uzavírají do svého 
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vlastního nitra, do přehnaného denního snění, do fantazií, nebo si libují v pocitech 

ublíženosti a utrpení. Jiní dospívající se zase můžou uzavírat vůči vrstevníkům a 

odmítají jejich životní styl, vyhýbají se jejich radostem a potěšením, zavrhují jejich 

módu či hudbu. Všechny tyto i další způsoby, které mají vyřešit základní psychosociální 

konflikt období, se přechodně vyskytují a prolínají u většiny dospívajících a pomáhají 

jim najít vlastní úspěšnou cestu (Langmeier, Krejčířová 1998). 

2.1.5 Vývoj identity 

Podle Eriksona (1995) je věk dospívání etapou vyznačenou především hledáním 

vlastní identity, proti ohrožujícím pocitům nejistoty o své vlastní roli mezi lidmi. 

Dospívající hledá odpověď na otázky „kdo jsem", , jaký je smysl mého života", , jak se 

na mě dívají ostatní". Vnitřní problémy jsou zaměřeny na to, „jak se jevím v očích 

ostatních, ve srovnání s tím, co sám o sobě cítím". Je to „ideologická mysl", která pátrá 

po hodnotách a po nejširším možném smyslu vlastního života i běhu lidských dějin. 

Velmi důležité je v tomto období i hodnocení vlastního vzhledu. Dospívající 

začínají důkladně zkoumat svůj zevnějšek a zejména nejistí jedinci s nízkým 

sebehodnocením pravidelně nacházejí nejrůznější odchylky a vady, které zveličují a tak 

se trápí. To je provázeno tím, že začínají o sebe a o svůj vzhled skutečně dbát, pečlivě 

volí oblečení, účes (někdy záměrně v protikladu ke vkusu rodičů). 

Hledání identity není však jen pasivním poznáváním sebe sama - tedy zesíleným 

sebepozorováním, zkoumáním svého zjevu i svých psychických vlastností a snahy o 

porozumění vlastním myšlenkám a emocím, ale bývá spojeno i s aktivní experimentací. 

Aby dospívající udrželi svou celistvost, identifikují se na čas velmi silně s hrdiny skupin 

a davů, a to až do té míry, že úplně ztrácejí svou vlastní totožnost. Dospívající si 

záměrně zkoušejí různé postoje, často střídají zájmy. V tom však musíme vidět 

usilovnou snahu být sám sebou, přibližovat se svému ideálu a formovat všechny své 

projevy zvoleným směrem. 

Mladí lidé dovedou být podle Eriksona (1995) plní předsudků a negativních 

projevů vůči všem, kdo se od nich liší barvou kůže nebo kulturním pozadím, také svými 

zálibami a nadáním a často i pouhými drobnostmi v oblečení a gestech, jaké jsou čas od 

času voleny za znaky těch, kdo přináležejí ke skupině, nebo těch, kdo stojí mimo ni. 

Dospívající si totiž nejen navzájem pomáhají přenést se čas od času přes mnohá 

znepokojení tím, že vytvářejí skupinky, a tím, že sami sebe, své ideály a své nepřátele 

podřizují stereotypům, ale také zakouší schopnost dodržovat navzájem věrnost (Erikson 

9 



1995). 

2.2 Vrstevnická skupina 

Snaha o osamostatnění, které by poskytlo potřebný prostor pro další vývoj 

osobnosti, bývá doprovázena orientací na jiné sociální skupiny, než je rodina. Pro 

pubescenta tak mají čím dál větší význam vrstevníci, kteří mají podobné problémy jako 

on. Vrstevníci se stávají neformálními autoritami, které mohou mít za určitých okolností 

větší vliv než dospělí. 

Na počátku dospívání jsou vrstevnické party ještě převážně složeny z jedinců 

jednoho pohlaví. Časem se však vytvářejí větší skupiny, kde se běžně vyskytují chlapci 

i dívky. A jak to v takových skupinkách vypadá? „Dívky svými „modely vztahů" 

interakčně produkují členitější sociální realitu, než kluci, kteří naopak pěstují jakousi 

ideologii sjednocení. U kluků chybí všechny ty mechanismy sociální kontroly (drbání, 

pomlouvání) a strukturace/produkce, jaké nacházíme u dívek" (Doubek 2002, s. 2). 

Všichni chlapci v tomto věku ještě silněji než dřív popírají existenci nějakých 

protikladných part, což je naopak viditelné u dívek. Ne, že by u chlapců nebyly také 

rozdíly, ale nelze u nich mluvit o takové stratifikaci, jakou lze vidět ve skupině dívek. 

Pubescenti ve skupině napodobují jeden druhého, resp. většina napodobuje vůdce či 

hvězdu party, které mají značnou neformální autoritu. Dále má vrstevnická skupina 

referenční význam, tj. slouží jako základ pro porovnání zkušeností, jednak se sebou 

samým (vlastní chování, postoje a pocity), jednak s rodiči a vymezením vlastní role 

v rodině (Vágnerová 2000). 

Téměř každá skupina, jejímiž jsme členy, má explicitně či implicitně vyjádřené 

soubory přesvědčení, pravidel a způsobů chování, které považuje za správné. Pokud se 

nějaký člen skupiny od těchto sociálních norem odchýlí, čelí riziku izolace a nesouhlasu 

skupiny. Stejně tak i vrstevnická skupina má své vlastní hodnoty, normy a ideály. 

Normy dospívajících bývají nekompromisní, radikální, se sklonem k extrémnímu 

hodnocení a řešení. Už jejich pouhé přijetí může přispět k prestiži jedince. Ale mohlo 

by tomu být přesně naopak, pokud by si dospívající vybral za vzor někoho, kdo se 

ostatním jeví jako neimponující nebo směšný. Obvykle se takovým vzorem stává 

populární sportovec, herec, zpěvák, ale může jím být i o něco starší vrstevník. 

Pubescent se často snaží svému ideálu přiblížit tou nejsnazší cestou, kterou je úprava 

zevnějšku a viditelné projevy chování. Mnohem vzácněji se dospívající snaží podle 
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svého vzoru něčeho dosáhnout a investuje do této činnosti mnoho času a energie. Volbu 

identifikačního vzoru pak ovlivňuje i inteligence a sociokulturní zkušenost, která je 

dána celkovou úrovní rodiny. 

Dobrou pozici ve vrstevnické skupině, často tomu bývá ve třídě, lze získat na 

základě schopností, vlivu a oblíbenosti (Hrabal 1991 in Vágnerová 1999). Mezi 

oceňované schopnosti patří např. fyzická síla, obratnost, ale i inteligence a na ní závislá 

vzdělanost, která může přispívat k popularitě. Vlivní žáci bývají označování jako chytří 

(Semerádová 1995). Na druhou stranu je pravda, že v pubertě není ceněn školní 

prospěch získaný příliš velkým úsilím a dřinou, snahou zavděčit se učitelům apod. 

Ceněné kompetence a schopnosti jsou podstatné pro získání vlivu. Oblíbenost je vázána 

na důraz na solidaritu, jistotu pozitivního ladění a pozitivní akceptaci. Znamená to tedy 

kamarádské chování, dobrou schopnost komunikace, smysl pro humor, toleranci, 

pozitivní emoční ladění, otevřenost a ochotu pomáhat. 

2.3 Subkultury 
Velký sociologický slovník (1996) definuje subkulturu jako „soubor 

specifických norem, hodnot, vzorů chování a životní styl charakterizující určitou 

skupinu v rámci širšího společenství, příp. tzv. dominantní či hlavní kultury, jíž je tato 

skupina konstitutivní součástí. Termín subkultura se také vztahuje na specifickou 

skupinu, která je tvůrkyní a nositelem zvláštních, odlišných norem, hodnot, vzorců 

chování a zejména životního stylu, i když se podílí na dominantní kultuře a na 

fungování širšího společenství. V každém případě je důležitým znakem subkultury 

viditelné odlišení od dominantní kultury." Subkulturu tedy tvoří skupiny lidí, kteří 

sdílejí zvláštní hodnoty a normy, v nichž se rozcházejí s dominantní nebo 

mainstreamovou společností. Barker (2006) uvádí, že subkultury legitimizují 

alternativní zážitky a scénáře sociální reality a nabízejí svým členům soubory 

smysluplných činností. Dále píše, že „konkrétní subkulturní předměty tak odrážejí 

strukturu, styl, typické starosti, postoje a pocity skupiny. Kreativita a kulturní odezva 

subkultur nejsou náhodné, ale vyjadřují společenské rozpory. Kreativní, expresivní a 

symbolické operace subkultur jsou samozřejmě vykládány jako způsoby symbolického 

odporu vyjádřeného prostřednictvím stylu." 

Ve Velkém sociologickém slovníku (1996) najdeme také definici subkultury 

mláděže. Je to „typ subkultury vázaný na specifické způsoby chování mládeže, na jej í 
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sklon k určitým hodnotovým preferencím, akceptování či zavrhování určitých norem, 

životní styl odrážející podmínky života. Subkulturu mládeže lze smysluplně vymezit a 

pochopit pouze ve srovnání s hodnotami, chováním a životním způsobem dospělých 

v jedné a téže společnosti." Podle T. Parsonse (in Velký sociologický slovník 1996) je 

funkcí subkultury mládeže usnadnit přechod z dětství do plné dospělosti. 

Ani mládež však netvoří jednotnou kulturu. Často je to dáno specifikami 

vrstevnických vztahů té které skupiny mladých lidí, významné jsou také lokální 

podmínky života (vesnice, město, čtvrt'...), rodinné podmínky (vzdělanostní úroveň 

rodičů, kulturní aktivity v dětství) a v neposlední řadě také příslušnost k sociální vrstvě. 

Kulturní preference tak souvisí s relativně komplikovaným a dlouhodobým 

socializačním procesem každého dospívajícího. Určité typy kulturních sklonů, 

preferencí a orientací jsou často primárním důsledkem tohoto procesu (Bourdieu 1994 a 

1998, in Kaščák 2007). 

V současných globalizovaných podmínkách však nemůžeme určité subkultury 

označovat jako opoziční, menšinové, či okrajové vůči mainstreamové mládeži. 

Pravidelně se totiž na určité kratší období dostávají na výsluní mediální prezentace a 

v některých aspektech tak ovlivňují také mainstreamovou mládež. Kaščák (2007) uvádí 

jako příklad současný boom hip hopu ve středoevropských a východoevropských 

podmínkách (hip hop je přitom subkulturou černošského gheta a výhradně tematizuje 

životní zkušenosti typické pro kontext gheta, jako je izolovanost, vlastní jazyk, 

nedůvěra, touha po svobodě apod.). Podobně je to se současnou popularitou tzv. 

gotického rocku. Nejviditelnější je tento vliv v otázkách estetizace, módy a ideologie a 

dá se říci, že často se na určité období stávají dané subkultury nositeli vkusu a jazyka 

mladých. 

Nyní bych ráda uvedla stručné charakteristiky některých subkultur, které se 

objevili v Evropě a USA v posledních několika desítkách let. Subkultur vznikalo velmi 

mnoho, proto vyberu jen ty, které budou mít souvislost s praktickou částí této práce. 

V popisu jednotlivých subkultur budu vycházet z přílohy knihy Kultúra a multikutúrna 

výchova s názvem Charakteristika vybraných alterntívnych kultur od Ericha Mistríka a 

kol (1999), Subkultury (2005) vydané Člověkem v tísni. Dále také z Internetových 

zdrojů: Wikipedia, Techno.cz. 
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Metal 

Subkultura sdružená kolem hudebního stylu metal. Heavy metal (zkráceně 

rovněž „metal") je druh rockové hudby, který se jako vymezený hudební styl objevil na 

přelomu 60. a 70. let ve Velké Británii a Spojených státech. Kořeny má v 

hardrockových skupinách, které kombinováním blues a rocku vytvořily nový hudební 

styl, charakteristický používáním elektrických kytar a bicích, a také hlasitým a 

zkresleným zvukem. Existuje množství variací metalu, ale všechny se opírají o hlučné, 

zkreslené kytary, opakující se riffy a jednoduché, rytmické tempo. Sex, násilí a mystika 

patří mezi nejběžnější témata heavymetalových textů. Heavy metal, podobně jako blues, 

v němž má kořeny, obsahuje často sexuální podtón - počínaje podmanivými 

nahrávkami Led Zeppelin a konče současnou numetalovou tvorbou, které nejsou cizí 

otevřené sexuální narážky. Nedílnou součástí tohoto druhu hudby jsou také podivné, 

fantastické texty, vyvolávající rozptýlení. Některá raná heavymetalová seskupení, např. 

Alice Cooper a Kiss (viz obrázek č. 1), a rovněž novější skupiny jako GWAR, 

Mushroomhead či Marilyn Manson, získaly popularitu nejenom díky své hudbě, ale 

přispěly k ní také jejich vystoupení na pódiu a hanlivé chování muzikantů. Za klasiku 

jsou považovány kapely Iron Maiden a Metallica (viz obrázek č. 2). "Skalní" metalisté 

nosí dlouhé vlasy, preferují džínové oblečení, modré nebo černé (viz obrázek č. 3). 

Obrázek č. 1 - kapela Kiss 

Zdroj: http://www.kissonline.com 
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Obrázek i. 2 - kapela Metallica 

Zdroj: http://mctallica.blog.cz 

Obrázek č. 3 - návštěvníci metalového festivalu Metalmania 2008 

Zdroj: http://rayda.rajce.idnes.cz/Mctalmania_2008, N o v e s t a Z l i n 
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Emo 

(Zkratka výrazu „emoce" - ale z anglického „emotions".) Je to subkultura, která 

je definována punkově orientovanou módou a emo hudební stylem, teenagerskou 

přecitlivělostí a touhou po romantice. Její příslušníci si často libují v ponuré romantice, 

melancholii a důrazu na vlastní prožitky odehrávající se v jejich vnitřním světě. Někteří 

vyznavači jsou okouzleni temnotou, jsou fascinováni vším, co souvisí se smrtí, a mohou 

mít i sklony k sebepoškozování. Emo získalo na popularitě v první dekádě 21. století. 

Emo, jako hudební styl, je spojován s punkovou či hardcorovou hudbou. V 

prapůvodní verzi je termín emo používán k popisu podžánru hardcore punku, který má 

původ ve Washingtonu D.C., hudební scény z 80. let. V pozdějších letech se používal 

termín emocore, zkratka od „emotional harcore", používán též pro popis DC scény a 

některých regionálních scén které z něj vznikly. Jako emo jsou označovány např. 

skupiny Drop Dead Gorgeous, Aiden, A Vain Attempt, Burden Of Day, Tokio Hotel 

(viz obrázek č. 5). 

Móda (viz obrázek č. 4) vychází z punku, tmavší barvy, oblíbené jsou upnuté 

kalhoty. Účes se vyznačuje rovnými vlasy obarvenými na tmavo (typicky černou, 

červenou, blond, růžovou nebo nějaký nepřirozený odstín tmavé barvy). Obvyklý je 

piercing rtů a tmavý make-up u žen (nejvýraznější je černá tužka na oči, ale vyskytují se 

i červené oční stíny). Nepřehlédnutelné líčení okolo očí v temných odstínech je časté i u 

mužů. Častým doplňkem jsou brýle s tlustými tmavými obroučkami, které občas nosí i 

jedinci, kteří brýle nepotřebují. Oblíbenou obuví jsou kotníčkové tenisky nebo skate 

boty. 
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Obrázek č. 4 - „emo styl" 

Zdroj: hltp://cs.wikipcdiu.org/wiki/Emo 

Obrázek č. 5 - kapela Tokio Hotel 

Zdroj: http://o-skupine.hudebniskupiny.cz/tokio-hotel 
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Skejťáci (skate-freaks) 

Subkultura související se skateboardingem. První skateboard vzniká někdy v 

roce 1950 a je spojován s rozvojem surfingu v Kalifornii. Byly domácí výroby a tvořila 

je dřevěná deska na kolečkách a ložiskách z kolečkových bruslí. Původně se této 

činnosti říkalo „sidewalk surfing", tedy něco jako serfování po chodníku. 

Filosofie se dá shrnout: buď volný, raduj se z pohybu, jdi na hranici svých 

možností, nebuď snob! Skateboarding (často doplněný dalšími adrenalinovými sporty) 

bývá provázen poslechem hard-rocku, hip-hopu a rapu. Typické oblečení jsou velmi 

volné široké kalhoty („kapsáče"), velká trička, mikiny s kapuci („klokánky"), mohutné 

sportovní boty a čepice s kšiltem (viz obrázek č. 6 a 7). 

Obrázek č. 6 - „skejťák" Maxim Habanec 

Zdroj: http://www.iabc.cz/scripts/detail.php?id=8505 
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Obrázek č. 7- „skejťačka" Amy Caron 

«MRZPHOTO/CONCRETE DISCIPLES 

Zdroj: http://www.concretedisciples.com/cd_articles/cd_articles2.php?article=769 

Dancc music 

Tento kulturní fenomén zahrnuje široké spektrum taneční klubové scény. Jde o 

směry, které jsou vzájemně propojené, nebo na sebe vývojově navazují. Mistrík a kol. 

(1999) uvádějí např. disko, new wave, acid, rave, trance, techno, house, jungle, 

breakbeat, druni'n'bass atd. Existují různé varianty těchto názvů, např. deephouse. 

Název dance znamená, že tato alternativní kultura se úzce váže na tanec v klubech. 

Klubová taneční scéna se začala utvářet v druhé polovině osmdesátých let. 

V devadesátých letech získala velkou popularitu a masový komerční rozměr. Stala se i 

vhodným komerčním artiklem. Společným prvkem jsou víkendové party v klubech a 

noční způsob života. Přes den žijí příslušníci této kultury normální život střední třídy. 

Jde o postmoderní městskou kulturu, která těží z prudkého technologického 

rozvoje. Nesnaží se o společenské změny, o rebelii nebo sociální kritiku. 

Móda je různorodá, někdy unisexového charakteru, často s avantgardními, 

futuristickými a cyberpunkovými prvky. Využívají se umělé materiály, piercing, silný 

make-up, u dívek nápadité účesy, u chlapců krátký střih (viz obrázek č. 8 a 9). 
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Obrázek č. 8 - účastníci open air electronic music festivalu Summer of Love 2008 

Zdroj: hltp://cztko.rajce.idnes.ez/Summer_Of_Love_2008/#album 

Techno patří k vůbec nejstarším stylům elektronické scény, vzniklo v 80. a plně 

se rozvinulo v 90. letech 20. století. V techno hudbě je (jako u většiny druhů 

elektronické taneční hudby) kladen důraz na výrazný rytmus (založený zejména na 

monotónním střídání úderů basového bubnu a hi-hat) a rychlé tempo, přičemž prakticky 

veškeré používané zvuky jsou generovány elektronickými hudebními nástroji a přístroji. 

Podstatou techno hudby je opakování určité hudební jednotky, což v posluchači vytváří 

pocit určitého napětí a dokonce může vyvolat jistý druh extatického tranzu. Techno 

vychází z elektronické avantgardní hudby 70. let, zejména z tvorby skupin jako jsou 

Kraftwerk, Tangerine Dream nebo Cabaret Voltaire. Za zakladatele tohoto hudebního 

stylu bývají nejčastěji označováni detroitští DJs Derreck May, Juan Atkins nebo Joey 

Beltram, kteří v polovině 80. let začali v detroitských disko klubech hrát rytmickou, 

čistě elektronickou hudbu. 

V devadesátých letech získaly tedy velkou oblibu techno-party, na kterých DJ's 

pouští k tanci velmi hlasitou taneční hudbu. Techno nemá složitou filosofii: cílem je 

pomocí dlouho trvajícího tance dosáhnout změněných stavů mysli. K tomu většinou 

napomáhají i drogy, které mění vnímání hudby a udržují tělo v čerstvém stavu po 

dlouhou dobu: především extáze, speed, ale také LSD, lysohlávky nebo marihuana. 

Škála imagc účastníků techno party je velmi široká: od zcela civilního vzhledu přes 
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„výpůjčky" z jiných hnutí a módních trendů až k erotickým, latexovým, různě 

světélkujícím, sci-fi a high-tech výstřelkům. 

Obrázek č. 9 - účastníci drum'n'bassové party DrumiX 2008 

Zdroj: http://www.shadowbox.cz/press/2008-06-15/6325/ctenarske-fotky-z-drumixu-od-tapio.html 

Drum'n'bass je hudební styl elektronické hudby vzniklý na počátku 90. let 20. 

století. Pro tento styl jsou charakteristické převážně instrumentální skladby, založené na 

výrazné basové lince spolu s bicími - od toho se odvíjí i původ jména stylu - anglicky 

Drum'n'bass = buben a basy (basová linka). Tyto linky bývají někdy doplněny o další 

vokální či instrumentální samply. DrumVbass se vyvinul a neustále se vyvíjí z různých 

hudebních stylů, jako je reggae, hip hop, breakbeat, rave a jungle. Představitelé této 

muziky mohou být Roni Size, Aphrodite, Keith303, Bad Company (viz obrázek č. 10). 
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Obrázek č. 10 - kapela Bad Company 

Zdroj: http://www.shadowbox.cz/clanek.php7clanek-1675 

Obrázek č. 11 - účastníci freetekno festivalu Czechtek 2006 

Zdroj: fotila Haincová 
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Frcetekno 

Název pro hudební styl a s ním spojenou scénu. Hudebně je freetekno 

undergroundová odnož techna, má velký "zkreslený" basový rytmus, který se pohybuje 

v rozmezí 170 a 200 BPM. Není příliš bohatý na tóny a zaměřuje se spíše na rytmus a 

"pohyb". Obsahuje nejrůznější syntetické zvuky a samply. 

Základem freetekno scény jsou soundsystémy, volná seskupení lidí, kteří 

společně vlastní hudební aparaturu a dodávky nebo nákladní auta k její přepravě. 

Jednotlivé soundsystémy nebo jejich skupiny jsou jádrem freetekno party a mají 

největší podíl na její organizaci. 

Freetekno scéna má kořeny v první polovině 90. let v Anglii, u jejího zrodu stál 

soundsystém Spirál Tribe. Ten uspořádal řadu free parties, která vyvrcholila v roce 

1992 Castlemorton Common Festivalem. Castlemorton byl přímou příčinou zavedení 

faktického zákazu free parties přísným zákonem Criminal Justice and Public Order Act 

1994 a uvěznění 13 členů Spirál Tribe. Po propuštění na svobodu v roce 1994 se Spirál 

Tribe přesunuli do evropských zemí, kde uspořádali řadu free parties a teknivalů. V roce 

1994 uspořádali Spirál Tribe první Teknival Hostomice, který se od té doby koná 

každoročně a od roku 1999 je znám pod názvem CzechTek (viz obrázek č. 11). 

Soundsystém Spirál Tribe se těchto akcí účastnil zřejmě až do roku 1997, tedy přibližně 

do doby, kdy se rozpadl. Nyní je ve freetekno scéně téměř legendou. 

V druhé polovině devadesátých let vznikla řada českých soundsystémů, mezi 

prvními byli Cirkus Alien, Mayapur a Technical Support. Po roce 2000 začala freetekno 

scéna rychle růst a soundsystémy se brzo počítaly na desítky (nyní jich je přes 200). V 

této době se také freetekno scéna výrazně oddělila od komerční scény elektronické 

taneční hudby, se kterou byla zpočátku propojená. Některé z prvních soundsystémů 

byly podle anglického vzoru kočovné (travellers), většina ostatních jsou však „městské 

systémy" - jsou složeny z usedle žijících lidí, kteří si užívají svou oblíbenou hudbu a 

životní styl o víkendech. 

Freetekno scéna zahrnuje v Cechách desítky tisíc příznivců a funguje na 

nevýdělečném základě. Akce jsou organizovány dobrovolně a pokud je vybíráno 

vstupné, slouží pouze na pokrytí nákladů. Kromě hudby zahrnuje tato subkultura i další 

prvky: osvětlení akcí (typické jsou silné stroboskopy), výzdoba záhadnými obrazci na 

plachtách, videoprojekce, žonglérská vystoupení a fireshow. V módě se často objevují 

široké a volné kalhoty s kapsami, maskáče, volné mikiny s kapucou a kapsami, dready, 

piercingy, tetování (viz obrázek č. 12). 
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Obrázek č. 12 - „freeteknaři" 

Zdroj: http://www.nyx.cz/index.php?l=topicexec 

Hip hop 

Hip hop je styl populární hudby, ale je to také novodobý taneční styl. Hudba, 

označovaná jako hip-hop, vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do 

nich vkládá rapper (též označovaný jako MC). Hip hopová kultura vznikla na počátku 

70. let 20. století v USA v černošských ghetech jako spojení jamajských a amerických 

vlivů. První zmínky o hip hopové kultuře pochází z Bronxu, v New Yorku. Další 

důležitou základnou bylo Los Angeles. Od poloviny osmdesátých let 20. století se stala 

součástí kultury bělošské mládeže. Hiphopovými průkopníky se v České republice stala 

skupina PSH (viz obrázek č. 13) a legendární Raper Orion. 

Těžištěm je radost ze života, požitek spolu s autentickým vyjádřením afro-

americké identity. Časem se přidala sociální kritika až na hranici zákonnosti. Hodně 

jsou využívané videoklipy, až se někdy označuje za kulturu videoklipů. Důležitý je 

sport. V módě převažoval ze začátku sportovní oděv, důležité jsou baseballové čepice 

(viz obrázek č. 14). Nosí se zlaté řetězy, hodinky, prsteny, kvalitní značkové oblečení. 

K módě patří drahé auto jako symbol úspěchu. Životní styl je soustředěn kolem rapové 

hudby, graffiti a break dance. Rádi se zapojují do pouličních sportů (př. basketbal), 

v průběhu své existence získává rebelantský podtón (marihuana, sociální protest), někdy 
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až kriminální (gangster-rap). 

