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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá subkulturou EMO a jejími vyznavači. Zaměřuje se 

především na to, jak subkulturu emo vnímají lidé, kteří k ní patří. V rámci této práce 

byl proveden kvalitativní výzkum. Jako výzkumná metoda byly zvoleny 

polostandardizované rozhovory. Výzkumný vzorek se skládal ze čtyř dívek a dvou 

chlapců, jejichž společnými znaky byl věk (odpovídající adolescenci) a příslušnost 

k subkultuře emo. 

 Emo bylo charakterizováno jako hudební žánr, kolem kterého se vytvořila 

subkultura v pravém slova smyslu. Emo tak silně ovlivňuje životy jeho vyznavačů, 

zejména pak jejich interpersonální vztahy. Subkultura emo má několik zásadních 

prvků, které z člověka dělají „pravého emaře“. Jsou jimi hudba, emocionalita a 

úprava zevnějšku. Bylo ovšem zjištěno, že v těchto hlavních znacích ema nepanuje 

mezi jeho vyznavači absolutní shoda a lze tak říci, že subkultura emo je nejednotná a 

existují uvnitř ní určité rozpory. Přesto se však ukazuje jako pozitivní součást života 

jejích členů, kterým poskytuje nová přátelství a emocionální podporu. 
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Abstract: EMO- who, when, how and why? 

This bachelor thesis is concerned with EMO subculture and with its supporters. It is 

focused on how is the subculture perceived by the people, who are part of it. Within 

the framework of this thesis  was realized a qualitative research. As a method of 

research had been chosen semi-structured interviews. The research sample consisted 

of four girls and two boys, whose collective attributes are age (adolescence) and 

belonging to emo subculture. 

 Emo has been characterised as a genre of music with the subculture around it, 

in the true sense of the word. So the emo is influencing lives of its supporters really 

strongly, especially their interpersonal relations. Subculture emo has a few of basic 

signs, which make “authentic emo”. Those are music, emotionality and image. 

However, it has been founded, that there isn't absolute consensus in these basic signs 

of emo among its supporters. It is possible to say so, that the emo subculture is 

heterogeneous and there are some discrepancies inside. Nevertheless it appears that 

the emo is positive component of its member’s lives, because it provides a new 

friendships and emotional support. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce je věnována dosud poměrně tajemné, za to však často 

diskutované subkultuře emo. Kdo jsou její vyznavači a proč se k ní přidali? Co je 

typické pro subkulturu emo? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět právě tato 

práce. 

 V rámci vypracování bakalářské práce jsem provedla kvalitativní výzkum, 

jehož metodou sběru dat byly rozhovory s dospívajícími, kteří se k subkultuře emo 

hlásí. Na základě jejich výpovědí popisuji, co obnáší být součástí subkultury emo a 

jak to ovlivňuje život jejích členů/ek, tedy mých respondentů/ek. 

 Tato práce je rozdělena do dvou částí. První je část teoretická, kde se věnuji 

především vymezení pojmu subkultura, následně adolescenci představující vývojové 

období, ve kterém se členové/ky subkultury emo (i moji respondenti/ky) v největší 

míře ocitají a posledním tématem je sama subkultura emo, popsána pomocí 

informací, které jsou o ní dostupné v rámci veřejného diskursu. Druhá část této práce 

je empirická. Představuje samotný výzkum, který stojí především na výpovědích 

respondentů/ek. Pokud čtenář/ka nahlédne také do příloh této práce, nalezne různé 

materiály a texty, které slouží k ilustraci, doplnění či upřesnění některých informací 

uvedených v samotné práci. 

 Důvody, které mne vedly ke zkoumání právě subkultury emo, byly především 

ty, že přestože se o subkultuře často mluví a píše v médiích, a její vyznavači 

v nápadném oblečení se stávají každodenní realitou měst, ve kterých žijeme, nebyla 

tato subkultura dosud nijak blíže popsána. Přitom se jedná o poměrně rozšířený 

fenomén, který se v posledních letech stal velmi oblíbeným mezi dospívající mládeží 

nejen v České republice, ale takřka po celém světě. Emo se stalo synonymem pro 

citlivé a poněkud labilní adolescenty, kteří se nestydí své emoce projevovat naplno. 

S vyjadřováním emocí se spojila také hrozba, která se nad subkulturou emo vznáší, a 

to sebepoškozování. Je tohle všechno ale pravda a máme se emařů obávat nebo se o 

ně strachovat? Čím je pro ně tato subkultura tolik atraktivní? 
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 Tato práce byla primárně sepsána za akademickými účely. Vzhledem 

k omezeným informacím, které má o subkultuře emo veřejnost k dispozici, by ale 

mohla také sloužit rodičům a vyučujícím, kteří se denně setkávají s dětmi a 

dospívajícími. Nezáleží pak na tom, zda se chtějí jen obohatit o nové poznatky, nebo 

zda hledají pomocnou ruku v tom, jak dítěti, které emo vyznává, lépe porozumět. 

Měla by sloužit jako zdroj informací o subkultuře emo jako celku a především o tom, 

jak to vidí ti, kteří se k ní hlásí. Pokud by v tomto ohledu pomohla alespoň jednomu 

člověku, budu za to velmi ráda. 
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2. Teoretická část 

2.1 Subkultury 

Definice subkultury 

Pojetí subkultury se v průběhu historie výrazně proměňuje. Vyšší pozornosti se 

tomuto sociálnímu jevu dostalo především v poválečné době, tedy v 50. letech, kdy 

se začala výrazně měnit společnost, a mladí lidé začínali mít silnější potřebu vymezit 

se vůči předchozím generacím. Postupně se tedy objevovaly více či méně výrazné 

subkultury, za všechny uveďme například Teddy boys 50. let, Mods a Hippies let 

60., Punkovou subkulturu typickou pro 70. léta a jiné. 

 Kultura sama může být definována různými způsoby. Například v kulturní 

antropologii je kultura popisována jako soubor umělých lidských výtvorů, jako to co 

člověka vyděluje z přírody, nástroj adaptace. V psychologii a sociologii je pak 

kultura definována nejčastěji jako sociální reprezentace běžného a standardního 

chování, norem, hodnot a přesvědčení, která regulují člověka v jeho každodenním 

životě (Macek, 2003). Jinými slovy, kultura je soubor norem, postojů, hodnot a 

vzorců chování. Je to jakýsi návod, jak rozumět věcem kolem nás a jak se chovat 

v běžných situacích. 

 Subkultura, v návaznosti na předchozí vymezení kultury, bývá v současnosti 

definována jako soubor specifických norem, hodnot, vzorců chování a životního 

stylu, charakterizující určitou skupinu v rámci širšího společenství (kultury), jehož je 

tato skupina konstitutivní součástí (Vodáková a kol., 2000). Podobně subkulturu 

definuje Gordon, který ji popisuje jako podsoubor kulturních vzorců chovaných částí 

populace (Gordon in Irwin, 1970). Gordon také poukazuje na fakt, že subkultura se 

může odvozovat od etnické skupiny, sociální třídy, oblasti, povolání, vyznání, 

bydlení ve městě či na venkově (Gordon, 1947). Takto byly subkultury chápány 

především na počátku jejich zkoumání. 

 Subkulturu je nutné také odlišit od běžné sociální skupiny. Sociální skupina je 

celek dvou nebo více osob, které jsou ve vzájemných, více či méně vymezených a 



10 
 

soudržných vztazích a interakcích (Kohoutek, 1998). Každá sociální skupina má tři 

základní znaky, a to interakci (jako vzájemné ovlivňování jejích členů), komunikaci 

a organizaci (ve smyslu určitého hierarchického uspořádání rolí). Uvnitř skupiny 

existuje vzájemná závislost a vztažnost (Řezáč, 1998). Kabátek (1989) definuje 

společenskou skupinu jako soubor lidských bytostí, mezi kterými vznikl společenský 

vztah. Skupina musí obsahovat členy, vtahy, aktivity a výsledky těchto aktivit. Od 

subkultury se tedy skupina výrazně liší velikostí a svým rozšířením a také 

provázaností a přímou komunikací mezi jejími členy navzájem. Uvnitř subkultury se 

tak mohou tvořit (a většinou se tvoří) malé sociální skupiny, které spojují její členy, 

kteří jsou si blízcí, a to jak na úrovni psychické, tak na úrovni umístění v prostoru. 

 Subkultura je tedy oproti běžné sociální skupině popisována jako specifická 

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

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

širšího společenství. Subkultura se tedy viditelně odlišuje od dominantní kultury. 

V případě, že se subkultura přímo vymezuje proti dominantní kultuře, pak je 

nazývána „kontrakultura“.  

 Sinclair (2009) ve své práci Subkultury a kontrakultury uvádí několik 

možných definic subkultur. Sám definuje subkulturu jako skupinu lidí s kulturou, 

která se odlišuje od většinové kultury, ve které žije. Dále uvádí například definici 

Dowda a kol. (Dowd in Sinclair, 2009) z roku 2003, která subkulturu popisuje jako 

skupinu, která je součástí dominantní kultury, ale která je odlišná v některých 

důležitých aspektech.  Jako poslední zmiňuji vymezení subkultury, které provedl 

Shankar v roce 2006 (Shankar in Sinclair, 2009), a které říká, že subkultura dnes již 

není jakousi podskupinou se sdílením společných zájmů, ale přesouvá se na postoje, 

které se vyvinuly kolem módy, životního stylu a identity. Tato definice se tedy 

nejvíce odlišuje od ostatních, které subkulturu chápou ve více méně shodném pojetí, 

jak byla popsána na začátku jejích výzkumů. 

 Tyto předcházející definice subkultury se zaměřují především na 

sociologickou a antropologickou problematiku. V oblasti psychologie může být 

subkultura popsána jako skupina či vztahová síť, která, především v období 

adolescence, pomáhá jedinci vytvořit si vlastní identitu a dává mu možnost projevit 
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otevřeně své pocity, názory a potřeby, které pomáhá také uspokojovat. Subkultura 

poskytuje svým členům oporu a možnost nalezení „sebe sama“ a také druhých, kteří 

se jim mohou stát blízkými díky tomu, že mají většinou velmi podobné životní 

zkušenosti. Je to také jakási pomoc stát se nějakým způsobem originálním, ale 

zároveň mít možnost být stejný jako někdo jiný (členové subkultury) a tím získat 

jistotu pro další vývoj. Originálním se zde člověk stává ve smyslu jiným než onen 

často kritizovaný „mainstream“. 

 Nyní se zaměřím na některé znaky subkultur. Subkultury musí dostatečně 

dávat najevo svou formu a strukturu tak, aby se dostatečně odlišovaly od původní 

kultury. Bývají většinou zaměřeny kolem určitých aktivit, hodnot či územního 

prostoru (Clarke, 1975). Odtud pak můžeme vyčlenit například hudební subkultury, 

nebo subkultury, které se vytvářejí kolem různých sportů. 

 V minulosti bylo nalezeno několik metafor či přirovnání, které se vztahovaly 

k subkulturám. Tyto metafory vznikly na základě toho, že se subkultura stala 

vědomou kategorií na lidové úrovni (Irwin, 1970). Tato přirovnání se od sebe 

odlišují tím, na jaký aspekt subkultury kladou největší důraz a na jaké úrovni 

obecnosti se pohybují. Například Shibutani v roce 1955 popsal subkulturu jako 

sociální svět. Toto přirovnání považoval za více přiléhavé, protože „sociální svět“ se 

nutně neváže na určitou konkrétní skupinu lidí či oblast, jak to bylo popisováno u 

soudobých subkultur. Jedinec se také může identifikovat s více sociálními světy 

najednou (Shibutani in Irwin, 1970). Další užívanou metaforou pro subkulturu je 

„životní styl“. Stejně tak, jako existuje současně několik subkultur (autor uvádí 

„scén“), existuje i více životních stylů, které jsou jedinci dostupné. Jedincův závazek 

tomuto stylu není absolutně platný (Irwin, 1970). Další z možných přirovnání, které 

se velmi odlišuje od předchozích, je Cohenova „subkultura jako řešení problému“ 

(Cohen, 1955). Podobně Clarke (1975) říká, že subkultura je jedno z možných řešení, 

které mladí nacházejí v situacích, kdy hledají sami sebe. Zatímco první dvě 

přirovnání byla chápána především na sociální úrovni, v případě „řešení problému“ 

se jedná spíše o psychologické přirovnání. V kontextu této výzkumné práce se mi 

jeví jako nejvhodnější přirovnání k řešení problému a také k životnímu stylu. I sami 
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aktéři výzkumu mluví o emo často jako o stylu či přímo o životním stylu a v běžných 

zdrojích informací o této subkultuře nacházíme označení „emo-styl“.  

 Je tedy patrné, že vymezení a definic subkultury existuje mnoho. 

V současnosti se ale navíc diskutuje o vhodnosti používání označení „subkultura“, 

právě kvůli jejímu různému vymezování, které dnes nemusí být ve všech případech 

již úplně platné. Subkultura je totiž někdy chápána jen jako to, co bylo popsáno na 

počátku vědeckého zájmu o tento jev.  Proto jsou navrhovány nové názvy, jako 

například scény, kmeny nebo neo-kmeny (neo-tribes). O tomto tématu pojednává 

například práce D. Hesmondhalgha „Subcultures, scenes or tribes?“ (Hesmondhalgh, 

2005). Jak je naznačeno níže, označení „scény“ je někdy používáno především pro 

hudební subkultury. Předmětem této práce ale není diskuze o tom, který z termínů je 

nejvhodnější, a proto se i nadále budu věnovat subkulturám, jako „tradičnímu“ 

označení. 

 

Vznik, vývoj a procesy uvnitř subkultury 

Subkultury vznikají především v komplexnějších kulturách, protože čím 

komplexnější kultura je a čím je diferencovanější její populace, tím je 

pravděpodobnější vznik různých subkultur (Vodáková, 2000). 

 Vznik subkultur jako abstraktních kategorií je také podmíněn obecným 

lidským smyslem pro pořádek – proto lidé seskupují kulturní komponenty do 

konzistentních vztahů (Irwin, 1970). 

 Při zkoumání subkultur je velmi časté zkoumání vztahu těchto subkultur se 

sociální třídou, ze které vycházejí. Všechny původní subkultury vycházely především 

z dělnické třídy (např. původní Teddy boys, skinheads) a případně se k nim přidávali 

jedinci ze střední třídy a ze studentských kruhů (např. punk) (O´Connor, 2004). Dnes 

se toto tvrzení nemůže paušalizovat na všechny subkultury, což má více důvodů: 

změnila se sociální struktura a dělnická třída je poněkud jinak vymezována a 

charakterizována než v 50. a 60. letech. Dále se také změnily samotné subkultury a 

jejich povaha. Mohou se do nich zapojovat jak jedinci z nízkých sociálních vrstev, 
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tak dospívající, jejichž rodiče se těší vysoké společenské prestiži. Také možnosti 

vzdělávání se v poslední době poměrně rozšířily, a tak na vyšší vzdělání (a 

v návaznosti na to i na kvalitnější povolání) mohou dosáhnout i jedinci z nižších 

sociálních vrstev. 

 Některé subkultury jsou patrné jen v určitých historických momentech, kdy 

vznikají, stávají se viditelnými, jsou identifikovány a pojmenovány (samy sebou 

nebo druhými) a představují pak momentální veřejnou hrozbu. Následně se často 

rozpadají anebo se natolik rozšíří, že ztrácí svou původní osobitost (Clarke, 1975). 

 Subkultura se stává jakýmsi východiskem pro dospívající, kteří jsou 

handicapováni svým sociálním původem (především rodinným zázemím). 

V subkulturách získávají a vytvářejí své vlastní role a normy, kterým se mohou 

podřizovat a subkultura se tak pro ně stává způsobem, kterým dospívající žijí a 

chápou komplexní sociální strukturu (O´Connor, 2004). Se vznikem každé 

subkultury totiž také vznikají skupinové standardy a normy, vytváří se vzájemná 

závislost členů navzájem a na skupině jako celku. Jedinec v subkultuře získává nový 

status, který je pro něj většinou více uspokojivý, než byl ten, který měl mimo 

subkulturu. Původní status pak obvykle ztrácí (což může mít jak pozitivní, tak 

negativní dopady) (Cohen, 1955). 

 Při porovnání stejných subkultur v jiných zemích, můžeme pozorovat patrné 

rozdíly, a to především v průběhu jejich vývoje a rozdílnostech v sociální struktuře, 

kultuře a školství (O´Connor, 2004). Jinými slovy lze tedy říci, že přestože konkrétní 

subkultura je stále stejná, v různých zemích bude její vznik, vývoj a rozšíření 

v populaci, probíhat velmi odlišně. 

 Ve vývoji každé subkultury je možné pozorovat stálé protichůdné snahy o 

zařazení a vyloučení, většinou na základě původních diskriminujících kritérií, 

používaných staršími členy proti těm, kteří jsou vnímáni jako mladí „vetřelci“ 

neinformovaní o podstatě subkultury. Existují tedy nejen konflikty mezi různými 

subkulturami, ale také uvnitř každé subkultury. Ty se týkají především toho, kdo je 

„opravdový“ a kdo ne, co je vlastně daná subkultura a co k ní již nepatří, a jejího 

významu pro jednotlivé členy (Nogic, Riley, 2007). Tento proces vytyčování hranic 
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konkrétní subkultury má své logické důvody. Členové subkultury, kteří se považují 

za „pravé“, se snaží uchránit subkulturu před přílišným rozšířením a stáním se tak 

jakýmsi mainstreamovým proudem, a případným špatným pochopením toho, co by 

se dalo nazvat jako filosofie subkultury. Tyto tendence jsou velmi patrné také 

v subkultuře emo, jak se ukáže v praktické části práce. I zde se příznivci subkultury 

rozlišují na „opravdové emaře“ a na „pozéry“. 

 Vznik jakékoli nové subkultury je vždy provázen vlnou hysterie v médiích. 

Tato mediální vlna má vždy silně protikladné postoje – objevuje se hrůza i fascinace, 

pobouření i okouzlení. Pobouření a odsuzování se spojuje většinou se sociální 

hrozbou subkultury, která je považována za nový sociální problém. Okouzlení se pak 

objevuje především v oblastech módy (Hebdige, 1979). Členové subkultury pak 

fungují jako „lidoví ďáblové“, „ti druzí“ nebo „nepřátelé“. Subkultura je popisována 

jako nebezpečí pro všechny a především pro děti. Tyto informace jsou samozřejmě 

zacíleny právě na rodiče dospívajících dětí a adolescentů. Každopádně média 

mnohdy dělají subkulturu více exotickou, než jaká opravdu je. Později ale začne 

zájem veřejnosti měnit tyto „jiné“ na „stejné“ a v tomto procesu mají také velkou roli 

média. Ta pak prezentují členy subkultury způsobem „přestože jsou jiní, jsou vlastně 

stejní jako my“ a původní hrozba subkultury je zlehčována a její členové jsou 

zdomácňováni1 (Hebdige, 1979). K tomuto dochází především kvůli snaze o oslabení 

vlivu a provokativnosti dané subkultury.  

 Takovéto procesy jsme mohli zaznamenat i v českých médiích ve vztahu 

k subkultuře emo. Zpočátku byli vyznavači emo stylu označováni za hrozbu, za 

labilní jedince, kteří se nezajímají o nic jiného než o (vlastní) smrt, celá subkultura 

byla označována za „vražedný kult“, před kterým by měli rodiče uchránit své děti. 

V nedávné době ale byl například otisknut článek v časopise Paní domu, který je 

primárně určen ženám-matkám, kde jsou členové subkultury emo popisováni jako 

roztomilí a neškodní a rodiče by své děti v tomto stylu měli spíše podporovat (Paní 

domu, 2009). Obraz subkultury v médiích může být tedy dvojí- buď je upozorňováno 

na její škodlivý vliv a je popisována jako hrozba, přičemž jsou informace o ní 

zveličovány či překrucovány, anebo se média snaží subkulturu ukázat v lepším světle 
                                                 
1 např. článek o rodinném životě vyznavačů punku 
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a její členy učinit „normálními“. K tomuto procesu však dochází až později, kdy je 

subkultura trvalejšího charakteru a její vliv ve společnosti je dlouhodobě patrný. 

 Každá subkultura se postupem času stane objektem produkce, publicity a 

masové výroby- a to i přes to, že toto jsou většinou záležitosti, proti kterým daná 

subkultura bojuje či protestuje. Z pohledu dominantní kultury a společnosti je tento 

proces jedním z možných způsobů, jak oslabit hrozbu subkultury a její členy jakoby 

zpětně začlenit do svých řad. Na straně subkultury následně opravdu dochází 

k oslabení její původní provokativní funkce a subkultura se postupně rozvolňuje, až 

může úplně ztratit svůj původní význam a prakticky se rozpadnout (Hebdige, 1979). 

I tento trend lze pozorovat v české „emo-scéně“. Zatímco v době, kdy se zde začalo 

emo objevovat, nebylo téměř možné koupit oblečení, které je pro tento styl typické. 

Následoval ale velký boom, kdy se emo stalo velmi populární a oblečení a doplňky, 

které původně patřily jen k této subkultuře, se začaly masově vyrábět a prodávat 

v běžných obchodech pro teenagery. V této době tedy vznikly obranné mechanismy 

uvnitř subkultury a jejích původních členů, kterými se snažili ze svých řad 

vyselektovat ty „nepravé“, jak bylo popsáno výše. 

 

Příslušnost a členství v subkultuře 

Všichni chceme být rozpoznáni a respektováni jako členové nějaké skupiny. Z tohoto 

členství plynou určité sociální role a my jsme následně motivováni k osvojení si 

určitých znaků, které patří k dané skupině. Také se rádi setkáváme s lidmi, kteří 

myslí a cítí stejně jako my, a s kterými můžeme být uvolnění (Cohen, 1955). Takové 

lidi obvykle nacházíme právě v nějaké skupině nebo subkultuře. Členstvím 

v subkultuře či skupině si vytváříme sociální aspekt identity a získáváme tak pocit 

začlenění a spolupatřičnosti. Potřebujeme nalézat a následně i nalézáme odpověď na 

otázku „kam patřím?“ (Macek, 2003). 

 Příslušnost k subkultuře se často vytváří jako útěk od okolí nebo rozptýlení 

od monotónní reality (Hebdige, 1979). To koresponduje s tím, že členové prvních 

subkultur byli především manuální dělníci, kteří vykonávali práce, které je nijak 

neuspokojovaly a produkovaly tak pocit stereotypnosti jejich života. Proto si tito 
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mladí lidé vytvořili subkultury jako jakousi náhražku „opravdového“ života a 

případně i jako nástroj jeho změny. Identifikace s určitou subkulturou je také do 

velké míry dána procesem socializace (Smolík, 2006). 

 Členové subkultur přesto nejsou absolutně homogenní skupinou. Obecně 

platí, že je vždy velký rozdíl mezi původními členy subkultury a těmi, kteří se k ní 

postupně přidávali. Ti, kteří se přidali později, jsou považováni za „nepravé“ a za ty, 

kteří stylu nerozumí (Hebdige, 1979). Mezi členy existují tedy specifické formy 

vzájemných vztahů a to mezi mladšími a staršími, a zkušenými a nováčky (Clarke, 

1975). Pokud pomineme kritérium pravosti a zkušenosti, můžeme její příznivce 

rozdělit minimálně na dvě skupiny. První jsou aktivní- to jsou ti, kteří pořádají 

koncerty, protestní akce, vydávají časopisy nebo hudební nosiče. Druhou skupinou 

jsou pasivní, jinak řečeno „konzumenti“, kteří se na existenci subkultury podílejí 

pouze minimálně, ale subkultura pro ně přesto hraje podstatnou roli (Smolík, 2006). 

 Příslušníci subkultur mládeže jsou spolu vzájemně spojeni různými symboly 

a rituály, zájmy a způsobem života, morálními hodnotami, oblečením a specifickou 

řečí (Smolík, 2006). Některé tyto symboly mohou být většinové společnosti zřejmé, 

jiné jsou naopak skryté a zřejmé jsou jen členům subkultury nebo jedincům, kteří do 

ní dostatečně hluboce pronikli. Toto je velmi patrné například na jazyku, či spíše 

argotu, deviantních subkultur a drogové scény. 

 

Subkultura mládeže 

Pro adolescenty je typická subkultura mládeže, která se dále dělí na jednotlivé 

subkultury a samozřejmě také velkou část dospívajících, kteří se do žádné 

z konkrétních subkultur neřadí. Proces přechodu z dětství do dospělosti je stále ve 

větší míře determinován konkrétními kulturními, ekonomickými a politickými 

podmínkami, osobní historií a aktuální situací každého jedince. Specifická subkultura 

mládeže původně vznikla jako opozice ke kultuře dospělého světa. U jejího vzniku 

byl především rozvoj průmyslu pro teenagery, který nastal v 50. a 60. letech a 

pomohl komercionalizaci subkultury (Macek, 2003). 
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 Talcott Parsons (Parsons in Kabátek, 1989) definuje subkulturu mládeže jako 

sociální reakci na individuální zatížení sociálně dospívajícího jedince. Kultura 

mládeže podle něj plní funkci usnadnění přechodu z dětství do plné dospělosti a 

vytváří specifický sociální tlak ke konformitě. 

 Dospívající se stávají součástí subkultury mládeže kvůli nedostatečnému 

prostoru a příležitostem k smysluplnému začlenění do společnosti dospělých. Proto 

adolescenti hledají náhradní cesty k formování vlastní identity, a to právě 

v subkulturách mládeže (Macek, 2003). V subkultuře mládeže se projevují specifické 

způsoby chování mladé generace a specifické hodnoty, které jsou těmito způsoby 

chování vyjadřovány (Kabátek, 1989). Subkultura poskytuje svým členům emoční, 

materiální a sociální oporu (Smolík, 2006). 

 Kromě výše zmíněných funkcí subkultury, tedy že je prostředkem pro 

formování identity a poskytuje svým členům oporu, lze zmínit i další funkce 

subkultury. Například Gruber popsal šest společných funkcí subkultur mládeže: 1) 

poskytují specifické „útočiště“ nesocializovaným jedincům, 2) umožňují komunikaci 

potřebnou pro výkon konkrétní zájmové činnosti, 3) ve své existenci umožňují 

realizovat a vyzkoušet nové a nevyzkoušené vzorce chování, 4) existence subkultur 

je symptomem takových vzorců, 5) existence některých subkultur může být pro 

společnost zdrojem značných problémů a 6) subkultury mládeže jsou i vyjádřením 

míry demokracie a svobody ve společnosti (Gruber in Smolík, 2006). Přestože 

Gruber tyto body označuje jako funkce, po jejich přečtení je patrné, že především 

poslední dvě „funkce“ jsou spíše popis důsledků existence subkultur. Čtvrtý bod by 

se dal popsat jako jakýsi rys subkultur a jejich vztahu ke společnosti. 

 Subkultury mládeže můžeme dělit podle různých kritérií. Jedním z nich je 

například kriterium vzniku, podle něhož subkultury můžeme rozdělit na přenesené 

(obvykle z jiné země) a na původní nebo originální. Další kritéria mohou být 

rozšířenost, jednotnost či nejednotnost, politická angažovanost a míra společenské 

přijatelnosti (Smolík, 2006). 

 Některé subkultury mládeže mají tendenci se vědomě sebeuzavírat, utvářet 

skupinové subkulturní hranice, které pak plní funkci sebeudržení a sebeobrany 
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(Smolík, 2006). Tím se pak vymezují vůči dominantní kultuře i vůči jiným 

subkulturám mládeže. Subkultury mládeže se vymezují především dvojím způsobem 

- vůči rodičovské kultuře a vůči dominantní kultuře (Clarke, 1975). 

 Jak bylo již zmíněno, celková subkultura či kultura mládeže má své další 

specifické odnože, kterými jsou konkrétní subkultury. Ty se vyznačují zejména 

nápadnými vnějšími znaky, jako jsou oblékání, úprava zevnějšku, hudba a jazyk. 

Tyto vnější znaky a způsoby úpravy zevnějšku posilují pocit výjimečnosti ve vztahu 

k běžné konvenční či konzumní společnosti dospělých a pocit příslušnosti ke 

specifické komunitě. Dále je to také prostředek komunikace mezi vrstevníky a je 

tedy využíván jako výrazový prostředek (Macek, 2003). Již v 70. letech se ve 

výzkumech subkultur mládeže ukázalo, že skrze aktivity, oblečení, zábavu a životní 

styl mohou vyjadřovat odlišné kulturní názory a řešení problémů, které vyplývají 

z jejich běžných zkušeností (Clarke, 1975). Cohen definoval prvky, které v základu 

tvoří styl subkultury: oblečení, hudba, rituály a argot (Cohen in Clarke, 1975). 

Všechny tyto prvky by se měly objevovat současně a vzájemně se shodovat.  

 

Hudební subkultury 

Konkrétní subkultury uvnitř (sub)kultury mládeže se nejčastěji soustřeďují a 

vytvářejí kolem různých hudebních žánrů (tzv. music-centred subcultures). 

Subkultury, které jsou zaměřeny především na hudbu, jsou také někdy označovány 

jako „scény“ (Nogic, Riley, 2007)2. 

 Tyto hudební subkultury mládeže se vytvářejí na základě široké škály mnoha 

hudebních proudů, které jsou spojovány s určitými názory, postoji, životními 

filosofiemi a životním stylem (Macek, 2003). Hudební subkultury nejsou tedy jen 

prostými seskupeními posluchačů určitého žánru, ale s konkrétní hudbou je 

v nich implicitně zastoupena jakási „světonázorová“ složka. 

                                                 
2 tito autoři uvádějí, že označení „subkultura“ představuje více radikální postoj vůči mainstreamové 
kultuře, než „scéna“ 
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 V některých hudebních žánrech je také populární přístup Do It Yourself 

(DIY), který vyjadřuje především nezávislost těchto žánrů a subkultur kolem nich, na 

dominantní kultuře a společnosti. V překladu znamená název tohoto přístupu „udělej 

si sám“. Již překlad tedy naznačuje, že jde o nezávislou tvorbu, kdy interpreti 

vydávají svá alba mimo hlavní nahrávací společnosti, nejčastěji na vlastní náklady. 

Chtějí se taky vymanit z vlivu velkých firem a společností a také tím vyjadřují svůj 

odmítavý postoj ke komercionalizaci hudby. Členové subkultury, která se pohybuje 

kolem tohoto trendu, jsou pak hrdí na svou nezávislost a odlišnost od mainstreamu. 

Kromě vydávání desek se s tímto přístupem pořádají koncerty a tvoří se vlastní 

oblečení (www.irevir.cz/slovnik). Tento přístup se objevuje především 

v subkulturách punk, hardcore (tedy i emocore), indie rock a pop punk (Nogic, Riley, 

2007). 

 Hudba tvoří v životě adolescentů velmi důležitou a nezastupitelnou roli, je to 

neodmyslitelná součást jejich života. Je to prostředek zábavy, způsob uvědomování 

vlastních pocitů či jejich vyjádření, ale i pouhá kulisa při různých činnostech. Stává 

se záležitostí soukromou (poslech hudby v soukromí), skupinovou (poslech hudby ve 

skupině), společenskou (navštěvování koncertů, festivalů) i prestižní (vlastnění 

hudebních nosičů, velký přehled o hudební scéně) (Taxová, 1987). Prostřednictvím 

hudby je možné vyjadřovat vlastní hodnoty, názory a pocity. Toto je velmi důležité 

právě v subkultuře emo, o které tato práce vypovídá. Prostřednictvím hudby jsou 

vyjadřovány emoce a názory jejích interpretů a následně pak také členů subkultury, 

kteří se s interprety identifikují. Vyjádření emocí prostřednictvím hudby může být 

navíc velmi usnadňující (oproti přímému vyjádření emocí) a uvolňující, například 

v náročných životních situacích. Hudba také může být příležitostí k seberealizaci, 

potvrzení vlastní hodnoty a sociální prestiže (Macek, 2003). 

 Navštěvování různých živých prezentací hudby, tedy koncertů, festivalů, 

klubů apod., se také stává zvláštním prostředím pro seznamování, sbližování, pro 

přátelské i erotické aktivity, prostor pro vyjádření vlastní úzkosti, nejistoty, agrese či 

protestu (Macek, 2003). Koncerty bývají velmi vhodnou příležitostí pro zařazení se 

do komunity určité subkultury, pro navazování nových přátelství uvnitř subkultury. 



20 
 

Každá subkultura má svá typická místa setkávání jejích členů, jako která mohou 

fungovat právě koncerty (Nogic, Riley, 2007). 

 Hudební subkultury jsou také patrně nejběžnější, nejnápadnější a nejvíce 

identifikovatelné v současné společnosti. Je to tím, že jejich členové se v souladu se 

svou příslušností k dané subkultuře oblékají, chovají a vyjadřují a často jsou také 

medializováni, buď jako „typičtí teenageři“ anebo naopak jako jakási hrozba. Každý 

hudební styl má své vlastní symboly a mezi ně patří také způsoby úpravy zevnějšku a 

typické oblečení. Mezi nejznámější a nejběžnější můžeme například zmínit: hip hop, 

rock, metal, gothik, emo, punk, techno a taneční subkultura, disko. 

 Zajímavý, avšak dosud dostatečně nepopsaný jev je propojování hudby 

s úpravou zevnějšku a oblečením. S každou (hudební) subkulturou se, jak již bylo 

zmíněno, pojí jak určitý hudební žánr, tak způsob oblékání. Úpravou zevnějšku i 

hudbou se členové subkultury vymezují vůči většinové společnosti či jiným 

subkulturám, obojí je tedy prostředkem odlišení, případně protestu. Oblečení pak 

vystupuje jako vnější znak příslušnosti k dané subkultuře, který je patrný na první 

pohled. Oblečení tedy funguje jako „značka“. Hudba je oproti oblečení jaksi skrytá, 

vnitřní charakteristika, kterou nemusíme běžně rozpoznat, pokud do subkultury 

nepatříme nebo ji blízce neznáme. Aby se tedy členové subkultury, které spojovala 

hudba, nějak výrazně odlišili od zbytku populace, potřebovali se nějak viditelně 

označit a k tomu nejlépe slouží celková úprava zevnějšku a oblečení. Tak se stali 

rozpoznatelnými jako pro další členy subkultury, tak pro členy většinové společnosti. 

Na základě tohoto vnějšího znaku se k subkultuře také často přidávají noví lidé. 

V případě subkultury emo je toto běžný postup- u mnohých členů této subkultury na 

počátku stálo zalíbení ve vzhledu stávajících „emařů“. Následně je ale důležité, zda 

se tito nováčci spojí se subkulturou i v otázce hudby, nebo zda zůstanou jen u 

oblékání. V prvním případě se pak zařadí mezi členy subkultury a jsou ostatními 

uznáváni jako „plnohodnotní“ či „praví“. V druhém případě bývají silně odsuzováni 

a zavrhováni těmi, kteří přijali oba subkulturní znaky, tedy jak hudbu, tak oblékání. 

Problém ale pak může nastat v tom, že jsou odmítáni subkulturou (za to, že nejsou 

„praví emo“) i dominantní kulturou (za to, že jsou emo), protože její členové nejsou 
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schopni rozpoznat nic jiného, než jejich vnější znaky, které se subkulturou 

korespondují. 

 

Shrnutí 

Na závěr této kapitoly je, dle mého názoru, vhodné poukázat na to, že subkultura 

může být pojímána opravdu různě. Jako subkulturu můžeme označovat například 

celé etnické minority, zároveň ve společnosti existuje subkultura mládeže a pak jsou 

zde jednotlivé konkrétní subkultury, které se sdružují kolem určitých aktivit, 

ideologií či lokalit. Můžeme tedy subkultury rozdělit podle jejich šíře a míry 

obecnosti znaků, na základě kterých se jedinci řadí k dané subkultuře.  

 Nejkonkrétnější znaky pak můžeme pozorovat u jednotlivých malých, 

řekněme zájmových subkultur, tedy například hudebních subkultur typu emo, punk 

či hip hop. Zde je nutné splňovat podmínky, které se týkají hudby, způsobu úpravy 

zevnějšku a částečně také věku, protože tyto subkultury bývají popisovány jako 

součást subkultury mládeže. 

 O něco méně konkrétní jsou znaky, které jedinec musí splnit, aby se mohl 

řadit k subkultuře mládeže. Zde je nutné splnit kritérium věku, tedy přináležet ke 

kategorii adolescentů a také mít alespoň minimální potřebu vymezovat se vůči 

dospělým. 

 Na nejobecnější úrovni pak stojí subkultury, které jsou vymezeny jako určité 

skupiny, které se svými rysy odlišují od většinové společnosti. Takto byly subkultury 

vnímány především na počátku jejich výzkumů, kdy byly za subkultury považovány 

například etnické nebo profesní skupiny. Zde pak bylo nutné splnit pouze kritérium 

příslušnosti k etnické minoritě nebo vykonávat určitou profesi. 

 V této práci se budeme věnovat především těm nejúžeji vymezeným 

subkulturám, které se vytvářejí kolem hudebního žánru a které lze zařadit pod 

obecnější subkulturu mládeže.  
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2.2 Adolescence 

Adolescence je mnohovrstevnatým sociálním, kulturním a psychologickým 

fenoménem. Je to vývojové období věkově vymezené nejčastěji od 15 do 20 let, 

někdy v sobě zahrnuje také období puberty a mluvíme tedy o široké adolescenci, 

která se týká celého desetiletí života jedince. Tato definice adolescence pak v sobě 

nese rozdělení tohoto období na tři části, a to časnou, střední a pozdní adolescenci 

(Macek, 2003). V kontextu mého výzkumu a této práce se budeme pohybovat 

především v oblasti střední a pozdní adolescence, tedy ve věkovém období od 14 do 

20 let. 

