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Petra Stěhulová se ve své bakalářské práci věnuje zajímavému tématu z oblasti subkultur 
mládeže, subkultuře NS Straight Edge. Vzhledem k tomu, že se jedná o fúzi dvou v podstatě 
odlišných ideologií (levicové Straight Edge a pravicového národního socialismu), klade si za cíl 
zjistit „jakým způsobem u NS Straight Edge došlo ke spojení a reinterpretaci prvků
subkultury Straight Edge a nacionálního socialismu (neonacismu)“ (s. 20, zvýraznění 
v orig.). Ve své práci vychází z konceptu post-subkultur Davida Muggletona, který umožňuje 
nahlížet fúzi a míšení jednotlivých subkultur, typické pro dnešní postmoderní společnost.

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části autorka kromě 
vymezení pojmu subkultura, resp. post-subkultura stručně představuje historii a východiska 
Straight Edge a neonacistické ideologie (s. 8-19). Stručný, ale dostačující popis, založený na 
jedné straně na práci Rosse Haenflera a na straně druhé na pracích Jana Charváta a Miroslava 
Mareše, představuje východisko pro následné empirické šetření.

To je realizované v empirické části (s. 20-50) formou kvalitativní obsahové analýzy blogu 
NS Straight Edge (http://h8edgereich.wordpress.com/), jakožto pramene, pomocí něhož stoupenci 
této subkultury vyjadřují a šíří své myšlenky. Autorka se zaměřila zejména na otázky 
reinterpretace obou ideologií, vymezení se vůči dalším směrům v rámci Straight Edge i 
neonacismu a popis hlavních expresivních atributů této subkultury, tedy hudby a vizuálních 
atributů.

Práce je koncipována primárně deskriptivně. V rámci deskripce je však analýza 
provedena systematicky, autorka se drží vytýčeného cíle a svá tvrzení náležitě argumentuje. 
Všímá si přitom zejména rozporů, které v NS Straight Edge vznikají v důsledku nutné 
reinterpretace obou ideologií, a jak dochází k jejich řešení. Ocenit je třeba fakt, že se autorce u 
takto kontroverzního tématu podařilo udržet vědecký odstup a neutralitu, takže se nepouští do 
žádných hodnotících soudů.

Práci je možné vytknout možná až přílišnou deskriptivnost a příliš dlouhé citace 
v porovnání s původním autorčiným textem. V některých případech se také autorka mohla 
pokusit o hlubší a rozsáhlejší interpretace, které by více využily Muggletonova teoretická  
východiska.

Po formální stránce je práce zpracovaná kvalitně, obsahuje pouze minimální počet 
překlepů či gramatických chyb. Autorka spolehlivě odkazuje na použité zdroje, shrnuté 
v seznamu použité literatury. Práce je doplněna o přílohu, která sestává z několika fotografií, 
které mají ilustrovat některá autorčina tvrzení. Zde by bylo možné vytknout neuspořádanou 
formu popisků

Přestože je práce primárně deskriptivní, přináší zajímavá zjištění týkající se apropriace 
subkulturních prvků a ideologií mezi současnými post-subkulturami. Domnívám se, že práce 
splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji 
hodnocení velmi dobře.
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