Obrázek č. 13 - kapela PSH 

Zdroj: http://www.hudebniskupiny.cz/psh 

Obrázek č. 14 - návštěvníci hip hopového festivalu Hip Hop Kemp 

Zdroj: http://www.hiphopkemp.cz/gallery/?rowid=211 
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Dandysmus 

Dandysmus vznikl jako termín označující životní styl v roce 1819. Původně se 

rozvinul u šlechty, od 19. století hlavně v uměleckých vrstvách, ve 20. století 

v uměleckých vrstvách a pop kultuře (Mistrík, 1999). Jako dandy bývají označováni 

např. George Brummell, Ch. Baudelaire, Oscar Wild, Salvador Dali, Andy Warhol (viz 

obrázek č. 16), či Elton John (viz obrázek č. 15). 

Po vnější stránce je nápadné vybrané oblečení, umění odvážně si vytvářet 

osobitý slušivý oděvní styl, nesmírná péče o zevnějšek. Dandy se snaží své tělo a 

vystupování proměnit v umělecký výtvor, klade důraz na umělost. „Elegance 

samozřejmě k dandysmu patří, avšak sama o sobě kjeho definici nepostačuje." 

(d'Aurevilly, s. 26). Má zálibu v překvapení, ve výstřednosti, vyniká úpěnlivou 

potřebou strhnout na sebe pozornost. „Dandy stráví oblékáním třeba deset hodin, ale 

jakmile je ustrojen, už ani nepomyslí na to, co má na sobě. Od toho jsou ostatní, aby si 

všimli jeho oděvu." (Ibid., s. 47). Je ješitný, nezávislý, mnohdy drzý, nikoli obhroublý. 

Obrázek č. 15 -El ton John 

r • • t • » -

» • « Vifî 

Zdroj: http://fanklub.osobnosti.cz/elton-john 
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Obrázek č. 16 - Andy Warhol 

Zdroj: http://nga.gov.au/warhol/details/96602.cfm 

2.4 Oděv, móda 

Oděv a móda mají význam pro život v jednotlivých sociálních skupinách a spolu 

s tím i v sociálních rolích, do kterých lidé vstupují. Z toho pak plyne mimo jiné i znalost 

normy, jak má být člověk v roli, kterou zastává, oblečen. Móda se stává hlavním 

dekorativním prvkem, také prvkem sociální každodennosti; společenskou nutností, 

sociokulturní konvencí. 

Vlachová (1995) uvádí několik důvodů pro vznik a užívání oděvu: 

1. potřeba ochrany před poraněním těla, před deštěm a chladem; 

2. stud jako sociokulturně naučený vzorec chování; 

3. potřeba sociální diferenciace, hierarchizace či naopak similarizace; 

4. touha zdobit se, marnivost, frivolita, zvyšování atraktivity těla. 

Každý člověk je osobností, která se chce od ostatních odlišit, vizuálně oddělit, 

osobitě vyjádřit. Vstupuje však také do širokého spektra pospolitostí, které jej nutí 

zařadit se, asimilovat, nevybočovat. Identifikuje se s nimi pomocí oděvních součástí, 
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nebo celým zevnějškem. 

Móda se postupem času demokratizovala, ztratila svou až do devatenáctého 

století výsadní vazbu s elitami a oděv se stal všeobecně přístupným (Vlachová 1995). 

Dnešní otevřené společnosti stírají rozdílnost v možnostech přístupu k módě. Masový 

trh s módním zbožím demokratizuje přístup k módě, otevírá přístup všech vrstev 

k módnímu zboží, ale zároveň zůstává sociálně diferenciačním symbolem. Jen využívá 

skrytější a rafinovanější statusové symboly - značku, materiál, provedení, počet kusů 

jednoho modelu, cenu a jiné. 

Důležitou změnu můžeme vidět i ve vlivu dnešní, multikulturní společnosti 

podkopávající donedávna jedinou módu a její hlavní sociální funkci, tedy být 

statusovým symbolem. Pluralita kultur přináší pluralitu mód. Každá z mód je relativní, 

je přijímána jen jistou sociální skupinou a nemá zdaleka tak široký sociální dosah, jaký 

měla zhruba do konce sedmdesátých let dvacátého století. V současné (postmoderní) 

společnosti neexistuje jediná dominantní kultura, která by univerzalizovala celou 

společnost. Existuje jich mnoho vedle sebe, produkují své módy a specifické zevnějšky. 

Jedinci odlišných kultur se liší zevnějšky. Díky rozdílnostem se drží pohromadě části 

skupin zainteresované na svém vydělení: způsob chůze, tempo, rytmus gest - to vše je 

bezpochyby v podstatné míře určováno oděvem: stejně odění lidé se chovají relativně 

stejně. 

Každý z oděvních stylů lze vztáhnout k hudební, politické a sociální orientaci. 

Oděv je automatickou reflexí subkulturní afiliace nebo sociální identifikace. Tato 

čitelnost osobního výrazu vede kjeho záměrnému a promyšlenému vytváření, 

k vědomí, že Jsem takový člověk, jaké mám šaty". Oděv ovlivňuje způsob vyjadřování, 

chování a prezentování sebe sama, nabízí možnost „hrát roli někoho jiného" (Goffman 

1999, Vlachová 1995). 

V oděvu mladých můžeme nacházet diferenciační tendence, může se tak dít ve 

smyslu skupinovém, subkulturním, ale také třeba ve smyslu hierarchickém. Nejrůznější 

skupiny, a subkultury jsou přirozenou součástí moderní a postmoderní kultury a vždy 

pracovaly se zjevnou symbolickou kreativitou v oděvu. 

Pro dospívající je důležité někam patřit, je důležité odrazit sounáležitost 

s referenční skupinou v oděvu a zevnějšku. Takovéto splynutí s jistou skupinou, 

subkulturou, předpokládá převzetí jejího stylu odívání, nebo určitých oděvních prvků, 

které ji zjevně odlišují jak od dominantní kultury, tak od všech ostatních subkultur a 

slouží jako rozpoznávací znak. 
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Mladí lidé jsou velice autonomními módními aktéry. Chápou vlastní tělo jako 

vývěsní štít, nositel symbolů, významů a pocitů. Přes oděv a celkový vzhled si budují 

vlastní výraz, individualitu, i kolektivní identitu. Jejich výběr začíná pochopitelně na 

trhu a je korigován přáteli, ulicí, médii a do jisté míry i rodiče a pedagogickými 

autoritami. V 6. a 7. třídě základní školy se podle Levínské (2008) objevuje zajímavý 

jev nošení shodného oblečení páru či skupin dívek či chlapců, což v podstatě znamená 

vizualizaci nastolené oděvní normy. „Podobný či stejný oděv vyjadřuje společnou 

identitu svých nositelů. Děti se tak odklánějí od identity, která jim je přisuzována 

matkami, k identitě vrstevnické" (ibid.). Jakmile dojde k potvrzování společné 

vrstevnické identity, dochází k individualizaci stylů. V pozdějších ročnících je tedy už 

nepřípustné, aby více jedinců nosilo záměrně stejný oděv. Zhruba od sedmé třídy se 

každý už obléká tak, že má svůj styl. „Mít vlastní styl neznamená totéž, co vyvíjení 

úsilí, aby vše k sobě ladilo či bezduché kopírování módy. Styl souvisí s vytváření 

image, sebeobrazu, jehož smyslem je komunikace s okolím" (ibid.). 

Módu mladých začala navíc od druhé poloviny 20. století velice výrazně určovat 

obliba určité hudby a všeho, co s tím souvisí. Hudební scéna je značně různorodá, každý 

z proudů má své „kultovní skupiny" a zpěvácké idoly - a samozřejmě své fanoušky. 

Hudební interpreti si vědomě vytvářejí své image, stylizují se do určité charakteristické 

podoby při styku s veřejností, řídí se generačním okruhem posluchačů. Právě tak, jako 

je hudební scéna v neustálém pohybu, vznikají i nové trendy v image jednotlivých 

hudebních okruhů a jsou rychle šířeny mezi mladými pomocí časopisů, videoklipů. Již 

od začátku 80. let vysílá USA společnost MTV (Music Television) nepřetržitě 

čtyřiadvacet hodin denně hudební videozáznamy a videoklipy. Tento hudební kanál, 

oblíbený mladými lidmi na celém světě, ovlivňuje jejich oblečení a vytváří nové idoly 

k napodobování. Obdobou v ČR je Televize Očko (člen mediální skupiny MAFRA), 

první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle vysílající 

nepřetržitě od roku 2002. Její diváckou skupinu tvoří zejména dospívající mládež a 

mladí lidé ve věku 12-35 let. 

Novými idoly dnešní doby se staly také topmodelky, svojí popularitou zastiňují i 

hudební a filmové hvězdy. Zatímco ještě před několika desítkami let manekýnky téměř 

nikdo neznal, dnes jejich jména patří k všeobecnému povědomí a jejich pečlivě 

stylizovaná krása na nás shlíží nejen z módních časopisů, ale provází nás téměř na 

každém kroku (Skarlantová 1999). Skarlantová dále tvrdí, že být jako ony, je sen dívek 

snad všech věkových kategorií. Dle mého názoru je to přehnané tvrzení, každé dívky se 
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tento sen určitě netýká, avšak tlak na to, být krásná (krásný), působí asi opravdu na 

každého. 

Hvězda, idol je módním ohniskem, ale hlavně také módní postavou, je bytostí 

zaměřenou na svůdnost, moderním ztělesněním svůdnosti. Charakterizuje ji 

nenahraditelný šarm jejího vzhledu. Hvězda se jakožto módní produkt musí líbit; krása 

sice není absolutně nutná ani postačující, nicméně představuje jeden z podstatných 

atributů. Je to krása, která vyžaduje režii, umělost, estetické předělání: využívají se ty 

nejdůvtipnější prostředky - make-up, stylizované fotografie a úhly pohledu, oblečení, 

plastická chirurgie, masáže - aby se vyrobil nesrovnatelný obraz a záviděníhodná 

svůdnost hvězd. Stejně jako móda, i hvězda je umělou konstrukcí - a pokud móda 

představuje estetizaci oděvu, pak systém hvězd přichází s estetizací herce (či zpěváka, 

modelky, známé osobnosti) jeho tváře a celé jeho individuality (Lipovetsky 2002). 

Vzpomeňme si na již zmiňovaného dandyho, i z něj vyzařuje umělá, výjimečná krása. 

Kult hvězd je pak odrazovým můstkem individuální autonomizace mladých lidí, 

který nahrazuje vzor rodičů. Mít idol je pro ně způsob, jak vydat dvojznačné svědectví o 

své vlastní jedinečnosti, jak dosáhnout jisté subjektivní a skupinové identity. 

Popisovaný jev se projevuje především u dospívajících, neboť v tomto věku představují 

estetické záliby a preference hlavní prostředek stvrzení vlastní osobnosti. Dospívající 

mají svůj vrstevnický standard atraktivity, který zahrnuje i účes a oblečení, vyžadují 

přijetí určité, generačně typické úpravy zevnějšku a stylu oblečení. V tomto směru 

bývají velmi důslední. Vágnerová (1999) uvádí, že mají rádi oblečení, které zdůrazňuje 

tělesné formy a sexuální znaky, mužské i ženské (např. upnuté džíny, zvýrazněná 

ramena apod.) Mnozí dospívající nosí naopak volné a beztvaré oblečení, které jakékoliv 

formy popírá a takto zdůrazňuje zcela odlišné zaměření nebo spíše nejistotu sebepojetí. 

(Srov. s Levínskou 2004, s. 68, s. 69, s. 72). Oblečením mohou dospívající 

demonstrovat svoje opovržení životním stylem, konzumní společností, mohou jím 

vyjadřovat i příslušnost k nějaké skupině (např. „skejťáci", tedy ti, co jezdí na prkně, 

mají své typické oblečení, které vypadá, jako by bylo určeno pro někoho podstatně 

většího: volná mikina, velké kalhoty, mikina s kapucou a kapsou na břiše, tzv. 

55 klokanka"). 
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3. METODIKA PRÁCE A POUŽITÝ MATERIÁL 

Navštěvovala jsem jednu třídu základní školy ve druhém pololetí osmé třídy a 

v prvním pololetí deváté třídy. Ve třídě jsem trávila většinou 4 hodiny týdně. Tato škola 

se nachází poblíž centra města se zhruba 25 tisíci obyvateli na severu Cech, školu 

navštěvuje zhruba 400 žáků. 

Ve své práci vycházím hlavě ze dvou zdrojů. Jedním je terénní deník, kam jsem 

si zaznamenávala své postřehy z návštěv třídy. Druhým důležitým zdrojem jsou 

rozhovory před ukončením mých návštěv třídy. Rozhovory jsem vedla s každým žákem 

(kromě jedné žákyně, která se rozhovoru odmítla zúčastnit - Marie, proto ji někdy 

vůbec neuvádím), pokládané otázky jsou k nahlédnutí v příloze. Týkají se oblékání, 

módních doplňků, zájmů, hudby, vztahů ve třídě. Mé pozorování a výpovědi žáků mi 

jsou podkladem pro kvalitativní analýzu. 

4. VÝSLEDKY A JEJICH HODNOCENÍ 

Cílem praktické části bude zorientovat se v pojetí módy u žáků vyšších ročníků 

základní školy. Budu zjišťovat, co pro ně móda znamená, jak se k ní staví, jakou má 

souvislost se vztahy ve třídě, se zájmy, hudbou atd. Zda jsou ve třídě nějaké subkultury 

a jaký mají dopad na oblékání. 

4.1 Charakteristika třídy 

Třída má 19 žáků, z toho 9 dívek a 10 chlapců (tento údaj se týká 9. třídy, v 8. 

třídě bylo 21 žáků, tedy jedna dívka a jeden chlapec navíc; Katrin se odstěhovala, 

Martin II. již splnil povinnou školní docházku a odešel na odborné učiliště). 

4.1.1 Prospěch 

Postavení žáků ve třídě dle prospěchu jsem určila na základě jejich závěrečného 

vysvědčení z 8. třídy (viz tabulku č.l). Provedla jsem orientační rozlišení těch 

nejúspěšnějších a neúspěšných. Nejúspěšnější žáci (Denisa, Martin, Pepa, Vojta) měli 

vyznamenání, v tabulce č. 1 jsou označeni jako nadprůměr. Neúspěšní žáci (Kryštof, 

Petra, Verča) měli na vysvědčení čtyřky, nebo i pětky a absolvovali opravné zkoušky, 
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v tabulce č. 1 jsou označeni jako podprůměr. Prospěchový průměr třídy tvoří většina 

žáků, který j s e m dále j i ž neroz l i šova la . 

Tabulka č. 1 - prospěch 

Nadprůměr Průměr Podprůměr 
Denisa Adéla Kryštof 
Martin Aleš Petra 
Pepa Bára Verča 
Vojta Dan 

Honza 
Jirka 
Katka 
Lucka 
Marek 
Míša 
Petr 

4.1.2 Rodinné zázemí 

Přehled o rodinném zázemí jsem získala opět rozhovorem. Zjišťovala jsem 

vzdělání a od toho se odvíjející zaměstnání rodičů (viz tabulku č. 2). Nejvíce žáků, a to 

10, má oba rodiče vyučené, vykonávající dělnické profese. Adéla a Dan mají jednoho 

rodiče vyučeného, jednoho rodiče s maturitou. Jediný Vojta má otce vysokoškolsky 

vzdělaného, matka má maturitu. 

Většina žáků žije s oběma rodiči, ať už s oběma vlastními (10), či jedním 

vlastním a jedním nevlastním (5 - Adéla, Bára, Katka, Kryštof, Verča). Denisa, Míša, 

Petra žijí jen s matkou. Nikdo není jedináček, každý má jednoho, nebo dva sourozence. 

V tomto ohledu zde vyčnívá Pepa, který má devět sourozenců (pět bratrů a čtyři sestry) 

a je z nich nejstarší. Žije s rodiči na vesnici v rodinném domě, navíc ještě s babičkou a 

dědou, strýcem a tetou. 
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Tabulka č. 2 - vzdělání rodičů 

Oba SOU SŠ + SOU Oba SŠ VŠ + SŠ 

Aleš Adéla Bára Vojta 
Denisa Dan Honza 
Katka Jirka 

Kryštof Martin 
Lucka Míša 
Marek 
Pepa 
Petr 

Petra 
Verča 

4.1.3 Vztah prospěchu a rodinného zázemí 

Všichni tři prospěchově podprůměrní deváťáci (Kryštof, Petra a Verča) mají 

rodiče vyučené a žijí v rodině neúplné (Petra) nebo druhotně vzniklé (Kryštof a Verča). 

Ti, kteří jsou na tom se svými známkami v průměru třídy, mají rodiče bud" 

vyučené, nebo středoškolsky vzdělané. Většina žije v úplné rodině. 

Nadprůměrní deváťáci mají rodiče jak vyučené (Denisa, Pepa), tak 

středoškolsky (Martin) i vysokoškolsky vzdělané (Vojta). Žijí v úplné rodině, Denisa 

v neúplné. 

Pokud se na tuto problematiku podíváme z druhé strany, tak vyučení rodiče mají 

děti, kteří jsou v prospěchovém podprůměru (všichni), v průměru (polovina) i 

v nadprůměru (polovina) třídy. Středoškolsky vzdělaní rodiče (nebo alespoň jeden) mají 

děti v prospěchovém průměru i nadprůměru třídy. Vysokoškolsky vzdělaný rodič (v této 

třídě pouze jeden, a to otec Vojty) má dítě v nadprůměru třídy. 

Rodiny neúplné či druhotné vzniklé mají děti v prospěchovém podprůměru 

(všichni), průměru i nadprůměru. 

4.2 Oblíbenost 

Dětem jsem během rozhovorů pokládala otázky „S kým se ve třídě nejvíce 

bavíš?" a „Je tu naopak někdo, s kým se raději nebavíš nebo ho nemáš rád?", ty my 

jsou podkladem pro tuto část textu. Vždy, když někdo někoho uvedl, tak dotyčný dostal 

jeden kladný nebo záporný bod, podle toho, zda se sním baví (+), nebo se s ním nebaví 

(-). Např. Denisa odpověděla, že se nejvíce baví s Bárou a Petrem, nemá moc ráda 

Marušku. Bára a Petr dostali každý po jednom kladném bodě (+) a Maruška dostala 

jeden záporný bod (-)• V tabulce č. 3 jsou pro přehlednost tímto způsobem 
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zaznamenány všechny odpovědi. 

Všechny kladné a záporné body jsem nakonec sečetla (viz graf č. 1). Nejvíce 

kladných bodů dostala Bára (7), Petr (6), Adéla (5), Lucka (5) a Denisa (5). Také Honza 

(4), Jirka (4) a Marek (4). Nejvíce záporných bodů dostal Dan (5) a Maruška (4), dále 

Bára (3), Denisa (3), Katka (3) a Pepa (3). 

Pokud u každého jeho záporné body odečtu od kladných, tak nejoblíbenější ve 

třídě je Bára, Petr a Adéla (4 body), potom jsou oblíbení ještě Lucka, Honza, Jirka, 

Marek a Míša (3 body), spíše oblíbená je Denisa (2) a Martin (1). Naopak nejméně 

oblíbený je Dan (- 4 body), neoblíbená je Maruška a Pepa (- 2 body) a spíše neoblíbená 

je Verča a Vojta (- 1 bod). Neutrální (0 bodů) jsou Katka, Aleš, Kryštof a Petra. 

4.2.1 Důvody oblíbenosti 

Nejčastější důvody, proč někoho má deváťák ve třídě rád a baví se sním: 

1. Je normální, tzn. nejvíc mi „sedí", „moje krevní skupina", nejvíce si sním 

rozumím. 

2. Věřím mu, můžu se s čímkoliv svěřit a nikomu to neprozradí. 

3. Je s ním sranda, zábava, legrace. 
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4. Je kamarádský, mi lý . 

Samostatně se také objevily zajímavé argumenty typu „je to dobrá kamarádka 

na nakupování" (Aleš o Adéle), „je upřímná" (Lucka o Adéle) nebo „trávím sní 

přestávky" (Petra o Marii, tzn. Petra má Marii ráda, protože jako jediná ze třídy sní 

komunikuje, povídají si). 

Nejčastější důvody, proč naopak někoho deváťák ve třídě rád nemá a nebaví se 

s ním: 

1. Povyšuje se nad ostatní, chce být ve třídě nejmocnější, „je namachrovanej". 

2. „Nesedí mi", nerozumím si s ním. 

Také se objevily méně časté důvody, jako „ chovají se ke mně fakt blbě" (Vojta o 

některých svých spolužácích), „ nebavím se s nimi, protože se baví s Luckou " (Bára o 

Adéle a Katce), „nemluví" (Honza a Martin o Petře), Denisa nemá ráda Marii, protože 

je to Romka. 
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Tabulka č. 3 - oblíbenost 

1 Adéla 1 Aleš Bára Dan Denisa Honza Jirka Katka Kryštof Lucka Marek Marie Martin Míša Pepa Petr Petra Verča Vojta 

Adéla 
- -

Adéla + 

Aleš 
- - - - - - -

Aleš + + 
- - -

Bára + + + + + + 

Dan Dan + 

Denisa 
-

Denisa + + 

Honza 
- -

Honza + + + 

Jirka 
-

Jirka + + + 

Katka 
- -

Katka + + + + + 

Kryštof 
_ - -

Kryštof + + + 

Lucka 
-

Lucka + + + + + 

Marek Marek 

Maric Maric 

Martin 
_ -

Martin + + + + + + 

Míša Míša + + 

Pepa Pepa + + + + + + 

Petr 
_ _ _ - -

Petr + + + + + + 

Petra Petra + 

Verča 
-

Verča + + + + + 

Vojta 
_ _ -

Vojta + + 
5+ ;1- 2+ ;2- 7+ ;3- 1+ ;5- 5+; 3- 4+; 1- 4+; 1- 3+; 3- 2+; 2- 5+; 2- 4+;l- 2+;4- 2+; 1- 3+ 1+; 3- 6+; 2- 2+; 2- 1+; 2- 1-

Černá = je o něm řečeno Modrá = říká o nčkorn 



Tabulka č. 4 - hodnocení oblékání 

Adéla Aleš Bára Dan Denisa Honza | Jirka Katka Kryštof Lucka Marek Marie Martin Míša Pepa Petr Petra Verča Voj ta 

Adéla Adéla + 

Aleš 
_ 

Aleš + + + 

Bára 
-

Bára + + + + 

Dan 
-

Dan 

Denisa 
_ 

Denisa + + 

Honza 
» 

Honza + + 

Jirka Jirka + + 

Katka 
_ _ 

Katka + + 

Kryštof 
_ 

Kryštof + + 

Lucka Lucka + 

Marek Marek 

Marie Marie + 

Martin 
_ 

Martin + + 

Míša 
_ 

Míša + 

Pepa Pepa + + 

Petr 
_ _ 

Petr + + 

Petra Petra + 

Verča Verča + 

Vojta Vojta + -

3+ 10+; 1 - 3+ 1+ 1+ 1 + 2+ 2- 4+ 2- 5 + | 9- 2- 6- J3 
Černá = je o něm řečeno Modrá = říká o nčkom 



4.3 Oblékání ve třídě 

Tato část textu těží z odpovědí na otázky „Kdo se podle tvého názoru ve třídě 

nejlépe obléká?", „A kdo nejhůře?" Postup jsem volila podobný jako u oblíbenosti. 

Vždy, když někdo někoho uvedl, dostal dotyčný jeden kladný bod (+) za dobře 

oblékaného, nebo jeden záporný bod (-) za špatně oblékaného. Např. Denisa uvedla, že 

nejlépe ze třídy se obléká Aleš a Bára, nejhůře Vojta. Aleš a Bára dostali tedy každý 

jeden kladný bod, a Vojta jeden záporný bod. V tabulce č. 4 jsou pro přehlednost tímto 

způsobem zaznamenány všechny odpovědi. 

Všechny body jsem nakonec sečetla (viz graf č. 2). Všichni byli hodnoceni buď 

jen kladně, nebo jen záporně. Jen u Aleše se stalo, že dostal 10 kladných bodů a jeden 

záporný, uvedla jsem tedy celkem devět kladných bodů. Nejlépe oblékaný ve třídě je 

Aleš (9) a velmi dobře se obléká Míša (5) a Kryštof (4), Adéla (3) a Bára (3). Nejhůře 

se obléká Pepa (- 9) a špatně se obléká Vojta (- 6). Nevýrazně se oblékají Lucka, Marie, 

Martin, Petr a Petra (nikdo se o nich nezmínil ani kladně, ani záporně). Lépe se obléká 

Jirka (2), dále Dan (1), Denisa (1) a Honza (1). Hůře se obléká Katka (- 2), Marek (-2) a 

Verča (-2). 

Graf č. 2 - hodnocení oblékání 
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4.3.1 Proč je oblečení dobré nebo špatné 

Nejčastější a nejsilnější argumenty, proč se někdo špatně obléká, se týkají dvou 

základních oblastí. 

Za prvé dotyčný nosí stejné oblečení stále dokola, nepřichází s ničím novým, je 

to okoukané. Můžeme tím myslet např. stejné triko celý týden, ale i stejnou bundu od 5. 

do 9. třídy. Bára: „ On (Vojta) nosífurt to samý. Třeba týden nosí stejný triko a kalhoty, 

hrozně dlouho to nosí. A i to oblečení je ošklivý. " Denisa: „A nosí to každej den (Vojta), 

už je to takový hrozně omletý. No a ještě možná Katka. Já jsem jí v tomhle oblečení 

poznala a už se známe z 5. třídy... takže už je to takový... " Verča: „Já bych řekla že 

doma má teda nějaký věci (Pepa), ale nosí jenom to jedno. Já nevím, jestli je to jeho 

nejoblíbenější oblečení, nevím. " 

Druhým často opakovaným argumentem bylo to, že oblečení není módní, 

moderní, to co právě „letí". Denisa: „Je to takový moc usedlý, spíš takový starší (o 

Vojtovi)." Lucka: „ Ona (Katka) má prostě takový divný oblečení, jako co se nosilo 

třeba před 5 lety, takový starý. " Martin: „Pepa, ten to má divný, není to tradiční. " 

Dále také zaznělo, že se jim nelíbí oblečení, které je obyčejné, neznačkové, 

Kryštof: „(Pepa) Má všechno ze sekáče a od Číňanů. " Také se jim nelíbí, když to není 

sladěné, nehodí se části oděvu k sobě. Dan podotkl, že se mu nelíbí styl oblékání Aleše, 

protože Je to hodně takový ženský ". Honza nemá rád věci na tělo, upnuté, protože mu 

- to přijde úplně strašně teplý, fuj, eh ". 