 Vágnerová (2005) uvádí další možné rozdělení adolescence, kterou vymezuje 

také od 10 do 20 let, ale dělí ji pouze na dvě fáze- ranou a pozdní. Raná adolescence 

se shoduje s vývojovým obdobím pubescence a je ohraničeno cca 10. rokem, kdy 

začíná pohlavní dozrávání, které je doprovázeno i psychickými změnami a končí 

zhruba v 15 letech. Pozdní adolescence se tedy vymezuje 15. až 20. rokem 

(Vágnerová, 2005). Tato období se ve svých charakteristikách a typických rysech 

shoduje s charakteristikami, které uvádí Macek. 

 Dále je toto období vymezeno, na horní hranici, především psychosociálními 

charakteristikami, které definují přechod z adolescence do dospělosti. Tyto 

charakteristiky jsou například osamostatnění od původní rodiny, ukončení vzdělání a 

hledání profesního uplatnění, upevnění vlastní identity apod. (Macek, 2003). V tomto 

kontextu je patrné, že mnoho současných studentů vysokých škol, kterým je i nad 

onu věkovou hranici 20 let, je stalé spíše v období adolescence než dospělosti a proto 

lze uvažovat i o vyšší věkové hranici. V tomto období se objevuje jev nazývaný jako 

„adolescentní psychosociální moratorium“ (Vágnerová, 2005), kdy je dospívajícím 

dovoleno nadále si udržovat především pozitivní charakteristiky adolescence, jako 

například hledání sama sebe, zkoušení nových věcí apod. Říčan ho označuje jako 

„kult nezralosti“, protože jsou v současnosti déle udržovány výhody mládí, a to nejen 

mezi adolescenty, tak i u dospělých jedinců (Říčan in Vágnerová, 2005). 

 V kontextu adolescentních subkultur, a zejména subkultury emo, je vhodné 

k tomuto období použít přirovnání „Sturm und Drang“, tedy bouře a vzdor (G. S. 
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Hall in Macek, 2003), i když se v poslední době již tolik nepoužívá. Pro toto původní 

hnutí a přeneseně tedy i pro adolescenci v tomto pojetí, je typický idealismus, silné 

emoce a revolta proti ostatní společnosti. Toto, dle mého názoru, velmi vystihuje 

dospívající, kteří se identifikují se subkulturou emo, jak se ukáže dále. 

 Období střední adolescence je časově vymezeno 14. a 16. rokem a je pro ně 

charakteristické hledání osobní identity, vlastní jedinečnosti a autentičnosti. Proto se 

pravděpodobně v tomto období nejvíce mladí lidé přidávají k různým hnutím, 

skupinám a subkulturám. V pozdní adolescenci se tato příslušnost k sociálním 

skupinám ještě posiluje díky potřebě posílení sociálního aspektu identity, která se 

projevuje potřebou někam patřit, podílet se na něčem a sdílet něco s jinými lidmi 

(Macek, 2003). 

 V obou těchto obdobích dochází také ke kognitivnímu rozvoji, kdy se 

myšlení stává abstraktní, méně absolutní a více relativní, vztahové a sebereflektující. 

Toto se samozřejmě také velmi odráží ve vztazích adolescentů s lidmi ve svém okolí. 

Také se zde objevuje vývoj emocionální složky osobnosti, kdy odeznívá náladovost a 

vysoká labilita typická pro časnou adolescenci. Snižuje se impulzivnost, 

temperament se ustaluje a adolescenti v tomto období se stávají více 

extravertovanými (Macek, 2003). V těchto oblastech se může zdát, že někteří 

adolescenti, kteří se řadí k emo, jsou jakoby vývojově „pozadu“, nebo se tak alespoň 

často prezentují. Je pro ně totiž typická spíše emoční labilita a impulzivnost. Tyto 

rysy osobnosti, ale samozřejmě nemusejí být platné pro všechny členy subkultury 

emo a mohou být také trvalými osobnostními rysy, které se mimo adolescenci příliš 

nezmění. 

 V období adolescence dochází k celkové změně postojů a vztahů jak k sobě, 

k ostatním lidem, tak ke světu. Všechny tyto změny také souvisejí s častějším 

přijetím různých životních stylů a filosofií právě v tomto období. 

 S výrazným vývojem osobnosti v adolescenci souvisí také zvýšená 

sebereflexe, sebeuvědomění a schopnost introspekce. Výrazně se zde mění a vyvíjí 

sebepojetí a vědomí vlastního já. K tomu jsou vztahovány i názory a soudy 

subjektivně významných osob, vrstevnické standardy a společenské normy. To činí 
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adolescenty velmi ovlivnitelnými blízkým okolím i širším kulturním, či subkulturním 

kontextem. V sebepojetí se také promítají charakteristiky, kterými se adolescenti 

vymezují v interpersonálních vztazích. Proto je pro ně v tomto období velmi důležité 

zažívat pocit, že někam patří a že jsou přijímáni. V pozdní adolescenci se pak 

sebepojetí začíná ustalovat a integrovat veškeré role, ve kterých se nově, na prahu 

dospělosti, musí pohybovat a orientovat (Macek, 2003). 

 V adolescenci dochází k hledání vlastní identity, která má své osobní a 

sociální aspekty. Mezi osobní aspekt identity řadíme především vědomí vlastní 

jedinečnosti, které je získáváno prostřednictvím sebereflexe a sebehodnocení. 

Zatímco v časné adolescenci jsou předmětem sebereflexe především fyzické změny, 

emoční rozkolísanost a vztahy k rodičům, ve střední adolescenci se sebereflexe 

dotýká především akceptace ze strany vrstevníků (Macek, 2003).  Sociální aspekt 

identity se pak vytváří na základě pocitu začlenění, spolupatřičnosti a kontinuity ve 

vztazích i čase. Hledá se zde odpověď na otázku „kam patřím“, „čeho jsem součástí“ 

a „kam směřuji“. 

 Se sebepojetím a identitou silně souvisí také hodnocení kvality vlastního 

života a subjektivní pocit pohody, který následně působí jako motivační komponenta 

v běžných životních aktivitách. Spokojenost se životem ale také velmi závisí na 

kulturních standardech a sociální reprezentaci „dobrého a spokojeného života“ 

(Macek, 2003). Z toho vyplývá, že pokud se jedinec identifikuje se subkulturou, 

která je založena silně nematerialisticky, pak bude jeho představa kvalitního života 

odlišná od představy jedince, který patří do subkultury, která se orientuje na majetek, 

peníze a například drahé oblečení a nákladné trávení volného času. 

 Jako prostředek k vyjádření identity je v adolescenci používána úprava 

zevnějšku a oblečení. Stylizací zevnějšku se vyjadřuje příslušnost k určité skupině, 

tedy i k subkultuře. Nápadnostmi se dospívající snaží upoutat pozornost, upozornit 

na sebe či provokovat. Oblečení a úprava zevnějšku může být používáno k vyjádření 

své příslušnosti k určité skupině, k vyjádření moralizujícího postoje, často 

k opovržení konzumem či „mainstreamem“ a/nebo k odlišení od dospělých 

(Vágnerová, 2005). Stejně tak funguje vzhled u členů subkultury emo. 
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 Právě kvůli úpravě zevnějšku a oblečení a také odlišným názorům a 

momentálním hodnotám často vstupují adolescenti do konfliktů se svým okolím, 

nejčastěji s rodiči nebo s učiteli. I přes jejich nepříjemnost pro obě zúčastněné strany, 

jsou tyto spory nutnou součástí adolescentova vývoje. Dospívající, kteří neprojdou 

fází konfliktů s blízkými autoritami, často následně selhávají v dospělosti v situacích, 

které prověřují jejich charakter. Dospívající potřebuje projít „ohněm vlastní krize“, 

jak říká Macek (2003). Prostřednictvím takovýchto rozepří mohou adolescenti 

porovnávat síly s dospělými a dokazovat si tak svou vlastní hodnotu a tím i posilovat 

identitu. Slouží také k jasnému vymezení vůči dospělým autoritám a zároveň 

k dokazování si, že jsou již také téměř dospělí, po čem tolik touží. 

 Reakcí na konfliktní situace může být mnoho. V adolescenci, především 

časné, jsou časté impulzivní agresivní reakce, ale stejně tak se mohou objevovat 

reakce únikové, popření, negativismus, egocentrismus, projekce či racionalizace. 

Tato řešení konfliktů a problémů se pak budou lišit především podle osobnosti 

daného jedince, podle situace, ve které se konflikt odehrává a podle typu a závažnosti 

konkrétního problému. 

 Adolescenti ve svém každodenním životě zažívají mnoho problémů, které se 

jim z jejich subjektivního úhlu pohledu mohou zdát závažnější či četnější, než se jeví 

jiným osobám. Nejčastější problémy v tomto období se týkají rodinného života, 

školy, vztahů, trávení volného času a také sama sebe. V tomto období se pak vytváří 

větší množství různých copingových strategií zvládání těchto problémů a náročných 

životních situací. Adolescenti ale dosud nemají dost zkušeností, a proto často nevolí 

správnou nebo adekvátní strategii (Macek, 2003). V posledních letech začalo být 

například i sebepoškozování považováno za copingovou strategii, protože se přestalo 

objevovat (a tím i zkoumat) pouze u jedinců s určitou poruchou, ale také u „zdravé“ 

populace, která sebepoškozování volí jako způsob vyrovnávání se se stresem. 

Častější výskyt sebepoškozování také může být ovlivněn snadnějším přístupem 

k informacím o sebepoškozování, než tomu bylo dříve. Tyto informace pak mohou 

nalézt na internetu, ale také v subkulturách (Černá, Šmahel, 2009). 

 Jednou z dalších psychosociálních charakteristik adolescence je také nová 

kvalita interpersonálních vztahů. To, zda je adolescent úspěšný nebo neúspěšných 
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v interpersonálních vztazích má velký vliv na jeho sebedůvěru, pocit autonomie, 

vědomí vlastní účinnosti a je to jedním z kritérií samostatnosti. V (úspěšných) 

vztazích s vrstevníky dochází k vlastnímu „zhodnocení“. Proto je pro adolescenty 

velmi důležité patřit k nějaké skupině, čímž se vytváří sociální aspekt identity a 

buduje se vlastní hodnota založená na ocenění druhých (Macek, 2003). Subkultura 

tak může být právě místem, kde se jedinci dostává uspokojení těchto potřeb a 

naplnění těchto složek identity. 

 Konflikt adolescentů s rodiči nebývá v současnosti již tak závažný a 

dramatický, jako se udávalo dříve. Platí však, že obecně je vyšší míra 

mezigeneračních konfliktů u jedinců s rizikovým chováním (Macek, 2003), a může 

se také objevovat právě u dospívajících, kteří se přidají k nějaké subkultuře. Zde 

velmi závisí na tom, jaký obraz o dané subkultuře vytvářejí média a jaký obraz si 

následně může osvojit rodič. V případě subkultur emo, gothik apod. bývá tento obraz 

spíše negativní a tak je pravděpodobné, že ke konfliktům dospívajících a jejich 

rodičů může docházet častěji či s větší intenzitou. I samotné přidání se k určité 

subkultuře může být považováno za projev rizikového chování. V této souvislosti 

můžeme zmínit deviantní subkultury, jejichž členové se často dopouštějí vandalismu, 

trestné činnosti či zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování. 

 Oblast rizikového či problematického chování je velmi široká. U adolescentů 

se nejčastěji objevuje delikventní chování, agrese, násilí, šikana, rasismus, užívání 

drog, sexuální rizikové chování, poruchy příjmu potravy a sebevražedné chování. Již 

z toho výčtu je patrné, že některé z těchto projevů problémového chování mohou být 

spojené s příslušností k některým subkulturám (typicky: rasismus - skinheads). Toto 

problematické chování je, stejně jako chování obecně, ovlivněno mnoha faktory. 

Jsou popisovány čtyři bloky faktorů, které významně ovlivňují chování adolescentů a 

těmi jsou: demografické charakteristiky a sociální struktury, socializační vlivy, 

vnímané charakteristiky prostředí a osobnostní charakteristiky jednotlivých 

adolescentů. Nejdůležitější sociální činitelé, kteří mají vliv na chování dospívajících, 

jsou rodina, škola, vrstevníci (kamarádi) a také masmédia (Macek, 2003). 

 Kromě příslušnosti dospívajících k různým subkulturám si ve svém okruhu 

vytvářejí různě velké vrstevnické skupiny. Zaleží pak jen na jedinci a na 
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okolnostech, zda je tato skupina obsazena příslušníky subkultury, či zda je „multi-

subkulturní“. Ve vrstevnických vztazích dochází k vzájemnému sdílení názorů, 

pocitů a vzorců chování, což je dáno především tím, že sdílejí stejnou zkušenost, 

životní pozici, mají stejné nebo podobné problémy a nejistoty (Macek, 2003). 

Přítomnost ve vrstevnických vztazích je prostředkem k hledání a ujasňování vztahu 

k sobě samému.  

 Jak udává Macek (2003), vrstevnická skupina plní mnoho funkcí: má 

specifickou a nezastupitelnou roli při získávání pocitu vlastní autonomie; stabilizuje 

a zakotvuje dospívajícího v procesu fyzických, psychických a sociálních změn; 

umožňuje získání sociálního statusu a pocitu vlastní hodnoty a v neposlední řadě 

poskytuje příležitost pro osvojování nových rolí a nápodobou. Vzhledem k tomu, že 

subkultura je velmi často vlastně širokou vrstevnickou skupinou (s určitými 

specifiky), plní stejné funkce jako ona. Uvnitř těchto skupin také funguje silná 

vrstevnická konformita, především v oblasti vnějších znaků a chování a specifických 

rolí. Zejména v oblasti behaviorální je v subkulturách očekávána vysoká konformita 

a stává se tak, především pro mladší adolescenty, jakousi normou. 

 Jak zmiňuje Macek (2003), v současnosti a nedávné minulosti se 

v adolescentní populaci objevil zvláštní jev, který je nazýván jako „generace X“. 

Tento jev je ale zatím popisován pouze v zahraničí, především v západních zemích. 

Předpokládá se, že u nás se tento jev objeví až v generacích následujících, kdy 

výrazně vzroste počet vysokoškolsky vzdělaných lidí a vzdělání tak přestane být 

nástrojem sociální mobility.  

 Generace X je popisována jako ta, která jako první přestala věřit v to, že její 

život by mohl být lepší než život jejích rodičů. Dospívající, kteří se ocitli v této 

generaci, nemívají výrazné profesní ambice, rodina má pouze relativní hodnotu, 

protože jsou to velmi často jedinci z rozvedených manželství, zažívají pocity 

odloučení a poraženectví, neprotestují proti střední generaci, ale ani se s ní 

neidentifikují, nemají vyhraněné ideály a jejich důležitými ideály jsou zábava a klid 

(Macek, 2003). V tomto se velmi liší například od subkultur mládeže, které vznikaly 

v 70. letech a které byli typické právě svou revoltou proti starší generaci a 

předpokládali, že budou žít jiný (lepší) život než jejich rodiče. 
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2.3 Subkultura EMO 

Pojem „emo“ 

Termín „emo“ je popisován jako zkratka pro „emocionální“, přeneseně také 

„emocionální hudba“ apod. Existují dohady, jak toto slovo vyslovovat, a proto jen na 

okraj uvádím, že ho lze vyslovovat počeštěle jako emo anebo v původním znění 

z angličtiny jako ímo. Jeho příslušníky lze nazývat také jejich anglickým označením 

„emo kids“, popřípadě „emo girls“ a „emo boys“ (Šustr, 2009), anebo českými 

ekvivalenty „emaři“ nebo „emáci“. 

 Tato subkultura patří především k hudebním subkulturám a lze ji zařadit pod 

subkultury mládeže, protože její členové jsou většinou adolescenti.  

 Tento styl a subkultura se vyvíjí z americké mládeže, která poslouchá 

specifický žánr hudby, později označovaný jako emotivní hardcore (odtud zkratka 

emocore), charakteristický pocity zranitelnosti a touhou po vyjádření emocí (Bailey, 

2005). V textech emo kapel jsou vyjádřeny postoje, hodnoty a emoce, které odkazují 

na pocity beznaděje, nostalgie, smutku, citlivosti, vulnerability, odmítání sebe sama a 

touha všechny tyto pocity otevřeně vyjadřovat (Černá, Šmahel, 2009). 

 Emo tedy může být definováno buď jako hudební žánr, který následně 

ovlivnil i způsob oblékání, anebo jako způsob přemýšlení o vztahu mezi hudbou a 

jedinci. Pokud tedy tyto dvě definice spojíme, získáme vymezení ema jako 

hudebního žánru, který ovlivnil sociální jednání jeho příznivců, tzv. emo kids 

(Ryalls, 2007). 

 Subkultura emo je místem, kde se může mnoho dospívajících podělit o své 

zkušenosti se světem a vyjádřit své pocity ze života prostřednictvím hudby. 

Prostřednictvím této subkultury máme možnost nahlédnout do toho, co dnes 

znamená být teenager, dospívající. Vše, co je zde vyjádřeno prostřednictvím hudby - 

chování, postoje, hodnoty - je spojeno především s obdobím dospívání, kdy je 

relativně častá emoční labilita a vyhrocené prožitky. Hudba emo popisuje pocity 

zoufalství, stesku, žalu i naděje a sebenenávisti (Bailey, 2005). 
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 Díky tomu ale emo může pomáhat dospívajícím pro zkoumání jejich pocitů a 

nakládání s emocemi, usnadňuje jim formování identity, sociální interakce a 

emocionální účast (Bailey, 2005). Díky celkovému důrazu na emoce, jejich 

identifikaci, pozorování, prožívání a otevřené projevování je emo pro mnoho 

mladých lidí nástrojem umožňujícím jim konstruování vlastní identity. 

Prostřednictvím tohoto stylu a hudby se dokážou lépe vyrovnávat s emocemi. 

V tomto ohledu je emo srovnáváno například s hip hopem, kde je typické spíše 

potlačování emocí („tvrďáctví“) a reakce násilím nebo nadávkami. V emo stylu se 

uplatňuje afektivní povaha poznání světa a interakce s ním na základě „upřímných“ 

pocitů (Bailey, 2005). 

 V této subkultuře jsou důležité tedy tři prvky: 1) vyjadřování emocí, 2) 

odmítnutí mainstreamu, a 3) chování se způsobem, který respektuje cítění druhých 

(Bailey, 2005). 

 

Charakteristiky subkultury EMO  

Subkultura emo potvrzuje definici subkultury, která říká, že subkultura je soubor 

specifických norem, hodnot, vzorců chování a životního stylu, charakterizující 

určitou skupinu v rámci širšího společenství (kultury), jehož je tato skupina 

konstitutivní součástí (Vodáková, 2000). Subkultura emo se jistě objevuje u části 

nebo skupiny jedinců uvnitř dominantní kultury. Vytváří si také své specifické 

normy a hodnoty (individualita, nestereotypnost, protest proti mainstreamu), vzorce 

chování (projevování emocí, respekt k emocím druhých) i životní styl (sami členové 

emo popisují jako životní styl). 

 Jak bylo také zmíněno v kapitole týkající se subkultur, subkultura poskytuje 

určitá řešení. Emo subkultura nabízí určité řešení nebo zázemí v podobě emoční 

podpory a poskytnutí možností sdílet a plně projevovat své pocity, které jsou 

v období dopívání silně rozporuplné. Dospívající si volí subkulturu emo a její hudbu, 

protože je pro ně velmi atraktivní kvůli tomu, že odpovídá jejich konkrétním a 

současným problémů a nějakým způsobem jim pomáhá je řešit. 
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 Dále také v kapitole o subkulturách bylo zmíněno, že vznik každé subkultury 

je provázen vlnou hysterie v médiích. Tak tomu bylo i u subkultury emo, jejíž 

členové jsou v médiích popisováni jako depresivní a jako jedinci, kteří se 

sebepoškozují, popřípadě se pokoušejí o sebevraždy (Ryalls, 2007). Tak tomu je jak 

v České republice, tak v USA, odkud celá subkultura původně pochází. Tam se také 

objevuje další jev, který je spojován se subkulturou emo, a který u nás dosud nebyl 

nijak popsán. Tím je tzv. emorexie. Emorexií je nazývána porucha příjmu potravy, 

konkrétně mentální anorexie, která se objevuje u členů subkultury emo. Tato porucha 

se častěji popisuje u chlapců a zpěváků emo kapel, kteří záměrně hubnou a svou 

hubenost ještě zdůrazňují upnutými tričky a kalhotami (Ryalls, 2007). Tento vzhled 

může symbolizovat emoce, jako jsou například smutek, deprese, utrpení, zoufalství a 

sebenenávist, které tito členové emo chtějí ukazovat i na svém zevnějšku. 

 Přestože je tedy emo obecně spojováno se sebepoškozováním, nebylo toto 

zatím výzkumně potvrzeno a ukazuje se, že toto je především záležitostí vnějších 

pozorovatelů. Sami příslušníci emo totiž spojení sebepoškozování a subkultury 

odmítají (Černá, Šmahel, 2009). Naopak tvrdí, že emo je často zdrojem povzbuzení a 

podpory (Ryalls, 2007). 

 Ale nejen ve veřejných médiích, ale také ve vědeckých periodikách se 

objevují takové hlasy, jako například Šustr (2009), který emo popisuje jako rizikovou 

subkulturu, která je ze sociálně-psychologického hlediska přinejmenším 

kontroverzním fenoménem. Je zde zmiňována otázka (stejně jako u jiných 

subkultur), do jaké míry jde o autentickou identitu příslušníka této subkultury, zda se 

jedná o vlastní intencionální jednání nebo zda jde o pouhé napodobování ostatních 

členů subkultury. Tato otázka se objevuje také u tématu sebepoškozování - není jisté, 

zda nemůže docházet k napodobování sebepoškozování jiných členů subkultury 

(Šustr, 2009). 

 Heider (2009) popisuje subkulturu emo také s jakýmsi negativním nádechem. 

Jako typické znaky uvádí citlivost až přecitlivělost jejích členů, od kterých je striktně 

očekáváno hluboké prožívání a zamyšlenost. Dále uvádí, že rezignují na běžné 

životní hodnoty, jako jsou formální vzdělání, pracovní kariéra. Jak se ukáže 

v praktické části této práce, je toto tvrzení poněkud přehnané - všichni moji 
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respondenti běžně studují nebo pracují, plánují studium na vysoké škole a podobně. 

Subkulturu emo také považuje za rizikovou, a to především kvůli tomu, že se k němu 

v dnešní době přidávají velmi mladé děti, které často nekriticky přijímají znaky 

v oblasti oblečení a vzhledu a také standardy chování (Heider, 2009). 

 Pro tuto subkulturu, stejně jako pro mnohé jiné moderní subkultury, hraje 

velmi specifickou a důležitou roli internet. Vzhledem k tomu, že současná „emo-

scéna“ je poměrně mladá (protože její současná forma je záležitostí posledních 

několika let a původní emo jsou již velmi malou a často uzavřenou skupinou), její 

vznik a rozvoj byl silně ovlivněn informacemi na internetu. Internet sehrál tedy 

důležitou roli při vývoji a rozšíření této subkultury. Na internetu mohou začátečníci 

získat veškeré informace o stylu, o tom co k subkultuře patří, získat hudbu, která je 

subkulturou uznávána a v neposlední řadě také získat nová přátelství mezi 

stávajícími členy subkultury. K tomu slouží především různé webové stránky, které 

fungují jako sociální sítě, dále také chaty a fóra, která jsou přímo určena pro emo, 

webové stránky věnující se informacím o emo a také blogy jednotlivých vyznavačů 

tohoto stylu. Blogy jsou pak velmi specifickým prostředím. Fungují jako jakýsi deník 

jejich tvůrce, kde (většinou) dospívající mohou sdělovat prakticky cokoli (Černá, 

Šmahel, 2009). Nejčastěji zde pak sdělují své zážitky a zkušenosti, pocity a také 

informace o emo, které daný jedinec považuje většinou nějak sobě blízké (např. 

oblíbené emo kapely, obrázky apod.). 

 Na internetu pak vznikají i online komunity, které se stávají přímou součástí 

každé dané subkultury, takže i subkultury emo. Ty vznikají právě na různých 

internetových sociálních sítích nebo na emo-chatech a častá komunikace mezi jejich 

členy probíhá prostřednictvím programu ICQ, který slouží k přímému dopisování 

mezi jeho uživateli. I v online komunitách existuje pocit skutečného náležení ke 

komunitě a k subkultuře, vytváří se zde pocit členství a jejich prostřednictvím také 

získávají jejich členové například emoční podporu. Tyto online komunity mají 

většinou i určitý přesah do reálného života, protože jejich účastníci se většinou někdy 

scházejí či setkávají (Černá, Šmahel, 2009). Pro subkulturu emo jsou typické tzv. 

emo-srazy, které se nejprve organizují na internetu a následně se konají na různých 

místech republiky (viz kapitola 3.2.4.1 Emo-srazy). Dále svým členům online 
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komunity také umožňují častější komunikaci mezi přáteli z reálného světa a také 

s rodinnými příslušníky (Černá, Šmahel, 2009). 

 

Historie subkultury EMO 

Emo jako hudební žánr vzniklo v 80. letech v USA, konkrétně bývá uváděno ve 

Washingtonu D. C., kde vznikaly první kapely, které se hlásily k tomuto stylu a ve 

svých písních projevovali výše uvedené pocity a postoje. 

 V základech tohoto hudebního žánru byl punk, punk rock a také hardcore a 

kritická reakce na ně. V textech kapel, které se hlásí k těmto žánrům, se objevovala 

především zloba, agrese, touha po vzpouře a změně situace v tehdejší společnosti. To 

se ale prvním emo interpretům nelíbilo a chtěli ve svých skladbách vyjádřit vztek 

citlivějším způsobem, a proto se odklonili od původních žánrů a zrodil se tak 

emocore. Interpreti byli stále rebelští a protestující, ale volili k tomu jiné způsoby 

vyjádření skrze popisování vlastních emocí a více reflektující písně. Jejich texty byly 

o vzpouře, pohrdání autoritami, odmítnutí mainstreamového hudebního průmyslu a 

kultury. Proto první nahrávky vznikaly prostřednictvím přístupu „Do It Yourself“ 

(viz kapitola 2.1 Subkultury).  

 Dalším faktorem, který přispěl ke vzniku této subkultury, bylo zklamání 

mladé generace v „americkém snu“. Pochopili, že americký sen přestává existovat a 

plnit se (viz kapitola 2.1 Subkultury- generace X) a to způsobilo jejich apatii, 

ignoraci, pocity beznaděje a ztrátu víry v budoucnost. Hudbou se pak snažili 

vypořádat s frustrací, která z tohoto zklamání plynula (Šustr, 2009). Podobně 

vznikaly i jiné subkultury a hudební žánry, jako například grunge a jiné. 

 V počátcích subkultury emo se vynořila také vlna „Straight Edge“. Přístup 

Straight Edge se nemusí pojit pouze s emo subkulturou, jedná se spíše o životní 

filosofii. Často se ale objevuje u příznivců punku či hardcoreu. V tomto přístupu jde 

o odmítání jakýchkoli drog, fyzického násilí a promiskuity. Lidé, kteří vyznávají 

Straight Edge tedy nepijí alkohol, nekouří cigarety, neužívají žádné drogy a často 

proti tomu i aktivně bojují. Vyhýbají se také sexuální promiskuitě a jakékoli agresi či 
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násilí. Později se k tomuto přístupu přidalo také vegetariánství či veganství a 

následně také ochrana zvířat apod. (Šustr, 2009). Tento přístup se pak odrážel 

v hudbě a textech některých kapel, které se řadily k emo (zpočátku případně i k 

punku), a tak se dále šířil mezi jejich fanoušky. V současnosti již tento přístup 

v subkultuře emo není příliš rozšířený a není s ní již ani příliš spojován. 

 Z Washingtonu se tento styl rozšiřoval i do zbytku Spojených států a vznikaly 

postupně malé místní kapely, kolem kterých se seskupovali první příslušníci 

subkultury. Se vzrůstající popularitou tohoto žánru se zvýšil také zájem hudebního 

průmyslu a některé kapely se staly jeho součástí, přestože proti tomu původně 

bojovali. Emo subkultura se následně rozdělila na dva proudy. Prvními jsou 

„nezávislí emo“, kteří zůstali věrni původní myšlence této subkultury, a druzí jsou 

„mainstreamoví emo“, kteří poslouchali ty kapely, které se staly známými a masově 

vydávanými. Tato druhá skupina se následně označila jako „emo kids“ a více méně 

je stejná jako současná subkultura emo (Bailey, 2005). „Emo kids“, tedy „emo děti“ 

sami poznaly, že se od původních vyznavačů liší, mimo jiné také v tom, že jsou 

mladší a také se jako mladší k emu přidávají. Proto se označovali jako emo kids. 

 Na konci 90. let a počátku nového tisíciletí postupně vznikala současná 

podoba subkultury emo. Tato fáze je označována jako druhá vlna, která trvá až do 

současnosti, případně se současná podoba označuje jako třetí vlna. V této fázi se 

z hudebního žánru vydělil a definitivně vymezil životní styl emo, který se stal 

svébytnou součástí (Šustr, 2009), pozorovatelnou i zvenčí (lidmi mimo subkulturu). 

Heider (2009) popisuje, že dnes emo zahrnuje hudbu, image a názory. 

 

Lidé uvnitř subkultury 

Jak již bylo zmíněno, emo subkultura se v průběhu vlastního vývoje rozdělila na dva 

proudy. „Nezávislí emo“ odmítají kapely, které jsou běžně označovány za emo a jsou 

stále loajální původnímu směru z 80. let. Tvoří jakési skupinky „zasvěcených“ a více 

či méně pohrdají současnými emo kids a celkovým stylem emo. Emo považují za 

prostředek nezávislosti a odlišení se od hlavního proudu, které je pro ně velmi 

důležitou hodnotou. Tito lidé zastávají plně přístup Do It Yourself. 
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 Na druhé straně jsou tedy tzv. emo kids. Je to jakási druhá generace, která 

vznikla během příklonu některých kapel k masovému hudebnímu průmyslu. Tito se 

spojují s kapelami, které dnes běžně považujeme za emo. Nezávislými emo jsou 

odsuzování a označováni jako napodobitelé. Toto označení je jim ale uděleno 

neprávem - nesnaží se totiž napodobovat nezávislé, ale vytvořili si vlastní subkulturu, 

která v základech stojí stále na kořenech z 80. let, ale přesto je trochu jiná, 

inovovaná. Nejde již tolik o snahu o nezávislost na dominantní kultuře a hlubokou 

frustraci, plynoucí z nespokojenosti se společností a vlastním životem. I texty skupin, 

které jsou uznávány emo kids, jsou však prostorem pro vyjádření a vyjadřování 

emocí (Bailey, 2005). 

 Dalším rozporem uvnitř subkultury je sebeoznačování za emo. Hlavními 

hodnotami stylu emo jsou individualita a nestereotypnost, které jsou ale porušovány 

tím, že se jeho členové označí za emo. To pak ukazuje, že uznávají stereotypy a 

označkování, proti čemu tolik bojují (Ryalls, 2007). Na to poukazují především 

původní emaři, kteří deklarují, že nemají potřebu se nějak „označkovat“, protože to 

„tak cítí“ a tím se odlišují od těch, kteří se nově k subkultuře přidávají a potřebují si 

svou příslušnost ke kategorii „emo“ potvrzovat tím, že se tak označují (často i 

v přezdívkách). 

 Navzdory tomu, že je zde propagována individualita a vlastní originalita, 

vzniklo na internetu mnoho návodů a diskuzí na téma „jak se stát emo“, kde si 

dospívající radí co vše k emo patří a co by nováček, který se chce přiřadit k této 

subkultuře, měl udělat a změnit. Radí si tak jak získat „vlastní identitu“ 

prostřednictvím tohoto stylu, co si oblékat a co poslouchat (Ryalls, 2007). Přestože 

těmto radám se přímo nebrání (ani aktéři mého výzkumu), v zápětí říkají, že každý 

by si měl sám objevit, co se mu líbí a zda je to opravdu právě emo, a že se nemusí 

podřizovat žádným radám a návodům, aby se stali emo. Je tedy patrné, že v tomto 

ohledu existuje v subkultuře a jejím smýšlení veliký rozpor. 

 Jak již bylo naznačeno, současní dospívající „emaři“ svou příslušnost 

k subkultuře navenek vyjadřují různými vizuálními prvky, z nichž nejnápadnější je 

vzhled, oblečení, ale například i způsob tance. Svým vzhledem vyjadřují, podobně 

jako vyznavači punku, především svou odlišnost od mainstreamu (Ryalls, 2007).  
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 Obecně je jejich vzhled popisován jako temný (pro ilustraci – viz Příloha 1). 

Zahrnuje oblečení černé barvy, které je často kombinováno také s křiklavými 

barvami, typické jsou úzké kalhoty a upnutá trička, a to jak u dívek, tak u chlapců. U 

dívek jsou také běžné krátké sukně. Jako obuv jsou voleny nejčastěji plátěné boty 

(tzv. Conversky), skateové botasky nebo u dívek tzv. balerýnky. Vlasy bývají černé, 

případně doplněné jinou barvou (růžová, červená, modrá, bílá) a u dívek se objevuje 

také platinová blond, opět kombinovatelná s jinými barvami. Typickou se stala jejich 

„patka“, tedy sestříhané vlasy, které zakrývají jedno oko či celou polovinu obličeje 

(Černá, Šmahel, 2009). Je používáno silné a výrazné líčení především černé barvy a 

se silnými konturami a to se také může objevovat jak u dívek, tak u chlapců. Někdy 

jsou pomocí líčení také symbolicky vyjadřovány emoce a to například tím, že si emo 

kids namalují slzy konturovací tužkou apod. Běžný je také piercing v obličeji, 

nejčastěji v oblasti rtů (typicky kroužek kolem spodního rtu, většinou na jedné 

straně). Často se objevují také různá doplňky jako výrazné přívěsky na řetízcích 

(např. žiletky), náramky, návleky na ruce, kované pásky, čelenky a různé jiné ozdoby 

do vlasů. Oblíbené motivy jsou hvězdičky, proužky, puntíky a lebky. Chlapci často 

mívají androgynní vzhled (Heider, 2009). Takto tedy lze popsat současné emo kids, i 

když míra, do které se svou úpravou zevnějšku podřizují stylu je silně individuální. 

 Někteří příslušníci stylu emo se stávají terčem posměchu vrstevníků i 

dospělých lidí kvůli otevřenému a vnějšímu vyjadřování emocí (Bailey, 2005), které 

se projevuje např. v úpravě zevnějšku (temné barvy, úzké oblečení vyjadřující určité 

strádání, líčení, které evokuje utrpení, někdy má připomínat pláč apod.) a chlapci, 

kteří se do emo výrazně stylizují, bývají často označováni za homosexuály, právě 

kvůli svému vzhledu, případnému líčení a citlivosti. Toto bylo popsáno ve Spojených 

státech a je to každodenní realitou pro „emo kids“ i v České republice. 

 Podívejme se nyní na důvody (přímé i nepřímé), které vedou k příklonu 

k subkultuře emo. Heider (2009) uvádí, že přidání se k emo je spojeno se vztahovou 

a životní frustrací, pocitem osamění, ztracenosti ve světě, nepochopení ze strany 

okolí a to vše doprovázeno intenzivními emocionálními prožitky. S tímto ovšem 

nekorespondují výsledky mého výzkumu, kde se ukazuje, že k emo některé současné 

členy přivedlo pouze zalíbení v hudbě. Nelze tedy tvrdit, že emo se člověk stává jen 
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kvůli pocitům frustrace - jeho vyznavače k emo vede i mnoho jiných důvodů. Dále 

Heider (2009) uvádí, že následně u subkultury dlouhodobě zůstávají především ti 

jedinci, kteří jsou osloveni hudbou nebo jsou sami nějakým způsobem činní. Ti, kteří 

emo přijímají pouze jako vnější znaky, subkulturu často opouštějí. Toto se ukazuje i 

v mém výzkumu (nebo to moji respondenti/ky alespoň předpokládají). 

 

Emo hudba 

V emo hudbě je patrný velký rozdíl, porovnáme-li původní hudbu z 80. let a hudbu 

současnou. Samotná hudba totiž prošla určitým vývojem, který se pokusím alespoň 

krátce naznačit. 

 První fáze byla nazývána jako „emocore“. To je právě fáze vznikání emo jako 

specifického žánru ve Washingtonu, kde jsou ještě patrné silné vlivy punku a 

hardcoreu. Druhá fáze se označuje jako „emo“ a probíhala na konci 80. let. Toto 

období hudby je typické větší vokálností a srdceryvností - ve skladbách se objevoval 

jak zpěv, tak vytí, trýznivé výkřiky, vzlyky a pláč. Třetí fáze 90. let je označována 

jako „emo hardcore“ a je typická návratem k původnímu hardcoreu a punku a opět se 

zde objevovaly nezávislé směry. Poslední fází vývoje emo hudby je současnost, která 

zatím své pojmenování nedostala. Dnes existuje jen několik kapel, které navazují na 

předchozí historii a ostatní se pokouší vytvořit novou emocionální hudbu. Vznikl tak 

nový žánr, který je možno charakterizovat jako emo uvnitř populární hudby (Ryalls, 

2007). 