Největší hodnotou dobrého oblečení je mít svůj styl, být jiný a originální. Verča: 

On (Aleš) má prostě takovej svůj styl. Jednou nosí tady to a podruhý si zase vezme to a 

vůbec se za to třeba nestydí, nebo něco takovýho. " Aleš: „No má svůj (Míša) určitý styl, 

kterýho se drží a nenechá si do toho kecat. Toho si docela dost dostatečně vážim. " 

Dalším důležitým argumentem pro to, že se někdo dobře obléká, je, že nosí 

značkové oblečení. Oděvy známých značek hrají důležitou roli. Dále také zaznělo časté 

střídání oblečení a sladěné oblečení, které se k sobě hodí. Lucka: „On (Aleš) tak jako 

vždycky to oblečení dá dobře k sobě, že se to k sobě hodí. " 

4.3.2 Způsob výběru oblečení 

Nákup oblečení probíhá u deváťáků asi ve čtyřech různých variantách. 

První variantou je, že si vybírají oblečení pouze s rodiči a nakupují s rodiči. O 

výběru se s nikým jiným neradí. Neznamená to však, že by rodiče přímo oblečení 

vybírali, jsou spíše komentujícím doprovodem. Dan: „ Vždycky máma chce, abych si 
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koupil, co ona chce. Já si ale koupím, co chci. " Vojta: „Máma mi poradí. Musím s ní 

teda souhlasit, jestli se mi to libí taky, ona mi to nenutí." Verča: „No chodí se mnou 

nejčastěji mamka, ale nechává mě, ať si to vyberu sama. Jako třeba mi poradí, ale 

řekne mi ,Je to na tobě', no... Tak někdy to co ona, ale někdy si vezmu to, co se líbí 

mě. " Do této skupiny patří Dan, Denisa, Marek, Petr, Petra, Verča a Vojta. 

Další varianta nákupu probíhá tak, že se takový deváťák poradí s kamarády, a 

pak oblečení nakoupí s rodiči. S kamarády oblečení jde třeba přímo vyhlídnout do 

obchodu, nebo komentují obrázky určitého oděvu po ICQ. Tímto způsobem vybírá 

oblečení Adéla, Bára, Jirka, Kryštof a Pepa. Adéla: „ Většinou s mámou, nebo 

s kámoškama ze třídy se chodíme koukat. Ale vždycky to pak kupuju s mámou." 

Někteří deváťáci si nakupují oblečení sami po předchozí diskuzi či výběru 

s kamarády. S rodiči se vůbec o výběru oblečení neradí. Honza: „No většinou chodim 

sám. Ale když nevím, jestli si to mám koupit, tak chodím většinou s kamarádama, aby mi 

řekli, jak v tom vypadám." Takto si vybírá oblečení Aleš, Honza, Katka, Lucka a 

Martin. 

Nakonec je tu Míša, která se o výběru vůbec s nikým neradí, ani s kamarády, ani 

s rodiči. V obchodě nakupuje sama. 

4.3.3 Vztah oblíbenosti a oblékání 

Nyní se podívejme na tabulku č. 5. V prvním sloupci jsou deváťáci sestupně 

rozděleni podle toho, jak třída hodnotí jejich oblékání. Na prvním místě je nejlépe 

oblékaný Aleš, dále je skupinka velmi dobře oblékaných, lépe oblékaných, nevýrazně, 

hůře, špatně a poslední je nejhůře oblékaný Pepa. Ve druhém sloupci jsou obdobně 

sestupně rozděleni podle oblíbenosti ve třídě. Na prvním místě jsou nejoblíbenější, poté 

oblíbení a spíše oblíbení, neurální, spíše neoblíbení, neoblíbení a nejméně oblíbený 

Dan. V obou kategoriích jsou tedy deváťáci rozdělení do pomyslných sedmi skupin. 
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Tabulka č. 5 - vztah oblékání a oblíbenosti 

Aleš 

Míša 
Kryštof 
Adéla 
Bára__ 
Jirka 
Dan 
Denisa 
Honza 

Lucka 
Marie 
Martin 
Petr 
Petra _ 

Katka 
Marek 
Verča 

Vojta 
Pepa 

Bára 
Petr 
Adéla_ 
Lucka 
Honza 
Jirka 
Marek 
Míša 

Denisa 
Martin 

Katka 
Aleš 
Kryštof 
Petra 

Verča 
Vojta _ 
Marie 

_Pega 
Dan 

Hodnocení oblékání Oblíbenost 

Je zajímavé, že se umístění deváťáků v prvním i druhém sloupci příliš nemění. 

Hodně jich zůstává v podobné pozici v hodnocení oblékání i oblíbenosti. Čtyři zůstávají 

dokonce v té samé pozici hodnocení. Míša patří mezi velmi dobře oblékané i mezi 

oblíbené, Denisa patří mezi lépe oblékané i spíše oblíbené, Petra je nevýrazná a 

neutrální, Verča hůře oblékaná a spíše neoblíbená. Osm deváťáků se posouvá pouze o 

jednu pozici, např. Katka je hůře oblékaná a neutrální, nebo Bára je nejoblíbenější a 

velmi dobře oblékaná. Tři deváťáci se posouvají o dvě pozice hodnocení, nepřekračují 

však hranice v hodnocení tak, aby byli v jedné oblasti hodnocení kladně a v druhé 

negativně. 

Jsou zde však dvě výjimky, Marek a Dan. Marek se posouvá o tři pozice tak, že 

se obléká hůře, je ale oblíbený. Naopak Dan je úspěšnější v oblékání, tam je hodnocen 

jako lépe oblékaný, je ale ve třídě nejméně oblíbený. 
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4.4 Vztahy ve třídě 

Vztahy ve třídě se během jednoho roku samozřejmě vyvíjely. Na jaře tomu bylo 

trochu jinak, než na podzim. Nejprve se pokusím postihnout situaci na jaře. 

Na jaře zde byla výrazná skupinka chlapců „techniků", mezi než patřil Marek, 

Honza, Jirka, Martin a Petr. Často se o přestávkách scházeli kolem jedné lavice a vedli 

rozhovory nejčastěji o počítačích, počítačových hrách, grafice, Internetu či mobilních 

telefonech. V deváté třídě už tyto rozhovory nebyly tak časté. 

Dále zde byla uzavřená skupinka, kam patřil Dan, Pepa a Martin II, kteří téměř 

všechny přestávky trávili na chodbě mimo třídu, často se k nim přidávala Marie. 

Další důležité vztahy, které se liší od podzimu, který bude detailněji popsán, 

jsou: Aleš trávil nejvíce času s Katrin (ta již devátou třídu nenavštěvovala, po jejím 

odchodu se nejvíce baví s Míšou), Katrin se tedy bavila s Alešem a nebo také s Adélou, 

Lucka se nejvíce bavila s Katkou (nikoliv s Adélou, která se bavila s Katrin), Petr se 

nejvíce bavil s Markem (po prázdninách pak s Kryštofem a Jirkou). 

Vztahy v deváté třídě vypadaly jinak. Za prvé vnímám vliv odchodu dvou žáků, 

Katrin a Martina II. Za druhé je to „spor o Honzu" mezi Bárou a Luckou. Za třetí jakási 

povahová změna Petra a Adély, kteří se stali komunikativnější, otevřenější. To jsou asi 

nejzásadnější změny, které se během prázdnin odehrály a které se mi zdají pro vývoj 

vztahů zásadní. 

Naposledy (na podzim) tomu tedy bylo tak, že ve třídě bylo několik skupinek 

kamarádů (viz graf č. 3). Některé skupinky se mezi sebou nemají rádi. Na jedné straně 

je zde totiž Bára s Denisou, na druhé straně tu j e pak Lucka. Adéla: „ ...tam (ve třídě) je 

to rozdělený na dvě hlavní části. Ta jedna je Bára a Denisa a pak Lucka a oni se 

nesnesou tyhle tři lidi. Tak prostě ty různý akce, když se má třída rozdělit na dvě půlky, 

tak hned Bára a Denisa, že oni jsou ty lepší. " Denisa mi vysvětluje důvody, proč tomu 

tak je: „No kvůli Honzovi. Chtěla ho Bára i Lucka. Bára s ním začala chodit, kvůli tomu 

se s ní Lucka přestala bavit a už to začala no. A už je to vlastně od začátku devítky. " 

Spor o Honzovu přízeň je tedy hlavní příčinou vzniku dvou „znepřátelených táborů" 

spojených s Luckou a s Bárou a Denisou. (Denisy se tento spor osobně netýká, ale 

Denisa a Bára jsou neroz lučná dvojice a drží při sobě, tzv. „nejlepší kamarádky".) 

Nejdříve popíšu vztahy na straně Lucky. Lucka se nejvíce baví s Adélou, jsou 

tzv. „nejlepší kamarádky". S Adélou a hlavně s Luckou se také často baví Míša. Míša je 

„nejlepší kamarád" s Alešem. S Luckou, Adélou a Míšou se také často baví Katka. 
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Katka se ale také hodně baví s Vojtou (ten se už s nikým jiným nebaví). Toto je tedy 

skupina Lucka, Adéla, Míša, Katka, ke které se občas přidá Aleš nebo Vojta. 

Další dívčí skupinkou je Petra, Verča a Maruška. Tato skupinka se občas 

připojuje k Lucce, Adéle, Míše a Katce, Katka však nemá moc ráda Verču. A nebo 

k chlapecké skupince, spíše dvojici, k Danovi a Pepovi. 

Vojta: „No Dan a Pepa, ty bych označil jako že se straněj pryč. Nevim, nechápu 

to, to je takový divný". Pokud jeden nepřijde do školy, tak druhý se s nikým jiným ani 

nebaví a ve třídě působí ztraceně. Pokud jsou ve třídě oba, tak se občas stane, že se na 

chvíli přidají ke skupince Petra, Verča a Maruška. 

Nyní se zaměřím na stranu Báry a Denisy. Obě dvě se baví s Petrem. Denisa: 

„ Taková trojka jsme ". 

Petr se však nebaví jen s Bárou a Denisou, je také velký kamarád s Kryštofem a 

Jirkou, to je taková další „trojka": Kryštof, Jirka a Petr. 

S Bárou a Denisou se také často baví Honza i Martin. K těmto dvěma se často 

přidává Marek. Ten o sobě říká, že se baví „ tak jako se všema ". 

Tato část třídy se tedy skládá převážně z chlapců, kteří tvoří více spřátelenější 

skupinky, jako je např. Kryštof, Jirka a Petr. Nejsou mezi nimi však výraznější hranice, 

jako je tomu u druhé části třídy, která se skládá spíše z dívek. 
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Graf č. 3 





4.5 Formy oblékání 

V této kapitole se budu zabývat tím, jaké formy oblékání se v deváté třídě 

objevily. Vypozorovala jsem 5 základních kategorií, podle kterých mohu všechny žáky 

roztřídit. Mezi ty, co se oblékají „normálně", patří jak chlapci (Dan, Martin, Pepa a 

Petr), tak dívky (Bára, Katka, Lucka, Petra a Verěa). V „dívčím stylu" se oblékají dvě 

dívky - Denisa a Marie. „Stylově" se oblékají také dívky i chlapci, a to emo Míša, pop-

emo Adéla, z kluků Kryštof jako skejťák, Honza hip hopově a Jirka metalově. Potom je 

ve třídě jeden „dandy" Aleš, a dva chlapci, které toto téma nezajímá - Marek a Vojta. 

4.5.1 Normálně 

Do této skupiny patří nejvíce deváťáků, jak chlapci (Dan, Martin, Pepa a Petr) 

tak dívky (Bára, Katka, Lucka, Petra a Verča). Na otázku „ Jak se oblékáš, jak bys 

popsal svůj styl oblékání?" odpovědí nejčastěji „tak normálně, nosím kalhoty, mikinu a 

triko", „styl mám takovej normální", nebo „no tak prostě obyčejně". Nosí džíny a 

mikinu klasického střihu nebo „klokánku". Rozdíl mezi dívkami a chlapci je malý a to 

v šíři kalhot. Dívky nosí džíny na tělo, chlapci je mají většinou volnější. 

Dívky pravidelně (občasný experiment je samozřejmostí) nepoužívají make-up 

ani se nijak zvlášť neupravují, nelakují si nehty. Nenosí výraznější módní doplňky, jako 

jsou řetízky s nápadnými přívěšky, korále, prstýnky, výrazné náušnice. Občas možná 

jednoduchý řetízek nebo prstýnek. Vlasy nosí rozpuštěné anebo v culíku. Verča má na 

vlasech melíry. Nosí upnuté džíny, k nim jednobarevné, někdy i dvoubarevné mikiny 

„klokánky", rozhodně nijak zvlášť nápadné. 

Chlapci jsou na tom podobně. Někdo nosí kolem krku řetízek. Dan si v osmé 

třídě geloval vlasy, v deváté třídě už ne. Martin si obarvil v deváté třídě vlasy ze své 

zrzavé na blond. Jinak všichni nosí krátký sestřih. Džíny nosí volnější, nikoliv na tělo 

ani velmi volné. K nim si vezmou mikinu klasického střihu nebo „klokánku" tmavších 

barev. 

Mezi tyto chlapce se na první pohled moc nehodí Rom Dan. Nejčastěji nosí 

světlé džíny, které má upnuté na tělo, nebo naopak také tmavší volnější džíny. Nosí 

„klokánky", ne volné jako většina jeho spolužáků, ale spíše na tělo jako spolužačky, 

dokonce nosí i svetry. Používá bílou, růžovou, světle modrou a nebo také černou barvu. 

Občas nosí trika s nápisy nějakých sportovních týmů. Podle svých slov však módu 

nesleduje, nezajímá ho to, sice chce dobře vypadat, ale prý to nijak zvlášť neřeší. 
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U této skupiny „normálních" není její oblečení nijak zvlášť oceňováno (1 

výjimka - Bára) ani haněno (3 výjimky - Pepa, Katka, Verča). Bára má tři kladné body 

za velmi dobře oblékanou. Největší roli asi hraje fakt, že má více mikin, které střídá, a 

také to, že dva body dostala od svých dobrých kamarádů (Denisa a Honza). Pepa má 

devět záporných bodů hlavně za to, že nosí stále stejné oblečení, které není moderní a 

značkové, je nejhůře oblékaný ve třídě. Verči (- 2 body) oblečení není sladěné a Katka 

(-2 body) nosí stále stejné oblečení, obě dvě se oblékají hůře. Dalších pět deváťáků 

z této skupiny má buď jeden kladný bod (Dan) nebo žádný (ostatní). 

Takto oblékaní žáci se pohybují na všech stupních oblíbenosti ve třídě a nevidím 

zde žádný vztah. „Normálně" se oblékají jak žáci nejoblíbenější (Bára, Petr), tak 

oblíbení (Lucka), naopak také nejméně oblíbený (Dan) a neoblíbený (Pepa). V této 

skupině se nachází také spíše oblíbený Martin a spíše neoblíbená Verča, neutrální Katka 

a Petra. 

4.5.2 Dívčí styl 

Do této kategorie jsem zařadila dvě dívky Denisu a Marii, které se trochu 

odlišují od svých spolužaček. 

Denisa používá řasenku a oční stíny, občas mívá červeně nalakované nehty. Nosí 

stříbrný prstýnek, dlouhé visací náušnice, růžové nebo bílé dlouhé perly. Nejčastěji nosí 

tmavé nebo i světlejší upnuté džíny a mikinu „klokánku", nebo svetry. Používá „veselé" 

barvy, jako je žlutá, zelená, bílá, ale i fialová. Na podzim si oblíbila hnědé triko s bílými 

puntíky s výstřihem a na to oranžový svetřík pod prsa. 

Marie má tmavší pleť, dlouhé černé vlasy (Romka). Postavu nemá úplně štíhlou, 

ale silnější také není. Vlasy nosí učesané na různé způsoby, ať už volně rozpuštěné, 

v culíku jednom, ve dvou či ve „falešném", nebo má culík na stranu, dává si do vlasů i 

čelenku. V uších má nejčastěji velké kruhové zlaté náušnice. Neviděla jsem ji v ničem 

jiném, než v džínech, a to buď v klasickém střihu, nebo i v „kapsáčích". Používá bílý 

pásek s velikou stříbrnou sponou. Na vrchu nosí „klokánky" nebo svetry, nejčastější 

barvou je bílá, žlutá, či růžová. 

Tyto dvě dívky spojuje a zároveň odlišuje od spolužaček to, že se zdobí. Malují 

se (Marie používá alespoň řasenku), používají různé šperky, nosí různé účesy. Nebojí se 

sáhnout po svetru, nebo triku s větším výstřihem (v této třídě celkem neobvyklé). Jejich 

oblečení však není vyzývavé, Denisa k tomu říká: „...no asi takový ty krátký 

minisukýnky. To moc nemusím. Nebo takový ty krátký trička, jak ty holky nosej 
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s pupkem až, tak to taky ne. Odpuzuje mě to, nemám to ráda. Ani se to ke mně nehodí." 

Oblečení mají nejen tmavé, ale i dost často různě barevné, světlejší (např. žluté triko 

mají snad jen ony dvě). 

Obě dvě jsou svým odíváním pro své spolužáky nevýrazné, Denisa má jeden 

kladný bod (od své nejlepší kamarádky Báry), Maruška žádný. 

Obě dvě také nejsou vyloženě hvězdy nebo outsideři, Denisa je spíše oblíbená (+ 

2 body), Maruška je neoblíbená (- 2 body). 

4.5.3 Stylově 

Tím, že se někdo obléká „stylově", myslím, že si vybral jeden konkrétní styl, 

podle kterého se obléká, kterého se drží, dodržuje jeho „určitá pravidla", nemísí oděvní 

prvky z jiných stylů. V této třídě se sešlo 5 odlišných stylů, žádný se neopakuje - hip 

hop, skate, metal, emo a Adéla, s tou je to trochu komplikovanější, řekněme že její styl 

je pop-emo. Nyní tedy popíšu oblékání jednotlivých „stylových" deváťáků. 

Honza má kratší světlejší vlasy, které si upravuje pomocí gelu do bodlinek. Nosí 

stříbrný řetízek. Co se týče oblékání, působil na mě na jaře nesourodým dojmem. Často 

nosil džíny, pokaždé si k nim však vzal něco jiného. Od obyčejného bílého trika, přes 

modré batikované triko, vzal si také černou proužkovanou košili. Po prázdninách jsem 

však zaznamenala výraznější změnu. Nosil tmavší volnější džíny, černou „klokánku", 

černou košili nebo triko, vše působilo najednou sladěně. Také začal nosit rovnátka 

(které hodnotí jako ozdobu, doplněk). Sám komentuje svoji změnu oblékání. „ Tak já 

nosím všechno... tak co poslouchám zrovna, tak si půjdu koupit podle toho co 

poslouchám. Teď mě docela baví hip hop, tak jsem si koupil teď nový tričko. Tak ten hip 

hop no teď nos im... už dva měsíce, tak nějak jsem začal poslouchat... dřív... no to jsem 

zrovna poslouchal všechno. Takže jsem nosil normálně jako... víc na tělo, než to. No 

prostě normálka." Jeho oblečení se skutečně stylu hip hop blíží, zvlášť když si 

k volným džínům vezme své nové triko, které „je delší, právě do toho hip hopu, je to 

značka DC". 

Jirka je menší postavy, má kratší hnědé vlasy. Nejčastěji nosí volnější džínové 

„kapsáče", nebo černé džíny spíše na tělo, mikinu „klokánku" v barvě tmavě modré, či 

různé barevné kombinaci. Svůj styl oblékání označuje jako „něco do metalu". Pokud 

má na sobě své „kapsáče", tak na Jirkovi neshledávám snad nic, co by mi mělo 

Připomínat metal. Ale když si vezme na sebe své nejoblíbenější černé užší džíny a 

tmavě modrou mikinu „klokánku", už mu chybí snad jen dlouhé vlasy a mé představě o 
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o d č v n í m s t y l u i n s p i r o v a n é h o m e t a l e m s e z a č í n á v e l m i b l í ž i t . 

Adcla jc hodně vysoká dívka, má dlouhé tmavé vlasy s ofinou přes jedno oko, 
které m í v a l a na jaře o d b a r v e n é do č e r v e n é h o o d s t í n u , na p o d z i m už j e m ě l a p ř i r o z e n ě 

hnědé . N o s í j e r o z p u š t ě n é . P o u ž í v á řasenku a t u ž k u na o č i , o b č a s m í v á s i l n ý m a k e - u p a 

mívá červeně nalakované nehty. Nosívá stříbrný náramek. V jejím šatníku najdeme 

t m a v š í v o l n č j š í d ž í n y , a l e i s v č t l é či š e d é džíny v í c e na t ě lo , černó triko a různá pes t rá 

trika (které její spolužačky obdivují) a modrou puntíkatou „klokanka". Obléká si 

>, vlastně všechno, co se mi líbí a vůbec nezáleží na stylu, nebo vůbec nějak takhle ". O 

svém oblíbeném hudebním stylu říká, že vyloženě jeden vyhraněný nemá, „jednou do 

ema, jednou do diska, je to furt jiný." Její oblíbené hudební kapely jsou „Lady Gaga 

(která ve své hudbě mísí taneční pop a elektro-pop, používá i prvky rocku a disko 

hudby), ale pak do toho třeba i Bring Me The Horizont (deatheorová kapela, viz 

o b r á z e k č. 2 2 ) " . T o t o m ě i n s p i r o v a l o k o z n a č e n í jejího o d ě v n í h o stylu jako pop-emo. 

Zde také mísí emo styl (tmavé líčení, ofina přes oko, tmavé oblečení) a pop až disko 

styl (pestrá trika i mikiny). Zkrátka její oděvní styl je mícháním dvou odlišných 

konkré tn ích zdrojů a v ý s l e d k e m je or ig ináln í z e v n ě j š e k , který s p o l u ž á c i o c e ň u j í . 

Kryštof je menší postavy, se světlými vlasy, trochu delšími. Při chůzi má 

v ě t š i n o u ruce v k a p s á c h . N e j č a s t ě j i nos í v o l n é t m a v é d ž í n o v é „kapsáčc" , k n i m m i k i n u 

„ k l o k á n k u " , č e r v e n o u , č e r n o u n e b o h n ě d o u . O b l e č e n í č a s t o s t ř í d á , j o v i d č t , í.o m á d o m a 

ve skříni z čeho vybírat. Většina jeho oblečení je značek Horscfcathers či Quicksilver. 

„Značkový" má i penál, batoh, dokonce i pásek. Svůj styl označuje jako „takovej 

skate", tato odpověď mě vůbec nepřekvap i la , p r o t o ž e K r y š t o f skutečně jako „skejťák" 

v y p a d á . T e n t o styl si vybra l proto , ž e „Když jsem byl malej, tak jsem jezdil na skatu. A 

tak jsem objevil tady skateshop, líbilo se mi tam to oblečení". Teď už n e j e z d í , ale 

obléká se tak stále i přes to, že hudba, kterou poslouchá (freetekno), je spojena 

s odlišným o b l é k á n í m . R á d b y měl na hlavě dready , p r o t o ž e „je to dobrý" a prakt i cký . 

Míša je typická „emogirl", bylo mi jasné, jak svůj oděvní styl označí - emo, 

protože na první pohled není pochyb. Míša je menší postavy. Má různobarevné vlasy 

(černé, blond, fialové a růžové barvy, střídá různé kombinace těchto barev) na ramena, 

nosí je rozpuštěné, občas v nich má sponku, ofinku na patku přes oko. Používá make-
UP, mívá silnou vrstvu řasenky a tmavé oční stíny. Nehty mívá nalakované černou 

barvou. Oblečení nosí hodně tmavé, většinou černé nebo šedivé. Nejčastěji nosí džíny a 

„klokánku". Často mívá extravagantní oblečení, např. přiléhavé džíny, přes ně velmi 

nepravidelně us tř ihnuté černé kalhoty hned pod zadkem, nebo má na zadních kapsách 
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přidělané bílé a černé cvočky. Na podzim často nosila i upnuté červené džíny. Říká, že 

sej í líbí „bejtjiná". 

Oblékat se „stylově", je velmi úspěšné. A čím více se někdo dostane k ideálu 

toho, jak by měl správný př. „hip hoper" nebo správná „emogirl" vypadat, tím je to více 

oceňováno. Tzn. čím více dodržuje používání oděvních prvků z konkrétního stylu, tím 

více je považován za dobře oblékaného, aniž by nějak zvlášť záleželo na konkrétním 

stylu. Všem pěti stylově oblékaným deváťákům se dostalo kladného hodnocení jejich 

oblečení. Nejúspěšnější byla Míša (+ 5 bodů, druhá nejlépe oblékaná ve třídě po 

Alešovi), a Kryštof (+ 4 body, třetí nelépe oblékaný ve třídě), dále Adéla získala tři 

kladné body, Jirka dva kladné body a Honza jeden kladný bod. Objevil se zde však 

zajímavý fakt, že sice skupinka „stylových" je kladně hodnocena zástupci ze všech 

forem oblékání, všichni ze skupinky „stylových" však ale kladně hodnotí jen ostatní 

„stylové", nebo ještě „dandyho" Aleše. Výjimku tvoří Honza, který kladně hodnotil 

dandyho Aleše, a pak také „normální" Báru (může tu být však souvislost s jejich 

„chozením spolu"). 

S oblíbeností ve třídě je na tom tato skupina také nejlépe. Adéla patří mezi ty 

nejoblíbenější ve třídě (+ 4 body), Honza, Jirka a Míša patří mezi ty oblíbené (+ 3 

body). Kryštof je neutrální (celkem 0 bodů, dva spolužáci se o něm zmínili pozitivně, 

dva negativně). 

4.5.4 Dandy 

„Dandy" je ve třídě jeden, je to Aleš. Říká o sobě, že se obléká „ ...od barbie do 

cm a. Takže světlý a tmavý oblečení. No každej tejden jinej. Stylově. Teď na zimu nosim 

ty roztáhlý kalhoty, když je léto, tak nosim spíš ty bílý, ty světlý, dost sportovní. Prostě 

střídám. Když něco jede, tak se do toho snažím zapadnout. " 

Aleš má tmavší krátké vlasy. Po prázdninách si ofínu začal česat na patku. Dost 

o svých vlasech přemýšlí: „trávím třeba jenom dvě hodiny před zrcadlem jenom 

s vlasama. Vyžehlit... a pak vyjdu ven a hned se to zkudrnatí, takže jako strašný. " Rád 

by měl vlasy delší a rovné, protože „krátký se mi nelíběj. To je takový jako že se o to 

nemusíš už skoro vůbec starat. Delší mi přijdou takový lepší. Třeba jenom k ramenům... 

o hlavně ofinu. " Velmi nerad vzpomíná na svůj účes z dětství, „. . . jsem pořád nosil 

ježka nakrátko. To už bych v životě nechtěl mít... Jak pro chudý děti. Prostě takový 

obyčejný. Nic se s tím nedalo dělat, gelovat to skoro vůbec nešlo. Nechtěl bych to." 

Často nosí různé ozdoby, stříbrný řetízek, prsteny, náramky či různé přívěsky, nebo 
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odznáčky na tašce. Do školy nenosí batoh (jako jediný ze třídy), ale tašku přes rameno. 

Většinou nosí tmavší džíny, na jaře spíše na tělo, na podzim spíše volnější. K nim 

přiléhavější triko či mikinu „klokánku", nejčastěji hnědou, šedou, khaki. Jeho oblečení 

je barevně sladěné, je poznat, že o to dbá. 

„Dandy" Aleš je ve třídě hodnocen jako nejlépe oblékaný ve třídě (+ 10 bodů). 

Hodnotí ho tak jak zástupci „stylových" (Honza, Kryštof, Míša), tak „normálních" 

(Bára, Katka, Lucka, Petr a Verča) i „dívčí" Denisa. Ovšem získal i jeden záporný bod 

od Dana, kterému se nelíbí jeho oblékání, protože je to prý moc „ženský". Sám moc 

dobře ví, že se dobře obléká, „ tak třeba řeknu, že jdu na nákupy, a oni řeknou, je já jdu 

s tebou. A já proč, a oni no protože si umíš vybírat. A třeba vždycky vyberu i jim. " Sám 

sebe hodnotí jako nejlépe oblékaného ve třídě (to si nikdo jiný netroufl), kladně ještě 

hodnotí „stylové" spolužačky Adélu a Míšu. Jeho spolužáci na něm nejvíce oceňují, že 

„Aleš prostě nosí, co chce, má prostě svůj styl. " (Bára), „má prostě takovej svůj styl. 

Jednou nosí tady to a podruhý si zase vezme to a vůbec se za to třeba nestydí, nebo něco 

takovýho. (Verča)" Spolužáci velmi toto oblečení oceňují, ale zřejmě by si sami 

netroufli takto do školy přijít a být tak „zajímaví". Denisa jeho oblékání komentuje tak, 

že „Aleš, občas teda taky přestřelí, ale většinou to má dobrý. " Navíc Lucka dodává, že 

on tak jako vždycky to oblečení dá dobře k sobě, že se to k sobě hodí. " 

V oblíbenosti však Aleš nijak zvlášť nevyniká tak jako v oblékání. Dostal dva 

kladné a dva záporné body, je tedy na nule. 

4.5.5 Je mi to jedno 

O to, co zrovna mají na sobě, jeví podstatně menší zájem, než všichni ostatní, 

dva chlapci - Marek a Vojta: „Já na to moc nejsem nějak. Já mám radši elektroniku. " 

Marka toto téma také nezajímá, nakupování oblečení ho vůbec nebaví: „No já vždycky 

radši rychle, abych už mohl vypadnout." Dokonce ho samotného ani nenapadne, že už 

by bylo na čase si koupit něco nového na sebe: „Tak vždycky mě máma dostane na 

náměstí. Já bych sám prostě podle sebe nešel, ani by mě to nenapadlo." Oba dva při 

rozhovoru o oblékání raději odbočují k jiným tématům, elektronice, počítačům atd. 

Marek má hnědé vlasy, zpočátku je měl delší nad ramena, jednou však přišel do 

školy ostříhaný úplně na krátko, nosí brýle. Nejčastěji nosí dost volné tmavé džínové 

„kapsáče", k nim buď modré, či červené triko, po prázdninách měl na sobě téměř pořád 

černobílé „maskáče". 
Vojta je větší postavy, má krátké tmavší vlasy, nosí brýle. Na ruce nosí stříbrný 
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prsten. Nejčastěji nosí tmavé volné džínové „kapsáče" dlouhé nebo do půli lýtek a 

hnědou mikinu „klokánku". 

Čím se liší od ostatních spolužáků, například těch, co se oblékají „normálně"? 

V první řadě je tu zájem o módu, to jsem již zmiňovala. A vypadá to, že nejen o módu, 

ale možná i celkově o své tělo, „(Marek) si nečistí zuby nebo něco, vždycky po ránu to je 

hrozný. A nosí jedno tričko už asi od pátý třídy". Dále bych řekla, že jsou to maličkosti, 

na kterých ale záleží. Například všichni nosí volnější kalhoty či džíny, Vojta také. Jenže 

ostatní je mají nejvýše k bokům, Vojta je má do pasu. Markovy oblíbené kalhoty mají 

kapsy, někteří nosí také kalhoty s kapsami. Jenže Markovi kalhoty jsou „maskáče", „ale 

já (Martin) bych si to nevzal na sebe do školy, to se nehodí". Když už si nějaké oblečení 

oblíbí, nosí ho stále, Marek měl v deváté třídě vždy své „maskáče", Vojta vždy svoji 

hnědou „klokánku". 

Styl , j e mi to jedno" nevzbuzuje u spolužáků kladné ohlasy, nelíbí se jim to. 

Vojta patří mezi špatně oblékané (- 6 bodů) a Marek mezi ty hůře oblékané (- 2 body). 

S oblíbeností jsou na tom poněkud lépe. Vojta patří sice mezi ty spíše 

neoblíbené (- 1 bod), ale není úplný outsider, Marek patří mezi oblíbené (+ 3 body). 

4.6 Co je baví? 

4.6.1 Zájmy 

Nejoblíbenější činnost deváťáků je trávit svůj volný čas u počítače. Jako svůj 

koníček jich to zmínilo celkem 8, a to jak holky (Bára, Denisa, Lucka, Míša), tak kluci 

(Aleš, Marek, Petr a Vojta). 

Další hojně zastoupený koníček je chodit ven s kamarády, opět se to týká holek 

(Adéla, Katka, Petra, Verča) i kluků (Kryštof, Martin, Pepa). 

Stejný počet deváťáků, tedy sedm, ve svůj volný čas provozuje nějaký sport, a to 

rekreačně. Patří sem jedna dívka Denisa, která si jde „občas zacvičit", a pak šest 

chlapců (Dan, Honza, Marek, Martin, Pepa a Petr). Někteří z nich mají i další oblíbený 
sPort, který hrají závodně. 

V této třídě je pět chlapců, kteří provozují nějaký sport závodně. Je to Dan 

(fotbal), Honza (fotbal), Jirka (freestyle na kole), Kryštof (hokej) a Martin (stolní tenis). 

Rize dívčí koníček je čtení knih, rády čtou Bára, Denisa, Petra a Verča. 

Pak se zde také objevila spousta dalších koníčků či zájmových aktivit, vyjmenuji 
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alespoň ty, které se opakovaly dvakrát: poslouchání hudby (Adéla a Míša), malování 

(Bára a Petra), hraní na elektrickou kytaru (Jirka, Dan - ten navíc hraje i na klávesy). 

Jako koníčka uvedly Adéla a Denisa „kámoše". 

4.6.2 Hudba 

Nejoblíbenější styl hudby v této třídě je „mix všech stylů". Aleš, Denisa, Katka, 

Marek, Petra a Vojta poslouchají všechno možné, nevybírají hudbu podle konkrétního 

stylu, ale jak se jim to líbí. Katka: „ To je různý, od každého mám ráda něco. Cokoliv. " 

Marek: „Podle písniček, co se mi zalíbí. Mně je to jedno, já poslouchám to co se mi líbí 

jenom." 

Drahý nejčastěji poslouchaný styl hudby je disko. Poslouchá ho Bára, Dan, 

Verča, Adéla ale i hiphoper Honza. 

Třetí nejposlouchanějším hudebním stylem je hip hop. Poslouchá ho Dan, Honza 

Lucka a Pepa. 

Objevuje se zde ale také samozřejmě emo (Lucka a Míša), rock (Pepa a Petr), 

metal (Jirka a Míša), drum'n'bass (Kryštof a Martin) a freetekno (Kryštof a Martin). 

Najdeme i posluchače funky (Dan) a sereamo (Míša). 

V rozhovorech jsem se deváťáků také ptala na to, jaké hudební styly jsou u nich 

ve třídě nejvíce rozšířené, co jejich spolužáci asi nejčastěji poslouchají za hudbu. 

Jedenáctkrát zazněl hip hop (druhý nejčastější konkrétní styl), sedmkrát disko (první 

nejčastější konkrétní styl). Třikrát byla zmínka o popu, jednou o emu, d 'n 'b a technu. 

Deváťaci tedy mají celkem přehled o tom, co jejich spolužáci nejčastěji 

poslouchají. 

Ve třídě se neobjevuje hudební kapela nebo zpěvák, kterou by mělo rádo více 

deváťáků. O kapele Simple Pian (hrají pop-punk, viz obrázek č. 21) se zmínili tři 

deváťáci (Aleš, Honza a Lucka), žádná j iná kapela, zpěvák, či zpěvačka vícekrát 

zmíněna nebyla. Pouze dvakrát se opakovala kapela Bring me the horizont (viz obrázek 

č. 22, hrají deatheore,- Adéla a Míša), Dj Pixie (viz obrázek č. 20, d'n 'b - Honza a 

Kryštof) a Narkotekk ( f ree tekno - Kryštof a Martin). Dále zaznělo dalších 15 kapel či 

zpěváků nebo zpěvaček různých hudebních stylů - např. popové (3x), pop-punkové 

(2x), pop-rockové (2x), styly mající něco společného s rockem či metalem. 

Mezi n e j o b l í b e n ě j š í m i kapelami se neobjevila žádná, která by spadala pod 

hudební styl disko, který je ale druhým nejoblíbenějším stylem. Naopak velmi často 

My zmiňované kapely mající něco společného s popem. Domnívám se proto, že 
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deváťáci tyto styly zaměňují či spojují a ve skutečnosti je druhým nejoblíbenějším 

hudebním stylem právě pop. 

Zajímavé také je, že se mezi nejoblíbenějšími kapelami neobjevila žádná hip 

hopová (třetí nejoblíbenější styl), dokonce ani u hip hopera Honzy (ten uvedl Simple 

Pian, Linkin Park, Dj Pixie). 

Také jsem zjišťovala, jaké hudební styly naopak rádi nemají. Na prvním místě 

mezi neoblíbenými hudebními styly je hip hop (Aleš, Marek, Míša, Denisa, Petra), který 

je ale zároveň i třetí nejoblíbenější styl. 

Některým deváťákům také vadí punk (Kryštof, Lucka, Verča), disko (Martin, 

Petr), metal (Denisa, Kryštof), rock (Dan, Verča) a country (Aleš, Katka). 

4.6.3 Časopisy 

Deváťáků jsem se také ptala, zda si čtou nějaké časopisy a pokud ano, co je tam 

nejv íce zaj ímá. K r o m č Báry s i v š e c h n y d í v k y kupují a l e spoň o b č a s nčjaký časop i s . 

Bára: „ Teď už ani ne, už mě to moc nebaví. Dřív jsem si koupila Bravo, nebo Bravo 

girl, nebo Dívku, ale už mě nebavěj. " 

Chlapci, kteří čtou časopisy, jsou v této třídě čtyři. Aleš si kupuje pravidelně 

Bravo, Honza si sice Bravo nekupuje, ale vždy si ho od někoho ve třídě půjčí, nebo se 

při čtení k n ě k o m u přidá. Pak je tu j e š t ě Vojta , který má předplacené A b í č k o 

(čtrnáctideník technického a přírodovědného zaměření pro mládež), „občas si tam něco 

slepím z toho, něco si tam přečtu." Občas prý také listuje v časopise Svět mobilů. Petr 

pravidelně čte č a s o p i s L e v c l ( p o č í t a č o v ý č a s o p i s se z a m ě ř e n í m na p o č í t a č o v é hry). 

Nejoblíbenějším časopisem je Bravo (zaměřuje se na kulturu, média a další 

témata populární mezi teenagery), čte ho šest deváťáků (Aleš, Denisa, Honza, Míša, 

Petra a Verča), druhý v pořadí je Bravo girl (zaměřený na dívky v teenagerském věku), 

čtou ho tři dívky (Denisa, Petra a Verča). Petra a Verča čtou Popcorn (časopisu o 

hvězdách a životním stylu) a Katka a Lucka čtou Dívku (hlavní témata tohoto časopisu 

jsou móda, kosmetika, partnerské vztahy, populární osobnosti, životní styl a zábava). 

4.6.4 Televize 

Všichni deváťáci na televizi koukají. Někteří mají oblíbené seriály, vede 

Ordinace v růžové zahradě (český televizní seriál z lékařského prostředí, 

nej sledovanější seriál televize Nova v roce 2008) oblíbena u čtyř deváťáků (Jirka, Míša, 

Verča a Vojta), seriály Comeback (český komediální seriál, takzvaný sitcom) sledují tři 
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(Jirka, Marek a Pepa) a Ulici (česká televizní dlouhotrvající mýdlová opera, děj seriálu 

se točí okolo jedné fiktivní ulice na periferii Prahy) také tři deváťáci. 

Nejoblíbenější žánry filmů jsou horory (sedmkrát zmíněno) a komedie (šestkrát 

zmíněno), také akční filmy (čtyřikrát zmíněno). 

Co se týče hudebních programů, tak samozřejmě sledují Očko, ale někteří i Mtv. 

Někdo tyto televizní programy zapíná náhodně (Bára, Dan, Denisa, Petr a Vojta zapínají 

náhodně Mtv, Adéla, Bára, Katka, Lucka, Míša a Vojta zapínají náhodně Óčko). 

Oblíbené pořady na Óčku jsou Dj divák (videoklipy na přání diváků - Denisa, Honza, 

Petra, Verča), Hitparáda (Aleš, Jirka), Denisa sleduje Jízdu (odpolední videoklipy) a 

Honza RGM space (hitparáda, žebříček je tvořen četností stahování hudby). Z této třídy 

nesledují hudební programy pouze čtyři chlapci, a to Pepa, Marek, Kryštof {„Ne, to mě 

vůbec nezajímá. ") a Martin („ Mě videoklipy neberou. "). 

4.6.5 Počítač 

Být u počítače je další způsob, jak tráví deváťáci svůj volný čas. Někteří to 

dokonce považují za svůj koníček (8 - patří mezi nejčastěji se opakující koníček). Asi 

polovina třídy tráví svůj čas u počítače tím, že chatuje s kamarády, které zná, nejčastěji 

po ICQ, ale také s cizími lidmi, které nezná, třeba na různých diskuzích. Další činností 

je hraní počítačových her, nejoblíbenější jsou strategie a střílečky. Počítačové hry hrají 

převážně kluci (Honza, Kryštof, Martin, Pepa, Petr, Vojta), výjimku tvoří Denisa, která 

hraje převážně strategie. Deváťáci si také vyhledávají na Internetu různé informace, 

které je zajímají, Bára o celebritách, Vojta o technice. Řekla bych, že u počítače stráví 

nejvíce času Marek, „ Teď jsem tam nějak moc často. Několik hodin denně to bude. ", a 

Petr, „Každej den hraju, minimálně 3 hodiny. Pak jsem i na ICQ. " 

4.7 Medailonky 

Nyní představím jednotlivé zástupce různých forem oblékání, tedy „dandyho" 

Aleše, „stylového" Kryštofa a „stylovou" Míšu, Denisu v „dívčím stylu", „normálního" 

Pepu a „normální" Lucku, také , je mi to jedno" Vojtu. 
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4.7.1 Aleš 

Rodinné zázemí 

Bydlí na malé vesnici poblíž města, s rodiči a šestiletým bratrem. Otec je zedník, 

matka pracuje v zemědělství. Se známkami patří do průměru třídy. 

Vzhled 

Aleš má tmavší kratší vlasy. Po prázdninách si ofínu začal česat na patku. Se 

svým účesem není zrovna spokojený. „Protože trávím třeba jenom dvě hodiny před 

zrcadlem jenom s vlasama. Vyžehlit... a pak vyjdu ven a hned se to zkudrnatí, takže jako 

strašný." Chtěl by mít tedy vlasy dlouhé a rovné, aby se o ně mohl více starat, 

vymýšlet různé variace, gelovat je různě. Tátovi prý vadí, jak nosí učesané vlasy, prý 

„ vypadám jako degeš a takový ". 

Často nosí různé ozdoby, stříbrný řetízek, prsteny, náramky či různé přívěsky, 

nebo odznáčky na tašce, „já jsem na ně ujetej". Do školy nenosí batoh, ale tašku přes 

rameno. 

Jeho chůze je rychlejší s menšími kroky, má takový jakoby vyšší hlas. 

Oblékání 

Jeho styl oblékání jsem označila jako „dandy". Většinou nosí tmavší džíny, na 

jaře spíše na tělo, na podzim spíše volnější. K nim přiléhavější triko či mikinu 

„klokánku", nejčastěji hnědou, šedou, khaki. Jeho oblečení je barevně sladěné, je 

poznat, že o to dbá. V oblékání střídá různé styly, prý „od barbie do ema", důležité je, 

aby to bylo „stylové". „Když něco jede, tak se do toho snažím zapadnout." Od 

spolužáků dostal nejvíce pozitivních bodů za nejlépe oblékaného, a to 10. Od Dana 

dostal jeden negativní bod, protože „je to hodně takový ženský". Sám moc dobře ví, že 

se jeho spolužákům líbí, jak chodí oblečený, a sám o sobě říká, že nejlépe ve třídě se 

obléká on. Bára: „Aleš prostě nosí, co chce, má prostě svůj styl". Ve třídě komentuje, 

jak jsou ostatní oblečení, jestli dobře nebo ne a jeho názor má velikou váhu. Lucka: 

„Aleš prostě, ten když něco řekne, tak to pak taky všichni říkaj". Také sn ím chodí 

spolužáci vybírat o b l e č e n í , protože jim dobře poradí. Lucka: „Když mi Aleš vybere 

nějaký triko, tak mi to pak pochvaluje". Oblečení pro sebe si vybírá sám, někdy se 

Poradí s kamarádkou z vedlejší třídy. Nejčastěji nakupuje v New Yorkeru, a když si má 

něco vybrat, tak si v y z k o u š í skoro celý krám. Sleduje módní trendy známých osobností 

a nechává se tím inspirovat. „ Třeba jak jsou ostříhaný, tak se taky nechám tak ostříhat, 
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nechají si to víc narůst, tak já si to taky nechám narůst. " Takovým módním vzorem je 

pro něj třeba herečka, popová zpěvačka, módní návrhářka a textařka Hilary Duff (viz 

obrázek č. 17). 

Nemá rád, když lidé nosí stále stejné oblečení, které je propocené, nestarají se o 

sebe, prý je to „humus". A takových je u nich ve třídě prý plno. 

Obrázek č. 17 - zpěvačka Hilary Duff 

Zdroj: http://fotogalerie.osobnosti.cz/hilary-duff_l.php 

Zájmy, hudba 

Mezi jeho zájmy patří „oblíkám, nakupování, chatování, nakupování časopisů a 

čtení časopisů... „ Kupuje si pravidelně časopis Bravo, kde ho nejvíce zajímají skutečné 

příběhy a články „po těch sexuálních stránkách". Nemá nejoblíbenější hudební styl, 

poslouchá prý vše, kromě country a českého hip hopu, „to mi je prostě špatně když to 

slyším". Mezi nejobl íbenějš í hudební kapely či zpěváky patří již zmiňovaná Hilary Duff 

(viz obrázek č. 17), dále pop-punková skupina Simple Pian (viz obrázek č. 21) a popová 

zpěvačka Lindsay Lohan (viz obrázek č. 18). 
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Obrázek č. 18 - zpěvačka Lindsay Lohan 

Zdroj: http://fotogalerie.osobnosti.cz/lindsay-lohan_l.php 

Přátelé 

Na jaře seděl v lavici nejčastěji s Katrin. S ní také trávil nejvíce času o 

přestávkách, dále hodně s Denisou. Po prázdninách seděl v lavici vždy s Mísou, pokud 

nebyla zrovna ve škole, tak si sedl vedle Petry. O přestávkách se pak bavil nejvíce 

s Mísou, Adélou, dále s Petrou, Marií, Denisou i Bárou. „Míša, tý se dá všecko říct, a 

jako ti pomůže. Jako když jsi v nějaký situaci, tak ona ti pomůže, jako uklidní tě, poradí 

ti. Adéla, to nevím, ta je takový na kamarády, na nakupování. " V oblíbenosti dostal dva 

pozitivní body od Míši a Lucky, dva negativní od Martina a Vojty, je tedy neutrální. 

Je velice výrazný žák, neustále na sebe strhává pozornost, jak žáků, tak i učitelů, 

baví snad celou třídu. Často provokuje, či má různé narážky, není však drzý, nebo 

sprostý. Na podzim na něj začali mít kluci poznámky, nejen, že poslouchá emo hudbu, 

ale i tak celkově. Nejvíce se negativně vůči němu projevoval Kryštof, ale také třeba 

Petr, Marek, Honza i Dan. Příklad: učitelka říká žákům, ať si na mapě vybarví sudety. 

Kryštof říká Alešovi: „Aleši, hlavně ne růžově, jo?" a směje se. 
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4.7.2 Denisa 

Rodinné zázemí 

Bydlí ve městě v bytě s matkou a bratrem. Matka je dělnice. Bratrovi je 22, je 

taxikář, poslouchá prý drum'n'bass. Denisa patří do nadprůměru třídy se svými 

známkami, chtěla by jít studovat na gymnázium. 

Vzhled 

Denisa má blonďaté vlasy střižené na mikádo s ofinkou, vlasy nosí rozpuštěné 

nebo v culíku. Používá řasenku a oční stíny, občas mívá červeně nalakované nehty. 

Nosí stříbrný prstýnek, dlouhé visací náušnice, růžové nebo bílé dlouhé perly. 

Oblékání 

Denisa je představitelkou „dívčího stylu". Nemá vyloženě vyhraněný styl 

oblékání, nosí to, co se jí líbí a cítí se v tom pohodlně. „Abych se oblíkala podle 

poslední módy, to ne. Nejdřív jsem zkoušela... jako že se budu chvíli oblíkat jako emo, 

nebo jako barbie... ale to mi nějak nesedlo. V tomhle se cítím svá, nikoho nekopíruju, 

mám svůj styl jakoby." Nejčastěji nosí tmavé nebo i světlejší upnuté džíny a 

„klokánku", nebo svetry. Používá „veselé" barvy, jako je žlutá, zelená, bílá, ale i 

fialová. Na podzim si oblíbila hnědé triko s bílými puntíky s výstřihem a na to oranžový 

svetřík pod prsa. Nemá ráda krátká trika odhalující břicho či krátké minisukně. Její 

oblečení nevzbuzuje ve třídě ohlasy, nikdo jí negativně neokomentoval, dostala jeden 

kladný bod, a to od své nejlepší kamarádky Báry. Sama říká, že její oblečení se ve třídě 

líbí „jak komu". Bára: „někdy se mi líbí oblečení Denisy, ale někdy ne". Velmi 

podobný názor má i Aleš, „ no třeba že je to strašný, nebo že se mu to líbí a kde jsem to 

koupila, takže mě někdy kritizuje, někdy mě pochválí". Nakupovat chodí někdy 

s matkou, někdy sama, s kamarádkami se moc neradí. Často nakupuje své oblečení „u 

těch čongolíků", není pro ni důležité, aby měla značkové oblečení. Známé osobnosti ji 

z hlediska módy ovlivňují, je jich hodně, „co nosej, kdybych měla možnost si to koupit, 

tak to beru hned všema deseti". 

Zájmy, hudba 

Její zájmy jsou počítač, čtení, pes a sportování. Jako koníček uvádí i přátelé, což 

jsou Bára a Petr, „taková trojka jsme". Konkrétní hudební styl nepreferuje, raději však 

má pop a rock. Pos lední dobou má ráda pop rockovou kapelu The Jonas Brother (viz 
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obrázek č. 19), na kterou náhodou narazila na Internetu a zalíbila se jí. Nemá ráda 

„tvrdé" hudební styly, jako třeba rap a metal. Pravidelně si kupuje časopis Bravo, občas 

také Bravo girl, nejvíce ji baví číst články o celebritách. 

Obrázek č. 19 - kapela The Jonas Brother 

Zdroj: http://fotogalerie.hudebniskupiny.cz/the-jonas-brothers 

Přátelé 

Nejčastěji sedávala na jaře v lavici s Mísou, Bárou nebo Alešem, s kterými také 

nejvíce trávila čas o přestávkách. Po prázdninách s Bárou vytvořily nerozlučnou dvojici, 

sedí v lavici jen spolu. O přestávkách se baví s ní, nebo ještě s Petrem, pak i Alešem, 

Markem, Honzou, nebo Jirkou. „Prostě si snima nejvíc rozumím, je to moje krevní 

skupina. Sranda je s nima. Vím, že se jim můžu svěřit a že to prostě nikomu neřeknou, že 

jsou takový férový. " Naopak nemá ráda Marii, také z toho důvodu, že „nemusí Romy". 