 V současné subkultuře emo jsou patrné velké neshody v oblasti hudby - a to 

konkrétně v tom, jaká dnešní hudba k emo patří a jaká ne. Starší členové subkultury 

považují za emo hudbu pouze tzv. emocore a screamo, což jsou hudební žánry 

odvozené od původní emo hudby z 80. letech a které vycházejí především 

z hardcoreu. V této hudbě jsou velmi časté vokální prvky, jako je řev, různé vzlyky, 

výrazná je metalová kytarová složka, často rychlé agresivní tempo. Veškerá tato emo 

hudba může být souhrnně také označena jako crossover (Šustr, 2009), což znamená, 

že obsahuje prvky z mnoha hudebních žánrů, které společně vytvářejí nový styl. 

Mladší členové subkultury, kteří se k ní začali hlásit v posledních několika letech za 
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emo hudbu považují kromě výše popsaných žánrů také kapely, které se řadí k punk 

rocku, pop punku nebo pop rocku a podobně. Jsou to nejčastěji My Chemical 

Romance, Billy Talent, 30 Seconds to Mars a Fall Out Boy. Tyto kapely jsou typické 

větší melodičností, jejich tempo a projev není tak agresivní, ve vokálním projevu 

převažuje zpěv nad řevem a zvuk těchto kapel není tak „tvrdý“ a metalový, jako u 

kapel, které se řadí k emocoreu. Oproti emocoreovým kapelám, jsou tyto skupiny 

mnohem více komerčně známé a úspěšné, některé jejich skladby můžeme běžně 

slyšet v rádiích nebo na hudebních televizních stanicích ve vysílání určeném 

mainstreamovému publiku. 

 Je zajímavé, že pokud zde uvádím rozdělení na „mladší a starší“, můžeme to 

chápat nejen z hlediska délky jejich příslušnosti k emo, ale také (a hlavně) z hlediska 

věku. U obou těchto skupin se ale stále jedná o emo kids z poslední vlny ema (ani u 

starších nejde o původní členy nebo nezávislé). Protože toto rozdělení prostupuje 

celou touto prací, uvádím ho ještě znovu pro přehlednost: 

1. původní - nezávislí emo 

2. současní emo – „emo kids“ – všichni moji respondenti/ky 

a. starší emaři – praví – v současnosti „původní“ 

b. mladší emaři – „ti, kteří se přidali“, „následovníci“ 

- „pozéři“ – ti, kteří si na emo jen hrají3  

 

                                                 
3 viz kapitola 3.2.3.3 Pozéři 
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3. Empirická část 

3.1 Design výzkumu 

3.1.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem mého výzkumu bylo zmapovat současnou subkulturu emo a popsat její hlavní 

rysy, především ze strany jejích členů. Záměrem tedy bylo zjistit, jaké jsou postoje a 

zkušenosti vyznavačů stylu emo, kdo jsou vlastně jeho vyznavači a co je pro ně 

charakteristické, jaké jsou vztahy uvnitř této subkultury a jak tato subkultura 

ovlivňuje život jejích vyznavačů, především jejich interpersonální vztahy. 

 Tento výzkum byl realizován jako kvalitativní. Konkrétní metodou sběru dat 

byly polostrukturované rozhovory. Počet respondentů byl, vzhledem k rozsahu práce 

a délce rozhovorů, omezen na 5 až 8, dle možností. 

 

Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumné otázky se vztahovaly především k obecnému popsání subkultury 

emo a dále také k individuálnímu vztahu a zkušenostem každého z respondentů, 

které se také vztahovaly k jejich příslušnosti k emo: 

• Co je typické pro styl emo? 

• Jaké je vlastní pojetí emo každého respondenta? 

• Jak emo ovlivňuje život (interpersonální vztahy) jeho vyznavačů? 

• Jaké jsou způsoby přijetí emo? 

• Jaké jsou důvody a okolnosti přijetí emo? 
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3.1.2 Metoda sběru a zpracování dat, výzkumný vzorek 

Jako metoda sběru dat byly zvoleny polostrukturované rozhovory s příslušníky 

subkultury emo, které byly vedeny při osobních setkáních s respondenty/kami. Tyto 

rozhovory byly prováděny do vytěžení tématu a každý trval zhruba hodinu, během 

které byly vzneseny všechny předem připravené otázky i otázky týkající se 

individuálních zvláštností každého respondenta/ky. 

 Rozhovory byly nahrávány na diktafon a následně doslovně přepsány do 

písemné podoby. Při přepisu jsem ve výpovědích ponechávala gramatické chyby i 

případné vulgarismy, aby byla zachována jejich autentičnost. Po opakovaném čtení 

byly rozhovory dále analyzovány pomocí otevřeného kódování, každý rozhovor 

odděleně. Následně byly tyto kódované výpovědi respondentů analyzovány pomocí 

axiálního kódování, kdy jsem hledala společné kódy, které bylo následně možné 

spojit do kategorií. V rámci těchto kategorií jsem se pak snažila najít souvislosti jako 

mezi kategoriemi navzájem a samozřejmě také mezi respondenty navzájem. 

 Otázky, které jsem pokládala v rozhovorech, by se daly rozdělit do několika 

kategorií: 

• emo styl a vlastní vztah k němu 
o Co je emo? Co pro tebe znamená emo? Jak myslíš, že ho berou 

ostatní? 
o Co ti emo dává/dalo a co naopak bere/vzalo? 

• vztahy uvnitř emo 
o Znáš hodně emo lidí? Máš kamarády, kteří jsou emo? Jak ses s nimi 

seznámil/a? Jak spolu komunikujete? Chodíš někdy na „emo-srazy“? 

• cesta k emo 
o Jak ses dostal/a k emo? Kolik ti bylo? V jaké to bylo situaci? 
o Jak se stát emo? Jde to vůbec? Co udělá z člověka emo? Co s tím mají 

společného „emo-pravidla“? 

• osobní charakteristiky 
o Jak by ses popsal/a? V čem jsi stejný/á nebo jiný/á než ostatní emo? 

Je pro tebe důležitý vzhled? Jakou roli v tvém životě hraje hudba? Co 
děláš ve svém volném čase? 

• rodina 
o  Jak se k tomu staví rodiče? Zajímají se o emo? Změnil se nějak tvůj 

vztah s rodiči nebo sourozenci? 
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• škola 
o Jak se učitelé a spolužáci staví k emo? Jaký s nimi máš vztah? 

• veřejnost 
o  Otáčí se za tebou lidé na ulici nebo tě nějak komentují? Všiml/a sis 

nějakých zpráv nebo informací o emo, které by se objevily v televizi 
nebo v tisku? 

 

Výzkumný vzorek 

Výzkum se měl původně zaměřovat na adolescenty ve věku 12 až 15 let, kteří se 

hlásí ke stylu emo, studují na základních nebo středních školách a bydlí v Praze či 

blízkém okolí. Tuto podmínku se bohužel nepodařilo dodržet, protože nebylo možné 

nalézt vhodné respondenty a respondentky, kteří by byli ochotni se do výzkumu 

zapojit. 

 Výzkumu se zúčastnilo celkem 6 osob, z toho 4 dívky a 2 chlapci. Všichni 

pocházejí z Prahy či blízkého okolí (Beroun, Brandýs nad Labem) a Prahu tak často 

navštěvují. Věkové rozpětí se od původně zamýšlené hranice 12 a 15 let posunulo 

především směrem nahoru a pohybovalo se tedy mezi 14 a 23 lety. Pro přehlednost 

uvádím tabulku s křestními jmény a věky jednotlivých respondentů a respondentek, 

řazeno dle věku sestupně: 

 

Klára 23 let 

Tom 20 let 

Martin 18 let 

Petra 17 let 

Tereza 15 let 

Eliška 14 let 

Tabulka č. 1- Věkové rozložení respondentů 
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Přestože tento výzkum byl primárně orientován na adolescenty, dovolila jsem si do 

něj zařadit i Kláru, která již svým věkem primárně nespadá pod tuto kategorii. 

Jedním z kritérií přechodu z adolescence do dospělosti totiž je jakési osamostatnění 

se od rodiny a dokončení vzdělávací dráhy, což v jejím případě ještě nenastalo. 

Přestože Klára již několik let pracuje, stále bydlí se svou matkou a bratrem, a 

v současnosti také započala nové studium v Austrálii. Je tedy stále ještě závislá na 

své rodině, a proto ji lze z určitého hlediska dosud považovat za adolescentku. 

 Stejně tak Toma, který je na věkové hranici adolescence a dospělosti, ale 

v současnosti je studentem VŠ. I když bydlí jen se sestrou, je stále finančně závislý 

na svých rodičích. Proto ho také zařazuji do kategorie „adolescent“. 

 Pro bližší seznámení s jednotlivými respondenti/kami je možné nahlédnout do 

příloh, kam jsem zařadila jakési profily všech respondentů/ek, které stručně 

prezentují informace, které jsem o nich na základě rozhovorů získala, a které mohou 

být nápomocné pro další orientaci ve výsledcích výzkumu (viz Příloha 2). 

 Všichni účastníci mého výzkumu byli kontaktováni prostřednictvím svých 

internetových profilů. Většinu z nich (Klára, Tom, Petra a Eliška) jsem kontaktovala 

přímo přes jejich profil či email, na základě jejich fotografií a přihlášení na webech, 

které se věnují emo. Zbylí dva byli kontaktováni metodou sněhové koule, tj. na 

základě doporučení jiného kontaktovaného člověka. Martina jsem kontaktovala na 

základě doporučení osloveného chlapce, který se ke stylu nehlásí, a Terezu jsem pak 

oslovila na základě doporučení Martina. Tito dva se znají z internetového chatu a 

také Tom a Klára se znají z jiného internetového portálu, který také mimo jiné 

zprostředkovává komunikaci mezi členy subkultury. 

 Vzhledem k tomu, že všichni respondenti byli osloveni prostřednictvím 

internetového prostředí a v rámci zachování jisté anonymity, jsem zvolila používání 

jejich křestních jmen, podle kterých není možné je přímo dohledat. 

 V rámci hledání vhodných respondentů bylo osloveno zhruba 100 vhodných 

jednotlivců na internetu, ale většinou se nechtěli z různých důvodů výzkumu 

účastnit. Tyto důvody byly nejčastěji neoznačování sebe jako „emo“, nechuť 

vypovídat o sobě, setkat se se mnou (jako s neznámým člověkem) osobně a nechuť 
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rozšiřovat informace o tomto stylu, kvůli silné negativní medializaci v posledních 

letech. Dále také bylo častým důvodem obava, že rozhovor se bude soustřeďovat 

zejména na sebepoškozování, s nímž je emo často (údajně mylně) spojováno. Do hry 

tedy mohl vstoupit strach z překrucování nebo přílišné popularizace informací, 

vztahujících se k emo, dále také strach z příliš „osobního“ rozhovoru. 

 Kromě vyhledávání vhodných respondentů na internetu byli vyhledávání také 

přímo ve školách. V rámci tohoto postupu jsem navštívila jednu základní školu a 

jedno víceleté gymnázium, obě školy se nacházely v okrajové části Prahy. Při tomto 

postupu jsem nebyla vůbec úspěšná a ani jsem se nesetkala s kladným přístupem 

jejich vedení a učitelského sboru. Po těchto zkušenostech jsem dále e-mailem 

kontaktovala všechna víceletá gymnázia v Praze a zhruba 10 velkých základních škol 

v Praze, ale nedostala se mi téměř žádná odezva ohledně toho, zda zaznamenali 

výskyt žáků, kteří by mohli potenciálně patřit ke stylu emo a nebo zda bych se mohla 

sama do školy dostavit. Vzhledem k tomu, že se tento postup neosvědčil, 

pokračovala jsem dále pouze ve vyhledávání a kontaktování na internetu. 

 



43 
 

3.2 Prezentace dat 

V této rozsáhlé a podstatné části se budu věnovat prezentaci dat, získaných 

prostřednictvím rozhovorů, které jsem provedla s respondenty tak, jak jsem popsala 

v kapitole 3.1 Design výzkumu. 

 

3.2.1 Co je emo? 

Tato kapitola by měla osvětlit, co vlastně znamená, podle mých respondentů/ek, 

když se řekne „emo“. Jak bylo patrné již v teoretické části o této subkultuře, není 

úplně ujasněné, zda je emo pouze hudební nebo i životní styl, co k němu patří a co již 

ne, a co je pro něj charakteristické. Proto jsem se to pokusila zjistit od svých 

respondentů/ek. 

 

3.2.1.1 „Dezávislá definice“ 

Název „nezávislá definice“ jsem zvolila proto, že jsem se od svých respondentů/ek 

pokusila zjistit, co vlastně je emo, aniž bych se jich při tom ptala, co znamená přímo 

pro ně. První otázkou ve všech rozhovorech, které jsem v rámci tohoto výzkumu 

provedla, bylo „co je to emo?“, kdy jsem po respondentech/kách požadovala, aby 

emo „nezávisle“ popsali a definovali. Na tuto otázku jsem dostala poměrně velmi 

shodné odpovědi. 

 Ve čtyřech případech bylo emo definováno jako hudební styl a toto tvrzení 

bylo většinou doprovázeno ještě doplněním, že dnes se s ním pojí také životní styl či 

móda. Kromě hudebního stylu bylo emo popisováno jako emoce, přesněji jako vyšší 

vnímání a projevování veškerých emocí.  

 Poměrně shodně se také respondenti/ky shodli na negativním vymezení ema. 

Zde bylo především zmiňováno, že emo rozhodně není sebepoškozování a rozhodně 

to není stálý smutek. Také se shodovali na tom, že emo by nemělo být pouze jako 

móda, ve smyslu oblékání a úpravy zevnějšku (i když oblečení k emu také patří). 
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Všechna tato pojetí jsou respondenty/kami (kteří se považují za pravé emaře) silně 

zavrhována. 

 Emo lze na základě výpovědí respondentů/ek charakterizovat jako subkulturu, 

která se vytváří kolem specifického hudebního žánru, jehož prostřednictvím jsou 

projevovány emoce členů subkultury, a která je kromě hudby typická například i 

úpravou zevnějšku jejích členů. 

 Pro subkulturu emo je tedy nejdůležitějším znakem hudba. Ale ani v mém 

malém vzorku členů této subkultury se neobjevila absolutní shoda v tom, jaká hudba 

je považována za emo a jaká již ne. „Starší“ členové (Klára, Tom, Petra, Martin) se 

shodují na tom, že emo hudba je emocore a jeho příbuzné styly a odmítají punk rock 

a pop rock. Oproti tomu „mladší“ členky (Eliška a Tereza) považují za emo hudbu 

právě punk rock a jiné žánry. Tereza navíc říká, že vlastně nezáleží na tom, jakou 

hudbu kdo považuje za emo – je prý důležité především to, aby tato hudba 

vzbuzovala v daném člověku emoce: „třeba hodně tvrdou muziku v tom maj, ale 

prostě z části je to prostě emo – je to emoce a je to emo“ (Tereza) 

 Zde se tedy projevuje rozdělení ema na dva různé proudy. Přestože „starší“ 

členové často nepatří k subkultuře emo o nic déle než „mladší“, jako by se zde i tak 

projevoval původní trend celé subkultury. „Starší“ uznávají spíše původní kapely, 

které nejsou příliš komerčně známé a směřují svým žánrem více do hardcoreu, 

zatímco „mladší“ uznávají více popové a komerční kapely, které jsou známé a často i 

oblíbené lidmi, kteří se k subkultuře emo nehlásí (viz kapitola 2.3 Subkultura EMO). 

 Dalšími znaky typickými pro subkulturu emo, je oblečení a úprava zevnějšku, 

které sami respondenti/ky popisovali, ale které prý nejsou tolik klíčové jako 

například hudba. Všichni respondenti/ky se shodují na charakteristickém vzhledu 

emařů, nezávisle na tom, zda měli explicitně tento znak popsat nebo zda ho sami, 

víceméně implicitně, zmínili. Vzhled emo tedy popsali nejčastěji jako upnuté černé 

oblečení, plátěné boty, množství doplňků, tmavé líčení a účes typu „patka“, u dívek 

případně prodlužované vlasy opět s množstvím doplňků. Klára také potvrdila fakt, že 

u chlapců, kteří se řadí k subkultuře emo je běžné, že svůj vzhled upravují podobně 



45 
 

jako dívky a mohou tak působit jako „kluko-holky“. To potvrzuje Heiderovo (2009) 

tvrzení, že emo chlapci mívají často androgynní vzhled. 

 Přestože v každém rozhovoru se nějakým způsobem objevilo téma vzhledu a 

jeho důležitosti pro každého z respondentů/ek, pokud jsem se explicitně zeptala na 

jeho podstatnost, všichni tvrdili, že vzhled není v emo příliš důležitý. Pokud někdo 

chce být emo, rozhodně se tak prý nemusí oblékat. Ne všichni respondenti/ky byli 

svým vzhledem nápadní, ale vždy se u nich nějaké prvky, které k emo patří, daly 

najít. Přestože tedy popisují, že vzhled není důležitý, všichni se snažili alespoň 

trochu stylizovat do typického vzhledu „emo kids“ (viz Příloha 1). 

 

3.2.1.2 Různá pojetí emo 

Ve všech rozhovorech se objevil zajímavý jev, a to pojetí ema jako něčeho jiného, 

dalšího a často jakoby subjektivně hlubšího než jen jako hudebního žánru a 

subkultury. 

 Na základě analýzy rozhovorů jsem identifikovala následující podoby ema, 

v kterých je vyjádřen hlavní princip, jež charakterizuje subkulturu emo a odlišuje ji 

od zbytku společnosti. V každém rozhovoru byla obsažena alespoň jedna z těchto 

kategorií, častěji však i více najednou. 

• Emo jako hudba 

• Emo jako změna a pomoc 

• Emo jako přátelství 

• Emo jako sebenalezení 

• Emo jako móda 

 

Emo jako hudba 

Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole, pojetí ema jako hudby se nějakým způsobem 

objevuje u všech respondentů/ek. Hudba je také vždy považována za původního 

zakladatele celé subkultury. Hudba se zde kromě jiného stává jak znakem 

příslušnosti k subkultuře (statusová funkce), tak nástrojem pro vyjadřování emocí 

(expresivní funkce), což je v subkultuře žádané. 
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 Hudba ovšem nejen charakterizuje subkulturu jako celek, ale i každého 

respondenta jako jedince. Všichni vypověděli, že hudba obecně pro ně má velký 

význam a v jejich životě hraje velmi důležitou roli. Všichni popisují, že hudbu 

poslouchají prakticky pořád nebo velmi často. Hudba jim pomáhá vyjádřit a uvolnit 

(negativní) emoce a funguje tedy často jako prostředek pro odreagování. 

 Hudba je pro členy subkultury velmi významná, především kvůli obsahu 

písní. Texty emo písní jsou plné vzdoru, boje proti něčemu, co lidem škodí, lásky a 

problémů a často také jejich řešení. Tím se stávají atraktivními (v návaznosti na to i 

celá subkultura emo) zejména pro adolescenty, pro které jsou tyto pocity velmi 

typické. Jak uvádí například Petra, takové písně mohou dospívajícím pomáhat právě 

tím, že se týkají takových témat, která se objevují v každodenním životě 

dospívajících, a to jim může dát velikou podporu.  

„Že když si pak ňák prostuduješ ten text, tak třeba právě zjistíš, že jako 

právě v tom nejseš sama, že jo, a že to může bejt takový, že tě to jako docela 

podpoří. 7o a možná z toho důvodu k tomu ty mladý lidi maj tak blízko … 

jako kvůli těm písničkám, že se v tom prostě vidí ty mladý lidi, že se k tomu 

dostávaj taky, no, k tomu emu.“ (Petra) 

Klára pak uvádí, že v textech emo kapel se také často objevují původní myšlenky 

straight edge, takže varují dospívající před užíváním návykových látek a jiným 

rizikovým chováním. 

 Velmi často se také hudba v nějaké podobě odráží ve volnočasových 

aktivitách respondentů/ek. Jde buď o poslouchání hudby při různých činnostech, 

navštěvování živých koncertů, které jsou současně s důležitým místem pro 

seznamování s dalšími členy subkultury emo, nebo vlastní činnost v oblasti hudby. 

To se objevuje u Elišky a Martina, kteří zakládají vlastní kapelu, a také u Petry, která 

hraje sama pro sebe na kytaru. Především u Martina se zde výrazně projevuje touha 

vyjádřit vlastní názory a pocity prostřednictvím písní, které pro svou kapelu sám 

skládá. 
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Emo jako změna a pomoc 

Toto pojetí se objevuje také u většiny respondentů/ek. Změna je zde myšlena 

především jako jakýsi posun k lepšímu v oblasti stávajícího životního stylu 

respondentů/ek. Stejně tak pomoc se objevila v oblasti způsobu života a 

interpersonálních vztahů těchto jedinců. Emo jim umožnilo pozitivní změnu díky 

navazování nových přátelství a tak i novému sdílení emocí a zkušeností, ukázalo jim 

nový způsob života.  

 Pouze u Toma nebyla patrná žádná touha po změně původního životního 

stylu nebo přímo její potřeba, protože k emo si našel cestu prakticky náhodou 

prostřednictvím hudby. 

 Také u Terezy původně nebyla nějaká velká potřeba změny - k emu se dostala 

spíše náhodou. Změna ovšem nastala po tom, co se k emu přiklonila, protože ji 

zavrhli téměř všichni její tehdejší přátelé a ona tak potřebovala najít nové uvnitř 

subkultury. V tomto směru lze tedy její příslušnost k emo považovat také za změnu. 

 O „pouhou“ touhu po změně se také jednalo u Petry, kterou emo zaujalo a 

chtěla se jeho prostřednictvím nějakým způsobem odlišit od svých vrstevníků a od 

dominantní kultury. To mohlo být výrazně dáno jejím věkem- k emo se začala hlásit 

asi ve 14 letech. 

 U zbylých třech dotazovaných, tedy Kláry, Elišky a Martina, lze mluvit o 

jejich příklonu a příslušnosti k emo jako o pomoci. Všichni tři se v době prvního 

kontaktu se subkulturou emo nacházeli ve víceméně krizové situaci, kterou 

potřebovali nějak změnit a emo jim v tomto pomohlo. U Kláry to byla nevhodná 

parta, ve které bylo standardem užívání drog, u Elišky rozvod rodičů a u Martina 

rozchod s přítelkyní a problémy spojené s původní příslušností k punkové 

subkultuře. Všem třem ukázalo emo novou cestu a způsob života, pomohlo jim najít 

nové přátele, kteří jim rozumí a nové způsoby řešení problémů. 

„mě to vytáhlo fakt z toho bordelu“ (Klára) 

 V tomto případě lze tedy subkulturu emo pojímat jako řešení problému, 

podobně jak toto přirovnání použil Cohen (1955) nebo Clarke (1975)(viz kapitola 

2.1- Subkultury). 

 Ke změně a pomoci mohlo dojít na základě vlastní touhy po změně, tak jak 

tomu bylo například u Elišky, Petry a Martina. Další možnou variantou bylo, že jim 
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byla pomoc nabídnuta někým druhým, který se hlásil k subkultuře emo (případ 

Kláry). Navíc také změna a její nutnost jimi nemusela být pociťována v aktuální 

situaci, ale mohli si ji uvědomit a zdůvodnit si její potřebu až s odstupem času. Toto 

je patrné u Kláry a částečně také Terezy. 

 Přestože výzkumný vzorek této práce je velmi omezený, na základě 

zprostředkovaných zkušeností respondentů/ek a na základě údajů z webových 

stránek lze učinit závěr, že takto k subkultuře emo přistupuje mnoho lidí, kteří se k ní 

v současnosti řadí. Sami respondenti/ky vypovídají, že i jejich přátelé zažili například 

rozvod rodičů, smrt někoho blízkého, dramatický rozchod s partnerem/partnerkou (v 

adolescenci poměrně běžný problém) nebo nějakou formu násilí na vlastní osobě. 

Toto přirovnání lze tedy téměř generalizovat na velkou část příslušníků subkultury 

emo. 

 

Emo jako přátelství 

Všichni moji respondenti/ky, s výjimkou Toma, našli a nacházejí v subkultuře emo 

nové přátele, se kterými jsou většinou spokojenější než s přáteli předchozími. Uvnitř 

subkultury si všichni z nich vytvořili poměrně široký okruh přátel, které z velké míry 

poznali přes internet a často také prostřednictvím „sněhové koule“ (viz 3.2.4 

Přátelství uvnitř emo). 

 Navazování vztahů uvnitř subkultury může probíhat dvojím způsobem. První 

je, že je člověk k subkultuře přiveden nějakým jejím stávajícím členem, se kterým se 

zná – tak jak tomu bylo u Kláry. Tento člověk, který přivede nového člena, ho pak 

zasvětí do toho, co subkultura obnáší a také ho seznámí s vlastními přáteli. Novému 

členovi tak automaticky poskytne určitou komunitu přátel uvnitř subkultury.  

 Druhým způsobem pak je, že jedinec přichází do subkultury sám a potřebuje 

si v ní vytvořit nový okruh přátel. Pokud ztratil přátele i mimo tuto subkulturu, je 

jeho potřeba nalezené nové komunity lidí, ke které by mohl patřit, ještě silnější a 

vazby uvnitř subkultury jsou pak pevnější.  

 Například Eliška přímo přicházela do této subkultury s tím, že toužila po 

nalezení nových a opravdových přátel, kteří jí budou plně rozumět. Nyní prý už 

nějaké našla právě v této subkultuře. Eliška také zmiňuje poměrně zajímavou 

myšlenku – uvědomuje si totiž, že v subkultuře emo se vyskytují různé věkové 
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kohorty, a že „ti starší“ (podle ní kolem 20 let) by se za běžných okolností s nimi 

(těmi mladšími - kolem 14 let) nebavili. Ale jejich společná příslušnost k emo je 

jakoby spojuje a umožňuje jim navazovat vztahy i mezi odlišnými věkovými 

kategoriemi. Tato její „teorie“ se jí zatím potvrzuje vlastními zkušenostmi, protože se 

nesetkala s odmítnutím „staršími členy“. 

 Na druhou stranu se ale ukazuje, že starší členové subkultury těmi mladšími 

často pohrdají a nevěří v jejich opravdovost. V lepším případě se snaží posuzovat 

každého zvlášť a přiznávají, že ne všichni mladší členové jsou „pozéři“ (viz kapitola 

3.2.3 Praví emo a „ti druzí“), ale jejich společnost přesto příliš nevyhledávají. Toto 

se objevuje například u Kláry a Petry. Je tedy otázkou, do jaké míry je pravda, že 

subkultura emo různé věkové kohorty spojuje. 

 Moji respondenti/ky mají poměrně široký okruh přátel uvnitř subkultury emo, 

ale tyto přátele mají z velké části jen na internetu. I tak je však popisují jako dobré 

kamarády, se kterými si dokonale rozumí. Martin a Tereza mají společného to, že do 

subkultury emo primárně pronikli právě přes navazování kontaktů uvnitř této 

komunity a byli to tedy nově nalezení kamarádi, kteří je k emo přitáhli a dali jim 

potřebné informace o celé subkultuře. 

 Tereza navíc uvádí, že jí její staří kamarádi opustili, kvůli jejímu příklonu 

k emu, a tak se pro ni stalo téměř nutností získat nové přátele uvnitř této subkultury, 

což se jí nakonec podařilo. U Martina je toto patrné také, ale ne v tak velké míře. 

 Petra zmiňuje, že uvnitř subkultury emo existuje silná provázanost, která 

vznikla především pomocí internetu. Je totiž běžné, že pokud se člověk nějakým 

způsobem začlení do internetové komunity emo, pak velmi rychle získá velké 

množství nových kamarádů, bez ohledu na to, odkud pochází. 

 Zde se tedy ukazuje, že subkultura emo se stává jakousi komunitou, ve které 

se její členové navzájem znají, a to i přesto, že každý bydlí na opačném konci 

republiky. K udržování této široké komunity slouží především internet a mezi 

mladšími členy subkultury také emo-srazy. 

 Pro členy ema se skupina přátel uvnitř subkultury stává velmi důležitým 

prvkem, který je v subkultuře udržuje. Někteří respondenti/ky uvádí, že pro to, aby se 

člověk mohl „stát emo“ je důležité, aby navázal kontakty s jinými emaři a aby si 

s nimi rozuměl. Dále také uvádějí, že krátce po tom, co se k subkultuře přidali, v ní 
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našli nové přátele a to bylo jedním z hlavních faktorů, proč v subkultuře zůstali i 

nadále. S emo přáteli sdílejí své názory, životní zkušenosti i každodenní problémy. 

Mají společné zájmy (hudbu, koncerty, oblečení), které jsou někdy odlišné od jejich 

přátel mimo emo, a proto je pro ně důležité navázat kontakty alespoň s nějakými 

členy subkultury. 

  

Emo jako sebenalezení 

Všichni respondenti/ky vypověděli, že před tím, než objevili subkulturu emo, prošli 

určitou fází hledání toho, v čem se budou cítit příjemně a spokojeně, jak to sami 

nazývají – „v čem se najdou“. U některých z nich to probíhalo spíše formou 

pozvolného vývoje a hledání (Tom, Petra, Tereza), kdy začínali hlavně poslechem 

hudby, která směřovala k současnému emocoreu. U Kláry, Elišky a Martina toto 

hledání probíhalo střídáním různých stylů a subkultur, ve kterých se snažili najít 

něco, co by jim vyhovovalo, ale nalezli to až v subkultuře emo. 

 Ono „to“, co všichni nalezli, většinou pojmenovávají jako „něco příjemného“ 

nebo „něco blízkého“, případně, že styl emo je něco, co je „v pohodě“. V kontextu 

tohoto pojetí mluví za vše výpověď Elišky: „já jsem se konečně našla“. 

 Je tedy patrné, že i v emo se objevují funkce subkultury obecně, a to 

vytváření identity každého jedince a uspokojování některých jeho potřeb. 

 

Emo jako móda 

Slovo „móda“ zde můžeme chápat dvěma způsoby, stejně jako je používáno v běžné 

řeči. Móda může znamenat styl oblékání a úpravy zevnějšku, který je podřízen 

určitým pravidlům a trendům. To emo bezesporu je – jak pro jeho pravé vyznavače, 

tak pro ty, kteří pouze obdivují jejich vzhled, ale k subkultuře nepatří. Na druhou 

stranu může móda znamenat vlnu oblíbenosti nějakého jevu či věci. V tomto smyslu 

lze říci, že emo se v poslední době stalo jakousi módní vlnou, která se objevila mezi 

teenagery. O obou těchto možných způsobech výkladu přirovnání ema jako módy se 

zde zmíním, stejně jako se o nich zmiňují respondenti/ky ve svých výpovědích. 

 Pojetí emo jen jako módy (ve smyslu vzhledu) je mezi členy této subkultury 

velmi zavrhováno. Nechtějí, aby emo bylo považováno za módu a za pouhý způsob 

úpravy zevnějšku, protože to jakoby zlehčuje jeho podstatu, popírá to individualitu a 
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originalitu, které jsou v subkultuře deklarovány jako důležité hodnoty. Přesto u 

každého z respondentů/ek můžeme pozorovat určitý kladný vztah k emo jako 

způsobu oblékání. Nejčastěji ho ovšem vysvětlují vlastními osobními preferencemi, 

které popisují jako nepodřízené vlivu subkultury. Například Eliška emo oblečení 

údajně nosí proto, že se v něm cítí dobře a pohodlně: „já se v tom cejtim dobře a že 

se mi to líbí“. 

 Přestože všem respondentům/kám se vzhled emo líbí, nepovažují ho za 

klíčový znak či podmínku příslušnosti k subkultuře. Všichni shodně popisují, že 

rozhodně není nutné, aby se člověk takto oblékal, je to záležitostí jeho volby. I tak 

ale sami cítí potřebu se tak oblékat a není jim příjemné, když se mají ve svém 

vzhledu nějak omezovat. 

„to jsem měla takovej ten pocit, že jako trošku přetvářka, že by mi to vadilo, 

že bych se prostě cejtila divně (když se měla obléknout do jiného stylu, kvůli 

tomu, že šla na diskotéku s kamarádkami)“ (Petra) 

 Dalším společným bodem je odsuzování těch, kteří se pouze jako emo 

oblékají a myslí si, že tím se stávají opravdovými emo. Tito lidé jsou nejčastěji 

označováni jako pozéři. Lze tedy říci, že stylové oblečení nestačí k tomu, aby se 

člověk stal opravdovým emařem.  

„oni si obarví hlavu nebo si vezmou černý věci, Conversky a myslí si, že 

jsou strašný emaři“ (Tereza) 

Podle mých respondentů/ek je nutné, aby člověk přijal i jisté vnitřní a hlubší znaky, 

jako je projevování emocí a poslech hudby, nejen vnější znaky, jako je oblečení, účes 

a případně také sebepoškozování. 

 Nyní se ještě zaměřím na emo jako módu, ve smyslu módní vlny. Emo jako 

móda se projevuje také tím, že v několika posledních letech se v České republice 

emo velmi rozšířilo a stalo se jakýmsi „hitem“ mezi dospívajícími. S tímto se moji 

respondenti/ky také setkali a předpokládají, že mnoho ze současných členů 

subkultury jsou obětí právě této módní vlny a považují bytí emo za něco „cool“ nebo 

„in“.  

 Ti, kteří se k emu připojili na základě vlivu této módní vlny, jsou ostatními 

odsuzováni a například Petra považuje za velkou výhodu, že emo objevila jež před 

onou módní vlnou, která strhla mnoho dospívajících. Když někdo byl vyznavačem 
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ema již dříve, než nastal tento boom, je téměř automaticky považován za „pravého“ a 

uznáván jak uvnitř subkultury, tak i mimo ni (Petra popisuje, že se díky tomu 

vyhnula posměškům kamarádů, kteří k emo nepatří). 

 

3.2.1.3 Co emo dává a co bere 

Emo jako každá subkultura má své dopady na život jejích členů. Ty mohou být jak 

pozitivní, tak negativní. Proto jsem se svých respondentů/ek ptala, co jim emo dává 

nebo dalo a co jim naopak bere nebo vzalo. 

 Je příhodné, že pokud se podíváme na to, co respondentům/kám jejich 

příslušnost k subkultuře emo dala, uvidíme, že se tyto kategorie shodují s tím, jak lze 

emo pojímat (viz předchozí kapitola) a s tím, co v emo hledali. Kláře emo dalo 

pomoc z její předchozí situace a sebenalezení („že mě to vytáhlo fakt z toho bordelu 

… že se v tom cejtim hodně dobře“) Elišce dalo příjemný pocit, přátele a možnost 

odreagování („je mě jako příjemně v tom … že mam někoho, kdo třeba má stejný 

názory jako moje“), Petře dalo přátelství a hudbu, Martinovi dalo nový život a 

sebenalezení („jsem se prostě víc našel v tomhle stylu než třeba v tom punku“), 

Tereze dalo naplnění a sílu do života, přátele a lásku, Tomovi dalo obohacení o nové 

informace, hudbu a odlišení od ostatních („je to něco jinýho než ostatní“). Každý 

z respondentů/ek v emo zdůrazňuje ty aspekty, které jsou pro něj osobně přínosné.  

 Opakovaně se zde tedy objevují kategorie jako hudba, sebenalezení, pomoc a 

přátelství. Toto jsou tedy hlavní věci, které svým členům subkultura přináší, o které 

je obohacuje. To koresponduje s hlavními znaky subkultur (např. Macek, 2003), 

které poskytují možnost vytvoření vlastní identity a jistoty jedince (sebenalezení, 

příjemný pocit, nový život), řešení určitého problému (pomoc, odreagování, síla do 

života), navázání blízkých vztahů (přátelství, láska), vymezení se vůči okolí (odlišení 

od ostatních). Hudba je zde jako středobod, kolem kterého se sama subkultura (tak i 

její členové) otáčí a formuje. 

 To co jim emo vzalo, nepopisovali s takovou samozřejmostí, jako to, co jim 

dalo. Dva z nich, Klára a Tom (tedy nejstarší respondenti), vypověděli, že jim emo 

nevzalo nic. Nad touto odpovědí se příliš nerozmýšleli. Další třem - Elišce, 

Martinovi a Tereze -  vzalo emo určité kontakty s lidmi mimo subkulturu emo. U 
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Martina a Terezy to byli přímo kamarádi, kteří je kvůli emo opustili, u Elišky pouze 

hypotetičtí lidé, se kterými by se případně setkala, kdyby nebyla emo.  

 „vzalo mi to některý údajný kámoše“ (Martin) 

 Martin dále uvádí, že mu emo vzalo soukromí ve smyslu toho, že si ho lidé 

teď více všímají kvůli jeho vzhledu. Petra popisuje, že emo jí vzalo jen čas, který 

strávila hledáním informací o této subkultuře a také „nervy“, o které přicházela kvůli 

některým lidem uvnitř subkultury. Toho ovšem příliš nelituje, stejně jako Martin 

ztráty soukromí, takže to pro ně neznamenalo nijak velký negativní dopad na jejich 

život. 

 Vše, co respondenti/ky k tomuto tématu uvedli, poukazuje na to, že výrazně 

převažují klady a přínosy nad ztrátami. To lze tedy interpretovat tak, že emo a jejich 

příslušnost k němu pro ně má především pozitivní význam anebo tak, že používají 

ego-obranné mechanismy k tomu, aby si potvrdili kladné sebepojetí. 

 

3.2.1.4 Emo-pravidla 

V návaznosti na velké rozšíření subkultury emo mezi populací českých dopívajících, 

se také na internetu začaly objevovat různé návody na to, jak se stát nebo být emo. 

K tomu byla sepsána také jakási „pravidla“, která mají 58 bodů, které byly původně 

přeloženy z angličtiny a v současnosti na internetu koluje i jejich přepracovaná verze, 

která je ještě více „přitažená za vlasy“, než ta původní. Obě verze jsou pro ilustraci 

zahrnuty v příloze (viz Příloha 3). 