Ve třídě je spíše oblíbená, dostala pět pozitivních bodů od Báry, Jirky, Martina, Petra a 

Verči. Dostala ale také tři negativní body od Adély, Katky a Lucky. Lucka: „Denisa je 

strašně namyšlená, myslí si, že ona může všechno a ostatní nic". Honza sice neřekl, že 

by neměl Denisu rád, ale ví, že si „všichni myslej, že je blbá, prostě je to mrcha". 
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4.7.3 Kryštof 

Rodinné zázemí 

Bydl í vc m ě s t ě v bytě s matkou, nev las tn ím o t c e m a n o v o r o z e n o u sestrou. D á l e 

má ještě osmiletého nevlastního bratra, který u nich bývá jen o víkendy na návštěvě. 

Matka je kadeřnice, otec topenář. Se svými známkami patří Kryštof do podprůměru 

třídy, po základní ško le c h c e jít na odborné uči l i š tě , obor ale j e š t ě neví . 

Vzhled 

Kryštof je menší postavy, se světlými vlasy, trochu delšími. Chtěl by mít dready, 

protože by se o to nemusel starat a „je to dobrý". Při chůzi má většinou ruce v kapsách. 

Jeho chování je opravdu výrazné, s učiteli naprosto nespolupracuje, o hodinách nic 

nedělá, je na učitele drzý a sprostý, často chodí do sporů. K některým spolužákům je 

občas také sprostý. 

Oblékání 

Kryštof se obléká „stylově" a je v tom dobrý. Svůj styl oblékání nazývá skate 

(viz obrázek č. 6). Dříve jezdil na skatu, díky tomu objevil místní skateshop, a takové 

oblečení se mu zalíbilo. Nejčastěji nosí volné tmavé džínové „kapsáče", k nim mikinu 

„klokánku", červenou, černou nebo hnědou. Oblečení často střídá, je vidět, že má doma 

ve skříni z čeho vybírat. Většina jeho oblečení je značek Horsefeathers, Once či 

Quicksilver. Ve třídě je považován za velmi dobře oblékaného, dostal 4 kladné body 

(Bára, Jirka, Martin a Petr), nejvíce je oceňováno, že „má všechno značkový, ze Swisu", 

„Kryštofa boty, jsou od značky Adio, jsou pěkný" (Petr). I Honza upozorňuje, že 

Kryštof „ ten má vždycky pěkný botky". Sám si také myslí, že se dobře obléká a že si to 

myslí i spolužáci. Ze třídy se mu líbí oblékání Jirky nebo Aleše a to z toho důvodu, že je 

to značkové. Naopak se mu nelíbí, jak se obléká Pepa, protože „ má všechno ze sekáče a 

od Číňanů". Oblečení nakupuje vždy s matkou, vybírá si ho sám, občas se poradí 

s rodiči nebo s přítelkyní. Tvrdí, že o módu se nezajímá. 

Zájmy, hudba 

Jeho koníčkem je hokej, který hraje už od dvou let. Ve svém volném čase pak 

ještě chodí ven s kamarády. Rád také hraje počítačové hry, nejlépe střílečky jako je Call 

of Duty nebo Counter-Strike. Jeho oblíbené hudební styly jsou „drumce, systémy a tady 

to", které objevil díky kamarádovi, který ho „vzal na jednu akci, tam se mi to začalo 
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líbit". Nejvíce poslouchá Narkotek (francouzský sound systém, hrající především styly 

hardtek a hardcore) a Pixie (dj, představitel pražského drumandbassového 

soundsystcmu Tele2beatz; viz obrázek č. 20). Nemá rád hudební styly metal, emo a 

punk, protože „je to takový moc uřvaný a nelíbí se mi to ". 

Obrázek č. 20 - Dj Pixie 

Zdroj: http://mp3.drom.sk/dj-pixie-jumpstep 

Přátelé 

V lavici často sedí sám nebo s Jirkou. Přestávky tráví buď sám, nebo se baví 

s Jirkou, občas s Markem a Martinem. Na podzim se začal také bavit s Petrem, také 

s ním někdy sedí v lavici. V oblíbenosti je hodnocen dvakrát kladně (Bára a Petr), 

dvakrát negativně (Aleš a Vojta), je tedy neutrální. 

4.7.4 Lucka 

Rodinné zázemí 

Lucka žije se svými rodiči a desetiletým bratrem v bytě ve městě. Matka je 

kuchařka, otec automechanik. Se svými známkami patří do průměru třídy. 

Vzhled 

Má delší světlejší vlasy, které ji padají do obličeje, nijak š i j e neupravuje. Nelíbí 

se jí její účes, není s ním spokojená, „ale změnu neudělám, protože se jí trochu bojím ". 

Líbil by se jí účes, jaký nosí Míša, „takový trochu podobný, jakoby do ema". Nosí 

brýle, obroučky nevypadají moc moderně. Celkově vypadá spíše neupraveně. Musím se 
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přiznat, že úplně první hodinu jsem si myslela, že je to kluk, když ale o přestávce 

promluvila, bylo mi již jasné, že je to dívka. 

Oblékání 

Lucka se obléká „normálně". Říká, že nosí,, tak většinou jenom rifle, dlouhý 

kalhoty, normálně triko a mikinu, takovou prostě, jakou mam... No tak prostě 

obyčejný". Nejčastěji nosí tmavší džíny a čerao-bílou pruhovanou mikinu s hvězdami, 

nebo oranžovou „klokánku". Toto oblečení mívá na sobě opravdu velmi často. Ve třídě 

patří mezi ty, co se oblékají nevýrazně. Často prý nakupuje ve Swissu (což je 

skateshop). Nevšimla jsem si, co by odtud mohla mít, i když asi vlastně trička, to 

poznamenala sama: „ no jedno triko Horsefeathers mam, takový delší s krátkým 

rukávem, černý". Oblečení si chodí nakupovat sama, nebo s kamarády, o výběru se radí 

s Katkou ze třídy (ta se obléká hůře). 

Zájmy, hudba 

Svůj volný čas tráví převážně u počítače, „Píšu si s kámošema a tak, mám blog. 

Nebo si teď i zjišťuju teď něco o středních školách. " Žádné jiné zájmy neuvedla. 

Čte časopisy Cosmo Girl, Yellow, Juice nebo Dívka, kde jí nejvíce zajímají 

témata „riizný, třeba láska, sex a tak. " 

Její oblíbené hudební styly jsou emo a hip hop, i když nejoblíbenější kapelou je 

u ní Simple Pian (pop-punková kapela, viz obrázek č. 21). Nemá ráda hudební styl 

punk. 

Obrázek č. 21 - kapela Siinple Pian 

Zdroj: http://fotogalerie.hudebniskupiny.cz/simple-plan_l 
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Přátelé 

Ve třídě patří Lucka mezi ty oblíbené. V lavici sedí nejčastěji s Katkou, po 

prázdninách také s Adélou, se kterou se také o přestávkách nejvíce baví. Dále se hodně 

baví s Míšou. Aleš a Honza ji občas na jaře provokovali, dělali si z ní srandu. Opravdu 

nemá ráda Báru a Denisu (kvůli zmiňovanému sporu o Honzu), tvoří dva znepřátelené 

tábory, které ovlivňují vztahy v celé třídě. 

4.7.5 Míša 

Rodinné zázemí 

Bydlí ve městě v panelákovém bytě s matkou a mladší jedenáctiletou sestrou. 

Neví, jaké zaměstnání její matka má, ví jen, že „pracuje v nějaké firmě". Se svými 

známkami patří do průměru třídy. 

Vzhled 

Míša je menší postavy. Má různobarevné vlasy (černé, blond, fialové a růžové 

barvy, střídá různé kombinace těchto barev) na ramena, nosí je rozpuštěné, občas v nich 

má sponku, ofinku na patku přes oko. Používá make-up, mívá silnou vrstvu řasenky a 

tmavé oční stíny. Nehty mívá nalakované černou barvou. 

Oblékání 

Obléká se „stylově", říká o sobě, že do stylu emo (viz obrázek č. 4). Na tomto 

stylu se jí líbí jak oblékání, tak hudba. „Já do toho nejdu pocitově, já se neřežu a tak. " 

Oblečení nosí hodně tmavé, většinou černé nebo šedivé. Nejčastěji nosí džíny a 

„klokánku". Často mívá extravagantní oblečení, např. přiléhavé džíny, přes ně velmi 

nepravidelně ustřihlé černé kalhoty hned pod zadkem, nebo má na kapsách u kalhot 

přidělané bílé a černé cvočky. Jako přívěšek na krk si třeba vezme cédéčko. Na podzim 

často nosila upnuté červené džíny. Ve třídě je hodnocena jako velmi dobře oblékaná, 

v pořadí hodnocení ob lékání je druhá, hned po „dandym" Alešovi. Pět bodů dostala od 

Adély, Aleše, Báry, Jirky a Katky. Nejvíce je u ní oceňováno to, že má svůj styl. Sama 

si myslí, že jí hodnotí jako dobře oblékanou. Nejčastěji nakupuje v Takku, oblečení si 

vybírá sama, s nikým se o tom neradí. 
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Zájmy, hudba 

Obrázek č. 22 - kapela Bring Me The Horizont 

Zdroj: http://fotogalerie.hudebniskupiny.cz/bring-me-the-horizon 

Ve svém volném čase je s kamarády, nebo u počítače, na Internetu chodí na 

různé diskuze. Občas si čte časopis Bravo, má tam ráda komiksy a plakáty. Ráda 

poslouchá hudbu, její oblíbené styly jsou screamo, metal a emo. Oblíbená hudební 

kapela je Alesana (post-hardcore, emo-screamo skupina) a Bring me the horizont (hrají 

deathcore; viz obrázek č. 22). Tyto kapely objevila sama. Obdivuje Olivera Sykese, 

zpěvák kapely Bring me the horizont. Líbí se jí jeho styl oblékání, „být jiná", inspiruje 

ji to. Nemá ráda hudební styl hip hop. Na žákovské knížce má napsáno Alex Evans a 

srdíčko (je to 181etý zpěvák, fotograf a model, představitel emo stylu, viz obrázek č. 

23). 
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Obrázek č. 2 3 - A l e x Evan 

Zdroj: http://www.flickr.eom/photos/25507208@N08/3072308549/ 

Přátelé 

V lavici seděla na jaře vždy s Denisou, se kterou se nejčastěji o přestávkách 

bavila. Dále trávila přestávky s Bárou nebo Katkou. Na podzim sedávala v lavici zase 

vždy s Alešem, se kterým trávila nejvíce přestávek. Dále se hodně bavila s Luckou a 

Katkou. Snaží se prý bavit se všemi. Ve třídě patří mezi oblíbené žáky, dostala 3 kladné 

body od Aleše, Katky a Lucky (jako jediná žádný záporný). 

4.7.6 Pepa 

Rodinné zázemí 

Bydlí na vesnici v rodinném domě s rodiči, babičkou, dědou, strýcem, tetou a 

s devíti sourozenci (pět bratrů, čtyři sestry, Pepa je z nich nejstarší). Matka je uklízečka, 

otec zedník. Se svými známkami patří do nadprůměru třídy, chtěl by jít studovat na 

nějakou střední školu, ale neví na jakou. 
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Vzhled 

Pepa je vysoký kluk s krátkými tmavšími vlasy. Chtěl by však mít vlasy delší, 

alespoň na ramena. Nosí stříbrný řetízek. Koktá. 

Oblékání 

Neobléká se v nějakém určitém stylu, patří do skupiny „normálních". Nejčastěji 

nosí tmavé džíny, trochu volnější, ale ne moc. Nosí mikiny, buď klasického střihu, nebo 

svoji jednu oblíbenou „klokánku", a to tmavých barev. Sklidil nejvíce negativních bodů 

za nejhůře oblékaného ve třídě, a to devět. „ Má všechno ze sekáče a od Číňanů." 

(Kryštof), „Pepa, ten to má takový divný." (Jirka), „Pepa, ten to má divný, není to 

tradiční." (Martin), „No Pepi, je to takový obyčejný." (Míša), „Je to takový moc 

vesnický, jednoduchý, takový." (Vojta). Uvědomuje si, že spolužáci na něj nějaké 

připomínky ohledně oblečení mají. Nicméně je pro něj důležité, jak vypadá, o módu se 

alespoň trošku zajímá, např. se mu z hlediska módy líbí Johnny Depp (u něj i sestřih 

vousů; viz obrázek č. 24) a Cameron Diaz (protože má pestré oblečení). 

Obrázek č. 24 - herec Johnny Depp 

Zdroj: http://fotogalerie.osobnosti.cz/johnny-depp.php 

Zájmy, hudba 

Jeho koníčkem je sport, hraje rád fotbal, volejbal, ping pong, kulečník. Ve svém 

volném čase chodí ven s kamarády, buď s Honzou ze třídy, nebo i s někým jiným. Rád 

poslouchá hudbu, nejčastěji rock a rap. Oblíbenou hudební kapelou je Red Hot Chili 

Peppers ( f u n k - r o c k o v á kapela s částečně rapovými prvky; viz obrázek č. 25). Také rád 
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hraje hry na počítači, nejlépe strategie. 

Obrázek č. 25 - kapela Red Hot Chili Peppers 

Zdroj : http://fotogalerie.hudebniskupiny.cz/red-hot-chili-peppers 1 

Přátelé 

V lavici sedí s Danem a také s ním tráví snad všechny přestávky, nejčastěji na 

chodbě, mimo třídu. Vojta: „No Dan a Pepa... jako že se stranějpryč. Nevim, nechápu 

to, to je takový divný. " Občas se k nim přidával Martin II., někdy i Marie. Uvedl, že se 

nejvíce baví s Danem, pak s Luckou, Káťou a Honzou, a dále s Markem a Bárou. Ve 

třídě není příliš oblíbený, kladný bod dostal jeden od Dana, jinak tři záporné (Aleš, 

Kryštof, Petr). 

4.7.7 Vojta 

Rodinné zázemí 

Bydlí na malé vesnici v rodinném domě s rodiči a dvěma mladšími bratry (jeden 

rok a dvanáct let). Otec je podnikatel v oblasti počítačů, matka na mateřské. Se 

známkami patří do nadprůměru třídy, chystá se na střední průmyslovou školu 

elektrotechnickou. 
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Vzhled 

Vojta je vyšší postavy, má krátké tmavší vlasy, nosí brýle. Na ruce nosí stříbrný 

prsten. Působí nevýrazně. 

Oblékání 

Neobléká se v nějakém určitém stylu, prý „normálně", zařadila jsem ho do 

skupiny , je mi to jedno". Nejčastěji nosí tmavé volné džínové kapsáče a hnědou 

mikinu „klokánku". Po Pepovi je druhý nejhůře oblíkaný ve třídě, obléká se špatně, 

dostal šest negativních bodů. Nejvíce je mu vytýkáno, že nosí pořád stejné oblečení. 

Denisa: „Je to takový moc usedlý, spíš takový starší. A nosí to každej den, už je to 

takový hrozně omletý." Sám si uvědomuje, že se jeho spolužákům jeho styl oblékání 

moc nelíbí a přiznává, že na to oblečení moc „není", nezajímá ho to. „Já mám radši 

elektroniku." Nejčastěji nakupuje s matkou v Takku, prý chodí i „občas teda 

k Číňanům ". Nemá rád módu, účes a vše, co je zvláštní, nebo moc vyniká. 

Zájmy, hudba 

Mezi jeho zájmy patří počítače, elektrotechnika, lego robot Next Mindstorms. 

Na Internetu si vyhledává informace týkající se techniky. Velmi rád poslouchá hudbu, 

prý má rád všechny styly kromě dechovky. Mezi oblíbené kapely patří Jethro Tull 

(rocková skupina; viz obrázek č. 26), Cechomor (hrající české, moravské a slovenské 

lidové písně), ty zná díky rodičům. Pravidelně odebírá časopis Abíčko. Nejvíce ho tam 

baví zajímavosti týkající se techniky a přírody. Občas také hraje počítačové hry, 

nejčastěji strategie nebo hry se závodními auty. Rád by také hrál střílečky, ale ty má od 

rodičů zakázané (jako jediný ze třídy se zmínil o tom, že mu rodiče něco zakazují, sám 

to komentuje tak, že je to „divný"). 
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Obrázek č. 26 - kapela Jethro Tull 

Zdroj: http://www.hudebniskupiny.cz/jethro-tull 

Přátelé 

V lavici sedí sám (nebo s Katkou) a sám také tráví dost přestávek, když už 

s někým komunikuje, tak spíše se svými spolužačkami, nejčastěji s Katkou, pak také s 

Luckou, občas i s Denisou. Jirka mu řekl „šprte". Ve třídě je spíše neoblíbený, 

uvědomuje si to. Dostal jeden negativní bod od Aleše, žádný pozitivní. Své postavení ve 

třídě komentuje slovy „No já sedím o přestávku támhle v lavici. Povídám s Káťou nebo 

Luckou... No nejsem ve třídě moc nejoblíbenější." 

4.8 Shrnutí 

Pro přehled uvádím tabulky č. 6 a 7, ve kterých jsou informace o všech žácích 

jedné deváté třídy. V tabulce č. 6 jsou deváťáci ze skupiny, kteří se oblékají 

„normálně", v tabulce č. 7 zase ti, co se oblékají „stylově", v „dívčím stylu", „je mi to 

jedno" a „dandy", neoblékají se tedy „normálně". 
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Tabulka č. 6 - shrnutí skupiny „normálních" 

Skupina „normálních" Bára Katka Lucka Petra Verča Dan Martin Pepa Petr 

Prospěch průměr průměr průměr podprůměr podprůměr průměr nadprůměr nadprůměr průměr 

Vzdělání rodičů oba SŠ oba SOU oba SOU oba SOU oba SOU SŠ + SOU oba SŠ oba SOU oba SOU 

Rodina složená složená úplná neúplná složená úplná úplná úplná úplná 

Oblíbenost nejoblíbenější neutrální oblíbená neutrální 
spíše 
neoblíbená 

nejméně 
oblíbený 

spíše 
oblíbený neoblíbený nejoblíbenější 

Hodnocení oblékání velmi dobře hůře nevýrazně nevýrazně hůře lépe nevýrazně nejhůře nevýrazně 

Výběr oblečení 
s rodiči 
i kamarády s kamarády s kamarády jen s rodiči jen s rodiči jen s rodiči s kamarády 

s rodiči 
i kamarády jen s rodiči 

Forma oblékání "normální" "normální" "normální" "normální" "normální" "normální" "normální" "normální" "normální" 

Zájmy 
čtení,malování, 
PC, chodit ven chodit ven PC 

čtení, malování, 
PC.TV.chodit ven 

čtení, TV 
chodit ven 

sport, 
hudba aktiv. 

sport, 
chodit ven 

sport, 
chodit ven 

sport, 
PC 

Časopisy 
Dívka 
Top dívka 

CosmoGirl,Juice 

Yellow, Dívka 
Bravo, Popcorn 
Bravo Girl 

Bravo, Popcorn 
Bravo Girl Level 

Hudební program 
MTv, Óčko 
náhodně 

Óčko 
náhodně 

Óčko 
náhodně 

Óčko 
DJ divák 

Óčko 
DJ divák 

MTv 
náhodně 

MTv 
náhodně 

Počítač Internet 
Internet 
chat, blog 

chat 
hry 

ICQ 
hry hry 

ICQ 
hry 

Hudební styl ano pop/disko mix 
emo 
hip hop mix pop/disko 

funky, hip hop 
pop/disko 

d'n'b 
freetekno 

rock 
hip hop rock 

Oblíbená kapela 
Rihanna 
Avril Lavigne Simple Plan Paramore US5 

Cardiac 
Narkotekk 

RedHot 
Chilli Pappers AC/DC 

Hudební styl ne dechovka country punk hip hop 
rock 
punk 

rock 
techno disko disko 



Tabulka č. 7 - shrnutí skupiny „nenormálních" 

Skupina 
„nenormálních" Aleš Adéla Míša Honza Jirka Kryštof Denisa Marek Vojta 

Prospěch průměr průměr průměr průměr průměr podprůměr nadprůměr průměr nadprůměr 

Vzdělání rodičů oba SOU SŠ + SOU oba SŠ oba SŠ oba SŠ oba SOU oba SOU oba SOU VŠ + SŠ 

Rodina složená úplná neúplná úplná úplná složená neúplná úplná úplná 

Oblíbenost neutrální nejoblíbenější oblíbená oblíbený oblíbený neutrální 
spíše 
oblíbená oblíbený 

spíše 
neoblíbený 

Hodnocení oblékání nejlépe 
velmi 
dobře 

velmi 
dobře lépe lépe 

velmi 
dobře lépe hůře špatně 

Výběr oblečení s kamarády 
s rodiči 
i kamarády sama s kamarády 

s rodiči 
i kamarády 

s rodiči 
i kamarády jen s rodiči jen s rodiči jen s rodiči 

Forma oblékání "dandy" "stylově" "stylově" "stylově" "stylově" "stylově" "dívčí" 
"je mi to 
jedno" 

"je mi to 
jedno" 

Zájmy 
oblékání,časopisy 

PC, nakupování 
kamarádi 
hudba pasiv. 

PC 
hudba pasiv. sport 

sport 
hudba aktiv. 

sport 
chodit ven 

kamarádi, čtení 
PC, sport, pes 

sport 
PC 

PC 
technika 

Časopisy Bravo 
Joy 
Cosmopolitan Bravo Bravo 

Bravo 
Bravo Girl 

Svět mobilů 
Abíčko 

Hudební program 
Óčko 
Hitparáda 

MTv, Óčko 
náhodně 

Óčko 
náhodně 

Óčko - DJ divák 
RGM space 

Óčko 
náhodně 

MTv, Óčko 
Jízda, DJ divák 

MTv, Óčko 
náhodně 

Počítač chat ICQ 
Internet 
chat 

hry 
chat hry 

hry, blog 
Intemer 

hry 
ICQ 

Internet 
hry 

Hudební styl ano mix 
Emo 
disko/pop 

eme, metal 
screamo 

hip hop 
disko/pop 

metal freetekno 
d'n'b 

pop 
rock mix mix 

Oblíbená kapela 
Hilary Duff 

Simple Pian 
Lady Gaga 
Bring Me The 
Horizon 

Alesana 
Bring Me The 
Horizon 

Simple Pian 
Linkin'Park,DJPixie Metallica 

Narkotek 
DJ Pixie Jonas Brothers 

Čechomor 
Jethro Tull 

Hudební styl ne 
hip hop 
country Pop 

pop 
hip hop dechovka disko 

rap, dechovka 
metal, country hip hop dechovka 



5. ZÁVĚR 

V této deváté třídě se objevilo pět různých forem oblékání: „normálně", „dívčí 

styl", , je mi to jedno", „stylově" a „dandy". 

Polovina deváťáků, jak chlapci, tak dívky, se oblékají „normálně". Oděvní styl 

„normálně" představuje jakýsi oděvní standard v této třídě, zároveň také dominantní 

kulturu. Dále jsou zde dvě dívky, oblékající se v „dívčím stylu", které si uvědomují 

svoji ženskost a promítají ji do vlastního odívání. Dva chlapci nemají žádný zájem být 

in (srov. s Levínskou, 2002). Většinou poslouchají mix všech stylů, pop/disko, 

popřípadě rock. Tyto tři oděvní formy jsou hodnoceny spolužáky různě, nikdo z nich 

však nepatří mezi ty nejlépe a velmi dobře oblékané (s výjimkou Báry, která však patří 

mezi ty nejoblíbenější ve třídě). 

Když pominu „dandyho" Aleše, o kterém se zmíním později, tak nejúspěšnější 

oblékání, které se líbí, ostatními je oceňováno, je „stylové". Emo Míša, skejťák Kryštof, 

pop-emo Adéla, metalák Jirka a hiphoper Honza patří mezi ty, co mají svůj styl, řadí se 

do nějaké subkultury a mezi ty, co se nejlépe oblékají. A čím více dodržují danou 

šablonu předepsanou určitou subkulturou, tím se jejich oblečení líbí více. Nejúspěšnější 

v dodržování formy je Míša, která je z nich také spolužáky nejlépe z hlediska oblékání 

hodnocena. Míša vytváří tu nejvěrohodnější kopii svých idolů, svých vzorů. Pokud její 

zevnějšek srovnám třeba se stoupenci emo stylu na obrázku č. 4, klidně by na tom 

obrázku mohla být také přímo vedle nich. Míša dokáže dokonale napodobovat i ty 

nejmenší detaily, rozlišuje co je a není podstatné, jde až o estetický cit ve vytváření 

svého zevnějšku. Dle Simmela (1997) je nápodoba psychologická tendence, která 

osvobozuje člověka od odpovědnosti a dává mu jistotu, že není osamocen. Míša tedy ve 

své třídě vyniká, zároveň však má ve svém odívání oporu ve svých vzorech. „Z faktu, 

že móda jako taková nemůže být všeobecně rozšířena, pramení pro jednotlivce 

uspokojení, že na něm přece jen představuje něco zvláštního a nápadného, přičemž se 

sám cítí vnitřně spjat nejen s určitým celkem, který dělá totéž, ale navíc s celkem, který 

usiluje o totéž. Proto bývá postoj, s nímž se módní člověk setkává ze strany ostatních, 

otevřeně blahosklonnou směsí schvalujícího souhlasu a závistí. Jako individuu se 

módnímu člověku závidí, jako představitel určitého typu se setkává se souhlasem" 

(ibid., s. 112). 

Mít svůj styl, být jiný a originální je již v tomto věku mnohem důležitější, než 

mít značkové oblečení. Mít oděv známé značky je velice důležité, prestižní, ale 
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v konečném výsledku to není to nejpodstatnější. Tím je právě mít cit sladit oblečení, 

vybrat si to správné a je jedno, jestli je to na tržišti, nebo ve značkovém obchodě. 

Hlavně mít originální zevnějšek. Možná i proto se každý z pěti „stylových" vydal jiným 

směrem. 

Super „stylový" v této třídě je „dandy" Aleš. Nyní nemyslím pod pojmem 

stylový to, že se obléká v určitém oděvním stylu inspirovaném jednou konkrétní 

subkulturou. Ale to, že „má svůj styl", je originální, ve třídě je jeho oblékání velice 

oceňováno. Nesmírně pečuje o svůj zevnějšek. V oblasti módy má ve třídě suverénně 

nejdůležitější slovo. Jeho názor má velikou váhu a ostatní se tím snaží řídit. Někomu 

dokonce pomůže vybrat oblečení, zajde sním do obchodu. Spolužáci velice oceňují 

jeho styl oblékání, oni by si ale netroufli se oblékat stejně. Hlavně by to asi ani 

nedokázali. Aleš vyniká ohromným estetickým citem, smyslem pro detail. Oblečení 

dokáže perfektně sladit, nepotřebuje k tomu ani vyloženě značkové oblečení, i když na 

tržnici nenakupuje. Přiznává, že se řídí nejnovějšími módními trendy, a že „když něco 

jede, tak se do toho snaží zapadnout", snaží se oblékat stylově. Znamená to, že i on se 

v oblasti módy řídí principem nápodoby. Vytváří ovšem velice osobitý zevnějšek. 

Vidím zde podobu se Simmelovým „švihákem". „U šviháka jdoucího s módou jsou její 

společenské požadavky vystupňovány do takové míry, že budí v plné míře zdání něčeho 

individualistického a jedinečného. Pro šviháka je příznačné, že módní tendenci přepíná 

nad obvykle zachovávanou míru" (Simmel, 1997, s. 113). „Švihák jde před ostatními -

ale přesně jejich cestou" (ibid., s. 114). Na rozdíl od skupiny „stylových", nepatří Aleš 

mezi zrovna ty oblíbené ve třídě. Dostal dva kladné body od dívek Lucky a Míši, dva 

negativní od Martina a Vojty. Ve třídě se baví jen s dívkami, s chlapci ne, ty mají na něj 

narážky a drží si odstup. Narážky se týkají např. toho, že má rád růžovou barvu. Jaká je 

sexuální orientace Aleše, to nevím, ale spolužáci asi tuší, jak to s ní je. Proto ho, na 

rozdíl od spolužaček, odmítají. Pro jeho homosexuální orientaci hovoří nejen jeho 

odmítání spolužáky, jejich narážky, ale i jeho chůze, hlas i zájmy {„oblíkání, 

nakupování, chatování, nakupování časopisů a čtení časopisů "), nakonec i oděvní styl. 

Spousty „dandyů" bylo homosexuálních (Elton John i Andy Warhol, viz obrázky č. 15 a 

16, také Oscar Wilde). 

Je zajímavé, že nejrozšířenějším oblečením u deváťáků je rozhodně mikina 

„klokanka", každý a l e s p o ň jednu má, chlapci i dívky. Jde o oděvní prvek pocházející ze 

stylu skate, stejně tak jako široké kalhoty či „kapsáče" u chlapců, které se také často ve 

třídě objevují. Občas se objevila také třeba lebka na pásku, která zase pochází z ema. 
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Neznamená to však, že všichni ve třídě jsou skejťáci či emáci. Některé prvky oděvu 

jsou brané jako běžné a nemusí (ale mohou) signalizovat vztah k dané subkultuře. Ze 

subkulturních prvků se mohou stát prvky kultury dominantní (srov. s Kaščákem 2007). 

Jde o dvojí pohyb začlenění a odporu (Fiske 2001, s. 4), kdy průmysl zahrne odporující 

produkt, tedy třeba oděvní prvek určité subkultury, do své produkce a učiní z něj prvek 

zcela běžný, který , je in". 

Nyní musím upozornit na souvislost toho, jak spolužáci hodnotí oblékání a to, 

koho mají, či nemají rádi. Mezi úspěšností či neúspěšností v oblékání a v oblíbenosti. 

Oblíbenost je vázána na důraz na solidaritu, jistotu pozitivního ladění a pozitivní 

akceptaci. Znamená to tedy kamarádské chování, dobrou schopnost komunikace, smysl 

pro humor, toleranci, pozitivní emoční ladění, otevřenost a ochotu pomáhat. 

V teoretické části také zaznělo, že přes oděv a celkový vzhled si dospívající budují 

vlastní výraz, individualitu, i kolektivní identitu. Tím, že si vytvoří svůj styl odívání, 

tím si tedy vytváří image, sebeobraz, jehož smyslem je komunikace s okolím. Vidím to 

tedy tak, že pokud má někdo dobrou schopnost komunikace se svým okolím, ovládá pro 

to vše potřebné, mj. i vytvoření zajímavého zevnějšku, který se ve skupině osvědčí a 

bude oceňován, což může zpětně přispět také k j e h o oblíbenosti. Toto mohou potvrdit i 

dvě výjimky, u kterých tato souvislost nebyla. Marek, je sice oblíbený, ale jeho oblečení 

je hodnoceno jako horší. Má sice tedy asi dobrý sociální cit, baví se „tak jako se 

všemi", zřejmě využívá mnohem více pozitivního emočního ladění, móda a odívání ho 

však vůbec nezajímá, patří do formy oblékání , j e mi to jedno". Naopak je tu „dandy" 

Aleš, který je nejlépe oblékaný ve třídě, v oblíbenosti je však neutrální. Na rozdíl od 

Marka má veliký cit pro módu a vše, co souvisí se zevnějškem, ve třídě si od něj však 

spolužáci drží odstup. Nemyslím si, že by Aleš nebyl komunikativní, spíše chlapci tuší 

jeho jinou sexuální orientaci, kterou odmítají. 

Oděv je automatickou reflexí sociální identifikace nebo subkulturní afiliace, 

díky němu můžeme poznat, zda se jedinec řadí do většinové, dominantní kultury, či je 

součástí některé subkultury, které produkují své módy a specifické zevnějšky. I v této 

třídě základní š k o l y jsme mohli vidět, že i zde je dominantní kultura („normální", ale i 

„dívčí styl" a „je mi to jedno"), zároveň zástupci určitých subkultur („styloví"). Pro 

jejich příslušenství k dané subkultuře hovoří nejen to, že se k ní sami hlásí, ale i oděv, 

celkový zevnějšek, u většiny také hudba, „idolové", zájmy. 
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6. SUMMARY 

The subject matter of this diploma thesis is subculturals in eighth and ninth class 

of primary school and their attire general drifts. It undertakes also evaluate influence of 

subculturals on a group dynamism. Basis are my visits of one's class of primary school 

in second half of eighth class plus first half of ninth class. In this class I spent mostly 4 

o'clock weekly. For my research I chose a city in the northern part of the Czech republic 

with approximately 25 thousands inhabitants. My selected school is situated in the 

nearly of a city centre and i is attended 400 students. 

This diploma thesis is introduced by a theoretic outline opening foreshadowed 

problems. It follows characteristics of pupils in eighth and ninth class, 13 - year - old as 

far as 15 - year - old adolescents, what does it look like at this time their physical 

development, development of primary objective ability, skills and interests, cognitive 

development, emotive development and socialization as well as development of 

identity. I also put my mind to how funkcion such peer group, further what is that 

subculture plus what subcultures are represented in this classroom (concretely metal, 

emo, skateboarders, dance music - techno, drum'n'bass, freetechno, further hip - hop 

and dandyism). Of course I've also follow fashion plus clothing. 

A theoretical introduction is followed by a practical part based on qualitative 

data processing basicaly coming from two different sources. One is field diary, where I 

was recorded his perceptions from my visits of this class. Second important source there 

are talks before termination of my class visitations. I led talks with everyone pupil. All 

the talks are relating dressing, dress accessories, interests, music, relations in class. The 

main goal of this analytical part is orientate oneself in sence of fashion by the pupils in 

higher classes of primary school, what fashion stand for them, how do they arrange to 

fashion and what is the context with relationships in their class, hobbies, music and so 

on. If there are some subcultures it this class and what have they impact on clothing. 

At the beginning of practical part I introduced the whole class, what have pupils 

of ninth class academic achievement and family relations. Further I put my mind to that, 

what pupils are favourite, and what on the contrary are not in favour, what pupils are 

dressed well or bad in the eye of their schoolmates. I 've try to find out interconnections 

among these varied categories. Next part is description of relationships in class. In my 

work we will also find description of forms of clothing wearing in this class. 
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The most numerous group is „normally" clothing group, which represents a sort 

of standard both boys and girls (we can label it like dominant culture). There are four 

next groups clothing in „abnormal" style. First is a group of two girls, clothing in „girl's 

style", further group of two boys demarcating style „it doesn't matter to me". Then there 

is a group of five pupils of ninth class, they putting on „stylishly". Each of them found 

one of the concrete subculture, according to which he rules his dressing habits. That is 

emo Míša, skateboarder Kryštof, pop-emo Adéla, heavy metal Jirka and hiphoper 

Honza. The more they approximates pattern of what would have had look (e.g. how 

would had well look such emogirl), all the more are assesseds by schoolmates like well 

clothe. Then there is a „dandy" Aleš yet, what is completely different. He takes care 

about his face unbelievably and forms his original image. Further in my work I deal 

with by what pupils of ninth class interested, what do they do in their free time, what 

kind of music do they listen to. All of it I try to organize and look for mutual relations. 

At the end of practical part we will find medallions, in which I present 

individual representative of different form of clothing, so „dandy" Aleš, „stylish" 

Kraštof and „stylish" Míša, Denisa in „girl's style", „normal" Pepa and „normal" Lucka, 

and also „it doesn't matter to me" Vojta. 
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8. PŘÍLOHY 

8.1 Seznam pokládaných otázek 

1. okruh otázek - styl oblékání 
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Co by sis naopak nikdy na sebe neoblékl? 

Myslíš si, že se tvým spolužákům libí, jak chodíš oblečený? 

Je pro tebe důležité, jako vypadáš, jak se oblékáš? 
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2. okruh otázek - výběr oblečení 

Kde si nejčastěji kupuješ oblečení? 
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zpěváků? 
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Inspiruje tě to nějak? 
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Kdo se podle tvého názoru ve třídě nejlépe obléká? 

A kdo nejhůře? 

Proč? 

Chtěl bys mít nějaké oblečení někoho ze třídy? 
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Jaký účes bys opravdu nechtěl nosit? 

Nosíš nějaké šperky nebo ozdoby, doplňky? 

Jaké se ti nejvíce líbí? 

Jaké by sis na sebe nikdy nevzal? 
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7. okruh otázek - zájmy, volný čas 

Co děláš ve svém volném čase? 

Máš nějaké koníčky, něco, čemu se rád věnuješ? 

Co tě baví? 

Jak dlouho se tím zabýváš? 

Kdo tě k tomu přivedl, nebo jak jsi to objevil? 

8. okruh otázek - hudba 

Posloucháš rád hudbu? 

Preferuješ nějaký hudební styl? 

Máš oblíbenou hudební skupinu, zpěváka? 

Jak dlouho posloucháš takovou hudbu? 

Kdo tě k tomu přivedl, nebo jak jsi to objevil? 

Je nějaký hudební styl, který nemáš rád, nebo ti vyloženě vadí? 

Co se asi tak nejvíc poslouchá za hudbu mezi spolužáky? 

Líbí se ti to? 

9. okruh otázek - časopisy 

Kupuješ si nějaké časopisy? 

Máš nějaký oblíbený časopis? 

Podle čeho si vybíráš časopisy? 

Co tě tam nejvíce zajímá nebo baví? 

Co si tam přečteš jako první? 

10. okruh otázek - počítačové hry 

Hraješ rád hry, ať už na počítači nebo v telefonu? Kde raději? 

Jaký druh her hraješ nejvíce? 

Jaká je tvoje nejoblíbenější hra? 

11. okruh otázek - televize 

Sleduješ rád nějaké filmy nebo seriály? 

Všímáš si, jak jsou herci oblečení? 

Inspiruje tě to nějak? 

Sleduješ nějaké hudební programy? 
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Jaký je tvůj oblíbený hudební pořad? 

Všímáš si, jak jsou zpěváci ve videoklipech oblečení? 

Inspiruje tě to nějak? 

12. okruh otázek - vztahy ve třídě 

S kým se ve třídě nejvíce bavíš? 

Proč? Jaký je? 

Jak dlouho se s ním bavíš? 

Je tu naopak někdo, s kým se raději nebavíš nebo ho nemáš rád? 

Z jakých důvodů? 

Myslíš si, že vaše třída funguje dobře, že je to dobrý kolektiv? 

Jak dlouho to u vás takhle ve třídě funguje? 

8.2 Přepisy rozhovorů 

8.2.1 Aleš 

Jak se oblékáš? Jak bys popsal svůj styl oblékání? 

Od barbie do ema. Takže světlý a tmavý oblečení. No každej tejden jinej. Stylově. Teď 

na zimu nosím ty roztáhlý kalhoty, když je léto, tak nosím spíš ty bílý, ty světlý, dost 

sportovní. Prostě střídám. Když něco jede, tak se do toho snažím zapadnout. 

A teď je to co? 

No právě teď už ne. Až bude zase léto, tak zase do nějakýho. To budou zas ty nákupy a 

takový. 

Jaké je tvé nejlepší oblečení, které máš? 

Uplý. Bílý rifle, uplý triko. 

Kdyby ses nemusel na nikoho ohlížet a měl dostatek peněz, co by sis koupil na sebe? 

Asi uplý no. Kalhoty, tak různě, hlavně spíš ty kalhoty, protože jsem ujetej na kalhoty. 

Co by sis naopak nikdy na sebe neoblékl? 

Tak mě se líbí všechno, takže jako.. . mě nic nevadí. Nátělník! Nátělník bych si na sebe 
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nevzal. 

A proč? 

To je jako hadr bych na sobě měl. Mám jeden nátělník a ten je na tělo, takže mi to jako 

nějak nevadí. Ale už ho nenosím, je to nátělník prostě, vůbec. 

Myslíš si, že se tvým spolužákům libí, jak chodíš oblečený? 

Jo. 

Proč si to myslíš, máš nějaké odezvy? 

Tak třeba řeknu, že jdu na nákupy, a oni řeknou, je já jdu s tebou. A já proč, a oni no 

protože si umíš vybírat. A třeba vždycky vyberu i jim. 

Je pro tebe důležité, jako vypadáš, jak se oblékáš? 

Jo. 

Jak dlouho to řešíš? 

Jak dlouho? Asi dva roky. 

Uvědomuješ si, co tě k tomu vedlo? 

Kamarádi. No. Ze začátku jsem nosil divný oblečení, ne? Prostě mi začali i nějak říkat, 

a jako to bylo i socka a takový, ne? No a prostě mě to už dostalo, tak jsem přešel na to 

oblečení. 

Jak divný bylo to oblečení? 

No takový, nebylo podle nich módní. 

Kde si nejčastěji kupuješ oblečení? 

V Praze, v Šestce. V New Yorkeru. 

Vybíráš si oblečení sám? Nebo s někým? 

Sám. 

Radíš se s někým o tom oblečení, jaké si koupit? S rodiči nebo s kamarády? 

82 



S rodičema spíš ne, spíš s kamarády. S určitou kamarádkou. 

A ta je ze třídy? 

Vedle z áčka. S Martinou. 

Zakazují ti něco nosit? 

Účesy třeba, nebo taky někdy oblečení. 

A co říkají? 

No třeba že vypadám jako degeš, a takový. Že si dělám co chci, třeba svlasama. 

S oblečením... to mámě tolik nevadí, to spíš tátovi. 

Ohlížíš se na to, nebo to nerespektuješ? 

V e z m u s i co chci , pro tože oni mi do toho n e b u d o u mluv i t . 

Nakupuješ rád oblečení? 

N o . 

Vybíráš dlouho, než si něco koupíš? 

Jo, třeba hodinu, dvě. To si vyzkouším skoro celý krám. 

Kdo se ve tvém okolí podle tebe nejlépe obléká? 

Z áčka, Martina, a pak taky Míša. 

Co nosí? Co se ti na tom líbí? 

No mají svůj určitý styl, kterýho se drží a nenechaj si do toho kecat. Toho si docela dost 

dostatečně vážím. 

A která osobnost se podle tebe nejlépe obléká? 

Hilary Duff. 

Sleduješ oblékání u osobností? 

Jo. 
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Ovlivňuje tě to nějak? 

No, podle nich třeba no. Třeba jak jsou ostříhaný, tak se taky nechám tak ostříhat, 

nechají si to víc narůst, tak já si to taky nechám narůst. 

Kdo se podle tvého názoru ve třídě nejlépe obléká? 

Já. No a pak ještě ta Míša, a Adéla. Ta třeba nosí úplně něco jinačího, ale má taky svůj 

styl určitej. 

A kdo nejhůře? 

Tam jich je hodně. Protože oni nosej stejný oblečení, je to propocený, nestaraj se o sebe, 

vůbec nic, to je prostě humus. A když to tak vezmu, tak Vojta. Ten nosí ty kraťasy furt, 

prostě strašný. A pak za nim hned Pepa. 

Chtěl bys mít oblečení někoho ze třídy? 

No, Míši červený rifle na tělo. 

Jsi spokojený se svým účesem? 

Ne. 

Proč? 

Protože trávím třeba jenom dvě hodiny před zrcadlem jenom s vlasama. Vyžehlit... a 

pak vyjdu ven a hned se to zkudrnatí, takže jako strašný. 

Chtěl bys nějaký jiný? 

Jo. 

Jaký? 

Dlouhý rovný. Protože krátký se mi nelíbej. To je takový jako že se o to nemusíš už 

skoro vůbec starat. Delší mi přijdou takový lepší. Třeba jenom k ramenům... a hlavně 

ofínu. 

Jaký účes bys opravdu nechtěl nosit? 

Z dětství... jsem pořád nosil ježka nakrátko. To už bych v životě nechtěl mít. 
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A co se ti na tom nelíbilo? 

Jak pro chudý děti. Prostě takový obyčejný. Nic se s tím nedalo dělat, gelovat to 

vůbec nešlo. Nechtěl bych to. Nebo jak mají takovou tu plešku, to je taky strašný, 

vůbec o to nepečujou. 

Takže se ti na vlasech líbí, že se o ně můžeš starat? 

Jo. Že nemusíš nosit jenom určitej účes, že jich můžeš nosit víc. 

Nosíš nějaký šperky nebo ozdoby, doplňky? 

No, já jsem na ně ujetej. 

Jaké se ti nejvíce líbí? 

Náramky, prstýnky. 

Jaké by sis na sebe nikdy nevzal? 

Takový ty velký, třeba ty lebky, nebo ty kříže, to vůbec. Nebo takový ty jako krvavý, to 

jako taky vůbec. 

A proč? 

No to je strašný, no to by bylo, jako by tam šla kráva, ještě to cinká... 

Co děláš ve svém volném čase? Máš nějaké koníčky, něco, čemu se rád věnuješ? Co tě 

baví? 

Takže oblíkání, nakupování, chatování, nakupování časopisů a čtení časopisů... 

Jak často si kupuješ oblečení? 

No do 14 dnů aspoň něco. Třeba tričko, nebo jenom mikinu. Ale ne jenom pro sebe, ale 

i pro bližní, pro kamarády a tak. 

Chatuješ s někým ze třídy, nebo s kým? 

No s cizíma, z Internetu. 

Posloucháš rád hudba? 

Jo. 

skoro 

skoro 
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Preferuješ nějaký hudební styl? 

Mixuju to. Mě nezáleží jaká je to...no nesmí to být třeba country, nebo českej hip hop, 

to ne. Ale jinak všechno. Jako disko, pop, rock, metal. Nevadí mi to. 

Máš oblíbenou hudební skupinu, zpěváka? 

Hilary Duff, Simple Pian, Lindsay Lohan. 

Je nějaký hudební styl, který nemáš rád, nebo ti vyloženě vadí? 

No ten českej hip hop, country. 

Co se asi tak nejvíc poslouchá za hudbu mezi spolužáky? 

Hip hop. 

Líbí se ti to? 

Ne. Teda jako jo, dá se poslouchat, ale nesmí bejt v češtině, to mi je prostě špatně když 

to slyším. 

Kupuješ si nějaké časopisy? 

No, Bravo, to si kupuju asi 4 roky. 

Co tě tam nejvíce zajímá nebo baví? 

Skutečný příběhy, a pak po těch sexuálních stránkách. 

Je tam něco, co tě tam nebaví? 

Komiksy. 

Zajímají tě články o hudbě? 

Na konci ty písničky, co teď jako jsou, co teď lidi poslouchaj, tak ty. Tam jsou texty 

v angličtině a v češtině. 

Hraješ rád hry, ať už na počítači nebo v telefonu? 

Ne, vůbec. 

Sleduješ filmy, nebo seriály? 

Jo seriály, Simpsonovi, a pak takový ty romantický. Ale ty teď už moc nedávaj. A jako 
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filmy spíš horory a komedie. 

Sleduješ hudební kanály, nebo programy? 

Óčko. 

A máš nějaký program oblíbený na Očku? 

Hitparádu. 

Sleduješ ve videoklipech oblékání? 

Moc ne, jako někdy jo, ale moc ne. Oni to mají takový...nevím. Jejich styl se mi třeba 

nelíbí, co mají na sobě. Strašně namyšlený, oni jako já mam tady to... jako vůbec. 

S kým se ve třídě nejvíce bavíš? 

To je různý. U nás ve třídě je to na skupinky. Takže.. . jako teď se bavím hodně 

s Adélou, a s tou Míšou. Ale to je strašně viklavý. S Adélou se asi za chvíli přestanu 

bavit, protože se asi pohádáme. 

Proč? 

Protože vůči ní. Protože mi říkaj drbna a takový a věřej každýmu. Třeba já jsem se 

hodně kamarádil s Luckou a já jí něco řekl, ona to měsíc vydržela a pak to někomu 

řekla. A když jsem jí říkal, ať se aspoň přízná, tak mi to zapřela do očí, jako že to není 

pravda. A jako řeklo mi to i víc dotyčných. 

A jaký holky jsou, Adéla s Míšou? Proč se s nimi nejvíc bavíš? 

Míša, tý se dá všecko říct, a jako ti pomůže. Jako když jsi v nějaký situaci, tak ona ti 

pomůže, jako uklidní tě, poradí ti. Adéla, to nevím, ta je takový na kamarády, na 

nakupování. 

Je tu naopak někdo, s kým se raději nebavíš nebo ho nemáš rád? 

Takže, Daniel, Pepa, Marek.. . Kryštof, Petr, Jirka... Maruška, Verča, Vojta... Martin. 

Jako já je nemám rád, ale taky některý třeba i oceňuju, ale nějaký třeba vůbec. 

Z jakých důvodů? 

Jsou to šprti, jsou namachrovaný. Myslej si, že jsou víc, než někdo jinej. Myslím že 
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jako nejsou... jsou úplně stejný jako já, jako jinačí děti. 

Myslíš si, že vaše třída funguje dobře, že je to dobrý kolektiv? 

Ne. 

Mluvil jsi o skupinkách ve vaší třídě, popsal bys mi je? 

Takže nejdřív to bylo jako kluci, hry. Pak jsem se bavil, šel jsem k holkám a pak kluci, 

ty byli úplně namyšlený, jenom o hrách se bavili. A my jsem jako tak, co jsme prožívali 

a takový ne. A pak se to nějak rozdělilo, že se přestali bavit, začali se vzájemně 

pomlouvat. Tak se rozdělila: Denisa, Bára, ty byly spolu. Já jsem byl s Luckou, Kačkou, 

Míšou a Adélou. No a kluci, zbytek byl neutrální. A pak se utvořila další skupinka, třetí, 

a tam byla Maruška, Danek, Pepa, a Verča a Petra, tyhle. A pak se k Báře a Denise 

připojil Jirka, Petr, Honza, protože spolu s Bárou začali chodit, pak se rozpadli, pak zase 

spolu, pak zase ne, pak už jsou jen kamarádi. A já jsem z tý skupinky od Lucky odešel a 

byl jsem jako že neutrální a bavil se všema. 

Proč myslíš, že se to takhle rozdělilo? 

No je to taky kvůli mně. 

Jak bys to vysvětlil? 

No, něco se o mě říkalo, nebo ještě říká. Tak jedna strana mě bránila, druhá ne. Pak to 

ustalo, pak se začali pomlouvat. A tak to takhle zůstalo. To je každejch 14 dní jinak. Ale 

poslední dobou je to takhle. A to když se bavíš s jednou skupinou, tak druhá vyzvídá, co 

ti říkali, když jim to neřekneš, tak jsou na tebe uražený. Tak je asi lepší se s nikým 

nebavit. 

8.2.2 Denisa 

Jak se oblékáš? Jak bys popsala svůj styl oblékání? 

No tak já nevím, já nemám nějaký vyhraněný styl. Oblíkám se spíš, co se líbí mě a 

v čem se cítím pohodlně. Abych se oblíkala podle poslední módy, to ne. Nejdřív jsem 

zkoušela... jako že se budu chvíli oblíkat jako emo, nebo jako barbie... ale to mi nějak 

nesedlo. V tomhle se cítím svá, nikoho nekopíruju, mám svůj styl jakoby. 

Jaké je tvé nejlepší oblečení, které máš? 
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Ježiš. To ani nevim. To nemám něco takovýho. 

Kdyby ses nemusela na nikoho ohlížet a měla dostatek peněz co by sis koupila na sebe ? 

Tak asi nějaký boty, hodně bot. Mě se líběj boty, tak asi tak. 

Máš nějakou konkrétní představu? 

To asi ne, nevim. 

Co by sis naopak nikdy na sebe neoblékla? 

No asi takový ty krátký minisukýnky. To moc nemusím. Nebo takový ty krátký trička, 

jak ty holky nosej s pupkem až, tak to taky ne. Odpuzuje mě to, nemám to ráda. Ani se 

to ke mně nehodí. 

Myslíš si, že se tvým spolužákům libí, jak chodíš oblečená? 

Jak komu, no. 

Máš nějaký odezvy ve třídě? 

Někdy. No většinou od toho Aleše no, že mě komentuje. 