 Kolem těchto pravidel koluje mnoho mýtů o tom, zda je dodržovat či ne, ale 

v současnosti se členové subkultury emo přiklánějí k názoru, že je to celé holý 

nesmysl. Pravidla jako „musíš se alespoň jednou pokusit o sebevraždu“ a „plač za 

všech okolností“ prý rozhodně nevypovídají o emo. 

 Stejný názor na to měli i moji respondenti/ky. Všichni pravidla znají, protože 

se s nimi setkali na internetu. Všichni se také shodují na tom, že tato pravidla jsou 

nesmysl a rozhodně se jimi neřídí. Jak říká Tereza: „o tomhle to vůbec není!“. 

 Ovšem Klára a Tereza se setkaly s mladšími dívkami, které tato pravidla 

striktně dodržují a Tom, Petra i Eliška předpokládají, že mladší členové a začínající 

se jimi mohou opravdu řídit, i když se s tím nikdy přímo nesetkali. 
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„se mě ptala kámoška na chatu „Viděla jsi ty pravidla? A děláš to? Já 

strašně!“ (Tereza) 

 Respondenti/ky většinou předpokládají, že tato pravidla byla sepsána 

s nadsázkou, či jako „vtip“. Zmiňují ale, že jejich šíření, stejně jako šíření zpráv o 

sebepoškozování emo kids, je jako začarovaný kruh. Tento začarovaný kruh spočívá 

v tom, že uvedená pravidla jsou volně k nalezení na internetu a byla dokonce 

medializována televizí Prima v hlavních večerních zprávách (viz příloha 

v elektronické verzi). Děti, které se chtějí přidat k subkultuře emo pak tato pravidla 

mohou vyhledávat a kvůli jejich malým zkušenostem a nepochopení jejich 

(pravděpodobné) nadsázky se jimi mohou začít řídit a myslet si, že se tím stali 

„pravými emo“. Později může dojít k nějaké tragické události, kdy se někdo z těchto 

začínajících vážně zraní a opět vznikne reportáž o tom, že se další příslušník 

subkultury emo pokusil o sebevraždu a noví „začínající“ se opět ujistí o tom, že „být 

emo“ znamená dodržovat emo-pravidla a sebepoškozovat se. Takto se vyjádřila 

především Klára, Eliška a Petra. 

„když tohlencto se dostane do těch médií, tak to začne i třeba ty začínající to 

prostě vyhledávat, tak jako řídit se podle těch pravidel“ (Eliška) 

 Martin se k oněm „emo-pravidlům“, ale i pravidlům pro členství v subkultuře 

emo obecně, staví velmi odmítavě a nedokáže si ani představit, že by je někdo 

opravdu dodržoval. V celém rozhovoru zmiňuje, že emo, stejně jako každá jiná 

subkultura nebo životní styl, žádná pravidla nemá a nikdo se žádnými pravidly řídit 

nemusí. Podobně i ostatní odmítají dodržování různých pravidel především ve vztahu 

k oblékání a úpravě zevnějšku. 

 Podobně tedy jako u některých jiných subkultur, například punk, odmítají 

členové subkultury emo jakákoli pravidla pro život uvnitř ní, kterým by se měli či 

snad přímo museli podřizovat. Uvnitř vlastní subkultury chtějí mít volnost. Přesto se 

ale podřizují pravidlům hudby a částečně i pravidlům vzhledu, což je nutné pro to, 

aby se k této subkultuře mohli řadit a byli jejími „pravými“ členy. Jakkoli mohou 

odsuzovat ona údajná emo-pravidla, nemohou se zcela oprostit od jiných pravidel, 

která subkultura má a potřebuje, aby byla stále onou subkulturou. 
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3.2.2 Emo a „ti druzí“ 

Stejně jako každá jiná subkultura, se i emo vymezuje vůči svému okolí a především 

vůči hlavnímu proudu, tedy mainstreamu. Chtějí se od něj odlišovat, být jiní, 

nezávislí, originální, jedineční a hlavně lepší a všechny tyto charakteristiky jsou pro 

ně opakem toho, jací jsou lidé v mainstreamu. Lepší pro tuto subkulturu pak 

znamená vnímavější, citlivější a autentičtější. Nebojí se projevit svůj názor ani své 

emoce a nebojí se odlišovat se od všech „těch druhých“. A jak naopak vnímají emaře 

„ti druzí“? 

 

3.2.2.1 Veřejnost 

Když zde mluvíme o veřejnosti, jsou tím míněni prakticky všichni lidé, kteří nenáleží 

k subkultuře emo a patří k dospělé či dospívající populaci.  

 Samozřejmě nebylo v možnostech této práce zmapovat obecné mínění 

veřejnosti o subkultuře emo. Proto jsem se alespoň pokusila zjistit od svých 

respondentů, jaký názor podle nich má veřejnost na emo a s čím si ho nejčastěji 

spojuje. 

 Shodli se na tom, že o emo toho lidé nevědí mnoho a to co vědí, pochází 

z různých zpráv, reportáží a článků, které se objevily v televizi a tisku. Jejich mínění 

je tedy silně ovlivněno a zkresleno mediálním obrazem „typických“ vyznavačů ema. 

Předpokládají, že mínění veřejnosti je založeno na často nepravdivých informacích, a 

proto není příliš dobré. Emo je pravděpodobně považováno za nebezpečný kult či 

sektu, která láká dospívající a mění jejich osobnost k nepoznání. Děti se pod jeho 

vlivem stávají smutnými a depresivními, přestávají komunikovat s okolím a často 

sahají k násilí na sobě nebo druhých. Tento názor dokládá například Martinův výrok: 

„(myslí si) že to je strašný, že to ovlivňuje ty jejich děti, že se pak řežou“. 

 Veřejnost si tedy emo spojuje především se sebepoškozováním, smutkem a 

nápadným oblečením. Za všechny tyto znaky jsou členové subkultury údajně 

odsuzováni a lidé se snaží vyvarovat své děti před touto subkulturou. Klára například 
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zmiňuje, že i na základě oblečení bývají znevěrohodňováni: „myslim, že třeba lidi 

mě odsouděj za to, že chodim v černý“.  

 Všichni respondenti/ky předpokládají, že veřejnost rozhodně o emo 

neuvažuje i v nějaké pozitivní rovině, například že svým členům dává nová 

přátelství, možnost projevu vlastních názorů a pocitů a emoční podporu. Toto 

zmiňuje například Tereza: „prostě jenom o tom hnusnym- kdyby se začali bavit o 

tom, o čem to fakt je to emo a jako čim je to hezký“. 

 Samozřejmě se jim také nelíbí to, že je emo spojováno se sebepoškozováním 

a neustálým smutkem, protože to prý k emu zásadně nepatří – patří to spíše 

k pozérům. To koresponduje s tím, proč nemají pozéry rádi a proč si myslí, že emu 

kazí pověst (viz kapitola 3.2.3.3 Pozéři). 

 Tom zmiňuje také to, že si veřejnost pravděpodobně myslí, že je emo je 

jednou z forem prožívání a užívání si mládí a dospívání. To popisuje jako: „ty starší 

si říkaj ´jsou mladý, tak ať se vyblbnou!´“. Tento názor ostatní respondenti/ky 

neuváděli, ale potvrzovali, že například jejich rodiče na to mají podobný pohled. 

 Postoj veřejnosti vůči subkultuře emo, a tedy i vůči sobě, vnímají 

respondenti/ky jako velmi negativní. Předpokládají, že je lidé odsuzují, snaží se jim 

vyhýbat, ale zároveň z nich (ve smyslu celé subkultury) mají i strach. Myslím, že 

tento postoj se může i často odrážet v jejich sociálních interakcích s různými lidmi, 

kteří subkulturu emo vůbec nemusí znát nebo nemusí rozeznat jejich příslušnost k ní. 

Proto mohou někdy automaticky očekávat nebo jim připisovat tento postoj a sami se 

stavět proti němu. 

 

3.2.2.2 Média 

K médiím mají moji respondenti/ky velmi podobný vztah jako k veřejnosti a 

předpokládají, že také média mají podobný názor na ně. Vytvářejí kolem subkultury 

emo různé mýty a zdání její hrozby, které následně veřejnost přejímá. Média hrají 

tedy podstatnou roli a mají velký vliv na životy členů subkultury, protože právě kvůli 

nim se prý setkávají s odsuzováním a různými reakcemi na vlastní osobu. 
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 U všech respondentů/ek byly přítomny alespoň nějaké informace, které o 

subkultuře emo zachytili v médiích. Každý z nich znal alespoň jednu mediální 

zprávu, která se ema týkala. Přesto pouze Klára a Tereza uvádějí, že se o tyto zprávy 

více zajímají, Petra už to prý vzdala a zbylí tři (Eliška, Martin a Tom) se o ně příliš 

nezajímají. 

 Zajímání se o to, jak je emo prezentováno, je ale velmi důležité pro 

vymezování se (jako člena subkultury emo) vůči okolí. Je nutné, aby věděli, jak je 

vlastně okolí a veřejnost apriorně vnímá, pokud pro ni představují pouze vyznavače 

ema. Také to, že jsou informace o subkultuře takto zkreslené, dává jejím členům moc 

buď uchovat tajemství vlastní subkultury a zabránit tak jejímu přílišnému rozšíření, 

nebo ho odhalit i lidem mimo ni. To byl také jeden z důvodů, proč byli nebo nebyli 

ochotní se mnou provést rozhovory, protože někteří chtěli, aby se informace o 

subkultuře emo dostaly na pravou míru a byly tak vyvráceny některé mýty o ní, ale 

někteří toto naopak odmítali a bránili se její „komercionalizaci“.  

 Příklady konkrétních zpráv, které si respondenti/ky pamatují, jsou například 

reportáž z hlavních televizních novin na TV Prima (viz příloha v elektronické verzi), 

která popisovala emo jako vražedný kult, kauza vraždy a kanibalismu v Rusku, kdy 

měli dva emaři údajně brutálně zavraždit a následně sníst příslušnici subkultury 

gothik nebo příběh sebevraždy třináctileté Hannah Bond, která se hlásila 

k subkultuře emo. Já navíc dodávám, že se dále v médiích objevil také podobný 

případ sebevraždy české dospívající dívky a další. Pak v časopise Paní domu vyšel 

pravděpodobně jediný článek, který obhajuje členy subkultury emo a popisuje jejich 

neškodnost. Všechny tyto zprávy dokládám v příloze (viz Příloha 4). 

 Jak je tedy patrné, v médiích se objevují především informace, které 

subkulturu emo spojují se sebepoškozováním a sebevraždami, případně také 

s násilím na druhých lidech, které je údajně motivováno vyznáváním rozdílných 

subkultur. S těmi samozřejmě moji respondenti/ky nesouhlasí. 

„nás zařazujou mezi ty, že se řežeme, že se zabíjíme, sebevraždy a takhle“ 

(Tereza) 
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 Jejich nesouhlas má několik různých důvodů. První je, že informace 

v médiích jsou překrucovány a záměrně přeháněny tak, aby zpráva byla co 

nejpoutavější. Toto tvrdí například Klára a Tom: „že ty lidi to vzali a překroutili - 

jakože na tom internetu píšou, že jako to sebepoškozování, že to ne (že sebepoškozování 

nepatří k emo) – že v tomhle to překrucujou“. Klára například uvádí, že se pokoušela 

zjistit pravdu o případu dvou ruských kanibalů a hledala tedy informace o této kauze 

i na zahraničních webech: „dopátrala jsem se, že to nebyli ani emaři, ani gothička – 

že to byli ňáký satanisti šílený“. 

 Další důvod nesouhlasu je, že je emo nesprávně spojováno i s prvky jiných 

subkultur. Na to upozornila Petra a Eliška, že například v reportáži televize Prima 

byly použity jako ilustrační obrázky různé fotky gothik a podobně. Dále Martin 

zmiňuje, že v reportážích se prakticky nemluví o pravých vyznavačích ema, ale 

pouze o pozérech nebo o „dětech“ (viz kapitola 3.2.3 Praví emo a „ti druzí“). 

 Poslední, a dle mého názoru velmi opodstatněnou výtkou je, že pokud někdo 

spáchá sebevraždu, nebo má sklony k sebepoškozování, pak to ve valné většině 

případů není kauzálně závislé na jeho příslušnosti k určité subkultuře, jak je to 

v médiích prezentováno. Na toto poukazuje například Klára: „prostě když je člověk 

vyšinutej, tak je vyšinutej a není to o stylu“. Zůstává ovšem otázkou, zda nedochází 

k tomu, že jedinci, kteří mají vyvinuty nevhodné copingové strategie, častěji 

nacházejí vlastní útočiště a zázemí právě v subkulturách emo, případně gothik. Tuto 

úvahu částečně vznesla i Klára, ostatní o této problematice z tohoto úhlu pohledu 

neuvažovali. Pravděpodobně proto, že se velmi silně snaží odmítat, že uvnitř 

subkultury existují lidé, u nichž k sebepoškozování dochází. 

 Opět se v tomto tématu objevuje takzvaný „začarovaný kruh“, který 

respondenti/ky popisovali v kontextu emo-pravidel (viz kapitola 3.2.1.4 Emo-

pravidla). Ten spočívá v tom, že pokud bude v médiích stále poukazováno na to, že 

emo se pojí s negativními sociálními jevy (např. sebepoškozování), pak je 

pravděpodobnější, že mladí adolescenti tento názor interiorizují a aby byli 

„správnými emaři“, začnou se také sebepoškozovat. Následně o nich vznikne další 

reportáž, která opět potvrdí toto spojení a kruh se uzavírá. 
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3.2.2.3 Jiné styly 

Je samozřejmé, že některé (hudební) subkultury se vůči sobě různě ostře vymezují. 

Některé méně a některé více, což může dojít až k určité nenávisti mezi jejich členy. 

Existuje taková nevraživost mezi subkulturou emo a nějakými dalšími? 

 Moji respondenti popisují, že ano, ale tato nenávist je prý spíše jednostranná a 

to ze strany jiných subkultur k emu. Navíc si tyto antipatie ani nedokážou příliš 

vysvětlit, protože emaři prý nikoho bezdůvodně nenapadají a jak říká Klára: tolerují 

odlišný názor druhého. Ze strany příslušníků jiných subkultur jsou ale často slovně 

nebo i fyzicky napadáni (viz následující kapitola). Přestože ale popisují, že emaři 

jsou neoblíbení ostatními, sami se v rozhovorech vyjadřují o některých subkulturách 

s pejorativním nádechem. To je typické například při popisu členů subkultury hip 

hop, které nazývají jako „hopery“ a považují je snad za největší opak emařů. 

 Čtyři ze šesti respondentů/ek se shodují na tom, že subkulturu emo nemají 

rádi právě hip hopeři. Klára to připisuje tomu, že jejich hudba a životní názory se 

velmi rozcházejí. Martin ovšem říká, že to nemá hlubší podstatu: „oni (hip hopeři) 

jsou tak nepřátelé asi všeho, co prostě nepatří k nim“. To, že emaře nemají rádi 

právě hip hopeři, mají většinou doložené vlastními (nebo zprostředkovanými) 

zkušenostmi. 

„jsem se setkala s hoperama, který mě takhle odsoudili – a jako že jich 

nebylo málo“ (Klára) 

 Dále byli třikrát zmiňováni příslušníci subkultury punk, kteří především 

bojují proti slučováním ema s punkem a s tím, že emo má punkové kořeny. Pokud 

porovnáme typický vzhled příslušníků obou subkultur, můžeme pozorovat některé 

velmi podobné prvky, a protože je punk starší a známější subkulturou, je možné, že 

emaři jsou někdy veřejností považováni za punkery. To vyznavače punku ovšem 

uráží, protože si zakládají na agresivním a protestním charakteru jejich hudby a emo 

hudbu pravděpodobně považují za „slaďáky“. 

 Na základě vzhledu je možné, že se s emaři zaměňují také příslušníci stylu 

gothik, kteří jsou tímto označením také často hluboce uraženi. Považují se totiž za 
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vyzrálejší subkulturu „dospělých“, na rozdíl od dětského ema. O tomto se zmiňuje 

například Klára: „řekl (jeden gothik), že emo styl je styl pro děti“. To samozřejmě 

naopak rozčiluje členy subkultury emo. 

 Další subkultury, které příliš neuznávají vyznavače ema, jsou prý skinheads 

(od počátku se nemají v lásce s punkery) a metalisté. V každé uvedené subkultuře se 

prý ale samozřejmě nacházejí jedinci, kteří rozdělení do různých subkultur nevnímají 

jako problém a neplatí tak, že všichni členové uvedených subkultur opravdu nemají 

rádi členy subkultury emo. 

 Jak jsem již zmínila, možné důvody těchto antipatií respondenti/ky většinou 

neznají. Klára předpokládá, že někteří, kteří na emo útočí to mohou dělat proto, že to 

většinou zaujme větší skupinu lidí a že je to dnes jakoby moderní: „my jsme takovej 

votloukánek všech – hlavně takových těch jako co zrovna nevěděj co … kdo teďko 

chce bejt, kdo si chce ňák rejpnout nebo chce něčim zaujmout ňákou skupinu lidí“. 

Dalším důvodem může být potvrzování vlastní příslušnosti k určité subkultuře, která 

se například silně vymezuje vůči emu. V případě fyzického násilí (či vyhrožování 

jím) to může být také dokazování si vlastní síly a nadřazenosti a případně získání 

obdivu uvnitř vlastní skupiny či subkultury. 

 Sami členové subkultury emo, se ale vymezují vůči jiným subkulturám (jak 

již bylo zmíněno), i když to sami explicitně nedeklarují. Vzhledem k tomu, že sami 

sebe považují za vnímavé, citlivé, tolerantní a upřímné, nejvíce se vůči ostatním 

subkulturám vymezují právě v těchto oblastech. Proto se vymezují vůči hip hoperům 

a skinheads, kteří jsou (podle nich) typičtí svým agresivním chováním a 

netolerantním postojem k ostatním lidem. Gothiky mohou vnímat jako chladné a 

příliš tajuplné a uzavřené. S punkery se částečně ztotožňují, protože emo z punku 

také vychází a shodují se v některých bodech své revolty proti mainstreamu, ale již 

v počátcích se vůči punku vymezovali také kvůli jejich agresi a zlobě, která se odráží 

v jejich hudbě. Klára také naznačila, že oproti „technařům“ a vyznavačům taneční 

hudby jsou emaři inteligentní lidé, a kteří na rozdíl od nich nepotřebují k zábavě 

různé návykové látky. 
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3.2.2.4 Reakce okolí 

Jak již bylo zmíněno, členové a členky subkultury emo – tedy i moji respondenti/ky 

– se často kvůli své příslušnosti k této subkultuře stávají terčem různý reakcí okolí. 

Tyto reakce lze rozdělit do tří kategorií: pozorování, slovní komentáře (otázky 

ohledně subkultury, poznámky, komentáře vzhledu, nadávky) a fyzické násilí. 

 S pozorováním se moji respondenti/ky setkávají poměrně často. Všem se 

někdy stalo, že se za nimi lidé na ulici či ve veřejných dopravních prostředcích 

otáčeli nebo si je prohlíželi. Nejčastěji je prý pozorují dospělí a staří lidé. 

Předpokládaným důvodem je oblečení a celý jejich zevnějšek, který bývá někdy 

neobvyklý a nápadný. Nemusí tedy ani tolik jít o přímé spojování si jich se 

subkulturou emo. 

 Slovní komentáře je velmi široká kategorie možných reakcí, se kterými se 

osobně nebo zprostředkovaně respondenti/ky a další vyznavači ema setkávají. Řadím 

sem například otázky ohledně subkultury, se kterými se nejčastěji setkali v blízkém 

okolí – doma, ve škole (od spolužáků i učitelů). Kláry se také ptali její kolegové 

v práci na jejího kamaráda, který je také emo („když se dozvěděli, že je emo, tak hned 

„a není on ňákej divnej?“ a „netrpí depresema?““) a také na sebepoškozování („i 

tady v práci se mě ptali, jestli se řežu“). 

 Dále do této kategorie lze zařadit různé poznámky a komentáře vzhledu. 

S těmi se moji respondenti/ky také setkali buď na ulici, ve svém okolí (doma, ve 

škole, v práci), nebo na ulici či například na diskotéce.  

„většinou maj tady (v práci) ňáký hemzy jako ´jak to zase vypadá?!´“ 

(Klára) 

„tam je prostě diskotéka – když tam přídem, tak jako tam říkali jako ´co je 

to za zjevy?! ´“ (Tom) 

Ve vztahu k oblečení a úpravě zevnějšku se také objevují časté komentáře, které 

narážejí zejména kvůli líčení a precizní úpravě vlasů na homosexualitu chlapců, kteří 

se řadí k emo. O tom se zmiňuje například Klára, které její kamarádi (chlapci) 

vyprávějí podobné zážitky a někdy se stala i jejich přímým svědkem. 
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„říkaj mi třeba: hele já jsem šel po ulici a ňáký šampóni na mě řvali ´ty vole 

teplouš! ´“ (Klára) 

S podobnými reakcemi se setkal také Martin, který byl navíc takto označen i svým 

otcem (viz kapitola 3.2.6.1 Emo a rodina). Tom se o tomto nezmiňuje. 

 Další typické slovní reakce na setkání s emo lidmi se většinou nějakým 

způsobem dotýkají tématu sebepoškozování a hraničí s psychickým týráním.  Takový 

příběh vypráví Klára: „chodila v černym, protože se jí to líbilo a spolužáci jí začali 

nadávat, že je emařská kráva a jestli se řeže a ať se jde pořezat, ať se jde zabít“. 

Dodává, že „tohle málokdo ustojí“ – myslí si tedy, že takovéto nadávky mohly být 

pro mnohé příslušníky ema natolik nesnesitelné, že tuto subkulturu opustili. 

 Nicméně s velmi podobnými situacemi se setkávají i ostatní respondenti/ky. 

Petra, Eliška, Tereza i Martin vypovídají, že „běž se podřezat“ je jedna 

z nejčastějších nadávek, jakou na svou osobu slýchají a právě tyto reakce pocházejí 

nejčastěji od jejich vrstevníků. Tereza popisuje svou situaci ve škole: „když třeba 

jsem jako smutná, tak prostě maj blbý narážky“, někdy se jí také ptají „a kolikrát za 

den se řežete?“. 

 Dále se objevují nadávky a odsuzování celé subkultury jako neurčité skupiny 

lidí, které se vyskytují především na internetu v různých diskuzích a chatech. S tím 

mají zkušenosti především Tereza a Martin: „přídou do místnosti a už všem nadávaj, 

jaký jsme kreténi a tak“. Podobné je také často popisované pokřikování na ulici 

„ježiš emo!“.  Tento slovní komentář uváděli téměř všichni respondenti/ky. Slovo 

„emo“ se tedy stává jakýmsi stigmatem nebo nadávkou, která její nositele má 

odsoudit či zesměšnit. 

 Poslední skupinou možných reakcí je násilí, potažmo také výhružky násilím. 

Ty se objevují nejčastěji na internetu, kde prý někteří lidé popisují násilné činy, které 

hodlají spáchat nebo již údajně spáchali na členech subkultury emo. S tím se 

nejčastěji setkává Tereza a Martin: 

„pak tam (na chat) přišel jeden, ten si tam zkopíroval ňákej text, že šel po 

Praze, viděl ňákou emo holku, tak jí ubodal…“ (Martin) 
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„já třeba založim ten sraz (na internetu jako pozvánku) a řeknou, že tam 

přídou a všechny nás zabijou … že si vemou partičku jako na nás a že nás 

zmlátí“ (Tereza) 

 Přímou zkušenost s takovýmto násilím má pouze Martin, kterého napadl hip 

hoper, přičemž důvodem tohoto napadení byla pouze částečně příslušnost Martina 

k emu. Martin také vypráví příběh jeho kamarádky, kterou na ulici přepadl hip hoper 

a kvůli její příslušnosti k emo ji prý zbil. 

 Uvedené typy přímých reakcí okolí na členy subkultury emo lze dále rozdělit 

na ty, které reagují na jedince, který je v této situaci pouhým zástupcem ema, a na ty, 

kdy je napadána konkrétní osobnost jedince a napadané rysy jsou dávány do 

souvislosti s jeho příslušností k emo. První skupina reakcí, jsou tedy reakce na 

subkulturu jako celek (vyjádřené aktuálně na jejím zástupci). To jsou prakticky 

všechny výše popsané reakce, protože byl vždy napadán určitý obecný rys, který 

je subkultuře připisován. Druhý typ reakcí vyžaduje alespoň minimální informace o 

daném člověku a nemohou je tak produkovat zcela neznámí lidé, jako je tomu 

v případě reakcí na subkulturu jako celek. S tímto typem se moji respondenti/ky 

nesetkali. 

 Oni sami na všechny výše popsané typy reakcí okolí reagují nejčastěji 

ignorováním, nebo „vrácením rány“ (ve smyslu nadávky), ale jak jsem již citovala 

Kláru, jistě není lehké to ustát. Myslím, že za všechny vypovídá Petra: „7o, jako 

příjemný to nebylo, že jo, ale tak to si jako časem zvykneš!“. Pokud to tedy člověk 

opravdu „ustojí“ a vytrvá v subkultuře, potvrdí tak svou opravdovost a to, že to se 

svou příslušností k subkultuře myslí vážně. Z těchto výroků vyplývá, že následně 

dochází k určitému mučednictví (které koresponduje s pocity utrpení, ublížení 

okolím, které se odrážejí například v textech emo kapel) nebo až k naučené 

bezmocnosti, která následně může vést k tomu, že se emaři předem vyhýbají konfrontacím 

s okolím nebo do nich vstupují s apriorním pocitem, že budou druhými opět odsuzováni či 

napadáni. 
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3.2.3 Praví emo a „ti druzí“ 

Emo, jako každá jiná subkultura, není zcela homogenní skupina lidí. Jeho vyznavači 

se mohou dělit na starší a mladší, a to jak ve smyslu věku, tak ve smyslu doby 

setrvávání v této subkultuře. Také jsou tu lepší a horší, praví a nepraví, styloví a 

nestyloví. Jsou tu ti, kteří „tomu rozumí“ (udávají tón) a také ti, kteří je jen následují. 

Silné individuality a napodobující. V každé subkultuře, a tak i v emo, můžeme 

rozdělit její členy podle mnoha kritérií, přičemž vždy má jedna skupina pomyslně 

„navrch“ nad tou druhou. Existuje zde tedy stále rozdělování na my a oni - a to nejen 

ve vztahu k vnějšku (členové subkultury a lidé mimo ni), ale také ve vztahu k celé 

subkultuře (praví a nepraví, starší a mladší). V subkultuře se ustavuje hierarchie, 

která je zvenku obtížně rozpoznatelná, avšak uvnitř řídí postavení a pohyb 

jednotlivých členů/ek. 

 Tak jako v každé jiné subkultuře jsou tu také členové původní a ti, kteří se 

přidali. V tomto má emo ovšem jisté specifikum - původní vyznavače ema bychom 

v dnešní subkultuře už hledali jen stěží. To je dáno tím, že u nás v České republice se 

emo objevilo teprve před několika málo lety a do té doby bylo prakticky neznámé. 

Tehdy přišel obrovský „boom ema“. Emo rozpoutalo mediální vlnu, která zaplavila 

téměř všechny teenagerovské časopisy. Stalo se známým a oblíbeným stylem, který 

oslovil mnoho dospívajících. Někteří záhy poznali, že je to styl, v kterém se opravdu 

našli, jiní ho po nějaké době opustili. 

 I přes odsuzování tohoto boomu některými vyznavači subkultury emo 

musíme uznat jeho důležitost právě pro vytvoření možného kritéria pro rozdělování 

členů ema. Je to jakýsi zlomový bod, který udává, kdo v dnešní subkultuře emo je 

původní a kdo je ten, který se přidal. Pokud totiž pomineme absolutně první 

příznivce emo, můžeme označit ty, kteří se začali hlásit k této subkultuře před 

velkým boomem v České republice nebo na jeho počátku, za původní. Ti, kteří se 

k emo začali hlásit během boomu a po něm, můžeme považovat za „následovníky“.  

 Takto to funguje také v myšlení samotných členů subkultury emo. Ti, kteří se 

stali emo dříve, než zde propukla „emo-mánie“ jsou považováni za hodnotnější, 

pravější a osvícenější. Podobně jsou na tom ovšem i ti, kteří se k emo přidali 
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nezávisle na této módní vlně, tedy až v současnosti, kdy již není módní vlna tolik 

patrná. Ti, kteří se emo stali právě během oné mediální kampaně, jsou považováni za 

nepravé, někdy jsou také označováni za „Bravo-emo“ (od názvu oblíbeného 

teenagerovského časopisu). Samozřejmě se ale i mezi nimi objevují „praví emo“, ale 

jejich pozice je jejich „původem“ značně znevýhodněná.  

 Toto popisují i moji respondenti/ky. To dokládá, že členové subkultury emo 

nejsou jednotná skupina, ale že sami pociťují rozdíly mezi jednotlivými členy a tvoří 

si vlastní kategorie. Těm jsou věnovány následující kapitoly. 

 

3.2.3.1 Co mají společného 

Jedním z předpokladů členství v určité subkultuře je, že má jedinec něco společného 

s jejími dalšími členy. Tyto společné znaky mohou být vnímány pouze dalšími členy 

subkultury nebo mohou být pozorovatelné i pro okolí a populaci mimo ni. Co mají 

tedy mezi sebou společného vyznavači ema? 

 Prvním společným znakem je věk. I když v mém výzkumu figurují různé 

věkové kategorie, mají společné to, že jsou všichni adolescenti. Když jsem se 

respondentů/ek ptala, kolik předpokládají, že je průměrný věk současných členů 

subkultury emo, udávali nejčastěji interval od 15 do 17 let, maximálně do 20 let. 

 Další záležitostí, kterou mají uvnitř subkultury společnou, je prý hudba. Ta 

jako první napadla téměř všechny respondenty/ky. Hudba se tedy opět ukazuje jako 

to, okolo čeho se všechno uvnitř subkultury „točí“ a co všechny členy spojuje. Je 

ovšem zajímavé, že hudbu uvádějí jako společnou charakteristiku i přesto, že uvnitř 

subkultury existují velké nejasnosti, co je za emo hudbu považováno a tak se na ní 

někdy zcela neshodnou. 

 S hudbou se také spojují určité aktivity, které mají členové subkultury emo 

společné, jako je například navštěvování různých koncertů a festivalů. To 

připomněla například Petra a také Klára.  
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 Dále byly zmiňovány určité psychické vlastnosti, které jsou typické a prý také 

společné pro všechny příznivce emo. Je to například vyšší afektivita a citlivost, 

případně až vulnerabilita. Takové vlastnosti uvádí Martin, Eliška a Tereza. 

„a máme to i podobný teda s těma lidma, že jsme víc na emoce“ (Tereza) 

Zdůrazňují pak, že vyšší prožívání emocí se netýká pouze těch negativních, jako je 

smutek, jak se obecně předpokládá, ale že emaři prožívají všechny emoce a prožívají 

je naplno a takto je následně i vyjadřují. V tomto kontextu ještě dodávají, že většina 

emařů vůbec není stále smutná - jsou to prý často veselí lidé, jako všichni ostatní. 4 

 Klára dále uvádí, že praví emaři mají společného to, že mají vlastní názor a 

nebojí se ho dát najevo – jsou tedy upřímní, a zároveň jsou tolerantní k názoru 

druhého: „za každou cenu dáváme najevo, co si myslíme … řekneme si svůj vlastní 

názor a jsme tolerantní i k tomu druhýmu“. 

Dále mají také společnou provokaci a odvahu k ní. To souvisí s projevováním názorů 

a do jisté míry i emocí. Také se odvaha k provokaci samozřejmě projevuje v úpravě 

zevnějšku, protože jejich oblečení a celkový vzhled má šokovat. Provokace a touha 

po projevování vlastních názorů a emocí se obecně spojuje s obdobím rané 

adolescence, což může být vysvětlením, proč tito adolescenti k subkultuře emo 

inklinují. V případě, že by se popis těchto potřeb a tužeb objevil u příslušníků ema, 

kteří by se nacházeli právě v tomto období, bylo by ovšem možné vysvětlit tento 

proces také z jeho opačného konce a to tak, že tyto rysy se u nich běžně objevují, ale 

oni to nepřipisují dospívání, ale subkultuře a tím si subjektivně více potvrzují svou 

příslušnost k emo a vymezují se vůči ostatním, kteří do subkultury nepatří. 

 To, že mají společné také oblečení a způsob úpravy zevnějšku, zmiňuje 

Martin a Tereza, implicitně také Tom a Petra. Vnější vzhled uvádějí především jako 

pozorovatelnou charakteristiku, podle které oni sami, ale i ostatní lidé mimo 

subkulturu mohou rozeznat kdo je a kdo není emo (a až následně ho soudit zda je 

pravý nebo ne). 

                                                 
4 To musím na základě vlastních zkušeností, které jsem získala při rozhovorech s respondenty/kami, 
potvrdit, protože nikdo z nich nepůsobil smutně či depresivně, ani se to nepokoušeli předstírat. 
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3.2.3.2 Kdo je pravý emař 

Kdo je nebo není pravý emař, je tématem mnoha internetových diskuzí a mnohých 

hádek. Je těžké stanovit přesně kdo je „pravý“, protože neexistují žádné oficiální 

parametry, které by musel takový člověk splňovat. Přesto je možné popsat – a moji 

respondenti/ky je popisují – určitá kritéria či charakteristiky, které by měl takový 

člověk splňovat nebo naopak rozhodně nesplňovat.  

 Klára popsala pravé emaře tím, že popisovala, co mají společného, protože 

právě to považuje za důležité znaky opravdovosti. Je to podle ní tedy vlastní názor, 

upřímnost, tolerance a jistá míra provokativnosti. 

 Eliška, Tereza a částečně i Martin považují za důležité, aby pravý emař 

vnímal emo jako emoce a dokázal je cítit u sebe i u druhých a také je dokázal 

vyjadřovat. Shodují se na tom, že u pravého emaře není důležité to, jak vypadá nebo 

jak se obléká: „prostě to je o těch emocích, ne spíš o tom, jak se oblíkaj a co nosej“ 

(Tereza). Eliška k tomu ještě dodává, že by si pravý emař měl rozumět s lidmi uvnitř 

subkultury. Tento názor odráží její silnou orientaci na vztahy a navazování přátelství 

uvnitř subkultury. 

 Další důležitou charakteristikou je poslech hudby, kterou zdůrazňují 

především starší respondenti/ky. Říkají, že aby byl někdo pravý emař, pak musí 

poslouchat hudbu, která v něm vzbuzuje určité emoce. Petra a Tom dokonce poslech 

hudby považují za jedinou podmínku „pravého emařství“. 

 Petra popisuje pravé emaře jako ty, kteří již chápou podstatu ema, poslouchají 

jeho hudbu a nepojímají ho jen jako módu a oblečení. Stejně tak i ostatní 

respondenti/ky popisují, že není rozhodně důležité, a pokud se člověk neobléká jako 

emo, pak to neznamená, že není pravý emo. 

„některý emáci vypadaj jako normální lidi, že jsou- že vůbec se tak 

nevoblíkaj, jenom se tak cejtí, poslouchaj hudbu a takhle“ (Martin) 

 Pokud bychom shrnuli všechny charakteristiky, které respondenti/ky uváděli, 

mohli bychom pravého emaře popsat jako člověka, který poslouchá emo hudbu, 

skrze kterou vnímá i projevuje své emoce, má vlastní názor a nebojí se ho, stejně 
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jako své emoce, otevřeně vyjádřit. Uvnitř subkultury pak tedy nachází vlastní 

identitu a jedinečnost a také přátele, se kterými si dobře rozumí. Zde je patrné, že 

definice pravého emaře koresponduje s výše uvedenými popisy toho, co je emo a co 

mají emaři společného. 

 

3.2.3.3 Pozéři 

„Pozér“ je hanlivé označení pro „nepravé“ emaře. Pro ty, kteří mu nerozumí a dělají 

mu prý špatnou pověst. Martin tvrdí, že označení „pozér“ vychází z toho, že na 

internetu se objevují lidé, kteří se fotí v určitých pózách, které mají vyjadřovat jejich 

příslušnost k emo. Tito lidé se však ničím jiným nespojují se subkulturou emo, pouze 

se za její členy vydávají a mají svou příslušnost k emo jako masku, jako pózu. 

 V názoru na pozéry se všichni moji respondenti/ky shodují – všichni je 

zavrhují a odsuzují. Také je velmi shodně popisují. Pozéři jsou podle nich lidé, kteří 

se prohlašují za emo, často dokonce za největší a nejpravější, ale emo pro ně 

znamená pouze přijetí vnějších znaků, jako je oblékání a úprava zevnějšku a často 

také předstíraný smutek nebo sebepoškozování (bez opodstatnění). Nevidí prý v emo 

nic hlubšího, často neznají ani kapely, které se k emo řadí nebo za emo kapely 

považují něco zcela jiného. Nemají vlastní názor a vztah k emu, a tak ho přebírají od 

jiných. Za pozéry jsou považováni hlavně mladší členové subkultury, tedy ti, kteří se 

k emo přidali v návaznosti na výše zmiňovaný boom ema v České republice. 