A od něj máš jaký odezvy? 

No třeba že je to strašný, nebo že se mu to líbí a kde jsem to koupila, takže mě někdy 

kritizuje, někdy mě pochválí. 

Je pro tebe důležité, jako vypadáš, jak se oblékáš? 

No. Tak když jsem holka, tak jo. Jak kdy teda. Když jsem doma, tak mi to nevadí, nebo 

když jdu s košem, tak mi to taky nevadí. Ale když jdu někam ven takhle, tak většinou 

jo. 

Kde si nejčastěji kupuješ oblečení? 

Tak různě tady, ale ne že bych chodila do jednoho, to ne. Většinou u těch čongolíků, 

takový nějaký ty značky... zas nemusím chodit ve značkovým, to pro mě není důležitý 

Vybíráš si oblečení sama? Nebo s někým? 

Někdy jdu teda i s mámou, ta mi třeba poradí, co by mi slušelo, většinou se mi to líbí, 
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někdy se mi to nelíbí. Většinou si vyberu sama. 

Zakazují ti něco nosit? 

V tomhle mám volno. 

Radíš se s kamarádkami o oblečení, co si máš koupit? 

Asi ne. 

Nakupuješ ráda oblečení? 

Nakupuju, no. 

Vybíráš dlouho, než si něco koupíš? 

Jak kdy no, někdy to trvá třeba hodně dlouho, a někdy to vezmu do ruky a jdu. 

Kdo se ve tvém okolí podle tebe nejlépe obléká? 

Tak to záleží, jak kdy no. Na každým se mi líbí něco. To je těžký no. Já nevím, třeba 

Bára jak chodí oblíkaná, má takovej svůj styl. Takovej pohodovej, moderní, stylovej. 

Tak to je docela hezký. Aleš, občas teda taky přestřelí, ale většinou to má dobrý. 

Jaká známá osobnost se dle tvého názoru nejlépe obléká? 

No tak to jsou skoro všechny celebrity. Oni maj hodně dobrý oblečení. Ono jich je 

hodně. Co nosej, kdybych měla možnost si to koupit, tak to beru hned všema deseti. 

Inspiruješ se v oblíkám těmi osobnostmi? 

Ale jo, občas něco zkusím. 

Kdo nejhůře se podle tebe obléká u vás ve třídě? 

Tak třeba Vojta se mi nelíbí, jak se oblíká. 

Proč? 

Je to takový moc usedlý, spíš takový starší. A nosí to každej den, už je to takový hrozně 

omletý. No a ještě možná Katka. Já jsem jí v tomhle oblečení poznala a už se známe 

z 5.třídy... takže už je to takový.... 
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Chtěla bys mít oblečení někoho ze třídy? 

Jo, to určitě. Třeba Báry se mi líběj šedý kalhoty, ty bych taky brala. 

Jsi spokojená se svým účesem? 

Jak kdy no, podle toho jak se vyspím. Když mi to všude odstává, tak moc ne no, nevím 

co s tím dělat. 

Chtěla bys nějaký jiný? 

Chci si to nechat dorůst dlouhý a pak to nějak sestříhat, jenže mi to roste docela pomalu. 

Jaký účes bys opravdu nechtěla nosit? 

Úplně na krátko. 

Nosíš nějaký šperky nebo ozdoby, doplňky? 

Nosím něco na krk, nebo tak, taky podle nálady. 

Jaké se ti nejvíce líbí? 

Mám takový perličky, ty mám ráda, to se dá vzít ke všemu. 

Jaké by sis na sebe nikdy nevzala? 
Takový ty přehnaný na krk, jak je tam toho hodně moc, je to moc přeplácaný, zbytečně. 

Co děláš ve svém volném čase? Máš nějaké koníčky, něco, čemu se ráda věnuješ? Co tě 

baví? 

Tak ráda trávím čas se svými kamarády, na počítači, ráda čtu, můj pes je můj koníček, 

občas sportuju, to teda flákám, ale občas. 

Jaký sport? 

No chodím cvičit, dřív jsem dělala aerobic, občas si zaběhám. 

A co děláš na tom počítači? 

Jsem na Internetu většinou, vytvářím webový stránky, to mě baví, to je vlastně můj 

největší koníček. Vlastně si u toho i odpočinu, přijdu na jiný myšlenky, odtáhnu od toho 

reálnýho světa, prostě jsem v něčem jiným. 
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Říkala jsi, že chodíš ven s kamarádama, ty jsou ze třídy? 

No jsou ze třídy. Bára a Petr. Taková trojka jsme. 

Posloucháš ráda hudbu? 

Bez ní to snad už ani nejde. 

Preferuješ nějaký hudební styl? 

To je snad od každého něco. Prostě si mi třeba nějaký styl nelíbí, a pak uslyším nějakou 

písničku, která se mi líbí a tak ji poslouchám. To je různý. 

Máš oblíbenou hudební skupinu, zpěváka? 

No tak poslední dobou se mi líbí Jonas Brothers. Mají příjemnou muziku a dobře se to 

poslouchá. No jinak takovej ten pop, rock, to můžu, to se mi líbí. 

Jak dlouho posloucháš tento styl? 

To poslouchám od jak živa, to se mi líbí. 

A k té kapele, jak si se dostala? 

No narazila jsem na ni náhodou na Internetu a zalíbili se mi. Tak jsem si začala stahovat 

písničky a shánět informace a tak. 

A líbí se ti i ten image, jaký kolem sebe vytváří? 

No. Oni nechoděj nějak přehnaně. Vezmou si třeba i nějaký úzký kalhoty a košile, a mě 

se líbí že jim to sluší no. Mě se líbí hudba i ta image. Nestalo se mi ještě, že bych 

poslouchala někoho, a on se mi nelíbil, to mě taky tak trochu odpuzuje no. Jsem asi teď 

v takovým věku, kdy nejdřív to image, a pak... 

Je nějaký hudební styl, který nemáš ráda, nebo ti vyloženě vadí? 

No asi takovej ten tvrdej rap, metal. Nebo country, dechovky, to nemusím. 

Co se asi tak nejvíc poslouchá za hudbu mezi spolužáky? 

Poslední dobou ten popík, disko. Taková ta moderní hudba, co se hodně hraje a tak. 

Vždycky přijde někdo s nějakou novinkou, tak se to chvíli poslouchá, a pak se to 

ohraje... 
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Líbí se ti to? 

Ale jo. . . 

Kupuješ si nějaké časopisy? 

Kupuju si pravidelně Bravo už asi 3 roky, občas Bravo girl, baví mě to si to číst no. 

Co tě tam nejvíce zajímá nebo baví? 

Tak si čtu o těch celebritách, nevím no, baví mě to číst... třeba si to všechno přečtu 

hned ve škole jak si to koupím, a doma už nemám co číst. 

Co si naopak nepřečteš, je tam něco, co tě nebaví? 

Tak třeba poslední dobou tam byli dvě stránky o nějakých českých fotbalistech, tak to 

mě nebaví, to jsem nečetla. 

Hraješ rád hry, ať už na počítači nebo v telefonu? 

V telefonu moc ne. Ale na počítači si občas nějakou zahraju. Někdy se nudím, tak si 

nějakou pustím. 

Jaký druh her hraješ nejvíce? 

Takový ty strategický, nebo Simpsons. 

Sleduješ jilmy, nebo seriály? 

No seriály, takový ty český. Filmy mám ráda komedie romantický, drama, horory mám 

ráda. 

Všímáš si na hercích oblečení? 

Jo taky. 

A inspiruje tě to? 

No tak si řeknu že mu to sluší, nebo nesluší, že to byl dobrej výběr, nebo ne. 

Sleduješ nějaké hudební programy? 
No občas kouknu třeba na Mtv, na Očko. Třeba to jenom poslouchám. 
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Máš na Očku nějaký oblíbený pořad? 

Tak většinou ta Jízda, nebo Dj divák. 

S kým se ve třídě nejvíce bavíš? 

S Bárou a Petrem. Ale tak jako taková ta skupina kluků no, s těma si asi nejvíc 

rozumím. Tamta zadní část u dveří, to nic moc, tam jsme trochu rozhádaný. Vlastně 

všechno vzniklo kvůli jednomu klukovi. 

Co se stalo? 

No kvůli Honzovi. Chtěla ho Bára i Lucka. Bára s ním začala chodit, kvůli tomu se s ní 

Lucka přestala bavit a už to začala no. A už je to vlastně od začátku devítky. 

Jaký jsou ty dva lidi, co se s nimi nejvíc bavíš? 

Prostě si s nima nejvíc rozumím, je to moje krevní skupina. Sranda je s nima. Vím, že se 

jim můžu svěřit a že to prostě nikomu neřeknou, že jsou takový férový. 

Je tu naopak někdo, s kým se raději nebavíš nebo ho nemáš ráda? 

Asi Maruška. Já nevím, neříkám teda že jsem rasista, ale nemusím teda Romy. To se 

musím teda přiznat. Kdyby tam nebyli, tak je to taky o něčem jiným. Když tam není, tak 

je tam větší pohoda. No a pak ten koutek vzadu, no. Jsou takový... když třeba teď 

nebyla Bára, tak se chovaj úplně jinak. Když tam je, tak prostě tam seděj na židlích a 

mlčej a... když tam není, tak už jsou víc slyšet a víc se projevujou... 

Myslíš si, že vaše třída funguje dobře, že je to dobrý kolektiv? 

Ne, vůbec. Tam jsou tábory, to je už od první třídy ale. My jsem nikdy nedrželi zajeden 

provaz, nikdy. To mě docela mrzí tohleto. Už se docela těším na střední, že si myslím, 

že to tam bude jiný, jedna velká parta a už ne tohle. 

Takže jste takový rozskupinkovaný? 

No. 

A mohla bys mi ty skupinky popsat? 

No já nevím, tak třeba naše parta se pořád smějeme, děláme nějaký kravinky, prostě si 

užíváme. Ta druhá parta tam sedí a baví se o učení... hrozně pomlouvaj. A pak je ještě 
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taková ta parta, která nepatří k nikomu. Tam je Maruška, Danek, Verča, Pepa, no, Petra. 

Jenže ta se nebaví s nikým no, ta sedí. Ta se baví jenom na icq. Mě jako napsala, 

normálně jsme si pokecali, ale ve třídě to nejde, já nevím proč to v tý třídě nejde. 

A funguje to u vás takhle už dlouho? 

No už od začátku devítky. V osmičce jsem se bavila ještě s tou zadní skupinou a to bylo 

vlastně tím, že ta Lucka zjistila, že já Honzu nechci, tak se se mnou začala bavit 

najednou. No a tak nějak po těch prázdninách to nějak vyprchalo a jsme takhle 

rozdělený. 

8.2.3 Kryštof 

Jak se oblékáš? Jak bys popsal svůj styl oblékání? 

Takovej skate. 

Proč zrovna skate? 

Když jsem byl malej, tak jsem jezdil na skatu. A tak jsem objevil tady skateshop, líbilo 

se mi tam to oblečení. 

Teď už nejezdíš? 

Ne. 

Jaké je tvé nejlepší oblečení, které máš? 

Asi zimní bunda, taková černá, Horsefeathers. 

Kdyby ses nemusel na nikoho ohlížet a měl dostatek peněz, co by sis koupil na sebe? 

To nevím. 

Co by sis nikdy na sebe neoblékl? 

Co nosej třeba punkeři, nebo emáci. 

Myslíš si, že se tvým spolužákům libí, jak chodíš oblečený? 

Hni mm. 

Proč myslíš? 
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Všichni říkaj, že se oblíkám nejlíp ze třídy. 

Je pro tebe důležité, jako vypadáš, jak se oblékáš? 

Jo. 

Od kdy tě to začalo zajímat? 

Co jsem měl holku, to je tak rok, dva maximálně. 

Kde si nejčastěji kupuješ oblečení? 

Ve skate shopech. Nejčastěji Hosfeathers, Once, a tak. 

Vybíráš si oblečení sám? Nebo s někým? 

Já chodím nakupovat vždycky s mámou. 

Radí ti rodiče, co si máš koupit? 

No občas se radím s rodičema a ještě s holkou. 

A ta je ze třídy? 

Ne, t a j e z jiný školy. 

Zakazují ti rodiče něco nosit? 

Ne. 

Nakupuješ rád oblečení? 

Ne. 

Vybíráš dlouho, než si něco koupíš? 

Ani ne, já se spíš kouknu na Internet, a když se mi něco líbí, tak jedu třeba do Prahy a 

tam si to koupím. 

Kdo se ve tvém okolí podle tebe nejlépe obléká? 

No asi Kuba a Kamil, to jsou kámoši. 

Co nosí? 
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Stejnej styl jak já. 

Kdo se podle tvého názoru ve třídě nejlépe obléká? 

Jirka, nebo Aleš. 

Co se ti na tom líbí? 

Je to značkový, a hezký. 

A kdo nejhůře se u vás ve třídě obléká? 

Pepa. 

Proč? 

Má všechno ze sekáče a od Číňanů. 

Jaká osobnost se podle tebe nejlépe obléká? 

Lil John, to je hip hopovej zpěvák. I když se mi ten hip hop už vůbec nelíbí, ale líbí se 

mi ten styl oblíkání. Sice se mi to líbí, ale nechtěl bych se tak oblíkat. 

Jsi spokojený se svým účesem? 

Ne. 

Chtěl bys nějaký jiný? 

Hmm. 

Jaký? 

Dready bych chtěl, tak na ramena. 

Proč bys chtěl takový účes? 

Nevím, je to dobrý když se třeba probudím, že se s tím už nemusí nic dělat, prostě to 

mam furt stejný. 

Jaký účes bys opravdu nechtěl nosit? 

To co má emo. Taková ta ofina přes oko, černý vlasy a tady to. 

97 



Kdo ze třídy má podle tebe nejhezčí vlasy? 

Asi taky ten Jirka. Ten má taky v pohodě vlasy. 

Nosíš nějaké šperky nebo ozdoby, doplňky? 

Ne. 

Co děláš ve svém volném čase? Máš nějaké koníčky, něco, čemu se rád věnuješ? Co tě 

baví? 

Hokej. 

Jak dlouho ho hraješ? 

Od dvou let. 

Co tě ještě baví? 

Už nic nemam, už chodím ven s kámošema. 

Ty jsou ze třídy? 
Ne, ze sídliště, znám je už od malička. 

Posloucháš rád hudbu? 

Jo. 

Preferuješ nějaký hudební styl? 

Drumce, systémy a tady to. 

Jak dlouho se ti tyhle styly líbí? 

5 let. 

Přivedl tě k tomu někdo, jak jsi to objevil? 

No, kámoš, když mě vzal na jednu akci, tam se mi to začalo líbit. Jeho znám už od 

maličku. 

Tyhle hudební styly, který máš rád, ovlivňují nějak tvé oblíkání, nebo zájmy? 

Ne, vůbec. 
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Máš oblíbenou hudební skupinu, zpěváka? 

Narkotek, Pixie. 

Je nějaký hudební styl, který nemáš rád, nebo ti vyloženě vadí? 

Metal, emo, punk. 

Co se ti na tom nelíbí? 

Nevím, je to takový moc uřvaný a nelíbí se mi to. 

Co se asi tak nejvíc poslouchá za hudbu mezi spolužáky? 

Takový to disko. 

Líbí se ti to? 

Ne. 

Kupuješ si nějaké časopisy? 

Ne. 

Hraješ rád hry, ať už na počítači nebo v telefonu? 

No, v počítači. 

Jaký druh her hraješ nejvíce? 

Střílečky. 

Jaká je tvoje nejoblíbenější hra? 

Call of Duty a Counter Strike. 

Jaké hry tě nebaví? 

Strategie. 

Sleduješ nějaké filmy nebo seriály? 

Spíš filmy. Nejradši horory, komedie a akční. 

Zajímá tě třeba, jak jsou v těch filmech oblečení herci? Sleduješ to? 
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Ne. 

Sleduješ nějaké hudební stanice nebo programy? 

Ne, to mě vůbec nezajímá. 

S kým se ve třídě nejvíce bavíš? 

S Jirkou, Petrem... a Markem. 

Proč? Jaký jsou? 

Jsou nejnormálnější z tý třídy. Nejvíc si s nima rozumím. 

Jak dlouho se s nimi bavíš, je to tak pořád, co spolu chodíte do třídy? 

No, Jirku znám od malička, naše rodiče se znají. A s nima se bavím tak od 4. třídy nebo 

od 5. 

Je tu naopak někdo, s kým se raději nebavíš nebo ho nemáš rád? 

Ten, Pepa, pak Verča, Daniel a tady ty. 

Z jakých důvodů? 

Jsou takový namachrovaný. 

Myslíš si, že vaše třída funguje dobře, že je to dobrý kolektiv? 

No, jakž takž, ale nedohodneme se, každej chce něco jinýho. 

Myslíš si, že vaše třída je rozdělena na určité skupinky lidí, kteří se spolu více baví a 

s ostatními zase moc ne? 

No. 

Můžeš mi to nějak popsat? 

Třeba já, Marek, Honza, pak Jirka, Petr, Bára, Denisa. S kterejma se nebavíme, to je 

Pepa, Danek, Maruška, Verča. 

Myslíš si že je to rozdělený takhle už dlouho? Nebo se to nějak mění? 

No když tu byl Vojta, tak ten všechno rozděloval, ale teď už je to v pohodě, teď už je to 
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stejný. Ten odešel v 5., nebo v 6. třídě. 

8.2.4 Lucka 

Jak se oblékáš? Jak bys popsala svůj styl oblékání? 

No tak většinou jenom rifle, dlouhý kalhoty, normálně triko a mikinu, takovou prostě, 

jakou mam. 

Máš vůbec nějaký vyhraněný styl oblékání, nebo je ti to jedno? 

No tak prostě obyčejný. 

Jaké je tvé nejlepší oblečení, které máš? 

Asi nějaký tričko... já nevim, no jedno triko horsefeathers mam, takový delší s krátkým 

rukávem, černý. 

Kdyby ses nemusela na nikoho ohlížet a měla dostatek peněz, co by sis koupila na sebe? 

To nevim. 

Co by sis naopak nikdy na sebe neoblékla? 

Sukni jakokoukoliv. To se prostě ke mně nehodí. 

Myslíš si, že se tvým spolužákům libí, jak chodíš oblečená? 

Nevim, jo myslim, že snad i jo. 

Proč si to myslíš? 

Protože on chodí i někdy se mnou Katka a Aleš vybírat oblečení 

něco řekne, tak to pak taky všichni říkaj. Když mi Aleš vybere 

pak pochvaluje. No, tak vlastně díky tomu Alešovi, no. 

Je pro tebe důležité, jako vypadáš, jak se oblékáš? 

Docela hodně. 

Od kdy tě to začalo zajímat? 

Tak minulej rok. Začal se mi líbit jeden spolužák. Tak od tý doby chodim skoro pozdě 

do školy, protože se třeba padesátkrát převlíknu. 

a Aleš prostě, ten když 

nějaký triko, tak mi to 
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Kde si nejčastěji kupuješ oblečení? 

Ve Swissu. 

Vybíráš si oblečení sama? 

Ano. 

Radíš se s někým o tom, co si koupit? 

Hmm. 

S kým? 

S kamarádkou, s Katkou ze třídy. 

Radí ti rodiče, co si máš koupit? 

No radí, ale já je nějak nevnímám, to je takový... 

Zakazují ti něco nosit? 

Ne. 

Nakupuješ ráda oblečení? 

Jo. 

Vybíráš dlouho, než si něco koupíš? 

No, hodně dlouho. 

Kdo se ve tvém okolí podle tebe nejlépe obléká? 

Aleš, ze třídy. 

Co nosí? Co se ti na tom líbí? 

On tak jako vždycky to oblečení dá dobře k sobě, že se to k sobě hodí. 

A jaká osobnost známá se podle tebe nejlépe obléká? 

Mary-Kate Olsen, ta se podle mě oblíká dobře, to je herečka, má dvojče, ještě ségru. 

A co nosí? 102 



No prostě nosí takový oblečení jakoby obyčejný, vždycky jenom triko, kalhoty a 

takový. 

A inspiruje tě to? 

Hmmm. 

Kdo se podle tvého názoru ve třídě nejhůře obléká? 

Katka. 

Proč? 

Ona má prostě takový divný oblečení, jako co se nosilo třeba před 5 lety, takový starý. 

Chtěla bys mít oblečení někoho ze třídy? 

Adéla má hezká trička. 

Jsi spokojená se svým účesem? 

Ne, nelíbí se mi to. Ale změnu neudělám, protože se j í trochu bojím. 

Chtěla bys nějaký jiný? 

Hmm. 

Jaký? 

No něco co má Míša, takový trochu podobný, jakoby do ema. 

Jaký účes bys opravdu nechtěla nosit? 

Culík. Já jsem ho dřív nosila a teď se mi to už nelíbí. 

Nosíš nějaký šperky nebo ozdoby, doplňky? 

Ne. 

Líbí se ti něco takového? 

Moc ne. 

Co děláš ve svém volném čase? Máš nějaké koníčky, něco, čemu se ráda věnuješ? Co tě 
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baví? 

No já jsem vlastně No já jsem vlastně pořád jenom na počítači. Píšu si s kámošema a 

tak, mám blog. Nebo si teď i zjišťuju teď něco o středních školách. 

Posloucháš ráda hudbu? 

Hmmm. 

Preferuješ nějaký hudební styl? 

Tak různý, třeba hip hop, emo a tady ty. 

Jak dlouho posloucháš tuhle hudbu? 

Asi tak dva roky. 

A jak ses k tomu dostala? 

No kámoška mi posílala různý odkazy na YouTube a tak. 

Máš oblíbenou hudební skupinu, zpěváka? 

Simple Pian. 

Je nějaký hudební styl, který nemáš ráda, nebo ti vyloženě vadí? 

Punk. 

Co se asi tak nejvíc poslouchá za hudbu mezi spolužáky? 

Pop a nebo emo, nebo hip hop. 

Líbí se ti to? 

Jo. 

Kupuješ si nějaké časopisy? 

No Cosmo Girl, Yellow, Juice nebo Dívka. 

Jak dlouho šije kupuješ? 

Asi tak 3 roky. 
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Podle čeho si vybíráš časopisy? 

Podle titulní stránky, co je tam za témata. 

A jaká témata jsou důležitá, aby sis ten časopis koupila? 

Tak různý, třeba láska, sex a tak. 

Co tě tam nejvíce zajímá nebo baví? Co si tam přečteš jako první? 

No tyhle rubriky. 

Co si naopak nepřečteš? 

No asi všechno si čtu. 

A čteš si články o hudebních kapelách? 

No tak to si vlastně ani tak moc nečtu. 

Hraješ ráda hry, ať už na počítači nebo v telefonu? 

Ani ne, maximálně Fifu nebo GTA, ale to tam má brácha. 

Sleduješ filmy, nebo seriály? 

Na seriály koukám, Ulice, Přátelé, Oškliváka Katka, Dr. House a tak. Filmy moc ne. 

Sleduješ ty herce, jak se oblíkají v těch seriálech? 

Ano. 

Inspiruješ se tím? 

Ne to ne, ale líbí se mi to. 

Sleduješ nějaký hudební programy? 

Óčko. Ale to zapínam jen tak občas, když mám čas. 

A ve videoklipech koukáš na oblečení? 

Hmmm. 

S kým se ve třídě nejvíce bavíš? 
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S Alešem, s Adélou, Katkou, Míšou, Honzou a tak. 

Proč? Jaký jsou? 

Nevim, prostě se s nima nějak bavim. 

Jak dlouho se s nima bavíš? Je to tak dlouho, nebo se to mění? 

Ono se to změnilo. Pořád jsme se půl roku s někým bavili, s někým půl roku ne... a tak. 

Takhle je to tak od 8. třídy. 

Je tu naopak někdo, s kým se raději nebavíš nebo ho nemáš ráda? 

No Bára a Denisa. 

Z jakých důvodů? 

Denisa je strašně namyšlená, myslí si, že ona může všechno a ostatní nic. A Bára ani 

nevim proč mi vadí, ale prostě mi vadí, oni se spolu hodně bavěj. 

Myslíš si, že vaše třída funguje dobře, že je to dobrý kolektiv? 

Ne. Protože oni se většinou všichni urážej. Prostě je to rozdělený na skupinky. 

Můžeš mi ty skupinky popsat? 

No tak holky jsou rozdělený jakoby na 2 skupiny, nebo na 3. A kluci ty se bavěj jakž 

takž spolu, ale jinak jsou taky tak trochu rozdělený. Jediněj Aleš ten se baví s náma 

s holkama, s klukama moc ne. No a je vlastně Bára a Denisa. A potom je Verča, 

Maruška, Petra. A zbytek já, Adéla, Katka, Míša. 

Je to dlouho takhle? 

Tak od 9. třídy. Ono teda různě. Ona byla ještě Aneta, byly dvě skupiny, ta, se kterýma 

se nebavila a urážela je, a pak ty, který ji jakoby sloužili. V osmý třídě odešla a od tý 

doby je to docela v pohodě. 

8.2.5 Míša 

Jak se oblékáš? Jak bys popsala svůj styl oblékání? 

Já nevím, asi emo. 
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Co je podle tebe vlastně emo styl? Popsala bys to nějak? 

No já nevím, jak bych to popsala, no asi do tmavého, tmavý barvy 

Jak dlouho se oblékáš v tomto stylu? 

Tak od 1 2 - 1 3 let. 

Co pro tebe ten styl znamená? 

No nevím, já do toho nejdu pocitově, já se neřežu a tak. Mě se na tom líbí hudba a 

oblíkání. 

Jaké je tvé nejlepší oblečení, které máš? 

Kalhoty tyhle červený uplý. 

Kdyby ses nemusela na nikoho ohlížet a měla dostatek peněz, co by sis koupila na sebe? 

No tričko a kalhoty, černý. 

Co by sis naopak nikdy na sebe neoblékla? 

Sukni, růžovou. 

Myslíš si, že se tvým spolužákům libí, jak chodíš oblečená? 

Nevím, ale jo, možná. Tak nevadí jim to. 

Je pro tebe důležité, jako vypadáš, jak se oblékáš? 

Hmmm. 

Jak dlouho je to pro tebe důležité, od kdy? 

Asi od 12 let. 

Kde si nejčastěji kupuješ oblečení? 

V Takku. 

Vybíráš si oblečení sama? Nebo s někým? 

Sama. 
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Radí ti rodiče, co si máš koupit? 

Ne. 

A radíš se kamarádkami o oblečení? 

Ne. 

Zakazují ti rodiče něco nosit? 

Ne. 

Nakupuješ ráda oblečení? 

Ne. 

Vybíráš dlouho, než si něco koupíš? 

Hodně dlouho. Různě to všechno probírám. 

Kdo se podle tebe nejlépe obléká? Myslím teď někoho, s kým se běžně nesetkáváš, 

nějaká osobnost? 

Nikdo, jsou všichni hrozný. 

Nemáš nějakého idola, kdo se ti líbí, a líbí se ti i jak se obléká? 

Jo. Oliver Sykes. 

Co se ti na tom líbí? 

Bejt jiná. 

Kdo se podle tvého názoru ve třídě nejlépe obléká? 

Aleš. 

A proč? 

To já nevím. 

A kdo nejhůře? 

Pepa. 
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Proč? 

No já nevím, já nechci někoho odsuzovat. 

To já po tobě nechci, jen jsem chtěla vědět, koho oblečení by sis opravdu na sebe 

nechtěla vzít. 

No Pepi, je to takový obyčejný. 

Jsi spokojená se svým účesem? 

Ano. 

Jaký účes bys opravdu nechtěla nosit? 

Takovýho krátkýho ježka. 

Kdo ze třídy má podle tebe nejhezčí vlasy? 

Aleš. 

Co se ti na tom líbí? 

No já nevím, má tam takovou tu patku, něco jako já. 

Nosíš nějaký šperky nebo ozdoby, doplňky? 

No, nosím náramky. 

Jaké se ti nejvíce líbí doplňky nebo šperky? 

Černý, s lebkama. 

Jaký módní doplněk by sis na sebe nikdy nevzala? 

Kabelku. 

Co děláš ve svém volném čase? Máš nějaké koníčky, něco, čemu se ráda věnuješ? Co tě 

baví? 

No jsem s kámošema na počítači, nebo poslouchám. 

A co děláte na tom počítači? 

Jsme na Internetu. 
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Aha, a co vás tam nejvíce zajímá? 

(smích). No já jsem hodně na Lidech. No různý diskuze. 

Posloucháš ráda hudbu? 

Jo. 

Preferuješ nějaký hudební styl? 

Srceamo, metal, emo. 

Máš oblíbenou hudební skupinu, zpěváka? 

Bring Me The Horizont a Alesana. 

A jak jsi tuhle hudbu objevila? Doporučil ti ji třeba nějaký kámoš? 

Ne, tak nějak sama jsem si to objevila. 

Je nějaký hudební styl, který nemáš ráda, nebo ti vyloženě vadí? 

Hip hop. 

Co se asi tak nejvíc poslouchá za hudbu mezi spolužáky? 

Pop a hip hop. 

Líbí se ti to? 

Ne. 

Kupuješ si nějaké časopisy? 

No, kupuju si Bravíčko, nic jiného ani ne. 

Co tě tam nejvíce zajímá nebo baví? 

No... 

Co si tam přečteš jako první? 

Ráda čtu komiksy, pak někdy jsou tam dobrý plakáty. 

Lepíš si doma plakáty? 
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No, hodně. 

A co na nich bývá? 

No ty kapely, jak jsem říkala. 

Hraješ rád hry, ať už na počítači nebo v telefonu? 

Ne, vůbec nehraju. 

Koukáš ráda na filmy nebo seriály? 

No moc ne. Jen tak to co normálně dávaj. Ale nemám něco, na co pravidelně koukám. 
Možná vlastně Ordinaci. 

Sleduješ nějaké hudební kanály, třeba MTV, nebo Óčko? 

To jo, na Óčko. 

A jaké pořady tě tam nejvíce baví? 

Tak různě, teď nevím. 

Baví tě tam sledovat videoklipy? 

Hmmm. 

Sleduješ videoklipy těch kapel, které jsi říkala, že máš ráda? 

No, od nich se mi líbí všechny videoklipy. 

Sleduješ, co mají za oblečení? Inspiruješ se tím? 

Jo, to koukám, a pak si třeba něco takovýho i koupím. 

S kým se ve třídě nejvíce bavíš? 

S Alešem, no a s Luckou. 

Proč? Jaký jsou? 

No nejsou falešný. Jsou to jako opravdu dobrý kamarádi. 

Je tu naopak někdo, s kým se raději nebavíš nebo ho nemáš ráda? 
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Ne, to ne. Já se snažím bavit tak nějak se všema. A buď chtějí, nebo nechtějí. Není tu 

někdo, koho bych neměla ráda. 

Myslíš si, že vaše třída funguje dobře, že je to dobrý kolektiv? 

Ne. 

A proč myslíš? 

No všichni se tvářej, jaký to jsou kamarádi, ale pak se navzájem pomlouvaj, není to 

opravdový. 

Myslíš, že jsou u vás ve třídě určitý skupinky, který se spolu baví? Že jste takový 

rozdělený? 

Asi ano. 

A mohla by jsi mi to popsat, jak to u vás funguje, kdo s kým se baví? 

No já si toho nevšímám, to nevím. Nesleduju to. Já se snažím bavit se všema. 

8.2.6 Pepa 

Jak se oblékáš? Jak bys popsal svůj styl oblékání? 

To ani nevím. Asi mikinu, tepláky, i když do školy ne. No tak. 

Jaké je tvé nejlepší oblečení, které máš? 

Mikina s kapuci a kapsama, je modrá. 

Kdyby ses nemusel na nikoho ohlížet a měl dostatek peněz, co by sis koupil na sebe? 

To nevím. 

Co by sis naopak nikdy na sebe neoblékl? 

Gumáky a tak, pláštěnku. Vypadá to divně. 

Myslíš si, že se tvým spolužákům libí, jak chodíš oblečený? 

Nějakým jo, nějakým ne. Nějaký připomínky jsou. 

Je pro tebe důležité, jako vypadáš, jak se oblékáš? 
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Celkem ano. Ale podle situace. Třeba na diskotéku je to důležitý. 

Kde si nejčastěji kupuješ oblečení? 

To je různý. 

Vybíráš si oblečení sám? Nebo s někým? 

Buď s kamarádkami, s Luckou a Káťou, nebo s babičkou. 

Radí ti rodiče, co si máš koupit? 

Jo. 

Zakazují ti něco nosit? 

To ne. 

Nakupuješ rád oblečení? 

Moc ne. Je to zdlouhavý. 

Vybíráš dlouho, než si něco koupíš? 

To ani ne. 

Kdo se ve tvém okolí podle tebe nejlépe obléká? 

Řekl bych, že Jirka, z holek Bára. 

Co nosí? Co se ti na tom líbí? 

Jirka má hezkou mikinu s kapuci i rifle, má dobrej styl. Bára, ta má pořád jinou mikinu. 

Kdo se podle tvého názoru nejlépe obléká ze známých osobností? 

Johnny Depp, ten má ty fousy dobře. A Cameron Diaz. Ta má takový pestrý oblíkání. 

A inspiruje tě nějak jejich oblékání? 

To ani ne. 

A kdo nejhůře se obléká ze třídy? 

Řekl bych, že Vojta. 
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Proč? 

Nosí pořád to samý oblečení. 

Chtěl bys mít oblečení někoho ze třídy? 

To asi vyloženě ne. 

Jsi spokojený se svým účesem? 

Moc ne. Chtěl bych mít delší vlasy. Aspoň po ramena. 

Jaký účes bys opravdu nechtěl nosit? 

Pleš. Je to divný. 

Nosíš nějaký šperky nebo ozdoby, doplňky? 

No řetízek, jinak nic moc nenosím. 

Jaké se ti nejvíce líbí? 

To ani nevím. 

Jaké by sis na sebe nikdy nevzal? 

Třeba náramek, to mi nevyhovuje. Nelíbí se mi to. 

Co děláš ve svém volném čase? Máš nějaké koníčky, něco, čemu se rád věnuješ? Co tě 

baví? 

Hraju fotbal, nohejbal, volejbal, ping pong, kulečník... všechno. Chodím ven 

s kámošem. S Honzou, a pak i s jinýma, který nejsou ze třídy. 

Posloucháš rád hudbu? 

Ano. 

Preferuješ nějaký hudební styl? 

Rock, rap. To poslouchám tak dva roky. 

Jak jsi se k tomu dostal? 

Tak ani nevím. 
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Máš oblíbenou hudební skupinu, zpěváka? 

Red Hot Chili Peppers. Maj dobrej styl hudby. Image se mi až tak nelíbí. 

Je nějaký hudební styl, který nemáš rád, nebo ti vyloženě vadí? 

To asi ne. 

Co se asi tak nejvíc poslouchá za hudbu mezi spolužáky? 

Asi rap. 

Líbí se ti to? 

Ano. 

Kupuješ si nějaké časopisy? 

Ne. 

Hraješ rád hry, ať už na počítači nebo v telefonu? 

Ano. 

Jaký druh her hraješ nejvíce? 

Strategie. 

Jaká je tvoje nejoblíbenější hra? 

The West. 

Sleduješ rád filmy nebo seriály? 

Come back a Herry Potter. Jinak já moc seriály nesleduju. 

Všímáš si, jak jsou tam herci oblečeni? 

To mě nezajímá. 

Sleduješ nějaké hudební programy? 

Ne. 

S kým se ve třídě nejvíce bavíš? 
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S Luckou, Káťou, Honzou, s Danem hodně. Pak asi s Markem, s Bárou tak středně. To 

je tak všechno. 

Proč? Jaký jsou? 

Jsou milí, chytrý. 

Jak dlouho se s nimi bavíš? 

S Honzou už asi 6 let. S Luckou a Káťou tak asi 5. S Danem 4 roky. 

Je tu naopak někdo, s kým se raději nebavíš nebo ho nemáš rád? 

To ne. 

Myslíš si, že vaše třída funguje dobře, že je to dobrý kolektiv? 

Jo. I když jsou tady skupinky. Je to Lucka, Káťa, Vojta, Adéla, Míša, Aleš, já. Nebo 

Honza, Bára, Denisa, Petr, Jirka, Martin. Nebo Dan, já, Maruška, Marek. 

A funguje to takhle dlouho, nebo se to mění? 

Tak jednou za čas se to asi změní. 

8.2.7 Vojta 

Jak se oblékáš? Jak bys popsal svůj styl oblékání? 

Tak tmavý trička, s nápisem i bez nápisu, to je jedno, džíny, s hodně kapsama, a kalhoty 

taky, ale hodně kapes. 

Máš viibec nějaký vyhraněný styl oblékání, nebo je ti to jedno? 

Asi normálně se oblíkám. 

Jak dlouho se takhle oblíkáš? Pamatuješ si nějaký zlom, kdy ses začal oblíkat jinak? 

Pořád se takhle oblíkám, prakticky pořád stejně. 

Jaké je tvé nejlepší oblečení, které máš? 

Tak mám jedno tričko od Armaniho, takový světlý. To je sice světlý teda... A tyhle 

kalhoty mám dost rád. 
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Kdyby ses nemusel na nikoho ohlížet a měl dostatek peněz, co by sis koupil na sebe? 

Určitě dobrý boty. Mám rád boty s tlustou podrážkou. To je takový lepší. A asi nějaký 

hodně dobrý triko, a kalhoty? 

Jak dobrý myslíš? 

Tmavý hodně, v tmavý barvě a asi dobrá značka. 

A máš nějakou takovou značku vyhlídnutou? 

Asi tak různě. 

Co by sis naopak nikdy na sebe neoblékl? 

Nechtěl bych nosit montérky. 

Myslíš si, že se tvým spolužákům libí, jak chodíš oblečený? 

Asi spíš ne. 

Je pro tebe důležité, jak vypadáš, jak se oblékáš? 

Tak středně, je mi to tak trochu jedno. 

Kde si nejčastěji kupuješ oblečení? 

No tak chodím do Takka, a občas teda k Číňanům. No to je asi všechno. Já na to moc 

nejsem nějak. Já mám radši elektroniku. 

Vybíráš si oblečení sám? Nebo s někým? 

S mámou. 

Radí ti rodiče, co si máš koupit, třeba máma v tom obchodě? 

Máma mi poradí. Musím s ní teda souhlasit, jestli se mi to líbí taky, ona mi to nenutí. 

Zakazují ti něco nosit? 

Asi ne. Já mám jeden druh oblíkání, takže je to takový... Mě by ani nenapadlo si něco 

takovýho vzít na sebe. 

Nakupuješ rád oblečení? 
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To je takový... prostě normální nákup, no. Normálně. 

Vybíráš dlouho, než si něco koupíš? 

No asi bych šel do jednoho obchodu a tam bych si vybral. Kdybych šel do více 

obchodů, tak je to pak na měsíc. No moc dlouho nevybírám. Tak středně. 

Kdo se podle tvého názoru ve třídě nejlépe obléká? 

No dobře se oblíká Daniel... a to je asi jediný. 

A co se ti na jeho oblečení líbí? 

No je to takový sportovní. Je to trošku... vymyká se z davu. Jiný je to si myslím, teda 

podle sebe. 

A kdo se nejhiiře oblíká ze třídy? 

Asi Pepa. 

Proč? 

Je to takový moc vesnický, jednoduchý, takový... Jako já jsem taky z vesnice, ale to je 

úplně něco jinýho proti mně. 

Kdo se ve tvém okolí podle tebe nejlépe obléká, mimo třídu? Třeba i nějaká známá 

osobnost? Máš nějaký vzor v oblékání? 

To mě teda nic nenapadá. Mě to moc nezajímá. 

Jsi spokojený se svým účesem? 

No účes teda řeším. Já jsem míval vlasy až po taď (po ramena ukazuje). Ale oni jsou 

kudrnatý, takže to je takový...to moc nejde. Pak jsem teda změnil. Začal jsem jezdit na 

kole a vadilo mi to na přilbu, tak jsem to shodil celý dolu. No teď už to mam takový... 

už se musím ostříhat. Nosím to prostě na krátko, tak centimetr, dva. To mi teď začalo 

nejvíc vyhovovat. 

Chtěl bys nějaký jiný? 

Ne, já jsem takhle spokojenej. 
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A jak dlouho takhle ty vlasy řešíš? 

No tak asi nějak půl roku to je, co jsem se ostříhal. 

A co se stalo před tím půl rokem? 

No mám to spojený s tím kolem. A taky to vypadalo blbě, jsem si začal uvědomovat. 

Všichni mi to říkali už od začátku. 

A kdo všichni? 

No prakticky celá třída. Třeba jsem někde seděl, a ty za mnou třeba furt říkali, že 

neviděj přese mě. Taky se to nedalo učesat... 

A rodiče ti to taky říkali? 

No % roku, co jsem to měl, tak jim to trochu vadilo, a pak si to po tom % roku na to 

zvykli a bylo to v čajku. Pak jsem to měl ještě další 3/4 roku. 

Jaký účes bys opravdu nechtěl nosit? 

Třeba pankáč, to je. . . Nebo barevný vlasy. To je takový... 

A proč? 

Moc to vyniká, je to takový zvláštní. Občas i nehezký. 

Takže nemáš moc rád zvláštní věci? 

Ne, to ne. 

Nosíš nějaký šperky nebo ozdoby, doplňky? Jaké se ti nejvíce líbí? Koukám, že máš 

prstýnky dva na ruce. 

No ty prstýnky, už jsem si na ně zvyknul. A nemohl bych být bez hodinek. 

Jaké by sis na sebe nikdy nevzal? 

No třeba takový ty bodlinový.. .na pásku, na hodinkách, takový ty náramky, to vůbec. A 

řetízek na krk vůbec nemůžu, to bych furt strkal do pusy... 

Co děláš ve svém volném čase? Máš nějaké koníčky, něco, čemu se rád věnuješ? Co tě 

baví? 
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No nejvíc počítače, elektrotechnika, všechno tohleto. Hodně rád - jsem dostal, je to dva 

roky, k Vánocům - lego robot Next Mindstorms. To se postaví z technik lega jakýkoliv 

robot s motorama a senzorama. Je tam pohybovej, dotykovej, zvukovej a světelnej 

senzor. A všechno se to pak naprogramuje v počítači a můžete s tím dělat prakticky 

cokoliv. Když se to teda hodně dobře promyslí... a je to i dost složitý. Není to 

jednoduchý postavit robota. Je to třeba na dva tejdny. To je takový jeden z mých 

koníčků. Pak hodně vysedávám na Internetu a hledám si různý technický údaje, 

počítače a takhle různě. Prostě všechno kolem techniky. Baví mě to hodně 

s počítačema. Zatím jsem se ještě nedostal k programování. Chci jít na školu teda 

počítačovou. 

A už máš nějakou vybranou? 

No zatím si vybírám mezi čtyřma. 

Posloucháš rád hudbu? 

To je taky jeden z mých nejoblíbenějších zájmů. Zajímám se o aparaturu, reprobedny. 

Mám je taky doma. Ty mám teda puštěný jenom když není nikdo doma. To jinak nejde, 

to se totiž klepe celej barák. 

Preferuješ nějaký hudební styl? 

Všechno, kromě velkejch dechovek. Takže třeba Jethro Tull, až třeba po..., nevim, 

třeba Divokej Bili. Všechno, všechen styl. Je mi to prakticky jedno. 

Máš oblíbenou hudební skupinu, zpěváka? 

Prostě cokoliv, na co kliknu v počítači a na co mám náladu. Já mám mezi reprobednama 

takovej starej počítač, tam si nahážu hudbu a mám tam celej velkej playlist. 

Je nějaký hudební styl, který nemáš rád, nebo ti vyloženě vadí?Už jsi mluvil o 

dechovce... 

No, pak už můžu poslouchat úplně všechno. 

Jak ses dostal k takovému záběru hudby, přivedl tě k tomu někdo? Poradil ti někdo 

něco? 

No sám. Rodiče, ty mě přivedli hlavně na Jethro Tull, na Čechomor. Prostě takový tyhle 
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klasičtější alba. To jsou ty ještě z minulýho století vlastně. No ale Čechomor je i z tohle 

století. Ale ty jsou dobrý, no. A lan Anderson. Teď jedu ve čtvrtek na koncert Jethro 

Tull. Já si hodně stahuju hudbu z Internetu, z YouTube. 

Co se asi tak nejvíc poslouchá za hudbu mezi spolužáky? 

No tak Tokio Hotel, Divokej Bili. Nic jinýho mě nenapadná. Tady to moc nehraje jako. 

Možná techno tady občas slyším. Ale moc se tu jako nepouští. 

Líbí se ti to? 

Jo. 

Bavíte se ve třídě o hudbě? 

No já sedím o přestávku támhle v lavici. Povídám s Káťou nebo Luckou... No nejsem 

ve třídě moc nejoblíbenější. 

Kupuješ si nějaké časopisy? Máš nějaký oblíbený časopis? 

No Abíčko. To mám předobjednaný. Občas si tam něco slepím z toho, něco si tam 
přečtu. 

Co tě tam nejvíce zajímá nebo baví? Co si tam přečteš jako první? 

Jako první si přečtu úplně ty malinký články, ale ne proto, že jsou nejkratší, ale proto 

že jsou nejzajímavější. Takový ty zajímavosti, různě kolem techniky, pak příroda. 

Cteš ještě nějaké jiné časopisy? 

No možná ještě Svět mobilů, nebo jenom Svět se to jmenuje. O mobilech. 

Hraješ rád hry, ať už na počítači nebo v telefonu? 

No na telefonu jsem měl, je to asi nůl roku u , , * pui roku, asi 650 her, hral jsem hodně. Pak jsem 

přestal, už mě to přestalo bavit. Teď si zahraju na počítači. 

Jaký druh her hraješ nejvíce? 
Zahraju si strategie. Střílečky nesmím to mám - r . ' 10 m a m zakázány. Je to sice divný, ale budiž. 
Jenom třeba střílet slepice můžu, to ie ale taková k™ i • • , J die takova hra, co hraje i máma. Jinak třeba ještě 

auta, Need For Speed. 
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Jak často hraješ? 

No teď momentálně skoro vůbec. Já mám jiný starosti. Vybírám si notebook, telefon 

k vánocům. No telefon jsem si už vybral. Takovej novej Samsung Í900 Omnia, 15 tisíc 

stojí. Je tam GPS, Internet, Windows... je to takovej přenosnej počítač. Na to se teda 

těším, pokud se mi to teda dostane. A jinak vlastně sedím u Internetu a hledám si 

takovýhle různý věci. Jinak poslouchám hudbu a konec. Přijedu domu většinou kolem 

3., 4. hodiny, než udělám úkoly, naučím a pak volný čas. Taky mám malýho bratra, a 

ten furt jenom spí, tak musí být ticho. Docela složitý. A k tomu máme zatím ještě jenom 

jeden počítač. Ten druhej teda ještě máme, ale ten je jenom na hudbu. Ten není 

napojenej, nic. To by bylo nemyslitelný jednak se softwarem, i hardwarem. 

Jaké hry tě nebaví? 

Tak já bych si samozřejmě zahrál nějakou střílečku, ale málokdy se k tomu dostanu. Ale 

nebaví mě moc složitý hry. Protože to je takový už.. . musela by na to být lepší 

klávesnice už, a to stojí peníze... nebaví mě prostě složitý hry, ale složitý jenom 

v určitém měřítku. 

Koukáš rád na filmy? 

Filmy jo, asi cokoliv, kromě romantiky. Občas se koukám. 

Máš nějaké oblíbené? 

Jako konkrétně nějaký ne. Hodně mám rád akční, kde se střílí, třeba Kobra 11, to je 

seriál. Ordinace v růžové zahradě. Pak už mi je to jedno. Jako co dávaj, to dávaj, a buď 

se koukám, nebo si čtu. 

Sleduješ nějaké hudební kanály, třeba MTV, nebo Óčko? 

No občas, když si sednu dole v obýváku k satelitu, no ale... moc ne. 

Sleduješ nějaké videoklipy? 

No občas co narazím na YouTube, ale já spíš jenom poslouchám. 

S kým se ve třídě nejvíce bavíš? 

Lucka a Katka. A to je vlastně všechno. 
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Proč?Jaké jsou? 

No asi jsou nejnormálnější. S nima se můžu normálně bavit. Za Káťou jsem i jezdil na 

kole o prázdniny, je to 7,5 km k ní. To bylo dobrý. Zbytek třídy je to... No Jirka, co 

můžu říct k Jirkovi. Furt mě mlátí. To mám dost často červený záda od něj. To vždycky 

štípne. 

Jak dlouho jste kamarádi s holkama? 

No to si zkusím vzpomenou. No ještě asi z jiný školy, ze čtvrtý třídy. A vlastně už od tý 

doby. Jako s nikým jiným... možná ještě Martinem občas něco trochu málo, ale to je 
všechno. 

Je tu někdo, s kým se raději nebavíš nebo ho nemáš rád? 

No prakticky všichni. 

A kdo ti tak nejvíc vadí? 

Jako Daniel, Honza, Aleš když to tak vemem postupně. Kryštof, s ním mám bohužel 

zkušenost, že ho znám už od školky. Ne, ale s ním byly velký problémy, už jenom kvůli 

mně. Protože třeba v pátý třídě jsem byl na ozdravným pobytě a já jsem s ním byl na 

pokoji. A třeba jeden ze vtípků, vyhodili mi knihu, polili mi postel. No takový hodně 
nepříjemný to bylo, už vlastně od školky. 

Takže tyhle lidi ti nejvíce vadí proto, jak se k tobě chovají? 

No blbě se chovají. 

Myslíš si, že vaše třída funguje dobře, že je to dobrý kolektiv? 

Ne. My jsem rozdělený tak na pět skupin. 

Můžeš to popsat? 

Já s Káťou a Luckou, možná i Míša se tam dá přidat, ale Míša patří asi do více skupin 

Pak tu je skupina Dan a Pepa, to jsou prakticky jenom ty dva. Pak Adéla s Petrou 

Maruškou a Verčou. Pak Honza, Aleš, i Míša, Denisa, Bára. Marek, ten patří k Jirkovi, 

Martinovi hodně, ke Kryštofovi. A to jsou asi všichni 

Jak dlouho jsou tyhle skupinky? 
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Jediný, že Míša bejvávala s Denisou. Ale od tý doby, jak přišla Bára z jiný školy, tak 

Míša se oddělila od Denisy a je to jinak. To je jediný co si pamatuje, že se od 5. třídy 

změnilo. Jinak je to prakticky pořád stejný. 

K vám taky chodila Katrin. 

No ta se hodně bavila s Adélou, s Luckou, možná Míša. 

A co Martin, ten už k vám taky nechodí? 

Martin to byl propadlík, teď už šel na učňák. Ale to bylo strašný. To byl ten nejhorší 

rok, co jsem zažil. Taky mi prováděl různý věci. 

8.3 Ukázky písní 

Součástí příloh této diplomové práce je také samostatný nosič CD-R. Na něm 

najdeme ukázky písní od oblíbených hudebních kapel, zpěváků či zpěvaček 

představitelů jednotlivých forem oblékání (Aleš, Denisa, Kryštof, Lucka, Míša, Pepa, 

Vojta). 

Seznam písní: 

1. Hilary D u f f - With Love (Aleš) 

2. Lindsay Lohan - Rumors(Aleš) 

3. Simple Pian - Your Love Is A Lie (Aleš, Lucka) 

4. The Jonas Brothers - SOS (Denisa) 

5. Narkotek - Seno (Kryštof) 

6. DJ Pixie - Xpress (Kryštof) 

7. Alesana - Apology (Míša) 

8. Bring me the horizon - Pray For Plagues (Míša) 

9. Red Hot Chili Peppers - Californication (Pepa) 

10. Jethro Tull - Aqualung (Vojta) 

11. Čechomor - Mezi horami (Vojta) 
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