„děti, kterejm je prostě pár let … obšlehnou jejich (starších kamarádů) 

kapely, obšlehnou jejich názory a nemaj na to prostě vlastní názor“ (Klára) 

„i když jsou to normálně jako charakterně veselý lidi, tak se prostě cpou do 

ňákejch neveselejch stavů, prostě do ňákejch takových póz“ (Petra) 

 Jejich důvody k tomuto mohou být různé, ale většina respondentů/ek uvádí, 

že je to pravděpodobně především touha někam zapadnout. To dokládá například 

Eliščina výpověď: „prostě si myslí třeba jenom, že zapadne do kolektivu, že bude 

ňákym způsobem in a tak“. Petra ještě dodává, že u chlapců může být také důvodem 

obdiv dívek. 
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 O pozérech se také tvrdí, že dělají špatné jméno celé subkultuře emo. To 

pravděpodobně kvůli tomu, že se často snaží řídit tzv. emo-pravidly a předpokládají, 

že jejich dodržování „je emo“. Právě kvůli tomu a kvůli často přehnané úpravě 

zevnějšku (tak aby absolutně odpovídali celým svým vzhledem stylu emo), jsou 

často snáze a více identifikovatelní lidmi z většinové společnosti, pro které se stanou 

prototypy emařů. Také jsou to prý právě pozéři, kteří figurují v různých mediáně 

známých případech a reportážích, které subkulturu emo spojují se sebepoškozováním 

a sebevraždami. 

„nebo prostě právě s tim řezánim - oni si myslej, že se pořežou, že jsou 

strašný emaři“ (Tereza) 

 S výjimkou Toma se s pozéry všichni moji respondenti/ky setkali buď 

osobně, nebo na internetu. Tam se prý pravděpodobně vyskytují nejvíc, protože se 

mohou schovávat za svým profilem a vytvářet tak iluzi o vlastní „pravosti“. Často se 

prý také stává, že právě tito lidé se označují za pravé, či snad „nejpravější“ emaře a 

ostatní obviňují z pozérství. Nelze ovšem definitivně říci, zda v tomto jde o obranný 

mechanismus, nebo zda se opravdu jako praví emaři cítí a odsuzují tak ostatní 

z vlastního pohledu právem. Protože ale subkultura emo nemá žádná pravidla, jak 

sami respondenti/ky opakovaně zdůrazňují, není možné opravdu stanovit kdo je 

pravý a kdo je pozér a tak ani žádná ze stran nemá definitivní právo se označovat za 

„ty opravdové“ a druhé za pozéry. 

 Všichni respondenti a respondentky předpokládají (na základě vlastní nebo 

zprostředkované zkušenosti), že se pozéři také často objevují na emo-srazech. 

Popisují, že právě tam se vyskytují lidé, kteří se zajímají pouze o svůj vzhled, 

případně o vzhled druhých účastníků, a snaží se v této oblasti jakoby vyhrát. Někdy 

jsou tam také lidé, kteří se snaží předstírat smutek a najdou se i tací, kteří se tam 

demonstrativně řežou (viz kapitola 3.2.4.1 Emo-srazy). 

 To, že popisují, že účastníci emo-srazů jsou ve velké míře pozéři, může 

souviset také s jednou z charakteristik ema (a jiných subkultur), a to s tím, že pokud 

se někdo explicitně označuje za člena této subkultury (v tomto případě dává svou 

příslušnost najevo svou účastí na emo-srazu), pak vlastně jejím pravým příslušníkem 
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není, protože se příliš stereotypizuje a přestává být originálním (viz kapitola 2.3 

Subkultura EMO). Proto pokud někdo jde na emo-sraz, čímž se jakoby explicitně 

označí za emo, pak nechápe jeho hodnoty, a proto se stává pozérem. Takto to ovšem 

chápou především starší členové této subkultury – v případě tohoto výzkumu Klára, 

Tom, Petra a Martin, kteří prý nemají a ani neměli potřebu z vlastní vůle takovéto 

akce navštěvovat a potvrzovat si tímto způsobem svou příslušnost k emu. Tito 

respondenti/ky se také nechtějí explicitně označovat za emaře a dát si tuto nálepku, či 

se zařadit do „škatulky“. Sami svou příslušnost k subkultuře emo popisují spíše jako 

„emo se mi líbí“ nebo „vyznávám emo“, ale rozhodně prý ne „jsem emo/emař(ka)“ 

 

3.2.3.4 Děti 

„Děti“ jsou zvláštní skupinou uvnitř příslušníků subkultury emo, která je 

identifikována – z pochopitelných důvodů – především jejími staršími členy. Stejně 

tak v mém výzkumu se toto označení pro specifickou skupinu objevilo jen u Kláry 

(23 let), Toma (20 let), Martina (18 let) a Petry (17 let). 

 Děti jsou obecně z pohledu (téměř) dospělých považovány za nezkušené, 

naivní, ovlivnitelné, ale také čisté a otevřené novým zkušenostem. Proto vůči nim 

v subkultuře emo zaujímají spíše negativní postoj, protože předpokládají, že dosud 

nemají potřebné životní zkušenosti, které mají oni, nemohou subkultuře dosud plně 

porozumět a jsou lehce ovlivnitelné „špatným směrem“, tedy například k pozérství.  

 Za „děti“ považují členy ema, kterým je zhruba 13 let, a kteří sice již nemusí 

být „začínající“, protože mohou být členy ema již delší dobu, ale ještě subkultuře 

emo plně nerozumí (tak jako „dospělí“). Zároveň se ovšem respondenti/ky vyhýbají 

jejich označení za pozéry, protože předpokládají, že buď subkulturu opustí, protože 

je omrzí anebo se do ní naopak více začlení a stanou se pravými emaři. 

„tyhlecty dětičky to za chvíli přejde … o pár lidech ale vim, že tam nejde o 

věk a že to maj už v hlavě srovnaný a věděj, co chtěj bejt“ (Klára) 

 Všichni se shodují na tom, že „děti“ nemohou brát jako jednotnou skupinu. 

Například Klára říká: „snažim se je neřadit podle věku“. Někteří se snaží opravdu se 
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zapojit do subkultury, ale jiní se prý chovají, jako že k ní patří, ale nesnaží se ji 

poznat celou. Tato (druhá) skupina přijímá jen vnější znaky ema, proto se především 

oblékají jako emo a předpokládají, že se musí tvářit smutně, podřizují se emo-

pravidlům. Často u nich také dochází k sebepoškozování, ale jejich důvody připisují 

moji respondenti/ky jejich ovlivnitelnosti a nedostatku zkušeností. 

„oni jako asi nemaj moc rozumu, jako ty třinácti, čtrnáctiletý, takže se jako 

klidně sebepoškozovat můžou“ (Tom) 

 Označení „děti“ má v subkultuře emo tedy pejorativní význam, ale jsou 

připouštěny jisté výjimky. 

 Pokud tedy pomineme ony výjimky, je pro „děti“ typická jejich snadná 

ovlivnitelnost, pojetí ema spíše jen jako módy (v obou smyslech - viz 3.2.1.2 Různá 

pojetí emo) a přechodnost jejich příslušnosti k subkultuře. Kdybychom měli vytvořit 

určitý „žebříček oblíbenosti“ skupin uvnitř subkultury emo, pak bychom děti mohli 

zařadit těsně nad pozéry, protože jimi vlastně jsou, ale jako by je omlouval jejich 

nízký věk a nezkušenost a z toho plynoucí snadná ovlivnitelnost a tvárnost. Pravým 

emařům (dospělým) to tak dává možnost stavět se vůči nim do pozice jejich „guru“, 

kteří jim mohou odhalit pravou podstatu ema a sami si tak potvrdil vlastní 

opravdovost a status uvnitř subkultury emo. 

 

3.2.3.5 Fake, kopírující, obdivovatelky 

Anglický výraz „fake“ (výslovnost fejk) doslova znamená falešný, padělek, 

předstírat, podvodník, napodobenina. Tento výraz je na internetu poměrně často 

používán a jsou takto označováni lidé, kteří si na svůj osobní internetový profil 

umísťují fotografie jiných lidí (nejčastěji modelek a modelů) a vydávají se za ně. 

 „Fake“ se objevují i mezi vyznavači emo, kteří spolu často komunikují právě 

prostřednictvím internetu, kde mají vlastní profily, na kterých se nějakým způsobem 

prezentují. Protože jako v každém jiném stylu i v emo existuje určitý ideál vzhledu či 

přímo krásy, někteří členové si místo vlastní fotografie na profil umisťují fotografie 
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jiných emařů. Například Martin říká: „stáhnou fotky odněkaď třeba z Ameriky a 

hrajou si na to, že to jsou oni“. 

 Nejen, že se sami respondenti/ky na internetu setkávají s lidmi, které označují 

za podvodníky, ale také bývá „fakerství“ častým tématem internetových diskusí. 

Jedná se tedy o fenomén konstituující samu subkulturu, v níž je neustále přítomna 

otázka pravosti a tedy i hranic mezi subkulturou a okolím. Podvodníci tyto hranice 

ztělesňují. Mezi uživateli internetových chatů a diskuzí pak panuje jakási trvalá 

nedůvěra a obavy o vlastní originalitu, která je v subkultuře žádanou hodnotou. 

 Podobně se projevují tzv. kopírující. Ti se od fakeů liší tím, že nepoužívají 

přímo fotografie jiného člověka, ale snaží se ho napodobovat. S tímto se setkala 

především Klára, která je uvnitř subkultury poměrně známá, a proto se stává vzorem 

pro mnoho začínajících dívek. Kopírují především její vzhled a také názory a 

oblíbené kapely. Vypráví například: „kouknu a ona má udělaný vlasy stejně jako já“. 

Předpokládá, že to dělají kvůli tomu, aby se zalíbily jiným chlapcům, kteří byli dříve 

její partneři nebo přátelé, anebo aby zaujaly svým vzhledem své kamarády uvnitř 

stylu. Sama toto prý prožívá jako velmi nepříjemné, rozhodně jí to nijak nelichotí a 

zastává názor, že každý (emař) by měl být nějak originální, a proto tyto dívky 

nechápe a odsuzuje. Je ale jasné, že pokud dochází k tomu, že je někdo takto 

kopírován, pak je považován za hodnotného člena subkultury, za pravého a 

zkušeného emaře. Je tedy otázkou, nakolik lze kopírování prožívat negativně, když 

jde často o výraz jakési pocty a obdivu. Dochází tedy k nutné ambivalenci. 

 Kromě těchto lidí, kteří se snaží napodobovat nebo se přímo vydávat za 

někoho jiného, je uvnitř ema velká skupina „obdivovatelů“, ve všech případech 

v tomto výzkumu konkrétně obdivovatelek. S nimi se setkala opět Klára, kterou prý 

často bezmezně obdivují mladší dívky a chtějí se stát jejími kamarádkami. To si 

vykládá jako záminku pro seznámení ses dalšími lidmi uvnitř subkultury. 

„setkala jsem se s pár holčičkama, který jako hrozně chtěj bejt moje 

kamarádky a furt ´ty máš hezký vlasy´“ (Klára) 

 Mnoho obdivovatelek ale získávají uvnitř subkultury i chlapci a to jen na 

základě jejich věku (bývají starší než obdivující dívky) a příslušnosti k emo. S tímto 
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se setkali oba moji respondenti Tom a Martin. Tomovi tato pozornost mladších dívek 

je poměrně lhostejná, ale Martinovi se naopak líbí. Sám přiznává, že také kvůli 

náhlému obdivu dívek po tom, co se přihlásil k subkultuře emo, se začal i svým 

zevnějškem více stylizovat do této subkultury. To, že ho dívky začaly obdivovat, 

bylo tedy jedním z poměrně důležitých faktorů, které ho k subkultuře emo více 

připoutaly. O tomto obdivování starších „emo boys“ se zmiňuje opět Klára a také 

Petra, která si myslí, že mnoho chlapců, kteří se dnes hlásí k emo, se k němu přidalo 

právě kvůli tomu, aby zaujali více dívek. 

 Tyto jevy ale jistě nejsou záležitostí pouze subkultury emo. Ve všech 

subkulturách jsou někteří jedinci, kteří jsou jakoby ve vyšším postavení a jsou 

ostatními obdivováni či napodobováni. Oběťmi těchto jevů jsou především starší 

členové, kteří si již vytvořili vlastní názor a vkus spojený se subkulturou a také svou 

určitou image. Tím, že se je snaží mladší napodobovat, se s nimi snaží identifikovat a 

vytvořit si tak snáze „vlastní“ identitu. Problém nastává až ve chvíli, kdy se jedinec 

řídí pouze svým vzorem a nevytváří si tak vlastní samostatnou identitu, nebo pokud 

se jeho vzor stane objektem jisté posedlosti. Také je problém, pokud jeho vzor má 

nějakým způsobem rizikové chování – v subkultuře emo to může být například 

sebepoškozování (nezáleží na jeho důvodu u jedince, který se stává vzorem). Ve 

větším množství případů ovšem dochází k rozvoji vlastní identity a image, kdy 

napodobování někoho jiného je pouze „odrazovým můstkem“. 
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3.2.4 Přátelství uvnitř emo 

Jako v každé jiné subkultuře, jsou také v emo velmi podstatné interpersonální vztahy 

mezi jeho členy. Částečně to bylo naznačeno v předchozí kapitole, která se však 

soustřeďovala spíše na vztahy různých skupin uvnitř subkultury emo. V této kapitole 

se budu věnovat přímým interpersonálním vztahům, které moji respondenti/ky 

navazují a prožívají, tj. vztahům, které jsou pro ně osobně významné. 

 Všichni respondenti/ky, mimo Elišky a Toma, vypovídají, že mají opravdu 

mnoho přátel a kamarádů uvnitř subkultury emo. Většinu jich ovšem mají na 

internetu a ve svém okolí jich znají jen několik. Eliška popisuje, že ve svém okolí 

nezná téměř nikoho a na internetu má také pouze omezený okruh přátel, což může 

být zapříčiněno tím, že je v subkultuře zatím jen relativně krátkou dobu. Tom má 

vlastní partu kamarádů, kteří se k subkultuře také hlásí, a na internetu již nové 

nevyhledává. 

 

Davazování přátelství, seznamování 

Hlavním způsobem, jak se seznámit s ostatními členy subkultury emo, bývá 

vyhledávání a kontaktování na internetu. K tomu slouží především různé webové 

stránky, které jsou koncipované jako sociální sítě (např. Facebook, 

VampireFreaks.com), weby o emo, které většinou umožňují také vytváření profilů 

jejich uživatelů (např. emosvět.cz) anebo různé chaty, které jsou věnovány 

vyznavačům ema (např. emo-chat na Lidé.cz). 

 Tímto způsobem získali mnoho přátel Klára, Petra, Tereza a Martin, pokouší 

se tak najít nové přátele i Eliška. Sami říkají, že takto lze navázat kontakty s lidmi ze 

všech koutů České republiky i ze zahraničí (většinou mají i několik zahraničních 

přátel). Na internetu často poznávají i kamarády z blízkého okolí (o nichž dříve 

nevěděli). To, že se seznámili s tak velkým počtem lidí (prý až stovky) jim usnadnila 

metoda „sněhové koule“, kdy jim jejich stávající kamarádi doporučili další své 

kamarády. To výstižně popsala Petra: „když už jakoby se v tom vezeš, tak vlastně 

poznáváš i víc lidí“. 
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 Dalším prostředím, kde se prý často seznamují, jsou různé koncerty a 

festivaly. Tento typ seznamování je považován za hodnotnější a vyspělejší. 

 Poslední způsob seznamování jsou víceméně náhodná setkání, kdy se potkají 

například na ulici nebo ve škole a aniž by se dříve znali, se spolu začnou bavit – 

vlastně pouze na základě příslušnosti obou k subkultuře emo (což identifikují na 

základě vnějších znaků). To uvádí například Tereza: „šly jsme na Václavák, tak jsme 

zase potkaly lidi úplně super … i když jsou to lidi, který neznáme, tak za nima 

půjdeme, pokecáme a je to“. 

 

Komunikace mezi členy subkultury emo 

Komunikace mezi členy subkultury nejčastěji probíhá také přes internet. K tomu opět 

slouží výše uváděné webové stránky a chaty nebo aplikace typu ICQ. Všichni 

respondenti mají za tímto účelem vytvořen minimálně jeden internetový profil. 

 Komunikaci se svými kamarády uvnitř subkultury emo prostřednictvím 

internetu popisují jako každodenní a velmi podstatnou. Například Martin uvádí, že se 

svými kamarády komunikuje přes internet i během vyučování (nosí si do školy 

notebook). Eliška prý denně stráví dopisováním si s kamarády na ICQ zhruba 3 

hodiny. Nejčastěji prý řeší, co se událo během dne, vlastní náladu, případně různé 

vztahy a problémy, hudbu a oblečení. Témata jsou tedy velmi podobná jako u jiných 

adolescentů. 

 Po internetu jsou také organizovány tzv. emo-srazy, kdy se nejprve tento sraz 

„vytvoří“ na internetu a jsou pozváni různí lidé z okruhu pořadatelů srazu a další se 

přidávají opět metodou sněhové koule. Takto se tedy buduje pomyslný most mezi 

virtuálním a reálným prostředím. Internetové vztahy tak mají přesah i do reálného 

života. 

 Klára své internetové kamarády nepovažuje za tolik důležité a stejně jako 

Petra, dává v současnosti přednost kamarádům v okolí. Obě dívky mají prý tuto fázi 

již za sebou (poukazují tak na svou vyspělost oproti „dětem“, které si denně dopisují 

s kamarády na internetu). 
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Fyzické setkávání se, společné aktivity 

Ti, kteří mají emo kamarády ve svém okolí (Petra, Klára, Tom), se s nimi setkávají 

poměrně často a pravidelně. Typické je setkávání na koncertech nebo víkendové 

navštěvování klubů a jiných restauračních zařízení. 

 Ovšem i se svými internetovými kamarády se respondenti/ky setkávají. 

Několikrát se jim prý stalo, že si s někým dopisovali a následně zjistili, že bydlí 

nedaleko sebe a tak se z nich stali blízcí (osobní) kamarádi, se kterými se setkávají 

často. Například Tereza takto poznala své nejlepší kamarádky („potom najednou 

jsme zjistily, že jsme od sebe jenom chvilinku, tak jsme šly ven“).  

 Pokud nebydlí blízko sebe, pokoušejí se i tak někdy setkat osobně – alespoň 

s těmi, se kterými si rozumí nejvíce. K tomu slouží buď emo-srazy, anebo vlastní 

plánovaná setkání. Takto se například Eliška setkala se svými kamarády z Brna nebo 

Martin s kamarádem, který občas jezdí do Prahy, ale pochází z Ostravy. Internet tedy 

slouží jako nástroj pro vyhledávání osob, s nimiž by se mohli i fyzicky stýkat. 

 Nejčastější aktivity, které spolu členové subkultury emo absolvují, jsou 

koncerty (a jiné hudební akce), emo-srazy, „noční život“ a také prosté „chození ven“. 

 

Blízké vztahy uvnitř subkultury emo 

Prakticky všichni moji respondenti/ky popisují, že uvnitř subkultury navázali i velmi 

blízké vztahy, a to buď přátelské, nebo partnerské. 

 Eliška jako jediná má nejlepší kamarádky mimo subkulturu, ale ostatní mají 

prý nejlepší přátele uvnitř ema. Tom má partu nejbližších kamarádů, kteří jsou také 

emaři, Tereza získala nejlepší kamarádky na emo-chatu, Martin má také nejlepšího 

kamaráda emaře a o jednom kamarádovi z emo-chatu říká, že je jako jeho bratr. Petra 

a Klára mají nejlepší přátele uvnitř i mimo subkulturu. 

 Mimo Toma také všichni měli partnerský vztah (i když různě hluboký) 

s nějakým členem subkultury emo. Tereza a Martin rovněž vypovídají, že takovéto 

partnerské vztahy měli i přes internet – Martin mi dokonce později prozradil, že oni 
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dva spolu také přes internet chodili. Přestože tyto internetové vztahy popisují jako 

„opravdové“, v dalších výpovědích to nepotvrzují. Často se prý ani nesetkají 

(neexistuje tedy přesah do reálného života), brzy se rozcházejí a začínají „chodit“ 

s někým jiným. V současnosti ovšem nikdo z respondentů/ek s nikým ze subkultury 

emo partnerský vztah nemá a prý ho ani záměrně nevyhledávají. 

 Je tedy patrné, že uvnitř subkultury vznikají i blízká (vnímaná jako blízká) 

přátelství a partnerské vztahy, přestože se někdy ani osobně nesetkávají. Tyto vztahy 

jsou založeny především na vzájemném porozumění, sdílení vzájemných pocitů a 

podobných životních zkušeností (např. smrt blízkého člověka, rozvod rodičů). Jsou 

také často založeny na podobných zálibách a vkusu (navštěvování koncertů). Mezi 

kamarády uvnitř subkultury vznikají i opravdová přátelství, která popisuje například 

Tereza: „já mam v tomhlenctom hodně dobrý kámoše – když jsem prostě smutná 

nebo se mi něco stane, tak prostě mam hodně dobrý kámoše, za kterýma můžu jet 

nebo oni za mnou a prostě úplně se mi uleví“. Vzniká tedy mezi nimi vzájemná 

důvěra a schopnost pomoci v krizových situacích. 

 

3.2.4.1 Emo-srazy 

Specifickým způsobem setkávání se členů subkultury emo jsou tzv. emo-srazy. Ty se 

konají především ve velkých městech České republiky (a samozřejmě i v zahraničí), 

jako je například Praha, Brno, Ostrava a České Budějovice. Takovéto akce 

navštěvují řádově desítky až stovky lidí (Tereza uvádí, že na posledním srazu se jich 

sešlo cca 200). 

 Jak mezi veřejností, tak uvnitř subkultury na ně panují rozporuplné názory. 

Veřejnost předpokládá, že se na nich jejich účastníci hromadně sebepoškozují a 

někteří – především starší – členové to vnímají podobně, protože si myslí, že na emo-

srazy chodí jenom „děti“ a pozéři. Jedni je tedy odsuzují a odmítají se jich účastnit, 

druzí je však milují a popisují jako něco báječného. 

 Emo-srazy lze rozdělit na „pravé“ a „soukromé“. Pravé emo-srazy jsou 

pořádány pro široký okruh lidí z celé České republiky a většinou se na nich scházejí i 
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lidé, kteří se dříve naznali. Soukromé srazy jsou pořádány například pro seznámení 

s malým okruhem internetových přátel, se kterými si dopisují. 

 Pravého emo-srazu se zúčastnily pouze Tereza a Klára. Petra a Eliška se 

účastnily jen malého soukromého emo-srazu. Eliška by se velmi chtěla zúčastnit 

nějakého opravdového emo-srazu, ale Petra o to zájem rozhodně nemá a neměla. 

Tom a Martin se nikdy žádné takové akce nezúčastnili a vypovídají, že to také ani 

nemají v plánu. Získali totiž zprostředkované zkušenosti s těmito velkými emo-srazy 

(stejně tak i Eliška a Petra) na základě reportáží, které lze vyhledat na internetu a 

které z velké části natáčela Klára. 

 Z této nepřímé zkušenosti vysuzují (Petra, Martin a Tom), že by je emo-srazy 

nelákaly především kvůli jejich typickým návštěvníkům, které považují za pozéry 

nebo za děti. Předpokládají, že by si s nimi neměli o čem povídat a neshodli by se na 

názorech na subkulturu emo. 

„vždycky mi to přišlo, že se tam sešli úplně takový ty lidi…úplně takový ty 

„ježišmarjá“ – 13, 14 let“ (Petra) 

„ty srazy nejsou o emu, ale o tom, že se tam sejde parta pozérů a že si třeba 

ukazujou, kdo má větší jizvy, kdo má lepší účes, prostě kdo je víc in“ 

(Martin) 

 Klára se emo-srazů zúčastnila především kvůli své práci redaktorky pro 

webové stránky o emu, kdy měla za úkol natočit o nich reportáže. Dále jí také 

k jejich návštěvě trochu táhla vlastní zvědavost, ale prý to rozhodně nebyla touha po 

novém seznamování. O emo-srazech, které navštívila, nemá příliš dobré mínění. Na 

jednom byla svědkem toho, jak se tam prakticky bezdůvodně pořezala velmi mladá 

dívka („a pak se tam ňáká frajerka pořezala jenom kvůli tomu, že jejího kluka chtěla 

ňáká jiná“). Na všech srazech se prý vyskytovali především pozéři, kteří se zajímali 

jen o to, kdo má lepší „in“ vzhled a tím je větší emo („lidi, který řešej, kdo má lepší 

patku a kdo je víc emo“). Také se tak setkala s mnoha nezkušenými dětmi, kterým se 

ovšem snažila pomoct, aby zjistili, co emo vlastně je. Většinou se jim však toto 

zjištění nelíbilo a pravděpodobně je od subkultury odradilo. Vypráví: „byly to děti, 
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který o tom jenom slyšely, líbilo se jim, jak chodí načesaný … pak jsem jim pouštěla 

třeba i ňákou muziku a oni ´ježiš co to je?!´“. 

 Tereza je organizátorkou mnoha proběhlých srazů a společně se svými 

kamarády plánuje i další. Emo-srazy popisuje jako skvělou akci, kde se mezi sebou 

lidé seznamují, poznávají názory druhých na subkulturu emo a celkově se velmi 

dobře baví. K této zábavě ovšem řadí i požívání alkoholu („potom se tam sejdeme, 

kecáme, je to nejmíň na 3 4 hodiny, potom koupíme chlast - je to tam prostě strašná 

prdel“)5. To, že se tam často lidé předhánějí kdo je „víc emo“ přiznává, ale prý jsou 

to jen ojedinělé případy, podobně jako ti, kteří se na emo-sraz přicházejí pořezat, 

které ovšem nebere nijak vážně („přídou tam holky, vyndaj žiletku – nebo i kluci – a 

začnou se tam řezat… ale prostě potom se zase uklidněj“). Valná většina prý 

přichází, aby se dobře bavila a seznámila s novými lidmi. 

 Je zajímavé, jak jsou tyto názory dvou dívek rozdílné, protože s největší 

pravděpodobností se účastnily minimálně jednoho shodného srazu. To může souviset 

s tím, že Klára je zástupkyní starší generace členů subkultury, zatímco Tereza je 

zástupkyní mladších emařů. Tyto dvě generace mají odlišný náhled na opravdovost a 

pozérství, minimálně na základě rozdílností v pojetí ema a emo hudby (viz např. 

kapitola 3.2.1 Co je emo). Může to být také způsobeno částečným dodržování 

straight edge (viz kapitola 2.3 Subkultura EMO) Klárou, která tak nesouhlasí 

s užíváním návykových látek především nezletilými jedince, jako se tomu děje na 

emo-srazech. 

 

                                                 
5 upozorňuji na průměrný věk účastníků emo-srazů, který se pohybuje kolem 14-15 let 
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3.2.5 Cesta k emo 

Jedním z důležitých témat, o kterém jsme mluvili ve všech rozhovorech, byla cesta 

k emo - tedy způsob jak se stát členem subkultury emo, z jakého důvodu se jimi lidé 

stávají a v jaké situaci. Je také otázkou, zda vůbec lze „stát se emo“. 

 

3.2.5.1 Jak se stát emo 

Petra jako jediná z celé skupiny respondentů/ek, nesouhlasila s tímto spojením „stát 

se emo“. Podle ní se člověk emo nestává, protože „emo“ není jiný druh člověka, což 

jí výraz „stát se emo“ evokuje. Ten, kdo se stává členem subkultury emo, by měl 

zejména poslouchat hudbu a tím se přidat k této subkultuře. Hudba je pro ni (a také 

pro Toma) tedy hlavním znakem, který musí člověk splňovat k tomu, aby se mohl 

řadit k této subkultuře. Hudba je pro členy subkultury obecně velmi důležitá 

z hlediska její statusové funkce (jako znak příslušnosti k subkultuře), ale také 

z hlediska vlastního vyjádření a prožívání emocí, tedy expresivní funkce6 a dále 

sociální funkce (na základě poslechu dané hudby také často navážou kontakty s 

dalšími členy ema). 

 Ostatní s výrazem „stát se emo“ neměli problém. Je pro ně, pravděpodobně, 

synonymem pro „stát se členem subkultury emo“. Shodují se na tom, že toto stávání 

se emo by mělo být vždy dlouhodobým procesem a mělo by vycházet především 

z pocitů daného člověka. Každý by si měl najít k emo vlastní cestu. Klára sama říká, 

že člověk by se k této subkultuře měl nějakým způsobem propracovat, vyzkoušet 

různé styly, aby poznal, v čem se cítí nejlépe. To koresponduje právě s odsuzováním 

„dětí“, které se rozhodnou, pod tlakem módní vlny a ze dne na den se „stanou emo“. 

Toto je podle nich ten nejhorší způsob, jak se stát, nebo přesněji ani nestát emo. 

S tím souvisí i to, že by se neměli podřizovat žádným pravidlům, která se často 

objevují na internetu jako návody na to, jak se stát emo. 

                                                 
6 Tato její expresivní funkce vychází z dynamičnosti emo hudby, vokálních projevů zpěváků (zpěv i 
řev a vzlyky) a také textů (viz kapitola 2.3 Subkultura EMO) 



81 
 

 Každý však uvádí různé způsoby jak se stát emo. Jak bylo řečeno výše, Petra 

a Tom považují za nejdůležitější hudbu. Tereza a Klára považují za poměrně dobrý 

způsob začlenit se do komunity lidí, kteří k emo již patří. Klára ovšem poukazuje na 

problém, že ne vždy tito začínající (jako nezkušení) poznají „pravé emaře“. 

 Tereza dále uvádí, že je nutné, aby si začínající zjistil informace o subkultuře 

– jak říká: „o čem to všechno je“. Podobně popisuje stávání se emo také Eliška. Toto 

je ovšem opět v rozporu s deklarovanými hodnotami subkultury, jako je originalita a 

individualita, protože je podle mých respondentů/ek nutné, aby začínající měli nějaké 

informace o tom, co k subkultuře patří, co je v ní důležité a co každý její člen jakoby 

„musí“ dodržovat. 

 Dalším faktorem, který by měl hrát velkou roli při stávání se emo, je jakýsi 

vnitřní pocit. Ten popisuje Martin, když říká, že když se člověk chce stát emo, pak to 

„záleží na tom, jak se cejtí“. Také Klára popisuje podobný pocit, ale spíše ve smyslu 

uvědomění si (na rozdíl od Martina, který popisuje spíše „vycítění“). Doslova říká, 

že „každej by si prostě měl říct, proč chce bejt emo“. Předpokládá tedy nutnost jisté 

introspekce, kterou by měl každý začínající nejprve provést. Opět to koresponduje 

s odmítáním těch, kteří se emo rozhodnou stát náhle a hned. 

 Možné důvody, proč se lidé stávají emo, jsou podle mých respondentů/ek 

velmi rozmanité. Obávají se ale, že většina těch, kteří se k subkultuře dnes přidávají, 

má zástupné důvody, jako je móda, oblečení a touha být in. Tento přístup je 

samozřejmě odsuzován. To může být odůvodněno tak, že být emo neznamená být in, 

ale naopak být jiný, být „mimo“ hlavní proud. 

 I přesto, že se shodují na tom, že každý by si měl k emo najít vlastní cestu, 

jsou ochotní pomoct těm, kteří by se chtěli stát emo. Všichni by se ale nejprve museli 

ujistit o tom, že daný člověk to myslí „opravdově“. Pokusili by se mu pak ukázat, co 

je „opravdové emo“, takže mu dát určité informace o subkultuře a doporučit mu 

„správnou“ hudbu, případně ho seznámit s dalšími lidmi uvnitř subkultury. Shodují 

se ale na tom, že by se nesnažili direktivně vést tohoto člověka a říkat mu přímo co 

má nebo nemá dělat, protože aby se člověk stal emo a byl jím, nemusí přece 

dodržovat žádná pravidla. 
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3.2.5.2 Vlastní cesta k emo 

V této kapitole se pokusím identifikovat, shrnout a porovnat určité rysy nebo aspekty 

toho, jak moji respondenti/ky pronikli do subkultury emo. Pro detailnější vhled do 

situace, ve které se jednotliví respondenti/ky dostali k emu, a snazší orientaci 

v následujících odstavcích doporučuji nahlédnout do jejich profilů, které jsou 

umístěny v příloze (viz Příloha 2). 

 Nyní tedy k porovnání určitých aspektů stávání se emo. Prvním kritériem, 

které je možné určit u všech respondentů/ek, je věk. Přestože je subkultura emo 

považována za subkulturu, ke které inklinují především mladší adolescenti, v tomto 

výzkumu se to nepotvrzuje. Pouze tři z celkem šesti respondentů/ek se stali emo 

v rané adolescenci (Tereza – 11 let, Eliška – 13 let, Petra – 14 let). Jeden respondent 

(Martin – 16 let) se stal členem subkultury emo ve střední adolescenci a zbylí dva 

(Klára – 20 let, Tom – 18 let) v adolescenci pozdní. Nelze tedy jednoznačně říci, zda 

je realitou, že se k emo přidávají pouze velmi mladé děti. Samozřejmě je ovšem 

nutné zohlednit, že subkultura emo u nás není známá příliš dlouhou dobu, a proto je 

jasné, že starší členové subkultury měli menší možnost stát se její součástí již v rané 

adolescenci, než ti, kteří se k ní přidávají v současnosti v mladším věku. 

 Dalším kritériem je konkrétní situace, ve které se moji respondenti/ky začali 

stávat emo. Obecně se předpokládá, že emo se člověk stává v nějaké vyhrocené 

životní situaci, především když trpí silnou nespokojeností a jinými negativními 

emocemi. Toto se potvrdilo pouze u dvou, respektive tří respondentů/ek. U Elišky to 

byl začínající rozvod rodičů, u Martina rozchod s přítelkyní, kdy byli oba plní 

negativních pocitů a hledali z nich jakési východisko, které se jim nabídlo v podobě 

subkultury emo. Také u Kláry by se dalo mluvit o vyhrocené životní situaci, která 

pramenila z vlivu okruhu jejích přátel, kdy Klára byla takřka součástí drogové scény. 

Subkultura emo jí pomohla dostat se z této společnosti. Zbylí tři respondenti/ky 

objevili emo v běžné situaci víceméně náhodně. Opět tedy nelze generalizovat, jaká 

životní situace může vést k příklonu jedince k subkultuře emo.  

 Odtud se odvíjejí důvody, proč se lidé stávají emo. V tomto výzkumu se 

ukázalo, že může jít o potřebu změny, vycházející právě z nějaké tíživé nebo 
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minimálně nevyhovující situace, nebo o pouhé zalíbení ve stylu, především v hudbě, 

která se s emo pojí, ke kterému může dojít náhodně.7 

 Dále lze shrnout také konkrétní způsoby, jakými se respondenti/ky dostávali 

do subkultury emo. Kláře a částečně také Petře v tomto pomáhal nějaký jiný člověk, 

který již byl příznivcem emo a který jim ukázal, co je emo a co s ním souvisí, a uvedl 

je částečně do této subkultury. Pro Kláru, stejně jako pro Martina, pak bylo důležité 

seznámení s dalšími lidmi uvnitř subkultury, kteří se záhy stali jejich dobrými přáteli 

a pomohli jim více se začlenit do komunity emo lidí.  

 Druzí lidé tedy mohli v této situaci sehrávat dvojí roli. Buď byli příčinou 

seznámení se subkulturou emo (Petra, Klára) anebo důvodem pro přijetí ema 

(Martin, Klára a později i Tereza a Petra). Petra, Eliška a Tereza začínaly především 

tím, že se snažily vyhledávat si o emo různé informace, jeho hlavní myšlenky. 

Následně pak začaly poslouchat hudbu a seznamovat se s dalšími lidmi uvnitř 

subkultury. Tom se dostal do subkultury poslechem emo hudby a až následně 

vyhledával informace o subkultuře jako celku. Na rozdíl od ostatních se ale nesnažil 

vyhledávat nové přátele uvnitř ema. 

 Pokud bychom tedy chtěli shrnout, jaké jsou možné a obvyklé způsoby 

pronikání do subkultury emo, pak je to především vyhledávání informací o celém 

stylu, které probíhá prakticky jen na internetu (na webových stránkách věnovaných 

emo, v internetové komunikaci mezi členy subkultury), dále pak seznamování se se 

stávajícími vyznavači emo a v neposlední řadě také poslechem hudby, který je na 

počátku (a samozřejmě i později) prý velmi důležitý. Tyto způsoby se shodují se 

způsoby doporučovanými jiným, jak se stát emo. 

 

                                                 
7 Samozřejmě je ale nutné počítat s tím, že výpovědi respondentů/ek o jejich začátcích v subkultuře 

emo jsou nyní již vzpomínkami a mohly tedy být v průběhu času (z různých důvodů a příčin) 

pozměněny a zkresleny. Je ovšem stále důležité, jak nyní respondenti svou cestu k emo popisují. 
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3.2.6 Emo a lidé kolem nich 

Stejně jako každý i vyznavači ema se stále pohybují mezi dalšími lidmi, kteří tvoří 

jejich sociální okolí a tito lidé samozřejmě nejsou jen jejich přátelé uvnitř subkultury. 

Jako nejdůležitější se v tomto ohledu v analýze výpovědí ukázala jejich rodina, lidé, 

se kterými se setkávají ve škole, a přátele mimo subkulturu emo. U těchto skupin se 

pokusím popsat jejich vztah s respondenty/kami a jak se podle respondentů/ek staví 

k jejich příslušnosti k subkultuře emo. 

 

3.2.6.1 Emo a rodina 

V oblasti rodiny se, podle očekávání, ukázaly jako nejvýznamnější vztahy s rodiči, 

na druhém místě pak s prarodiči a se sourozenci, a jejich případné reakce na 

příslušnost jejich potomků/sourozenců k subkultuře emo. Své vztahy s rodinnými 

příslušníky veskrze popisují jako spíše pozitivní, nemají uvnitř rodiny větší 

konflikty8. O rodičích mluví s úctou a zdá se, že s nimi mají převážně dobré vztahy. 

 Tom byl jediný, kdo neměl k tomuto tématu prakticky co říci – předpokládá, 

že jeho rodiče si jeho příslušnosti k subkultuře emo ani nevšimli a rozhodně se o ni 

nezajímali, možná prý ani nevědí, že nějaká taková subkultura existuje. Sám s nimi 

na toto téma údajně nehovořil. To, že patří k subkultuře emo, ví pouze jeho starší 

sestra a ta k tomu má prý neutrální vztah. 

 Rodiče ostatních respondentů/ek si prý příslušnosti k subkultuře emo svých 

dětí všimli a nějakým způsobem se o ni také zajímali a zaujali k ní vlastní postoj. 

Prvním signálem pro ně byla pravděpodobně změna vzhledu, což se pro ně stalo 

nejdůležitějším znakem, který nejčastěji u svých dětí komentovali. Hudba jim 

většinou příliš nevadí a pravděpodobně si jí ani příliš nespojují se subkulturou emo. 

 Příslušnost svého potomka k nějaké subkultuře většinou rozeznali sami na 

základě vzhledu a oblečení. Buď toto oblečení sami identifikovali jako emařské (na 

                                                 
8 s výjimkou rozvodu Eliščiných rodičů a tím narušených vztahů a Terezina špatného vztahu s bratrem 
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základě zpráv z médií), nebo se zeptali přímo svého dítěte, co je to za styl. Celkově 

jsou toto dva hlavní zdroje, odkud rodiče získávají informace. Čistě jen zprávami 

z médií nebo internetu se řídí pouze Martinovi rodiče, nějaké informace takto získali 

také rodiče ostatních respondentek. Rodiče těchto dívek se ale pokoušeli také získat 

nějaké informace přímo od nich (nejčastěji po vyhledání určitých „nezávislých“ 

informací). Po přečtení mediálních zpráv o subkultuře měli samozřejmě všichni 

strach o to, zda se jejich dítě nesebepoškozuje. To popisuje například Petra: „pak 

když si třeba přečetli někde v novinách takový ty články o tom řezání, tak jako začali 

„ježišmarjá!“ – jakože se trochu i báli“. 

 Rodičům tedy většinou nevadí prostá příslušnost jejich dětí k emo (když jim 

vysvětlili, že sebepoškozování nepovažují za emo), ale spíše se jim nelíbí jejich 

vzhled, protože především matky měly jiné představy o vzhledu jejich dcer a u 

Martina měl otec také jiné představy o tom, jak by měl jeho syn vypadat. U 

Martinova otce byl silný odpor k oblékání jeho syna, vyhrožoval mu i tím, že mu 

jeho oblečení vyhodí a jeho vzhled označil za homosexuální: „já jsem třeba měl 

jednou takový ty užší kalhoty, tak právě, že jsem – že říkal, že vypadám jak 

buzerant“. Petra také vzpomíná, že jí jednou její matka strhala z rukou návleky na 

ruce, protože se jí velmi protivily. Rodiče také příliš nesouhlasí s piercingem Kláry a 

Terezy a tetováním Petry.  

 Zde je tedy patrné, že vztahy mezi rodiči a vyznavači ema jsou mírně 

negativně ovlivněny jejich příslušností k subkultuře. Dochází ke konfliktům, které se 

týkají vzhledu emařů, kteří jím nejen dávají najevo svou příslušnost k subkultuře, ale 

také se jím vymezují vůči vlastním rodičům a je pro ně způsobem jejich revolty vůči 

nim. Přestože tedy své vztahy s rodiči popisují jako dobré, je zde patrný i vzdor vůči 

nim, který je velmi typický pro adolescenci, kdy jim umožňuje jasné odlišení od 

generace dospělých (rodičů). 

 Všichni se ale nakonec shodují, že jejich rodiče „si na to už prostě zvykli“, a 

proto se jim jejich styl nesnaží nijak zakazovat. Toto „zvyknutí si“ může mít různé 

podoby. Může znamenat respektování svých dětí, přijetí je za „dospělé“ nebo naopak 

považování jich za nedospělé „puberťáky“, či to, že se pouze ujistili o bezpečnosti 

subkultury emo. U mých respondentů/ek a jejich rodičů se odrážely všechny tyto 
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možnosti. Ale přestože si jejich rodiče prý zvykli, stále si prý myslí, že se jejich 

potomci změní, nebo že je tento „pubertální výstřelek“ přejde.  

„říkali takový to jako „snad jednou pobereš rozum!“ … říkali, že mě to 

přejde – že tipovali 2 roky“ (Petra) 

„oni mi říkaj, že prostě za pár let budu jiná, že zase budu něco jinýho 

vyznávat“ (Tereza) 

„7o to oni si mysl, že mě to přejde, no!“ (Martin) 

Toto jejich pojetí ema jako určitého projevu puberty koresponduje s tvrzením Toma, 

že takto emo pojímá i veřejnost (viz kapitola 3.2.2.1 Veřejnost). 

 O vztahu se sourozenci se zmiňuje Klára, Tom, Tereza a Eliška. Názor 

Tomovy sestry je poměrně neutrální, stejně jako bratra Kláry. Eliščin bratr má k emu 

mírně negativní postoj, protože mu vadí, že „ze sebe dělaj hrozný chudáčky“. To, že 

jeho sestra emo vyznává, však respektuje a občas spolu o tom i diskutují a líbí se jim 

podobná hudba (on vyznává metal). Naopak Terezin vztah s bratrem je ale prý velmi 

špatný a je velmi ovlivněn její příslušností k subkultuře emo. Bratr ji často slovně 

napadá. Vypráví například: „já jsem šťastná, že kolem něho projdu a nemá námitky 

… říká, že se všichni řežou, že bych se nejradši měla podřezat a tak“. 

 Je tedy patrné, že příslušnost k emu ve větší či menší míře ovlivňuje vztahy 

mých respondentů/ek s jejich rodinami, většinou tím ale tyto vztahy nejsou nijak 

hluboce narušeny. Rodiče respondentů/ek mají alespoň nějakou snahu zjistit, co 

vlastně emo obnáší a pochopit tak své dítě v jeho životě mimo rodinu. Eliška 

dokonce popisuje, že její vztah k rodičům se po příklonu k emu zlepšil, protože je to 

teď jedním z témat jejich hovorů a matka se ji snaží více porozumět: „jako dává nás 

to i spíš dohromady, bych řekla“. Příslušnost k subkultuře tedy nemusí rodinné 

vztahy jen narušovat a zhoršovat, ale také vést k tomu, že spolu diskutují a že se 

rodiče snaží svého potomka více pochopit, což adolescenti vnímají jako projev 

respektu a oceňují to. 
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3.2.6.2 Emo a škola 

Vzájemné vztahy ve škole lze rozdělit na dvě skupiny – na vztahy s učiteli a vztahy 

se spolužáky. Takto rozdělovali školní sféru i moji respondenti/ky. 

 Vzhledem k tomu, že Klára v současnosti již pracuje na plný úvazek a 

k subkultuře emo se začala řadit až po ukončení střední školy, nebudu ji do této 

kapitoly zahrnovat. Stejně tak Toma, který sice v současnosti studuje vysokou školu, 

ale toto prostředí popisuje jako bezproblémové a velmi liberální a emo se stal až na 

konci střední školy, takže také nemá zkušenosti se školním prostředím, které by se 

nějak dotýkalo jeho příslušnosti k emo. 

 

Vyučující 

Na úvod je důležité zmínit, že Tereza jediná dosud navštěvuje základní školu, ostatní 

navštěvují víceletá gymnázia. Lze tedy předpokládat, že bude existovat jistý rozdíl 

v přístupu vyučujících k žákům na základní škole (žáci mohou být častěji viděni jako 

děti) a studentům gymnázií (studenti mohou být naopak viděni jako již zralejší, 

začínají se vyrovnávat dospělým, navíc jsou víceletá gymnázia většinou výběrové 

školy). 

 Všichni se shodují na tom, že vyučující o subkultuře emo nemají mnoho 

informací a pokud ano, jsou na tom asi stejně jako široká veřejnost – emo si spojují 

pouze s typickým oblečením, vzhledem a sebepoškozováním. Toto se odráží 

především v tom, jak na moje respondenty/ky reagují. Nejčastěji prý učitelé a 

učitelky komentují jejich vzhled („učitel občanky říkal, jakože ať se učešu, ne, že 

přes ty vlasy nemůžu vidět“ – Martin) a Petra se také setkala s tím, že její vyučující 

zpočátku „vtipkovali“ na téma sebepoškozování: „občas si dělali legraci, když jsem 

šla třeba na záchod, tak mi řekli, jako a ať si tam nepodřežu žíly“.9 

                                                 
9 Přestože tyto poznámky brala Petra s humorem, domnívám se, že není příliš vhodné, aby takové 
„vtipy“ říkali vyučující a daného člověka tímto soudili a vytvářeli o něm jakýsi obraz. Může ale jít o 
jejich pokus navázat s daným člověkem rozhovor na toto téma, ve kterém se cítí nejistě. 



88 
 

 Eliška a Tereza se s podobnými reakcemi ze strany učitelského sboru 

nesetkaly, ale obě se setkaly s jistým zájmem učitelů o pochopení subkultury emo. O 

této subkultuře se s nimi bavily prý především učitelky, které vyučují rodinnou 

výchovu a snažily se o získání obecných informací o subkultuře. Toto obě dívky 

hodnotily velmi kladně a byly velmi rády, že se vyučující snažily zjistit „objektivní“ 

informace.  

 Zkušenosti s tím, že by někdy byli omezováni ve své úpravě zevnějšku (ve 

smyslu zákazů apod.), nemají – pouze Eliška uvádí, že třídní učitelka jí jednou řekla, 

že se jí její vzhled nelíbí. To Elišku velmi rozčílilo (i při rozhovoru) a kvůli ní se prý 

omezovat nehodlá (přestože vypovídá, že oblečení není pro příslušnost k subkultuře 

důležité). 

 Všichni respondenti/ky vypovídají, že s učiteli mají vcelku dobré vztahy, 

které se jejich příslušností k subkultuře nijak nezměnily. Také z příslušnosti k této 

subkultuře prý nevyplývá žádný automatický odpor k autoritám, jako tomu je 

například v subkultuře punk. Pokud mají někdy potřebu stavět se vůči autoritám, pak 

to vysvětlují jako typický znak dospívání. 

 

Spolužáci 

Vztahy se spolužáky mají všichni prý dobré, pouze Tereza uvádí, že se její vztahy se 

spolužáky (bývalými dobrými kamarády) o něco zhoršily po tom, co se stala emo. 

Martin říká, že se spolužáky příliš nekomunikuje. Jediný tedy popisuje z vlastního 

úhlu pohledu svou outsiderovskou pozici ve třídě (kterou prezentuje jako 

vyhovující), ostatní se cítí být běžně zařazení ve třídním a případně i školním 

kolektivu. 

 Shodují se v tom, že jejich spolužáci na ně měli občas dotazy, které se týkaly 

subkultury emo, nejčastěji prý, když se objevily nějaké informace týkající se ema 

v médiích.  Dále se prý ptali, zda emo musí být stále smutní (a proč tedy nejsou 

smutní), zda se opravdu sebepoškozují a zda to s tímto stylem myslí vážně, nebo zda 

je to jen „hraní si na důležité“. Z toho vyplývá, že i dospívající, kteří k subkultuře 
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emo nepatří, vnímají rozdělení vyznavačů ema na pravé a nepravé (pozéry), za které 

ovšem většinu emařů považují, protože předpokládají, že emo je pouze jakási póza, 

kterou se snaží zaujmout okolí. Toto se odrazilo například také v tom, že Petřini 

spolužáci ji uznávali právě proto, že věděli, že emo se stala dříve, než zde bylo 

populární: „díky tomu, že jsem k tomu přišla už vlastně předtim než tady byla taková 

ta velká vlna a takhle, tak myslim, že jsem měla docela respekt u nich“. 

 Poněkud rozporný je vztah spolužáků (ne-emařů) k vzhledu mých 

respondentů/ek. Petra uvádí, že se jim její vzhled líbil, což ale bylo pravděpodobně 

zapříčiněno jejich obdivem k tomu, že byla v době svých začátků v subkultuře emo 

originální a její vzhled byl jiný, než vzhled ostatních a to bylo u nich (mladších 

adolescentů) vysoce ceněno. Martin a Tereza se ale setkali s kritikou svého vzhledu 

ze strany spolužáků. Je zajímavé, že i spolužáci Terezy a Martina jsou mladší či 

střední adolescenti, ale v jejich případě není originalita takto ceněna.  

 To je pravděpodobně závislé na mediálním obrazu, který je o členech 

subkultury v současnosti vytvářen, a dále také na oné módní vlně, která se se 

subkulturou emo v posledních letech spojuje. Jejich spolužáci pravděpodobně 

považují jejich vzhled za pouhé pozérství, což je odsuzováno i lidmi mimo 

subkulturu (obecný odpor adolescentů k přetvářce). V případě Martina je nutné také 

zvažovat to, že emo chlapci mývají androgynní vzhled, který je adolescenty ve velké 

míře zavrhován a považován za znak homosexuality – od chlapce je očekávána 

maskulinita. Proto se jeho spolužákům, kteří mají tato očekávání, jeho vzhled nemusí 

líbit a zdát se jim „nepatřičný“. 

 V rámci školy mají všichni své dobré kamarády, se kterými jsou často ve 

styku i mimo školní prostředí. Tito kamarádi nepatří k subkultuře emo, ale nijak jim 

prý příslušnost mých respondentek a respondenta k emu nepřekáží v dobrých 

vztazích. Ve škole se prý příliš nevyskytují další vyznavači ema (maximálně prý 

jeden či dva v rámci celé školy). 
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3.2.6.3 Emo a přátelé (mimo subkulturu) 

Kromě toho, že mají moji respondenti/ky mnoho přátel a kamarádů uvnitř subkultury 

emo, mají je také mimo tuto subkulturu. Tyto přátele popisují většinou jako ty, se 

kterými se pravidelně setkávají a nezmiňují – na rozdíl od přátel emařů – že by 

s nimi komunikovali prostřednictvím internetu. 

 Tito přátelé nejčastěji pocházejí již z předchozích životních etap, bydlí 

v okolí respondentů/ek a/nebo s nimi chodí do školy. Tyto přátele pak velmi často 

popisují jako nejbližší a je to většinou omezený okruh lidí, se kterými si nejvíce 

rozumí a důvěřují. Nezáleží pak na tom, jaký styl či subkulturu vyznávají, nebo zda 

vůbec nějakou subkulturu vyznávají. Například na mou otázku, zda její nejlepší 

kamarádky nemají také nějaký vztah k emo Eliška říká: „říkaj jako že kdyby chtěly, 

tak jako klidně budou emo, ale že ani nemusej“.10 

 To, že tato přátelství fungují nezávisle na subkultuře, kterou vyznávají, je 

pravděpodobně zapříčiněno dlouhodobou známostí, která nejčastěji začala již dříve, 

než došlo příklonu některého z nich k určité subkultuře. Mají spolu většinou společné 

různé zážitky, zkušenosti, prostředí a názory. Jde tam tedy především o samotnou 

osobnost daného člověka a jeho vlastnosti a životní zkušenosti. Tyto charakteristiky 

jsou pak popisovány jako nezávislé na příslušnosti k určité subkultuře.11  

 Často mé respondenty/ky s kamarády mimo subkulturu emo také pojí 

společné zájmy, jako je například sport (Tom – fotbal, Tereza – tanec) nebo společné 

chození „ven“ a na různé (více či méně) společenské akce. Pokud se seznamují 

s novými lidmi, většinou se prý snaží nesoudit člověka podle toho, jakou subkulturu 

vyznává. 

 Přesto, že by se tedy mohlo zdát, že příslušnost k subkultuře nijak nenarušuje 

dříve navázané blízké vztahy mezi kamarády, Martin a Tereza se setkali i s opakem. 

                                                 
10 To naznačuje, že je Eliška možná chtěla „zlákat na svou stranu“ a mít s nimi společnou další 

charakteristiku. 

11 Ovšem lidmi uvnitř stejné subkultury mohou být identifikovány jako typické a žádané pro tuto 
subkulturu (např. upřímnost pro emo). 
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Jejich přátelé, které znali i velmi dlouho, je po jejich přihlášení se k emu opustili a 

odmítli se s nimi dále stýkat. U Martina to bylo jen několik kamarádů, ale Tereza 

takto prý ztratila téměř všechny.  

„jeden den jsem si dal patku, tak už přišli a „my s tebou nechcem nic mít“ a 

prostě už nenapsali“ (Martin) 

Zatímco Martin se s tímto vyrovnal poměrně dobře, Tereza sice explicitně popírá, že 

by jí to výrazně vadilo, ale v rozhovoru je několikrát patrné, že ji to zasáhlo. Jako to, 

co jí emo bere, také uvedla, že jí vzalo kamarády. 

 Tento jev může být poměrně častý, zejména u mladších adolescentů, jejichž 

názor může být lehce ovlivněn a druhé často posuzují na základě toho, zda jsou „in“ 

a „cool“. Silný vliv mohou mít například i média a jejich prezentování vyznavačů 

ema (viz kapitola 3.2.2.2 Média). 
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3.2.7 Emo a sebepoškozování 

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, emo je veřejností spojováno především se 

sebepoškozováním. Dosud nebyly provedeny žádné rozsáhlé výzkumy, které by 

prokazovaly nebo vyvracely toto spojení, je ale jasné, že důvod sebepoškozování 

nemůže být u všech lidí jejich příslušnost k emu, protože pokud má někdo 

„objektivní“ důvody, které ho vedou k sebepoškozování, nezáleží na subkultuře, ke 

které se řadí či zda se vůbec k nějaké řadí. Samozřejmě je ovšem také nutné přiznat, 

že je možné, že právě k subkultuře emo mohou inklinovat lidé, kteří taktéž inklinují 

k sebepoškozování. Dále je tu možnost, že sebepoškozování nemusí mít objektivní 

důvody a mezi dospívajícími se předává nápodobou. Pak se může stát sociální 

normou v určité skupině lidí, kdy k sebepoškozování dochází z důvodů zapadnutí či 

vyrovnání se ostatním. 

 Velmi podobným způsobem popisují tento vztah i moji respondenti/ky. 

Odmítají tvrzení, že sebepoškozování patří k emu a že každý, kdo chce být pravý 

emo, se musí řezat nebo pokoušet o sebevraždu.  

„jak všichni ty lidi jako říkaj, že emo se furt musí řezat nebo takhle – je to 

absolutní blbost“ (Martin) 

 Prakticky se shodují na tom, že sebepoškozování je záležitostí každého 

člověka a jeho osobnosti a ne toho, k jaké subkultuře se řadí. Například Eliška to 

popisuje takto: „to už je pak prostě ohledně toho člověka, jestli má nějaký problémy 

a nedokáže se s tim jinak vyrovnat“. Předpokládají tedy, že sebepoškozování je 

způsob vyrovnávání se se stresem, tedy jakási copingová strategie.  

 Sami respondenti, ač striktně odmítají spojení ema se sebepoškozováním, 

ovšem přiznávají, že někteří lidé uvnitř této subkultury k němu mohou mít sklony. 

Samozřejmě chápou, že někteří sebepoškozování praktikují, aby tak svým způsobem 

vyřešili vlastní problémy. Tyto jedince se snaží nijak nesoudit, naopak s nimi spíše 

soucítí. Kromě těchto lidí jsou ale v subkultuře emo prý také ti, kteří se dopouštějí 

sebepoškozování čistě z důvodu, že předpokládají, že je to cool a patří to k emu. 

Tyto členy zavrhují a označují je za nepravé, případně se jim snaží pomoct a 
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vysvětlit jim, že to k emo nepatří. Například Klára se snaží proti tomuto jevu uvnitř 

subkultury bojovat. Snaží se komunikovat i s mladými začínajícími členy a 

vysvětlovat jim, že nic takového, jako řezání se, dělat nemusí. 

 K sebepoškozování, které nemá hlubší (úlevný) smysl, tedy podle nich 

dochází uvnitř subkultury emo nejčastěji u pozérů, kteří předpokládají, že tohle je 

pravé emo, anebo u dětí a začínajících, kteří se setkali se špatnými vzory uvnitř 

subkultury a začali se jimi řídit. Kvůli nedostatku zkušeností pak nedokážou rozlišit, 

zda je to správné či ne. 

 U začínajících a dětí je opět za problém považován bludný mediální kruh (viz 

kapitola 3.2.1.4 Emo-pravidla), kdy je jim prostřednictvím televize či internetu 

vlastně ukazováno, co „je“ emo. 

 „udělá se reportáž o tom, jak se emo řežou a takovýhle blbosti, a pak příde 

ňáká malá holka, řekne si „ty jo, abych byla správný emo, tak se musim 

pořezat“ a to pak vznikne další reportáž: hele tadle malá holka udělala 

todle a todle“ (Klára) 

 Vlastní zkušenosti se sebepoškozováním nemá, s výjimkou Martina, nikdo 

z respondentů/ek. Martin ale své sebepoškozování rozhodně nespojuje s jeho 

příslušností k subkultuře emo, protože k němu došlo před jejím objevením a 

důvodem byl rozchod s první přítelkyní. Popisuje, že to bylo velmi úlevné, ale 

zároveň velmi návykové a to ho paradoxně donutilo s tím přestat – nechtěl na něm 

být závislý. Tereza také vypověděla, že k němu měla v minulosti sklony, ale prý 

k němu nikdy nedošlo, protože: „jsem si říkala, že nejsem blbá, proč bych to 

dělala“. 

 Ostatní mají ale většinou (mimo Elišky a Toma) alespoň zprostředkovanou 

zkušenost se sebepoškozováním někoho jiného. Petra se s tím nikdy nesetkala přímo, 

ale viděla nějaká videa z emo-srazů, kde se jedna dívka pořezala. Zkušenost se 

sebepoškozováním některých účastníků na těchto srazech má také Klára, která jednu 

takovou dívku přímo ošetřovala, a také Tereza (viz kapitola 3.2.4.1 Emo-srazy). 

Tereza také zažila, že se před ní její blízká kamarádka pořezala a považovala to za 

znak pravého emařství. Martin má také zprostředkované zkušenosti, které pochází od 
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jeho bývalé přítelkyně, která se sebepoškozovala kvůli svému minulému příteli a po 

rozchodu s Martinem se pokusila o sebevraždu. 

 Bylo zajímavé, že přestože jsem se záměrně při přípravě otázek 

k rozhovorům tématu sebepoškozování vyhýbala a sama jsem ho tedy do rozhovorů 

nevnášela, vždy se nějakým způsobem do rozhovoru dostalo a získalo tam vlastní 

prostor. Je to tedy něco, co je na jednu stranu velice zavrhováno a emaři se zdají být 

na toto téma až „alergičtí“, ale přesto se jim (podvědomě) zdá být důležité a mají 

potřebu ho nějak do informací o subkultuře zapojovat. Mají potřebu říci svůj názor a 

tím sebepoškozování jakoby striktně odmítnout. 

 Také mne při hlubší analýze rozhovorů zaujalo, že na počátku všichni 

respondenti/ky tvrdí, že sebepoškozování k subkultuře emo rozhodně nepatří a nijak 

se s ní nespojuje, ale následně vypovídají, že znají někoho, kdo má 

k sebepoškozování sklony a praktikuje ho pouze z přesvědčení, že je to emo. 

Nicméně stále tvrdí, že ostatní jejich přátelé (které považují za pravé emaře) 

k tomuto chování nesměřují a znají rozhodně více lidí uvnitř subkultury, kteří se 

nesebepoškozují, než těch, kteří toto praktikují. Ovšem z tohoto malého vzorku 

respondentů nelze vysuzovat nějaké obecné závěry – k potvrzení reálného počtu 

těch, kteří se sebepoškozují a jsou členy subkultury emo, by bylo nutné provést 

rozsáhlý výzkum. 
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3.3 Interpretace a shrnutí dat 

Na základě výpovědí mých respondentů/ek jsem nalezla mnoho důležitých témat, 

která jsem uvedla v předchozích kapitolách. V této kapitole se pokusím tato témata 

ještě shrnout a zdůraznit především ta, která jsou ve vztahu k výzkumným otázkám i 

k co nejucelenějšímu popsání toho, co vše obnáší být členem subkultury emo, 

nejpodstatnější. 

 Nejprve je vhodné shrnout, co tedy vlastně je emo. Emo lze podle mých 

respondentů/ek definovat jako hudební styl, který je plný emocí a vytváří se kolem 

něj i životní styl a také subkultura. Sama subkultura emo má několik typických 

prvků: hudbu, hlubší prožívání a vyjadřování emocí a v neposlední řadě také způsob 

úpravy zevnějšku a typické oblečení. Tato definice a typické prvky se poměrně 

přiléhavě shodují s obecnou definicí ema, kterou uvádím v teoretické části (viz 

kapitola 2.3 Subkultura EMO). Důvodem však může být, že pro definici toho, co 

vlastně emo je, nejčastěji používají různé internetové zdroje, které se ve velké míře 

shodují. Domnívám se, že tyto informace si každý z nich před rozhovorem připravil, 

aby svými znalostmi potvrdili, že jsou praví členové subkultury emo, kteří znají i 

jeho historii a podstatu. 

 Emo lze ovšem vymezit také negativně, tj. co emo není. Podle mých 

respondentů/ek emo údajně není sebepoškozování a stálý smutek (jak se veřejnost 

často mylně domnívá), stejně jako emo není pouze móda a vzhled. Podle mých 

respondentů má emo hlubší podstatu, než jen tyto vnější znaky, které se často 

objevují u nepravých členů subkultury (pozérů). Proto zdůrazňují, že jde o prožívání 

a vyjadřování všech emocí a svým vzhledem by měl člověk vyjadřovat svůj názor, 

případně aktuální pocity. Nejdůležitějším prvkem subkultury je ale stále hudba. 

 Hudba se v subkultuře emo projevuje jako polyfunkční faktor. Na základě 

analýzy výpovědí lze vyčlenit tři hlavní funkce hudby, která nazývám statusová, 

expresivní a sociální.  

 Primární je statusová funkce – poslechem určité hudby dávají najevo, že jsou 

členem nějaké subkultury a je jim to také zpětně potvrzováno. Takto hudba funguje 
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již od počátků stávání se vyznavačem ema a samozřejmě je tato funkce přítomna i 

nadále. Pokud ovšem hudba u příslušníka ema plní pouze tuto funkci, pak člověk 

ještě není pravým emařem. Je nutné, aby se hudbě snažil porozumět a plně ji vnímat. 

Proto musí pravý emař nalézt i její druhou funkci. 

  Druhá funkce hudby je expresivní, kdy hudba jedinci slouží jako prostředek 

pro vyjadřování vlastních názorů a emocí. Tato funkce v některých případech 

nastupuje u posluchačů až později (než statusová), když hudbě i subkultuře více 

porozumí. V jiných ovšem může hrát i roli prvního impulzu, který jedince 

k subkultuře přivedl, kdy hudba zanechá tak silné pocity, že ji daný člověk začne 

záměrně vyhledávat. V subkultuře emo je pak tato funkce hudby velmi zdůrazňována 

– hudba má být vždy pro emaře zdrojem emocí a prostředníkem jejich projevování a 

jedině pak je člověk „pravým“ emařem. Její posluchač by měl vždy vnímat hlubší 

smysl hudby i textu a snažit se v ní najít to, co je mu blízké. Následně se může emo 

hudba a její texty stát také zdrojem pomoci a emocionální podpory, což je zvláště 

atraktivní v období dospívání, pro něž je charakteristická špatná orientace ve 

vlastních pocitech. 

 V neposlední řadě má hudba v subkultuře emo (i jiných) funkci sociální, 

protože jejím prostřednictvím dochází k seznamování uvnitř subkultury například na 

základě konverzací o oblíbené hudbě nebo na koncertech. 

 Přestože je ale hudba tolik důležitá, ani v mém malém vzorku nepanovala 

shoda v tom, co je opravdu emo hudba a co není. Potvrdilo se tak rozdělení ema na 

dva proudy (starší a mladší), jak bylo naznačeno již v teoretické části (viz kapitola 

2.3 Subkultura EMO). Tyto dva proudy tvoří základní hierarchii uvnitř subkultury 

emo, a to na základě jejich opravdovosti a pravosti (starší jsou pravější než mladší), 

nikoli pouze na základě věku či délky příslušnosti k subkultuře emo. 

 Oproti hudbě prý není tolik podstatná úprava zevnějšku a podřizování 

oblečení stylu emo. Proto jsou zavrhováni lidé, kteří takto emo chápou a jsou 

následně označováni jako pozéři. Přestože ale toto explicitně deklarují, sami svůj 

zevnějšek emu podřizují a shodují se na typických vnějších znacích emařů. To je 

pochopitelné, protože svým vzhledem okolí ukazují, jakou subkulturu vyznávají a 
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vymezují se tak vůči němu. Ale protože důležitými hodnotami v subkultuře emo jsou 

individualita a originalita, nechtějí se přímo a vědomě za emaře označovat a popírají 

tedy i to, že je pro členy ema důležité dávat svou příslušnost k němu svým vzhledem 

najevo. Proto svůj vzhled vysvětlují svými osobními preferencemi. Navíc pokud o 

subkultuře mluví ve smyslu její hluboké podstaty, pak může být důležitost vzhledu 

považována za povrchnost a znevažování celé subkultury. 

 Emo pro každého respondenta/ku mělo určitý osobní obsah a stejně tak každý 

jeho další člen/ka pravděpodobně má takovéto osobní pojetí a zdůvodnění pro to, 

kvůli čemu je součástí této subkultury. Jedním z takových pojetí může být například 

pomoc, kterou emo svým vyznavačům dává v těžkých životních situacích. Jak se 

ukázalo ve výpovědích respondentů/ek, je poměrně časté (ale ne absolutně platné), že 

i jiným emařům subkultura pomohla v krizových obdobích, jako je rozvod rodičů 

nebo rozchod s partnerem/kou. Subkultura emo tedy může být vnímána jako 

bezpečný prostor, kde se vytrácejí jejich problémy z okolního světa. Z toho pak 

vyplývá, že „emo prostor“ je pojímán jako pozitivní, dobrý, a v kontrastu proti němu 

pak stojí okolní prostor, který je vnímán jako zraňující a negativní. Toto 

koresponduje s potřebou ostrého vymezení sebe jako emaře, vůči okolním lidem. 

Subkultura se tak stává místem, kam mohou adolescenti utíkat před vlastními 

reálnými problémy. Zejména v adolescenci je totiž typické, že vyhledávají oporu u 

svých vrstevníků a případně tedy i v subkultuře. 

 Emo je také často formou sebenalezení jeho vyznavačů a plní tak funkci 

jednoho z faktorů, který se výrazně podílí na vývoji identity. V současnosti se tedy 

emo stává jedním z možných „přístavů“, ve kterých se pokoušejí zakotvit dnešní děti 

a dospívající, a nalézt to, co jim vyhovuje, co jim v jejich každodenním životě 

nějakým způsobem pomáhá a co/kdo vlastně jsou a kam patří, ke komu se mohou 

vztahovat. Samozřejmě ovšem nemusí být místem, kde zůstanou, ale může být také 

„přestupní stanicí“, ze které se dostávají do jiných subkultur v rámci hledání vlastní 

identity. Hledání identity je jedním z hlavních úkolů adolescence, a proto v různých 

subkulturách (i subkultuře emo) jsou nejvíce zastoupeni právě adolescenti.  

 Zdá se tedy, že emo poskytuje především klady pro život jeho členů, a to se 

ukazuje také u mých respondentů. Pokud porovnáme množství a váhu věcí, které 
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uvedly jako to, co jim emo dalo, výrazně převýší to, co jim vzalo. To, že převažují 

klady nad zápory lze ovšem zdůvodnit také tím, že obranné mechanismy jim 

nedovolují si případně připouštět nějaká další negativa spojená s jejich příslušností 

k subkultuře emo. Emo nejčastěji dává nová přátelství, hudbu (viz výše) a nově 

nalezenou identitu. Částečně bere nebo negativně ovlivňuje některé vztahy s lidmi, 

které do té doby považovali za své přátele. Tyto vztahy jsou narušeny zejména 

v případech, kdy se jim nepodaří své okolí přesvědčit o tom, že jde o jejich vlastní 

volbu (ne volbu pod tlakem módní vlny) a výjimečnost. Narušení stávajících vztahů 

následně nutí vyznavače ema, aby nové přátele hledali uvnitř subkultury.  

 Tyto nové přátele většinou považují za velmi dobré, což může být 

zapříčiněno určitými společnými rysy osobnosti či životními zkušenostmi, které je 

přivádí právě k subkultuře emo. Na druhou stranu ovšem v některých případech 

může jít o obranný mechanismus, kterým se snaží si potvrdit, že noví emo kamarádi 

jsou lepší, než ti původní, za účelem upevnění své vlastní pozice v subkultuře a 

většímu vymezení se vůči okolí. 

 O subkultuře emo vzniklo mnoho mýtů, které jsou šířeny jak vlastními 

(údajně jen nepravými) členy, tak médii většinové společnosti. Jedním z takových 

mýtů jsou tzv. emo-pravidla, která v současnosti emaři striktně odmítají a odmítají i 

jakákoli jiná pravidla pro to, jak být nebo se stát emo. To koresponduje s tím, že 

vysoce ceněnou hodnotou v subkultuře emo je individualita a že subkultura je 

prostorem, ve kterém by se její členové měli cítit volně a „sami sebou“. Nicméně 

každá subkultura a její členové potřebují jistá pravidla především kvůli tomu, aby se 

stále lišili od svého okolí a subkultura zůstávala určitou specifickou skupinou, která 

má své typické znaky a požadavky na to, kdo je její pravý vyznavač. To implicitně 

popisují respondenti/ky tím, že říkají, že pravý emař musí například poslouchat 

hudbu, nebo že si začínající musí nejprve zjistit „o čem subkultura je“. Bez toho, aby 

dodržovali tato pravidla, by nebylo možné hovořit o jakékoli subkultuře a vymezovat 

její členy vůči okolí. Uvnitř subkultury emo také samozřejmě funguje konformita, 

která je prakticky nutí chovat se podle určitých pravidel a napomáhá tak tomu, aby se 

něčím její členové v určitých oblastech shodovali a zároveň tak odlišovali od okolní 

společnosti. 
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 Vyznavači subkultury emo se tedy musí řídit především dvěma principy: 

principem adaptace a principem osamostatnění. Musí být stejní, jako ostatní lidé 

uvnitř subkultury a být tedy v jejich pojetí „normální“, ale zároveň musí být také 

jedineční. Mezi těmito dvěma principy se musí naučit pohybovat k tomu, aby byli 

v subkultuře úspěšným členem či členkou. 

 Členové subkultury emo se vymezují především vůči třem významným 

skupinám: vůči rodičovské generaci, vůči jiným subkulturám a vůči většinové 

společnosti a mainstreamu. Navíc vnímají, že toto jejich vymezování se je 

oboustranné, a že všechny tyto skupiny lidí se také vymezují vůči nim samotným. 

Pokusím se nastínit, jak tyto vzájemné vztahy vypadají. 

 Vůči rodičům se vymezují především svou revoltou proti nim, která se 

projevuje například oblékáním ve stylu emo, což se jejich rodičům příliš nelíbí. Snaží 

se tak projevit svou částečnou dospělost a nezávislost. To je samozřejmě běžné u 

všech adolescentů, a proto není jasné, zda tyto charakteristiky vycházejí primárně 

z jejich příslušnosti k emu nebo z příslušnosti ke generační skupině adolescentů. 

Rodiče je naopak považují za dosud nevyzrálé děti, což se odráží například v jejich 

názoru, že emo jejich děti jistě přejde. Jejich vztahy ale prý nejsou nijak významně 

narušeny tím, že se stali vyznavači ema. 

 Vztah s jinými subkulturami respondenti/ky popisují jako jednostranný a cítí 

se být z jejich strany neoblíbeni a napadáni. Implicitně ale zmiňují, že některé 

subkultury jsou odlišné (a horší) než subkultura emo a sami se tak vůči nim 

vymezují. Tento vztah tedy ve skutečnosti není jednostranný, jak ho vnímají. 

Typicky se v obou směrech vyjadřují o subkulturách hip hop, punk a gothik. 

Vymezují se tedy zejména vůči subkulturám, se kterými mají společné určité prvky a 

znaky, případně i kořeny (punk). 

 Vůči většinové společnosti se vymezují velmi podobně jako vůči jiným 

subkulturám. Také předpokládají, že jí nejsou příliš oblíbení a že celá subkultura je 

spojována především s negativními sociálními jevy (sebepoškozováním, 

sebevraždami). Sami sebe (emaře) popisují jako upřímné, mající vlastní názor, 

vnímavé k druhým, schopné projevovat pravé emoce i názory a originální. Z toho 
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vyplývá, že lidé z mainstreamu, od kterých se chtějí odlišovat12, jsou ve všech těchto 

vlastnostech jejich opakem. Mainstreamoví lidé jsou podle nich tedy „tupé ovce“ bez 

vlastního názoru, neupřímní, neoriginální a v oblasti vztahů a pocitů zahledění do 

sebe. 

 Uvedené vlastnosti silně korespondují s tím, jak vypadá „pravý emař“. Jen 

dodejme, že takový pravý emař by měl poslouchat hudbu a znát principy, na kterých 

emo staví, a bude jeho definice prakticky kompletní. To, jak vypadá pravý emař se 

shoduje s tím, co popisují jako pravé emo, což je samozřejmě v pořádku. 

 Kromě pravých emařů se ovšem v subkultuře emo vydělují i další skupiny. 

Mimo již zmíněného rozdělení na starší a mladší (ne přímo v pejorativním smyslu – 

viz kapitola 2.3 Subkultura EMO), můžeme dále identifikovat také pozéry, děti a ty, 

kteří svou příslušnost k subkultuře vytvářejí na základě obdivu a kopírování jiných 

členů (viz kapitola 3.2.3 Praví emo a „ti druzí“). Lidé uvnitř subkultury se tedy 

vymezují nejen vůči okolí a většinové společnosti, ale také vůči ostatním členům. 

Nejčastější jde o vymezování se ve smyslu my „praví emaři“ (tedy hodnotnější) a oni 

„nepraví“ (pozéři) a nabízí se také my „dospělí“ (zkušení, uvědomělí) a oni „děti“ 

(nezkušení, naivní, ovlivnitelní). Označení „děti“ je mnohem méně hanlivé než 

„pozéři“, pravděpodobně zejména proto, že „dětem“, které jsou dosud ještě tvárné, 

mohou „praví emaři“ ukázat, co je pravé emo a stát se tak jejich guru. Oproti tomu 

pozéři sami sebe považují za tyto guru a nějaké „přeučení“ již není možné a proto je 

jimi více opovrhováno. 

 Všechny uvedené skupiny jsou tedy pravými emaři odsuzovány, především 

za jejich „hraní si na něco, co nejsou“ a nepochopení podstaty ema. Je pro ně prý 

typické, že přijímají pouze vnější znaky subkultury emo, jako je oblékání či 

sebepoškozování. Navíc je emaři (stejně jako všemi adolescenty) silně odsuzována 

jakákoli přetvářka. 

 K tématu sebepoškozování ve spojení se subkulturou emo, se staví velmi 

odmítavě a afektivně. Se sebepoškozováním emaře spojují především média a 

následně i mínění veřejnosti, která na ně pak také v tomto smyslu reaguje (viz 
                                                 
12 a hlavně předpokládají, že se odlišují 
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kapitola 3.2.2.4 Reakce okolí). Sami emaři však toto spojení popírají. Ukazuje se ale, 

že uvnitř subkultury se opravdu objevují lidé, kteří ho praktikují – často jen 

z důvodu, že si myslí, že toto k emu patří a je to nutností. Ti jsou také označováni 

jako pozéři a jsou za své sebepoškozování pravými emaři silně zavrhováni. Nelze 

ovšem říci, s jakou prevalencí se tento jev v subkultuře emo objevuje a jaké jsou 

případné důvody jeho výskytu (viz kapitola 2.2.7 Emo a sebepoškozování). Nicméně 

je zajímavé, že přestože jsem se na tento jev v rozhovorech nedotazovala, ve všech 

se objevil jako poměrně důležité téma, o kterém měli potřebu sami respondenti/ky 

hovořit. 

 Dalším důležitým tématem této práce je to, jakým způsobem a za jakých 

okolností se dospívající dostávají k subkultuře emo. Dalo by se říci, že příliš nelze 

generalizovat, ve které fázi adolescence se lidé nejčastěji stávají emo. Jak je patrné i 

na mých respondentech/kách, nedochází k příklonu k emu pouze v rané adolescenci, 

jak je popisováno, ale ve všech jejích fázích. Důvody stání se emo mohou být také 

různé. Může jimi být nějaká tíživá životní situace (viz výše), která vyžaduje řešení či 

změnu, ale může jít i o prostou náhodu, kdy se jedinci zalíbí některý ze znaků ema, 

jako je například vzhled nebo hudba. Pronikání do celé subkultury pak prý probíhá 

dlouhodobě a obnáší poslech a hledání vlastní oblíbené hudby, získávání informací o 

tom, co vše se se subkulturou emo pojí, a v neposlední řadě navazování kontaktů 

uvnitř subkultury. Ve všech těchto potřebných složkách „stávání se emo“ hraje 

v současnosti snad nejpodstatnější roli internet, případně vrstevníci, kteří již do 

subkultury emo patří. 

 Na základě výpovědí mých respondentů/ek a z nich utvořených závěrů je 

možné konstatovat, že subkultura emo je poměrně nejednotná skupina, jejíž členové 

se mezi sebou v mnoha ohledech velmi liší a neshodují. Ovšem to, co je spojuje a co 

mají společného, popisují jako velmi důležité charakteristiky, které jsou podstatné 

právě pro pravé vyznavače subkultury a životního stylu emo a jsou to tedy důvody, 

proč se v subkultuře emo pohybují již delší dobu, rozumí si s dalšími jejími členy a 

cítí se v ní dobře. 
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4. Diskuze 

V této kapitole se především zaměřím na porovnání výsledků mého výzkumu a 

teoretických východisek, která jsem uvedla v první části práce. 

 Na prvním místě bych ráda uvedla na pravou míru, co vlastně emo je. 

Nejčastěji se totiž můžeme setkat s označením „emo styl“, v této práci jsem ovšem 

hovořila o emu jako o subkultuře, což bych zde chtěla zdůvodnit. Na základě mého 

výzkumu se mi podařilo potvrdit toto označování ema za subkulturu. To je patrné 

například porovnáme-li definici Vodákové (2000), která říká, že subkultura je soubor 

specifických norem, hodnot, vzorců chování a životního stylu, charakterizující 

určitou skupinu v rámci širšího společenství, s obecnými výsledky výzkumu  

(zatímco styl, respektive životní styl je užší téma). 

 Začněme personální složkou subkultury. Na mém výzkumném vzorku i na 

ostatních vyznavačích ema je patrné, že tvoří jakousi specifickou skupinou, která je 

však součástí celé společnosti. Navíc mezi jejími členy existuje poměrně silná 

provázanost a častá komunikace. K tomu slouží i „oficiální“ akce, které sami členové 

subkultury pořádají a ve známost vešly pod označením emo-srazy. Jedním ze znaků 

subkultury emo je věk jejích členů, na základě kterého ji můžeme označit za jednu ze 

subkultur mládeže. 

 Dalšími charakteristikami subkultury jsou specifické normy a hodnoty. Ty 

byly také v rámci výzkumu identifikovány a potvrzeny. Normami a zároveň vzorci 

chování vyznavačů ema jsou například vnímání (u sebe i druhých) a vyjadřování 

emocí, touha po vlastní autentičnosti a jedinečnosti. Kýženými a ceněnými 

hodnotami jsou individualita, originalita a odlišnost od mainstreamové kultury a 

společnosti. Životní styl členů subkultury emo pak vychází z těchto hodnot a norem. 

Pokud ho pojímáme široce jako veškeré aspekty současného života vyznavačů ema, 

pak zahrnuje především poslech hudby, způsob úpravy zevnějšku a komunikaci 

s dalšími členy subkultury. Jestliže tedy mluvíme o „emo stylu“ (a pokud 

předpokládáme, že slovo „styl“ má poukazovat na životní styl), jde prakticky o jeden 

z aspektů celé subkultury.  
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 Shankar (in Sinclair, 2009) říká, že subkultura dnes již není podskupinou se 

sdílenými zájmy, ale přesouvá se na postoje, které se vyvinuly kolem módy, 

životního stylu a identity. S tímto tvrzením musím z části souhlasit, ale z části také 

nesouhlasit. Přestože je pravdou, že se v subkultuře emo projevují prvky, jako je 

móda, životní styl a identita, neznamená to však, že její členové nesdílejí stejné 

zájmy. Subkultura emo sice není nijak politicky angažovaná či radikální, přesto si 

myslím, že její členy spojuje vymezování se vůči většinové společnosti a snaha se od 

ní odlišit (v pozitivním smyslu). Dále je společným zájmem vyznavačů ema také 

hudba, která prostupuje celou subkulturou jako polyfunkční faktor (viz kapitola 3.3 

Interpretace a shrnutí dat). 

 Přestože se členové subkultury brání jakýmkoli pravidlům, která by se týkala 

jejich příslušnosti k subkultuře, je nutné, aby taková pravidla existovala, protože 

jinak by nebylo možné ji oddělit od většinové společnosti. Aby subkultura neztratila 

svůj původní charakter a dostatečně se odlišovala od široké kultury, je nutné, aby 

dávala najevo dostatečně svou formu (např. užíváním vnějších znaků jako oblečení) 

a strukturu (odlišování kdo jsou praví a kdo ne), jak popisuje Clarke (1975). Taková 

pravidla se tak objevují i v rámci subkultury emo. 

 V subkultuře emo se také silně odrážejí funkce subkultur obecně, jako je 

formování vlastní identity jedince, možnost projevit otevřeně své pocity a názory a 

pomoc při naplňování určitých potřeb jedince. V tomto smyslu lze o subkultuře 

mluvit také jako o řešení problému, jak původně formuloval Cohen (1955). Clarke 

(1975) později popsal také tento fenomén slovy: subkultura je jedno z možných 

řešení, které mladí nacházejí v situacích, kdy hledají sami sebe. Toto se velmi 

shoduje s výpověďmi mých respondentů/ek, kteří uváděli, že před tím, než vstoupili 

do subkultury emo, snažili se sami sebe najít. Emo jim v tomto pomohlo a vyřešilo 

jejich aktuální identitní problém. Je tedy pravděpodobné, že i u mnoha dalších 

vyznavačů ema, je tato subkultura řešením podobného problému. 

 Členství v subkultuře emo pomáhá jedincům vytvořit si vlastní sociální svět, 

na základě kterého se mohou snáze naučit orientovat v celém širokém sociálním 

světě, což je zejména v období adolescence poměrně nesnadné, vzhledem k nově se 

měnícím rolím a statusům jedince. Obecně v subkulturách dospívající získávají 
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vlastní role a normy, kterým se mohou podřizovat a subkultura se pro ně tak stává 

způsobem, kterým dospívající chápou komplexní sociální strukturu (O´Connor, 

2004). S tímto korespondují výsledky mého výzkumu, kdy na základě příslušnosti 

k subkultuře emo získávají jedinci nové hodnoty a normy (viz výše) a podle nich pak 

posuzují celou společnost, kterou považují za diametrálně odlišnou. Toto černobílé 

vidění světa samozřejmě usnadňuje orientaci v něm především mladším 

adolescentům, pro které je také typické. 

 Velmi podstatným tématem uvnitř subkultury emo je rozlišování jejích 

vyznavačů na pravé a nepravé. Tato tendence je patrná snad u všech emařů. Je to 

ovšem obecnou tendencí všech subkultur, jak popisují například Nogic a Riley 

(2007). Hebdige (1979) také uvádí, že mezi původními členy subkultury a těmi, kteří 

se k ní později přidali, existuje velký rozdíl a ti, kteří se přidali, jsou automaticky 

těmi původními považováni za nepravé. Takto jsou vnímáni i členové subkultury 

emo (praví vs. pozéři). 

 K tomuto procesu rozdělování členů subkultury dochází především ze dvou 

důvodů. Prvním je potřeba být sám jedinečný a něčím výjimečný. Individualita je 

pak znakem opravdovosti a hodnotnosti. Druhým pak je snaha o vyvarování se 

přílišné komercionalizaci subkultury. To se v mém výzkumu nepřímo potvrdilo – v 

důvodech oslovených respondentů, kteří odmítli se mnou o emu hovořit. Členové 

subkultury emo si tedy chtějí zachovat jakousi výlučnost a uzavřenost, 

pravděpodobně za účelem ostrého odlišení vůči většinové společnosti. 

 I přesto, že se někteří členové subkultury emo snaží příliš informace o emu 

nerozšiřovat (jiní se ale samozřejmě naopak snaží uvést věci na pravou míru např. 

tvorbou webových stránek), v médiích kolují různé zprávy, které se týkají především 

spekulací o jeho nebezpečnosti a varují rodiče, před škodlivým vlivem na jejich děti. 

Tento jev popsal již v roce 1979 Hebdige jako typickou vlnu hysterie v médiích, 

která doprovází rozšíření jakékoli nové subkultury, která je z počátku považována 

především za sociální problém (Hebdige, 1979). 

 Podle respondentů/ek veřejnost pravděpodobně vnímá subkulturu emo 

především na základě mediálních zpráv a identifikuje ji hlavně podle jejích typických 
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vnějších znaků. Těmi jsou pro subkulturu emo zejména oblékání, úprava zevnějšku a 

hudba (ta ovšem často nebývá většinovou společností rozpoznána). Tak jak popsal 

Macek (2003), tyto vnější znaky i u emařů posilují pocit výjimečnosti ve vztahu 

k běžné konvenční společnosti dospělých a prohlubuje příslušnost ke specifické 

komunitě. Přestože vzhled explicitně nepovažují za důležitý, je pro ně prostředkem 

pro vyjádření vlastních názorů a odlišuje je od všech těch, vůči kterým se vymezují 

(viz např. kapitola 3.3 Interpretace a shrnutí dat). Tímto potvrzuji například tezi o 

tom, že svým vzhledem vyznavači ema vyjadřují svou odlišnost od mainstreamu 

(Ryalls, 2007). 

 Právě ve způsobu úpravy zevnějšku je dobře patrná vrstevnická konformita, 

která uvnitř subkultury vzniká, a ke které jsou adolescenti velmi náchylní (Macek, 

2003). Kromě jiného se odráží také v behaviorální oblasti a v souvislosti 

s konformitou v tomto směru lze uvažovat o sebepoškozování mezi členy subkultury 

emo. Zejména u mladších adolescentů je možné, že podlehnou tlaku konformity a 

může u nich na základě nápodoby docházet k sebepoškozování, pokud se jim 

dostanou nesprávné vzory chování. 

 Uvnitř subkultury emo dochází k navazování různě hlubokých vrstevnických 

vztahů, z nichž některé popisují moji respondenti i jako opravdová přátelství. Tyto 

vrstevnické vztahy jsou pro adolescenty velmi přínosné, protože v nich dochází ke 

sdílení názorů, pocitů a vzorců chování. Tyto vztahy staví především na stejných 

zkušenostech, životní pozici a stejných problémech, které jsou pro adolescenci 

typické (Macek, 2003). V subkultuře emo navíc jednotlivé členy pojí jejich údajná 

emocionalita, stejné zájmy (hudba) a zkušenosti, které se mohou nějakým způsobem 

dotýkat jejich příslušnosti k subkultuře emo. Jejich pozitivně popisované vztahy tedy 

vycházejí ze sdílení společné subkultury, ale té nelze připisovat absolutní podíl. 

Velkou roli hraje i jejich společný rys – dospívání. 

 Na základě těchto vztahů, které navazují uvnitř subkultury emo, dochází 

k rozvoji identity, především jejího sociálního aspektu (Macek, 2003). Ovšem 

celková subkultura emo usnadňuje svým vyznavačům rozvoj identity, protože jim 

poskytuje prostor pro to, být výjimečný, ale zároveň k někomu patřit, moci se řídit 

jinými vzory a pravidly (i když nevědomě). Tyto výsledky tedy korespondují s tím, 
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co formulovala Ryalls (2007). Ta uvádí, že členové ema si vzájemně radí, jak získat 

vlastní identitu prostřednictvím této subkultury tím, že si doporučují co poslouchat a 

jak se oblékat. Ovšem nezapomínejme, že vysoce ceněnou hodnotou je zde 

individualita, o jejíž získání emaři jako jednotlivci usilují. Emo tak tlačí své 

vyznavače k tomu, aby si individualitu vytvářeli, a tím  podporuje rozvoj jejich 

identity. Navíc je toto utváření vlastní identity podpořeno také tím, že do subkultury 

emo vstupují právě ti jedinci, kteří mají potřebu svou identitu budovat na základě 

výrazného odlišení od okolí. 

 Bailey (2005) popisuje, že v subkultuře emo dochází k afektivní povaze 

poznávání světa. Subkultura emo je prostorem pro sdílení zkušeností se světem a 

vyjadřování svých pocitů prostřednictvím hudby. Především pro svůj důraz na 

emoce, jejich identifikaci, prožívání a otevřené projevování se emo stává nástrojem 

pro konstruování vlastní identity. S tímto korespondují také výsledky mého 

výzkumu, kdy respondenti vypovídali, že emo je především o emocích a to jim 

vyhovuje, protože popisují, že v subkultuře emo sami sebe našli. Hudba pak, kromě 

jiného, slouží právě k usnadnění prožívání a vyjadřování emocí. 

 Přestože je život a identita vyznavačů ema silně ovlivněna jejich příslušností 

k subkultuře, nemohu souhlasit s Heiderovým tvrzením (2009), že kvůli emu 

rezignují jeho vyznavači na běžné životní hodnoty, typu formální vzdělání a pracovní 

kariéra (jak to může být typické například u vyznavačů punku). Moji respondenti 

byli především studenti víceletých gymnázií, kteří chtějí i nadále pokračovat ve 

studiu, vysoké školy nebo již svou pracovní kariéru započali, a to ve vědeckém 

ústavu. Neprojevuje se tady žádná takováto rezignace, ba naopak. 

 Další bod, ve kterém nemohu s Heiderem (2009) souhlasit, je, že se k emu 

přidávají pouze velmi mladí adolescenti. Jak je patrné na mém výzkumném vzorku, 

k emu se lidé přidávají ve všech fázích adolescence. Je nutné ale přiznat, že pro ty, 

kteří se začnou k emu hlásit na přelomu dětství a dospívání, je opravdu typické, že 

nekriticky přijímají určité znaky a standardy této subkultury – alespoň to 

respondenti/ky předpokládají. V tom se tedy s Heiderovými (2009) tvrzeními mé 

výsledky shodují. To se ukázalo jak na lidech této věkové kategorie, tak o tom 
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referovali starší respondenti/ky, když popisovaly své zkušenosti s mladšími 

členy/kami subkultury. 

 Na to navazuje otázka, jak a proč se vlastně lidé k emo přidávají? Na tuto 

otázku, dle mého názoru i názoru mých respondentů, nelze určit jednoznačnou 

odpověď – šířka motivů je značná. To souvisí také s tím, že v emu by si každý měl 

najít to, co vyhovuje právě jemu. Výsledky mého výzkumu poukazují na to, že se 

lidé stávají emo ve chvílích, kdy prožívá určitou frustraci, pocit nepochopení a 

nezapadnutí do okolní společnosti, či jinou krizovou situaci, jak uvádí Heider (2009). 

Toto ovšem není jediný důvod, proč se přidávají k subkultuře emo. U další velké 

skupiny současných členů ema může jít například o prosté zalíbení v některých 

typických znacích ema, jako je hudba či úprava zevnějšku, nebo o porozumění 

s lidmi, kteří se k emu hlásí. V tomto případě může jít spíše o náhodu, než o cílenou 

změnu na základě pocitů nespokojenosti či frustrace. Dále může příklon k subkultuře 

vycházet z potřeby po odlišení od většinové společnosti a svého okolí, může být 

jistou formou protestu (např. vůči rodičům, jak je typické pro adolescenty). Hebdige 

(1979) také jako důvod k přidání se k subkultuře, uvádí snahu o útěk od monotónní 

reality. Subkultura obecně poskytuje svým členům emoční, materiální a sociální 

podporu (Smolík, 2006), což je velmi pravděpodobně silným motivem, pro začlenění 

se do ní. 

 Na závěr bych chtěla podotknout, že stejně jako to, že se emo shoduje 

s definicí subkultury, tak se i popis ema mými respondenty/kami shoduje s obecnou 

definicí ema, tak jak ji uvádí například Ryalls (2007). Z výpovědí mých 

respondentů/ek se ukazuje, že emo je především hudební styl, se kterým se pojí 

emoce jeho posluchačů, kteří následně vytvářejí životní styl a subkulturu emo, 

s jejími typickými prvky. Těmi jsou hudba, hlubší prožívání a vyjadřování emocí a 

v neposlední řadě také způsob úpravy zevnějšku a typické oblečení. Velmi podobně 

definuje emo například Ryalls (2007), která říká, že emo je hudební žánr, který 

ovlivnil sociální jednání jeho příznivců. Hlavní prvky subkultury pak formuluje 

například Bailey (2005) jako vyjadřování emocí, odmítnutí mainstreamu a chování se 

způsobem, který respektuje pocity druhých. Jak je patrné, ve všech těchto bodech se 

mé výsledky výzkumu shodují s teoretickými východisky. 
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5. Závěr 

Jsem si vědoma toho, že rozsah této práce přesahuje požadavky na bakalářské práce. 

Jsem ovšem toho přesvědčení, že můj výzkum přinesl mnoho přinejmenším 

zajímavých výsledků a informací o subkultuře emo, tak jak ji vidí přímo její 

vyznavači, a o to jsem se chtěla s jejími čtenáři podělit.  

 Výzkum se, vzhledem ke svému kvalitativnímu charakteru, snažil o popsání a 

porozumění mechanismům fungování různých jevů uvnitř subkultury. Myslím si, že 

zvolený typ výzkumu a výzkumná metoda byla v současné situaci, kdy nemáme 

téměř žádné „vědecké“ informace, týkající se subkultury emo, optimální. 

Polostrukturované rozhovory byly vhodné především kvůli autentičnosti odpovědí a 

možnosti zaměření se na určitá témata, která považoval za důležité ten který 

respondent či respondentka. V podobném duchu by bylo možné provést také 

kazuistiky emařů, ale jejich doplnění se zejména vzhledem k požadovanému rozsahu 

práce zdály již nevhodné. Také by bylo možné provést rozhovory po internetu, 

s čímž by rozhodně souhlasilo více oslovených osob. 

 Pokud bychom chtěli dále získat data, která by popisovala obecné jevy 

týkající se subkultury emo, by bylo možné a zajímavé zkoumat subkulturu emo 

prostřednictvím kvantitativních výzkumů, opírajících se o větší počet respondentů a 

respondentek. Takto by bylo možné zkoumat například zastoupení vyznavačů ema 

v populaci dospívajících nebo mnohokrát zmiňovanou prevalenci sebepoškozujícího 

chování mezi členy subkultury emo. Dále by bylo možné zjistit také například pojetí 

ema či způsoby a důvody stávání se emo.  

 Témat, která by byla vhodná k dalšímu zkoumání (ať již kvalitativnímu nebo 

kvantitativnímu), mne při zpracování této práce, napadalo opravdu velké množství. 

Mohla by to být například: postavení emařů a emařek ve vrstevnickém či třídním 

kolektivu, jejich umělecká a internetová tvorba, samotný proces stávání se emo, 

vztah hudby a oblečení uvnitř stylu emo, vztah mezi příslušníky ema a 

sebepoškozováním. Tato práce by pro ně mohla být jakýmsi odrazovým můstkem, 

který by měl subkulturu emo popsat v jejích hlavních a podstatných prvcích. 
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 To se mi, domnívám se, podařilo – cíle výzkumu a výzkumné otázky byly 

zodpovězeny. Z výzkumu vyplývá, že subkultura emo prostupuje celým současným 

životem jeho vyznavačů. Ovlivňuje jejich interpersonální vztahy, a to v pozitivním i 

negativním smyslu. Svým vyznavačům dává subkultura emo především nová 

přátelství, která jsou, vzhledem k jejich věku, velmi důležitá pro celý jejich další 

vývoj a utváření identity. Proto přesto, že subkultura emo je v současnosti 

popisována jako riziková skupina, troufám si s tímto názorem nesouhlasit. 

Domnívám se totiž, že vždy je lepší, když má dospívající dobré přátele, i když je tak 

součástí nějaké subkultury, než když nemá přátele žádné. 
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7. Přílohy 

1. Jak vypadají emo kids? 

2. Profily respondentů/ek 

3. Emo-pravidla 

4. Mediální kauzy 

 

(další přílohy jsou dodány v elektronické podobě) 
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Příloha 1 – Jak vypadají emo kids? 

  

Emo boys 
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Emo girls 
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Příloha 2 – Profily respondentů/ek 
 
Tento text by měl sloužit především k představení každého z respondentů, uvedení 
jeho/ jejích individuálních zvláštností a okolností, které se vážou k subkultuře emo. 
Dále uvádím způsob jakým jsem každého z respondentů kontaktovala a podmínky, 
za jakých jsme vedli rozhovor. 
 Respondenti jsou seřazeni v pořadí, ve kterém jsem s nimi prováděla 
rozhovory. 
 

Klára 

Kláře je 23 let a pracuje v ústavu AV ČR v Praze, který se věnuje chemii. Nicméně 
bydlí stále se svou matkou a bratrem a v současnosti studuje v Austrálii, a proto bylo 
možné zařadit ji do výzkumného vzorku adolescentů. 

 Klára je v emo komunitě již velmi známá, především díky své práci pro 
webové stránky EmoSvět.cz (www.emosvet.cz), kde figuruje jako redaktorka a také 
jako reportérka. Její prací tedy je především psaní článků o hudebních skupinách 
spojených se stylem emo a také dělala reportáže z emosrazů pořádaných po celé 
České republice- díky tomu je tedy známá mezi členy subkultury. Právě díky této její 
práci jsem ji našla a následně i kontaktovala. 

 Naše setkání proběhlo v jídelně v prostorách jejího zaměstnání. Klára nebyla 
oblečena na první pohled jako emo. Měla na sobě černé kalhoty a černé tričko, ale 
oblečení působilo běžně. Také nebyla nijak silně nalíčená, vlasy měla svázané 
v culíku. Zaujal mne pouze kroužek na pravé straně dolního rtu. Byla velmi otevřená 
a nebylo těžké získat potřebné informace, velmi často se smála a občas také 
vtipkovala na téma emo. 

 Emo pro ni znamená především hudbu a jakýsi vzdor. Částečně uznává 
straight edge- nepije alkohol a neužívá jiné návykové látky. Hudba je pro ni 
absolutním základem subkultury, je to nejdůležitější, co člověk potřebuje „mít“ aby 
byl emo. Oblečení nebo úprava zevnějšku podřízená stylu pro ni není až tolik 
důležitá, ráda se obléká podle momentální nálady, ale přiznává, že převažující 
barvou v jejím šatníku je černá. 

 K subkultuře emo se přidala asi před třemi lety, tedy v 19 nebo 20 letech. 
Předtím, než objevila tento styl, prošla mnoha jinými subkulturami. K emo ji 
přivedla její tehdejší kamarádka, která byla sama emo. Ukázala jí hudbu a pomohla jí 
zařadit se do komunity. To Kláře velmi pomohlo, protože v této době nebyla její 
situace nijak růžová – pobývala tehdy ve společnosti „technařů“ a „feťáků“. Proto 
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tvrdí, že emo byla její záchrana, něco co jí z dané situace pomohlo. Následně poznala 
nové přátele a hudba se jí velmi zalíbila, a proto u emo setrvává dodnes. 

 Klára má podle všeho mnoho kamarádů, a to jak mezi emaři, tak mimo tuto 
subkulturu. Při seznamování toto prý nehraje roli. V subkultuře má většinou přátele 
mezi staršími členy a upřednostňuje osobní vztahy. Má tedy okruh přátel uvnitř 
subkultury, se kterými se stýká a chodí na koncerty. Na internetu má sice mnoho 
známých, ale jedná se především o mladší členy subkultury, se kterými se příliš 
nestýká, ale kteří ji sami vyhledávají. 

 Její rodina se k její příslušnosti k emo staví spíše kladně nebo neutrálně. 
Matka se o subkulturu zajímá, sama se ptala Kláry na nějaké věci ohledně stylu. U 
babičky je patrný vliv médií, takže si spojila svou vnučku s touto subkulturou, ale 
kromě oblečení jí nic nevytýká ani nemá obavy z případného sebepoškozování. 
Jediný problém se vyskytl ohledně piercingu. 

 S reakcemi ve škole se Klára nesetkala, protože se přidala k emo až po jejím 
ukončení, ale v zaměstnání se s komentáři jejího vzhledu setkává poměrně často. 
Zatím ale nedošlo k žádným větším problémům nebo omezením ze strany 
zaměstnavatele. Zmiňuje pouze to, že především starší kolegové se občas pohoršují 
nad jejím vzhledem. Na ulici si takových věcí nevšímá, a proto nemá ani žádné 
osobní zkušenosti s nějakými komentáři nebo nadávkami. 

 Ve svém volném čase hodně sportuje. Věnuje se jezdectví, tanci, plavání a 
také jezdí na skateboardu a snowboardu. U všech těchto činností poslouchá hudbu, 
protože pro ni hudba znamená snad nejdůležitější součást života. Často také 
navštěvuje různé koncerty, přičemž se neomezuje pouze na žánr emo. 

 Jak již bylo naznačeno, její hlavní činnost, která se váže k subkultuře emo je 
práce redaktorky pro webové stránky věnující se tomuto stylu a dále se také snaží 
bojovat proti sebepoškozování malých dětí, které se přidávají k emu a myslí si, že je 
toto jeho součástí. Často pak funguje jako poradenský pracovník, kdy jí i dospělí lidé 
píší o rady, které se týkají právě příslušnosti jejich dětí k emo a sebepoškozování. 

 Kvůli své „práci“ také několikrát navštívila emo-srazy v Praze i v jiných 
městech. Emo-srazu se účastnila především kvůli reportážím pro web a také trochu 
z vlastní zvědavosti. Jinak by prý nikdy neměla potřebu účastnit se něčeho 
podobného. Její názor na tyto akce je spíše negativní a vyplývá především ze 
zkušeností s jejich návštěvníky. Nelíbilo se jí například, že se na jednom z těchto 
srazů podřezala dospívající dívka, nebo že jde většinou hlavně o dohadování se „kdo 
je víc emo“ a proč. 

 Když měla shrnout, co jí emo dává nebo dalo, pak vypověděla, že pro ni emo 
byla jistá pomoc- „že mě to fakt vytáhlo z toho bordelu“- a také určité sebenalezení, 
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protože v této subkultuře se konečně cítí dobře. Na druhou stranu jí to prý nevzalo 
nic. Bere tedy emo především jako přínos pro svůj život. 

 

Eliška 

Elišce je 14 let a studuje osmileté gymnázium v Praze. Žije momentálně se svou 
matkou a bratrem, jejich otec se od nich před nedávnem odstěhoval- rodiče jsou 
právě v rozvodovém řízení. Sama sebe popisuje jako velmi emotivní a hluboce 
prožívající. Stále prý také hledá nové a především opravdu dobré přátele. 

 Elišku jsem kontaktovala na základě jejího příspěvku ve fóru na webu o emo, 
kde psala, že by ráda poznala nové kamarády, kteří se také zajímají o emo. Velmi 
ochotně se se mnou sešla v nákupním centru, kde jsme provedly rozhovor. Když 
jsme se setkaly, prakticky ihned jsem poznala, že je to ona, s kým se mám setkat. Její 
vzhled se poměrně hodně shodoval s tím, jak je popisován vzhled typických emo 
kids- černé tričko, fialové úzké kalhoty, silní černé líčení a mašlička ve vlasech. 
Když jsem se jí ptala, zda takto chodí běžné oblékaná i do školy, odpověděla, že ano 
a že s tím ve škole není žádný problém. 

 Emo pro ni znamená především sebenalezení, něco co je jí příjemné, přátele, 
kteří jí rozumí a emoce. Hudbu považuje za poměrně důležitou, protože je to jakýsi 
zakladatel stylu a také prostředek, skrze který se projevují emoce. Na druhou stranu 
ale zmiňuje, že člověk, který je emo, hudbu poslouchat nemusí a nemusí se ani 
oblékat v rámci stylu, ale je hlavně důležité, aby si rozuměl s lidmi uvnitř této 
subkultury a dokázal vnímat i projevovat emoce. Proto pak kritizuje ty, kteří emo 
berou pouze jako módu nebo hudbu. 

 K emo se přidala asi před rokem, tedy ve 13 letech. Popisuje, že asi 4 měsíce 
jí trvalo, než se úplně dostala do této subkultury a než k ní úplně „přešla“. Nicméně 
už asi od 10 let hledala nějaký styl, který jí bude příjemný a ve kterém bude 
spokojená, takže prošla již mnoho subkultur, poslední před emo byl styl gothik. Emo 
objevila v době, kdy se od nich otec odstěhoval a ona potřebovala novou podporu 
v kamarádských vztazích. Rozhodla se tedy pro změnu a začala hledat nové 
kamarády. Poznala, že nejvíce si rozumí s lidmi, kteří jsou příslušníci emo a tak si o 
této subkultuře začala hledat nové informace, začala poslouchat hudbu a dále hledat 
nové známosti uvnitř ema. 

 To se jí zatím příliš nedaří, má prý pouze několik přátel a to především na 
internetu, kde si denně dopisuje s emo kamarády z Brna. Ve svém okolí jich má 
opravdu jen pár a ty také poznala na internetu, s jedním chlapcem se zná ze školy. Ve 
škole má prý jinak mnoho kamarádů a známých, se kterými se běžně baví a nikdy se 
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tak nesetkala s žádnými nadávkami nebo komentáři. Její nejlepší kamarádky k emo 
nepatří, ale nijak jim prý nevadí její příslušnost k této subkultuře. 

 Ve škole prý nejsou s jejím vzhledem žádné velké problémy. Jedna 
z mladších učitelek se jí ptala na její příslušnost k subkultuře a emo celkově, což 
Eliška hodnotila velmi kladně. Neshody má pouze se svou třídní učitelkou, která jí 
vytkla její oblečení, ale prý se nesnažila ji ani emo nijak pochopit. Ostatní učitelé asi 
o emo příliš neví a nijak ho tedy „neřeší“. 

 Vztahy uvnitř rodiny má Eliška, v rámci možností, dobré. Její matka se sama 
zajímala o emo a vyhledávala si informace a také se ptala Elišky na její vlastní 
postoj, aby si mohla utvořit „objektivní“ názor. Její otec se k jejímu členství 
v subkultuře nevyjádřil, ale Eliška předpokládá, že mu příliš nevadí, protože jinak by 
jí to řekl. Změny si všimli především při změně oblečení, ale nebrali ji příliš 
dramaticky. Eliščin vzhled jim nevadí a nijak jí ho nezakazují, jen babičce se příliš 
nelíbí, což si Eliška vykládá jako nedostatek informací o stylu. Hudbu jí prý také 
nezakazují, jen ji zatím matka nechce příliš pouštět na koncerty, což je, vzhledem 
k jejímu věku, vcelku pochopitelné. 

 Ve svém volném čase dělá mnoho věcí, které by se daly nějakým způsobem 
spojit s její příslušností k emo. Hodně času tráví komunikováním s ostatními emo na 
internetu, dále pak poslouchá hudbu a občas tedy chodí na koncerty. Právě také 
zakládá vlastní kapelu, která má spojovat prvky různých žánrů. Většinou, když má 
špatnou náladu nebo nějaký problém, tak píše vlastní povídky nebo poezii, které jí 
pomáhají uvolnit tyto negativní emoce. Také prý ráda kreslí. 

 V budoucnu by možná chtěla založit vlastní blog nebo internetovou stránku, 
kde by mohla zveřejnit svou literární tvorbu a tím svým způsobem bojovat proti 
zbytečnému sebepoškozování a sebevraždám. V její tvorbě se totiž často objevují 
právě tato témata. Dále by tam také ráda popsala kvalitním způsobem co vlastně emo 
je, protože se snaží získat co nejvíce informací i na zahraničních webech.  

 Při shrnutí, co jí emo dává, uvedla velmi podobné věci jako to, co pro ni 
znamená. Dává jí tedy příjemný pocit, dobré přátele a také odreagování 
prostřednictvím hudby. Vzalo jí asi jen kontakt s lidmi, které by třeba potkala, kdyby 
se nehlásila k emo. Nikdo z kamarádů jí prý ale kvůli emo neopustil. 

 

 

 

 



121 
 

Petra 

Petře je 17 let, studuje gymnázium a pochází z Berouna, kde žije se svými rodiči. 
Často jezdí za přáteli do Prahy a také do Plzně. 

 Petru jsem kontaktovala na internetu na základě jejího profilu na jednom 
z internetových serverů poskytujících tyto možnosti a také jsem na ni získala tip od 
jiné dříve oslovené dívky, která se výzkumu účastnit nechtěla. Sešly jsme se 
v restauraci na okraji Prahy. Petra sama vypověděla, že v současnosti již styl emo tak 
přísně nevyznává a proto její vzhled už tolik neodpovídá přesnému popisu emo. 
Přesto má ale tmavé vlasy doplněné o modrý pramen, a byla oblečena v černých 
úzkých kalhotách a tílku, odhalujícím její tetování, které prý s emo nijak nesouvisí. 

 Sama sebe popisuje jako přemýšlivou a prý jí bylo řečeno také že je kreativní 
a nekonvenční, což jí lichotí a proto se s tím v popisu sama sebe také pochlubí. 

 Emo pro ni znamená ze všeho nejvíce hudbu. Emo obecně popisuje jako 
hudbu a následně také životní styl, ale rozhodně k němu nepatří sebepoškozování. 
Přijde jí směšná fráze „stát se emo“, protože tak to prý nefunguje. K emo subkultuře 
se člověk přidá poslechem hudby, ale to prý neznamená, že od té doby „je emo“ nebo 
„se stal emo“. Úprava zevnějšku pro ni není již příliš důležitá, protože zastává názor, 
že člověk se nemusí omezovat pouze do určitého stylu, do určité kategorie. Pokud 
tedy někdo chce patřit k subkultuře, nemusí se tak oblékat. 

 Petra objevila emo asi před třemi nebo čtyřmi lety, tedy ve 14 letech. Prvním 
impulzem pro ni bylo setkání s chlapcem z Británie, který se k tomuto stylu hlásil a 
poskytl jí základní informace a ukázal jí hudbu, která se jí velmi zalíbila. Později 
začala vyhledávat nové informace a snažila se sehnat i oblečení, které se s emo pojí, 
ale nebylo to prý lehké, protože to bylo ještě v době, kdy zde tato subkultura nebyla 
známá a medializovaná, což ale na druhou stranu bere jako výhodu, protože si jí 
následně kamarádi více vážili a uznávali ji. V této době prý emu opravdu propadla a 
svůj zevnějšek upravovala jen v souladu s emo. V současnosti se v tomto již 
zmírnila, protože se nejprve chtěla odlišit o těch nových příslušníků emo, o kterých 
nemá příliš dobré mínění, a následně poznala, že se nechce omezovat jen do jednoho 
stylu. 

 Vzhledem k tomu, že se k emo přiklonila ještě v době, kdy zde nebylo známé, 
často se setkávala s dotazy ohledně jejího zevnějšku a stylu. Ve svém okolí se 
nesetkala s odmítnutím nebo nadávkami kvůli emo, ale několikrát se jí stalo, že na 
ulici na ni pokřikovali nějací neznámí chlapci nebo se za ní otáčeli dospělí a 
především starší lidé. 

 Kamarádů má prý mnoho, a to jak uvnitř subkultury, tak mimo ni. Ve svém 
okolí má pouze několik přátel, kteří se také hlásí k emo a s těmi se často setkává 



122 
 

například na koncertech. Další přátele emo má na internetu, se kterými se seznámila 
hlavně na začátku, kdy vyhledávala nové kontakty, ale dnes se s nimi již tolik 
nestýká nebo s nimi již příliš nekomunikuje. Několik takových přátel má i ze 
zahraničí, například ze Spojených států. S většinou svých přátel uvnitř subkultury se 
seznámila pomocí „sněhové koule“ na koncertech nebo festivalech. Jednou také 
uspořádala vlastní malý emosraz v Plzni, kam přišlo velmi málo lidí a s těmi se baví 
dodnes. 

 Její rodiče mají na emo spíše neutrální názor- nijak ji ve stylu nepodporují, 
ale také jí ho nezakazují. Berou ho hlavně jako „pubertu“ a myslí si, že to Petru brzy 
omrzí. Nelíbil se jim pouze její vzhled a doplňky, a také nemohou pochopit, jak 
může takovou hudbu poslouchat. Informace získali přímo od Petry, kdy se jí zeptali, 
o co se vlastně jedná a jaký je její vlastní postoj k emu, a někdy také zachytili nějaké 
informace z médií, ale cíleně je nevyhledávali. Po takovýchto informacích měli 
trochu strach o svou dceru, kvůli spojení se sebepoškozováním, ale dokázali s ní o 
tom mluvit a pochopili, že ona k tomu rozhodně nemá kladný vztah. 

 Ve škole se nesetkala s žádnými výraznými problémy, a to jak ze strany 
učitelů, tak spolužáků. Je ale patrné, že někteří učitelé o emo něco málo vědí, protože 
si z ní prý dělali legraci a říkali jí poznámky typu „ne aby ses pořezala na wc“. Petra 
to brala jen jako vtipy. Stejně tak se jí příliš nedotýkají poznámky, které někdy 
vyslechne na ulici, protože na to si prý člověk postupem času zvykne. 

 Ve svém volném čase prý velmi často poslouchá hudbu, kterou používá i jako 
prostředek k odreagování. Dále také ráda sleduje filmy, čte knihy, hraje na kytaru, 
leze na horolezecké stěně a ráda tráví volno se svými přáteli. Koncerty navštěvuje 
poměrně často a jezdí za nimi do Prahy a do Plzně, kde má mnoho přátel. 

 Na „oficiálním“ emo-srazu prý nikdy nebyla a ani ji to nijak neláká, 
vzhledem k tomu, jací lidí na ně chodí. Nemá na ně tedy příliš kladný názor. Jak již 
bylo zmíněno, jednou se pokusila uspořádat vlastní malý sraz v Plzni. Další 
aktivitou, která je spojená s její příslušností k emo, bylo vedení vlastního blogu, na 
kterém psala informace o tomto stylu. Na počátku totiž velmi vyhledávala různé 
názory a pojetí ema i na zahraničních webech a chtěla tak ukázat emo v „pravém 
světle“ a změnit názor veřejnosti na tuto subkulturu. Tento blog už ale kvůli 
nedostatku času nemá. 

 Emo Petře dalo především nové přátele a hudbu, což dohromady tvoří velmi 
podstatnou součást jejího života. Naopak jí vzalo jen čas, který strávila hledáním 
informací, i když pak přiznává, že toho nelituje, a „nervy“, které občas ztrácela kvůli 
druhým lidem uvnitř subkultury. 
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Martin 

Martinovi je 17 let, studuje gymnázium a bydlí s rodiči v Brandýse nad Labem. 
Kontaktovala jsem ho na základě doporučení dříve osloveného chlapce, který se 
k emo nehlásí. Následně jsme rozhovor provedli v restauraci na okraji Prahy. 

 Martin má delší tmavé vlasy, které má sčesané „na patku“ přes jedno oko. 
Jinak nebyl příliš oblečen jako emo- měl volné triko i volné kalhoty. Někdy se prý 
rád oblékne do oblečení, které patří k emo, ale otec mu to zakazuje. Líčení také 
nikdy nezkoušel, protože si ho nedokáže na sobě představit, ale přesto se mu u emo 
chlapců líbí (především u členů kapel). 

 Emo pro něj znamená hlavně hudbu s prvky životního stylu, kdy vlastně říká, 
že se mu líbí i úprava zevnějšku, která se s touto subkulturou pojí. Dále ho popisuje 
jako něco, co je mu příjemné a blízké, oproti jiným subkulturám, do kterých patřil 
dříve. Člověk, který je emo podle něj nemusí nosit oblečení, které je ve stylu běžné, 
ale musí hlavně poslouchat hudbu a cítit se jako emo. To obnáší především 
projevování veškerých emocí a cítění jich srze hudbu. Jinak se rozhodně nemusí 
podřizovat nějakým pravidlům, která se často objevují. Příslušnost k této subkultuře 
je tedy postavená především na pocitu „patřím k emo“. 

 K emo se dostal zhruba před rokem, tedy v 16 letech. Do té doby byl 
vyznavačem punku, a to se vším všudy, takže si prý udělal i mnoho problémů a 
v současnosti má podmínečný trest za výtržnictví. Emo objevil v situaci, kdy se 
s ním rozešla jeho přítelkyně a on dostal deprese a potřeboval nějakou změnu. Tehdy 
také tuto situaci začal řešit sebepoškozováním, kterého se však brzy zbavil, protože 
pochopil, že to není řešení. K subkultuře emo se přidal tím, že si našel nové přátele 
na chatu, na který chodí emo lidé a od nich také získal různé informace o subkultuře 
jako celku a o hudbě. Ta se mu následně velmi zalíbila. Dalším faktorem, proč se 
přiklonil k této subkultuře, byl také náhlý obdiv dívek na internetu, a proto se začal i 
svým zevnějškem do emo stylizovat. 

 Na internetu tedy brzy získal mnoho nových přátel, se kterými si prakticky 
stále píše, s některými se také sešel. Většina z nich pochází z různých koutů naší 
republiky, někteří jsou také ze zahraničí. Přes internet měl také několik vztahů 
s dívkami, ale žádný mu příliš nevyšel. Ten poslední skončil pokusem o sebevraždu 
jeho přítelkyně. Kamarády uvnitř subkultury má tedy především na internetu, ve 
svém okolí má pouze jednoho takového kamaráda. Má i několik kamarádů, kteří emo 
nevyznávají, což jsou především spolužáci. Někteří jeho bývalí kamarádi ho opustili 
právě kvůli tomu, že se stal emo. 

 S ostatními spolužáky se prý příliš nebaví, ale problémy s nimi nemá. Také 
s učiteli má poměrně dobré vztahy, až na jednu z profesorek. Učitelé prý jeho 
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příslušnost k emo nijak neřeší, pravděpodobně o tom ani příliš neví. Pouze jeden 
učitel měl výhrady k jeho účesu. 

 Častokrát se mu prý stalo, že mu nadávali nějací neznámí chlapci na ulici 
kvůli jeho vzhledu. Den před naším rozhovorem se také porval s nějakým chlapcem, 
který se hlásil k subkultuře hip hop, a který ho napadl jako první. Důvodem byla 
z velké části jejich příslušnost k odlišným subkulturám, které se příliš v lásce nemají. 

 Jeho rodiče se k emo staví spíše záporně, protože prý hodně věří médiím, a 
tak si emo spojují především se sebepoškozováním a Martinův názor je nezajímá. 
Jeho otci se také nelíbí oblečení, které v emo běžné, takže synovi toto oblečení 
zakazoval a také ho kvůli jeho vzhledu označil za homosexuála. Jinak se mu ale emo 
nesnaží nijak zakázat, hudba jim asi příliš nevadí, i když by jistě měli jiné představy, 
a koncerty mu běžně dovolují.Předpokládají ale, že ho tento styl brzo přejde. 

 Martin většinu svého volného času tráví aktivitami spojenými s jeho nově 
vznikající kapelou, která bude prý hrát něco podobného jako emocore. V této kapele 
působí jako zpěvák a kytarista a skládá texty i hudbu k jejich písním. Ve zbytku 
volna si hlavně píše se svými kamarády na internetu. Příležitostně také navštěvuje 
koncerty, které nemusí být zaměřené pouze na emo. Dříve prý také hrál fotbal, ale 
dnes na něj již nemá čas. 

 Na žádném Emo-srazu nikdy nebyl a ani o to nemá zájem, protože na základě 
video-reportáží na internetu usoudil, že lidé, kteří na ně chodí nejsou zrovna ti, se 
kterými by si rozuměl a že se navzájem jen pomlouvají a předhánějí se, kdo je víc 
emo, což se mu nelíbí. 

 Jak sám říká, emo celkově mu dalo nový život. V této subkultuře se nalezl a 
cítí se v ní dobře. Vzalo mu ty údajné kamarády, kteří se kvůli tomu od něj odvrátili, 
ale toho příliš nelituje. Také mu emo vzalo jakési soukromí, protože se mu častěji 
stává, že se za ním lidé otáčejí a podobně, což ale opět příliš neřeší. Emo pro něj tedy 
vlastně je jenom přínosem. 

 

Tereza 

Tereze je 15 let a navštěvuje základní školu v Praze. Kontakt na ní jsem dostala od 
Martina, je to prý jedna z jeho bývalých internetových přítelkyň. Sešly jsme se 
v nákupním centru a rozhovor probíhal v zákoutí, kde dříve byly restaurace. Její 
vzhled byl částečně stylizován do emo- tmavé líčení, dlouhý červenočerný svetr, 
piercing na straně dolního rtu. Ale nepodřizuje se stylu úplně a sama říká, že to ani 
nemá v plánu. Má totiž dlouhé blond vlasy běžného střihu, které nehodlá jen kvůli 
módě měnit. 



125 
 

 Tereza sama sebe popisuje jako emocionální, romantickou, přátelskou a 
upovídanou. Mluví o tom, že velmi hluboce prožívá veškeré emoce a události a 
dodává, že je „prostě blázen do toho stylu emo“. Miluje na něm prý nejvíc hudbu, 
skrze kterou může vyjadřovat emoce a zbavit se tak každé špatné nálady. 

 Emo pro ni znamená něco, co jí dodává sílu v těžkých životních situacích. 
V emo je nejdůležitější vyjadřování emocí, dále pak hudba a přiznává, že i oblečení a 
úprava zevnějšku jsou důležité. V tomto si ale chvílemi trochu protiřečí- jindy pak 
říká, že oblečení není vůbec důležité a nejdůležitější jsou emoce. Když se někdo chce 
stát emo, měl by o něm nejprve něco vědět a pak se začlenit do subkultury a seznámit 
se s jejími členy. 

 Prvním impulzem, který jí přivedl k emo bylo, že jí kamarádka říkala, že je 
silně emotivní. Ji pak napadlo spojení právě se subkulturou emo a zjišťovala si o ní 
informace. Potom se seznámila s novými kamarády uvnitř subkultury na chatu, 
poznala hudbu a jejich vzhled a to vše se jí velmi líbilo. Emo se tedy stala asi před 
čtyřmi lety, takže asi v 11 letech (sama uvádí později 10). Na chatu získala mnoho 
nových přátel a poznala tak i několik kamarádů, se kterými se dnes běžné setkává. 
Mnoho starých přátel ji ale kvůli jejímu příklonu k emo odsoudilo a opustilo. 

 Kamarádů, kteří k subkultuře nepatří, má tedy jen velmi málo. Jsou to 
spolužáci anebo lidé z jejího volnočasového kroužku. Ve škole se prý často setkává 
s různými reakcemi spolužáků. Nejčastěji se jí ptají nebo na ní pokřikují, když se 
objeví nějaká nová zpráva spojená s emo, nebo když se začala výrazněji líčit. Učitelé 
se jí někdy ptali co je to za styl a o co v něm jde, ale jinak se nesetkala s žádnými 
jinými reakcemi. 

 Rodiče se o emo ani příslušnost jejich dcery k němu příliš nezajímají. 
Předpokládají, že je to dočasné a i když její vzhled (například) nechápou, nijak se 
nesnaží ho měnit nebo jí ho zakazovat. O spojování ema a sebepoškozování se 
náhodně dozvěděli z nějakých článků na internetu, ale předpokládají, že Tereza nic 
takového dělat nebude. Kvůli sebepoškozování ji ale často napadá bratr, se kterým 
má opravdu špatný vztah. 

 Velkou část svého volného času tráví Tereza na chatu, kde se baví se svými 
kamarády, chodí ven s přáteli a také tančí tektonik (moderní tanec s prvky diska a 
techna). Tam prý není problém s tím, že je ze zcela odlišné subkultury, než ke které 
by se tento styl dal přiřadit. Občas prý chodí na koncerty se svými kamarádkami, 
které jsou také emo. 

 V oblasti subkultury je poměrně aktivní, protože je jedním z pořadatelů 
nových emosrazů v Praze. Často ho pořádá i ona sama- na internetu se dohodne se 
skupinou přátel, zveřejní, kdy se bude tato akce konat a následně zve další lidi. 
Způsobem sněhové koule se přidá velké množství lidí a nakonec se jich sejde třeba 
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až 200. emo-srazy tedy považuje za něco skvělého a příliš se nesetkala s nějakými 
lidmi, kteří by se snažili povyšovat nad ostatní. Vadí jí, že se emo-srazy považují za 
hromadné pokusy o sebevraždu, ale přiznává, že několik lidí se tam pořezalo. Hlavní 
náplní takových emosrazů, kde se scházejí především její vrstevníci, je seznamování 
se, výměna názorů a večer také popíjení alkoholu. Rodiče jí prý tyto akce nezakazují. 

 Celkově emo dalo Tereze naplnění do života, sílu, lásku a přátele, ale vzalo jí 
jiné přátele. Přesto emo opravdu miluje. 

 

Tom 

Tomovi je 20 let, bydlí v Praze a studuje zde také vysokou školu. Přestože je svým 
věkem na hranici adolescence a dospělosti, dovolila jsem si ho do kategorie 
adolescentů ještě zařadit, protože i když bydlí jen se svou sestrou, rodiče ho stále 
finančně podporují a umožňují mu studovat vysokou školu. 

 Toma jsem kontaktovala přes internetovou sociální síť Facebook na základě 
jeho přihlášení ke skupině Emosvět. Následně jsme se sešli ve fastfoodu v centru 
Prahy. Tento rozhovor byl posledním a také nejkratším ze všech předchozích. To 
bylo ale dáno především tím, že Tom byl od ostatních velmi odlišný ve svém pojetí 
emo. Jeho vzhled byl částečně stylizován do ema- měl na sobě úzké kalhoty a svetr, 
obojí tmavé barvy. Sám říká, že se mu vzhled emo líbí a líbí se mu, když se tak sám 
oblékne, ale není to pro něj příliš důležité, takže někdy se obléká „úplně normálně“. 

 Emo pro něj znamená hlavně hudbu, prostřednictvím které se mohou 
vyjadřovat emoce. Na této subkultuře se mu tedy nejvíce líbí hudební žánr, který se 
s ní pojí, a připouští také, že se mu líbí oblékání, jak bylo řečeno výše. Pokud se 
někdo chce stát emo, pak by si měl zjistit o tomto stylu nějaké informace a rozhodně 
by se mu měla líbit hudba- to je jediná podmínka toho, co emo člověk „musí“. 
Naopak rozhodně nemusí být stále smutný, jak to prezentují média i někteří členové 
subkultury, a také se nemusí oblékat jako emo. Na otázku co mají pravděpodobně 
všichni emo společného odpověděl opět, že poslech stejné hudby. 

 Emo objevil na konci gymnázia, tedy asi v 18 letech. K této subkultuře se tak 
hlásí asi dva roky. První, co ho oslovilo, byla náhodně vyslechnutá hudba, která se 
mu velmi líbila, a když začal zjišťovat další informace o subkultuře jako celku, 
zalíbilo se mu vše, co k ní patří. Když se k emo přiklonil, nebyla to prý příliš velká 
změna ve vzhledu a už vůbec ne v chování, takže se nesetkal s žádnými výraznými 
reakcemi okolí. 

 Rodiče na jeho příslušnost k subkultuře emo nemají pravděpodobně žádný 
názor, protože, jak si Tom myslí, si toho ani nevšimli. Nehledají proto o emo žádné 
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informace ani se ho na něj nijak neptají. Tom předpokládá, že možná v médiích 
zachytili nějaké zprávy a této subkultuře, ale že jim nepřikládali žádnou váhu. 

 Stejně tak ve škole se nesetkal s žádnými reakcemi na emo, protože když si 
tuto subkulturu oblíbil, byl již v posledním ročníku. Na vysoké škole se také s ničím 
podobným nesetkal, protože v tomto ohledu jsou vysoké školy poměrně liberální a 
vzhled studentů se „neřeší“. 

 Tomovi nejlepší kamarádi také patří k subkultuře emo, ale znali se prý ještě 
dříve, než každý z nich subkulturu objevil. Také je zajímavé, že si k ní každý z nich 
našel cestu nezávisle na ostatních. Zdá se, že tedy se svými kamarády není spojen na 
základě jejich společného vyznávání emo, ale na základě běžných kamarádských 
vztahů a vzájemných sympatií. Kromě těchto kamarádů, se kterými se pravidelně 
stýká, má také mnoho kamarádů mimo emo, ale příliš o nich nemluví. Zmiňuje, že 
hraje fotbal, a tam má právě kamarády, kteří k emo nepatří a přesto s jeho 
příslušností k němu nemají problém. 

 Ve svém volném čase se věnuje především své přítelkyni a svým kamarádům, 
jak již bylo řečeno, hraje fotbal a také chodí na koncerty. Hodně prý poslouchá 
hudbu, ale nemá k tomu žádné hlubší důvody (jako např. odreagování u ostatních), 
hudba se mu prostě líbí a patří do jeho života. 

 Na Emo-srazu nikdy nebyl a pokud by se ho účastnil, pak pouze ze 
zvědavosti nebo z nějaké recese. Předpokládá, že jejich účastníci jsou především 
mladší příslušníci subkultury, se kterými by si ani neměl co říct. Také se nepokoušel 
seznamovat s jinými emo prostřednictvím internetu. Emo tedy nepojímá jako široký 
okruh přátel, ale jako svou vlastní osobní zálibu v hudbě a částečně i vzhledu, který 
se se subkulturou pojí. 

 Emo celkově mu dalo obohacení o nové informace, hudbu a také odlišení od 
ostatních. Na druhou stranu mu nevzalo nic. 
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Příloha 3 – Emo-pravidla 
 
Původní emo-pravidla přeložená z anglického originálu: 
1. Buď pravý 
2. Nikdy se nepřetvařuj 
3. Buď emotivní !!! 
5. Používej oční linky a stíny.. 
6. Buď citlivý 
7. Aby lidé poznali, že jsi emo, měj např. černé vlasy. 
8. A nebo na blond (platinová nebo co nejvíc světlá) 
9. Můžeš to i kombinovat - růžová, červená, fialová - Emo jsou originální! 
10. Musíš mít ofinu, která ti sahá nejmíň do půlky tváře - to prostě k emu patří. 
11. Čti módní časopisy Bravíčko a spol. =) - buď moderní! 
12. Když jdeš po ulici, poslouchej hudbu, nebo koukej do země. 
13. Plač, je-li něco smutné, směj se, je-li ti něco k smíchu. BUĎ EMOTIVNÍ!!!!!! 
14. Nos proužkované ponožky 
15. Emo kids nosí mikiny s kapucí (černé, růžové, proužkované) 
16. Kup si alespoň jedno tričko se svým největším idolem ( je jedno kdo to je.. ) 
17. Emo kids vyčnívají z davu, ale nevadí jim to. 
18. Piercingy a tetování jsou fajn, mohl bys mít alespoň jeden, ale nepřeháněj to! 
19. Emo kids drží spolu, nezáleží na vzhledu, ale na tom, co mají v srdci!!!! 
20. Snaž ale vypadat sexy, zranitelně, naštvaně, prostě vyjadřovat nějaké emoce. 
21. Jsi-li něžný rebel, máš k emu hooodně blízko. 
22. Ke kolekci emo módy patří: Boty číny, skejtové boty, Conversky, v létě žabky 
(černé, růžové, červené nebo proužkované) 
23. Emo lidičky mají rádi japonské anime seriály. 
24. Neboj se na své vlasy používat gel, tužidlo, lak...... 
25. Váš nick kdekoliv musí být něčím zvláštní, nedávejte si jako přezdívku své 
vlastní jméno, a nevkládejte do něj číslice, je to trapné být např. Steve77! 
26. Buď rebel a neboj se riskovat/ hazardovat 
27. Chceš - li, není to podmínkou, používej emo gramatiku. 
28. Místo V piš W 
29. Místo CO piš CWO 
30. Za T sem tam úmyslně dopisuj H. 
31. Nenech si líbit žádnou nadávku, braň se! 
32. Měj slabost pro Darkness a Magii. 
33. Vytvoř si vlastní blog, popř. si piš deníček. 
34. Piš tam o svých problémech, štěstí a o svém životě. 
35. Nestyď se za to být emo! 
36. Máš pocit, že nezapadáš do téhle společnosti?? Tím pádem máš blízko k emu! 
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37. Postav se za Emo vždy a všude, nenech si líbit, když někdo říká, že je to sekta! Je 
to životní styl, vyznání! 
38. Poslouchej Emo hudbu, a žádný hip-hop. To pak nejsi Emo, ale hooper!!!! 
39. Emo styl vyjadřuje pocity. Kdo není emo, ten to nepochopí. 
40. Kup si podkolenky, opasek, kšiltovku a náramek se vzorem šachovnice, 
41. Nemá důvod vzdávat život, zůstává li alespoň ta nejmenší naděje. Ale zase je 
lepší to ukončit, než dopadnout úplně na dno jako troska, brát drogy, být bez 
domova, šlapat, nemít nikoho..... =( 
42. Řezání nemá budoucnost, k Emu nepatří - maximálně k psychiatrii, ale jestli 
chceš, klidně si to vyzkoušej, nikdo ti nebrání.... xD 
43. Piš básně, povídky, a do nich vlévej všechny své pocity... 
44. Buď vtipný, CRAZY, měj smysl pro humor! 
45. Rozhodně někoho miluj a měj rád, a často mu to říkej... 
46. Emo je hlavně hudební styl, takže pár příkladů emo kapel : My Chemical 
Romance, From First to Last, Hawthorne Heights, JAMISONPARKER, Blink 182, 
Awa, Fall out boy, Senses Fail... je jich mnoho...... 
47. Při elektronické komunikaci používej co nejvíc ikonek... 
48. Měj rád své kamarády, pomáhej jim vždy a všude! 
49. Nikdy nikoho neodsuzuj... 
50. Choď na emo srazy. 
51. Emo je celý tvůj život. 
52. Nikdo nemůže pořádně vysvětlit, co to emo vlastně je, a právě ta záhadnost tě 
baví. 
53. Vyhledávej emo lidičky, ale neodmítej ani ,, normální" 
54. Všechny kapely, co posloucháš, musí dělat hudbu, která tě osloví! Neposlouchej 
komerční frašky! viz 38. 
55. Dej si životní cíl, o který pak bojuj, co to jen půjde! 
56. Buď záhadný. Nikdy neprozrazuj všechna svá tajemství. 
57. Všude, kde to lidi vidí, piš šokující vzkazy.... 
58. Choď mezi lidi! Neseď pořád doma u počítače! 
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Dová přepracovaná pravidla, která vznikla na základě původních: 
1. Buď pravý 
2. Buď homosexuál 
3. Když nejsi homosexuál buď bisexuál 
4. Když nejsi ani jedno, předstírej to 
5. Používej oční linky 
6. Používej oční stíny 
7. Obarvi se na černo 
8. Obarvi se na blond (platinová nebo co nejvíc světlá) 
9. Můžeš to i kombinovat – růžová, červená, fialová 
10. Musíš mít ofinu, která ti sahá nejmíň do půlky tváře 
11. Stále se tvař smutně 
12. Když jdeš po ulici, koukej do země 
13. Plač při každé možnosti za všech okolností (co nejvíc) 
14. Noste proužkované ponožky 
15. Mikiny jsou povoleny jenom s kapucí (černé, růžové, proužkované) 
16. Kup si alespoň jedno tričko s Jackem Skellingtnem a tvař se, že je to tvůj největší 
idol 
17. Snaž se vypadat co nejvíc americky 
18. Dej si piercing na následující místa: dolní ret (obě strany), nos, obočí, bradavka, 
pupek… nejlepší je, když ho budeš mít všude, ale když ti to rodiče nedovolí dej si 
alespoň rty. Když ti budou nadávat, vyjádři svoje pocity… viz 13. 
19. Doma se večer namaluj a obleč a nafoť minimálně 60 fotek v koupelně tak, aby 
za tebou byla vidět záchodová mísa a na stěnách by měly být kachličky (ne 
sádrokartón). Musíš se fotit sám. Potom všechny uveřejni na VampireFreaks nebo 
MySpace 
20. Minimálně na 5 fotkách předstírej že pláčeš 
21. Mladší sestře seber všechny její trička a nos je pravidelně ven 
22. Obuté můžeš mít jen číny, nebo sk8ové boty. Nejlepší je když máš růžové 
Konversy. Děvčata mají při teplotě nad 28°C povolené žabky (černé, růžové, červené 
nebo proužkované) 
23. Děvčata musí mít v hlavě plastovou nebo látkovou čelenku, mašli z umělé hmoty 
nebo nějaké dětské sponky 
24. Vždy je potřeba mít jeden gel, tužidlo a lak na vlasy vždy v zásobě 
25. Váš nick kdekoliv musí obsahovat Emo (např.: emoGIRL, emoBOY, e.m.oKid 
atd. atd. atd…) 
26. Používej emo gramatiku když si píšeš na chatu nebo kdekoliv 
27. Místo J piš Y 
28. Místo V piš W 
29. Místo CO piš CWO 
30. Za každým T piš H i když to nedává smysl nebo se to nehodí 
31. Místo CH piš X 
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32. Tvař se, že tak píšeš odjakživa 
33. Vytvoř si blog, který bude jen o Emo 
34. Zveřejni na něm fotky cizích kluků a dívek stažených z VF 
35. Nos trička a mikiny značky Hurley 
36. Místo ježíííš používej ježííín 
37. Říkej, že tvoje náboženství je Emo a mezi tvoje záliby patří Emo a “cutting my 
wrist” (řezání zápěstí) 
38. Tvař se, že znáš všechny Emo kapely a že jsi je poslouchal ještě než se staly 
známými 
39. Nauč se přesvědčivě říkat frázi: “Já vyjadřuji své pocity” 
40. Kup si podkolenky, opasek, kšiltovku a náramek se vzorem šachovnice 
41. Aspoň jednou se pokus o sebevraždu (nepřežeň to aby se nestalo, že zemřeš!!!) 
povolený způsob je podřezání žil… jiné nepřichází v úvahu 
42. Řež si něčím ostrým do ruky v místě, kde máš náramky, ale nesnaž se nějak moc, 
aby ti zakrývaly jizvy 
43. Piš smutné básně o čemkoliv, například o Emo chlapcích z VF 
44. Nos kšiltovky sk8 značek, sk8 trička a všechno co souvisí se sk8em 
45. Máš zlomené srdce za každých okolností 
46. Poslouchej My chemical romance, From first to last, Hawthorne heights, 
JAMISONPARKER, Blink 182, Awa, Fall out boy, Senses fail 
47. Při elektronické komunikaci používej co nejvíc Emo ikonek 
48. Místo hahahaha piš spíš hhhh 
49. Pravidlo č 13………. 2x si stříkni do očí repelent a mysli na děti v Africe 
50. Holky se snaž sbalit tím, že jim budeš říkat že jsi gay a že máš krásného přítele 
51. Potom řekni, že “ona” je ta nejkrásnější žena, kterou jsi kdy potkal 
52. Tvař se, že se kvůli ní s ním rozejdeš 
53. Když se fotíš a netrefíš si foťákem hlavu, tvař se, že tak to mělo být… protože to 
je Emo 
54. Všechny kapely co posloucháš musí mít toho stejného stylistu 
55. Jako životní cíl si dej něco co je dopředu jasně nesplnitelné… když budeš mít 
nesplnitelný sen budeš na lidi působit víc Emo 
56. Každý týden se foť a dávej si na profily, MS, VF… stále aktuální fotku 
57. Všude, kde to lidi vidí piš “comment my new pics” 
58. Samozřejmě nezapomeň na pravidlo číslo 13. 
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Příloha 4 – Mediální kauzy 
 
1. případ – Hannah Bond 
Zdroj: www.tn.cz 
Posedlá EMO, posedlá smrtí 
Třináctiletá Hannah Bond se doslova zbláznila do EMO stylu, do hudební skupiny 
My Chemical Romance a stálo jí to život. 
 Vše ale začalo jen několik týdnů před sebevraždou. Pokoušela se podřezat si 
žíly na zápěstí. Nepovedlo se jí to a otce ubezpečila, že šlo jen o iniciační rituál její 
EMO party.  
 Rodiče se spokojili se slibem, že už to Hannah nikdy neudělá a o dva týdny 
později se oběsila u sebe v pokoji na palandě.  
 
Zdroj: This is London 
"Hannah Bond se oběsila poté, co se stala 'emařkou'. Emo fans nosí černé oblečení, 
praktikují sebepoškozování a poslouchají kapely zpívající o kultu sebevraždy.  
 Dva týdny před smrtí začala Hannah poslouchat My Chemical Romance. V 
jedné z jejich písní se zpívá: 'I když už nejsi mezi námi, věř mi, vzpomínka bude žít 
dál'. Hannah se začala řezat do zápěstí, otci pak řekla, že je to součástí emo stylu...  
 Patolog Roger Sykes řekl, že Hannina smrt nebyla 'krásná, byl pouze 
promarněn mladý život'. Dále pak dodává: 'Podtextem ema je smrt, která je krásná. 
Je to znepokojující.'  
 Hlavní představitelé kultu sebevraždy jsou My Chemical Romance z New 
Jersey... Emo fanoušci věří, že Black Parade je přezdívka pro místo, kam se dostanou 
po smrti." 
 
Zdroj: Instinkt 
My Chemical Romance: vražedný emo kult? 
Už to přestává být legrace – dokud se zpovykané emofanynky “jenom” řezají do 
zápěstí a fňukají, že je nikdo nemá rád, dá se to brát jen jako pubertální výstřelek. Jak 
ale dojde na skutečné sebevraždy, zavání to průšvihem  
28. května 2008  
Všichni, kterým je pózující emo mládež protivná a považují tohle hnutí za 
nebezpečné, mají v ruce pádný argument. Sebevraždu třináctileté Hannah Bond, 
jinak samozřejmě skalní emařky. Jinak taky fanynky My Chemical Romance, kteří 
na albu The Black Parade zpívají o rakovině, boji se smrtí a dalších povzbuzujících 
věcech.  
Depochopila své idoly 
Hannah ale zřejmě neušlo, že poselství desky má být zcela opačné, než ho pochopila 
ona a rozhodla se skončit se životem oběšením.  
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 My Chemical Romance na svých internetových stránkách takřka okamžitě 
uveřejnili prohlášení, v němž vyjadřují hlubokou lítost nad činem nešťastné dívčiny, 
ale zároveň se velmi důrazně distancují od toho, že by jejich muzika měla v 
posluchačích probouzet sebevražedné tendence. 
Zpívají o naději a síle 
“Rádi bychom rodině Hannah Bond vyjádřili upřímnou soustrast. My Chemical 
Romance byli vždy striktně proti násilí a sebevraždám, našim cílem bylo nabídnout 
fanouškům plnou podporu, útěchu a povzbuzení. Poselstvím naší desky The Black 
Parade je naděje a odvaha. Texty pojednávají o tom, že i v bolesti a těžkých časech je 
nutné najít v sobě sílu k životu. V poslední skladbě se zpívá: Nemám strach žít dál. 
Pokud někdo z fanoušků bude mít pocit, že jeho život je k ničemu a chce ho ukončit, 
důrazně na něj naléháme, aby v sobě našel sílu těmto chmurným myšlenkám čelit,” 
prohlásila kapela.  
 Asi není nic divného na tom, že média si na My Chemical Romance v 
souvislosti se sebevraždou mladé Hannah s chutí zgustla a vylíčila je jako 
sebevražedný kult, což jak členové kapely, tak i fandové odmítají. Na protest proti 
nařčení organizují pochod londýnským Hyde Parkem.  
 

2. případ – Sebevražda emo dívky z Prahy 
Zdroj: www.tn.cz 
Sebevražda školačky z Prahy 
21.03. 
Zatím asi poslední tragédií, za kterou nejspíš stojí láska ke stylu EMO, je sebevražda 
čtrnáctileté dívky z Prahy. V sobotu večer ji doma oběšenou našli její rodiče. 
Přivolaný lékař už ale nemohl nic než konstatovat smrt.  
 Vyšetřovatelé nechtějí spekulovat, jestli smrt dívky souvisí se stylem, který 
vyznačuje sklony k sebepoškozování. Podle policistů, kteří viděli dopis na 
rozloučenou, ale nejspíš smrt mladé školačky souvisela s problémy pubertálního 
věku.  
 
V sobotu večer se v rodinném domku v Praze 5 oběsila školačka. Měla podivné 
kamarády. 
Krátce před půl šestou se v Praze 5 v Kováříkově ulici oběsila čtrnáctiletá školačka. 
Dívku našli její rodiče, kteří přivolali lékařskou záchrannou službu. "Zdravotníkům 
se dívku nepodařilo oživit, lékař konstatoval smrt," řekla mluvčí pražské záchranky 
Jiřina Ernestová. 
 Zda sebevražda mladé dívky souvisí s tím, že by byla například vyznavačkou 
stylu emo, který se vyznačuje sklony k sebepoškozování a koketováním se smrtí, 
odmítla policie oficiálně komentovat. Vyšetřovatel na místě činu pouze řekl, že 
dívčin odchod ze světa souvisí s problémy pubertálního věku. 



134 
 

 Z dostupných informací nicméně jasně vyplývá, že je to jedna z 
nejvýznamnějších vyšetřovacích verzi. "Dívka zanechala dopis na rozloučenou,“ 
řekla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. 
 "Když rodiče nebyli doma, chodili sem za ní mladí lidé, oblečení celí v 
černém, s kříži na krku," řekla Mediafaxu sousedka. "Vypadali na nějakou sektu," 
dodala.  
 Emo je mezi teenagery módní záležitostí, může ale mít tragické důsledky. 

 
3. případ – Vražda gothičky a kanibalismus 

Zdroj: www.tn.cz 
Já jsem EMO, ty jsi Gothic. Zemřeš!  
Krutou daň si EMO styl nejspíš vybral i na sedmnáctileté studentce z ruského 
Petrohradu. Stala se nejspíš obětí dvou dvacetiletých mladíků, kteří jí zabili, 
rozsekali, upekli a snědli.  
 Oba dva hráli v kapele, která vyznávala EMO a Karin Bodučjan byla jejich 
fanynkou. Pozvali ji k sobě do bytu, kde na ni čekala brutální smrt.  
 Pravděpodobně se jí stalo osudným, že nevyznávala stejný směr, jako dva 
mladíci. Oblékala se totiž ve stylu Gothic.  
 
Tuhle studentku utopili a snědli!  
04. 02. 2009 
V ruském Petrohradě zadržela policie dva mladíky. Jsou podezřelí z kanibalismu. 
 Ruská sedmnáctiletá studentka Karin Bodučjan z Petrohradu je nezvěstná od 
19. ledna. Stala se pravděpodobně obětí dvou devatenáctiletých mladíků, kteří ji 
zřejmě zavraždili a potom snědli její orgány. 
 Oba mladící, květinář Jurij M. a řezník Maxim G. ji měli v noci 20. ledna 
utopit ve vaně. Pak dívčino tělo rozsekali na kousky. Část jejích orgánů si upekli s 
brambory a zkonzumovali, zbytek těla v několika igelitových taškách vyhodili do 
odpadkových kontejnerů a kanalizace. Část ostatků zavražděné dívky byla nalezena v 
kontejneru 31. ledna, hlava v igelitové tašce v úterý. 
 Dívka se s mladíky seznámila jako fanynka hudební skupiny, kterou vedl 
jeden z nich. Pozvali ji do bytu jednoho z mladíků. Podle všeho vraždu plánovali, 
protože vanu napustili už předem. 
 Podle ruských médií byl hlavním důvodem ohavné vraždy fakt, že Katrin 
byla fanynkou hudebního stylu Gothic rock a její vrahové vyznávají styl EMO. 
 Policie nyní zkoumá, zda muži nespáchali čin pod vlivem drog. 
 
 

Další medializované informace o emu jsou přiloženy v elektronické podobě. 


