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1. ÚVOD 

Ve své práci se zabývám analýzou názorů českých apolitických skinheads na svůj 

mediální obraz. Toto téma jsem si vybrala proto, že o okolnostech vzniku 

subkultury skinheads a jejím vývoji jsem měla informace již dříve, díky několika 

mým přátelům, kteří se mezi skiny pohybují. Při sledování zpráv či jiných médií, kde 

byl často předkládán zkreslený negativní obraz této subkultury, mě proto zarážela 

neinformovanost těchto médií. Při psaní práce jsem se opírala o české i zahraniční 

publikace a jiné spisy, které se skinheads zabývají. Pokud se v nich mluvilo o vztahu 

skinheads a médií, téměř vždy byla řeč o negativním mediálním vyobrazování 

subkultury. Tento fakt můj dojem ze špatného zobrazování subkultury v médiích 

jen podpořil. 

Vznik skinheads byl, tak jako vznik mnoha jiných subkultur, reakcí na určité 

společenské změny a ekonomickou situaci země, kde se nacházeli, a svými postoji 

se tak vymezovali vůči většinové společnosti. Jejich kolébkou byla Anglie. Od svého 

vzniku koncem 60. let 20. století prošla tato subkultura dlouhou cestou a mnoha 

změnami. Ve svém počátku to byly skupinky londýnských příslušníků dělnické třídy, 

rváčů, kteří se potulovali ulicemi, hájili své území před jinými gangy, rádi popíjeli 

pivo a chodili na fotbal. Subkultura v této podobě zanikla a znovu se objevila 

v sedmdesátých letech spolu s vlnou punku, opět v Anglii. Postupem času přibývalo 

jejích příznivců a s větším počtem skinheads se začaly objevovat názorové 

odlišnosti uvnitř subkultury. Do jejich postojů a hodnot se zamíchala politika a 

začaly vznikat pravicově zaměřené a rasistické odnože, které se stále více 

vzdalovaly od původní podoby subkultury. Tyto odnože na sebe upozorňovaly 

rasistickými útoky a jinými násilnostmi a upoutaly také pozornost médií. Špatná 

nálepka, kterou si tímto vysloužili, zůstala skinheads dodnes. I přes existenci 

mnoha apolitických skinheadů a také antifašistických a levicových odnoží většinou 

představují skinheads pro média stoupence neonacismu a rasismu.  
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Ve své práci jsem se zaměřila na to, jak svůj mediální obraz vnímají samotní 

skinheads a jaký je jejich názor na to, jak subkulturu média vykreslují. Cílem práce 

je podat o této problematice zprávu, která by byla užitečná pro další zájemce o 

studium subkultury skinheads, a také by mohla sloužit jako určité zhodnocení 

práce médií očima těch, o kterých píší. Jako výzkumnou strategii jsem zvolila 

kvalitativní metody zkoumání a potřebná data jsem získávala prostřednictvím 

rozhovorů se členy subkultury.  

Práce je rozdělena do dvou větších celků, a to teoretické části a analytické části. 

Tyto dva celky propojuje metodologická část, ve které popisuji vybrané metody 

sběru a analýzy dat a důvody jejich výběru. Teoretická část slouží jako podklad pro 

můj výzkum a obsahuje kapitolu vymezující základní pojmy vztahující se k tématu, 

dále kapitolu popisující vznik a vývoj subkultury skinheads a nakonec kapitolu, 

která se zabývá stručnou rešerší celostátních deníků, sloužící k rámcovému 

povědomí o zobrazování skinheads v těchto médiích. Vybrané články z této rešerše 

posloužily při rozhovorech jako podklad k tomu, aby se informátoři mohli vyjádřit 

ke konkrétnímu použití pojmu skinhead v médiích. Analytická část je tvořena 

prezentací výsledků mého výzkumu, které jsem získala po pečlivé analýze 

sebraných dat. Je rozdělena do dvou tematických kapitol, obsahujících několik 

konkrétnějších podkapitol. V první kapitole se zabývám pohledem informátorů na 

subkulturu skinheads, důvody, které je vedly k tomu stát se její součástí a 

subkulturními aspekty, které považují za důležité. Druhá kapitola pojednává o 

hlavním tématu mé práce, kterým je reflexe mediálního obrazu skinheads. 

Obsahem této kapitoly je výčet médií, která skinheads sledují, jejich reflexe toho, 

jak média subkulturu zobrazují a reflexe konkrétních článků z rešerše. Dále názor 

informátorů na práci novinářů a médií a jejich vymezení se vůči mediálnímu obrazu 

skinheads. Nakonec v závěru práce shrnu důležitá zjištění a výsledky výzkumu.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V této části své práce se budu zabývat vymezením základních pojmů vztahujících se 

k tématu práce, jako jsou subkultura, styl, stereotyp či média, a také stručným 

výkladem historie subkultury skinheads. Kapitola „Historie skinheads“ se bude 

věnovat subkulturám, které skinheads předcházely a které je později zásadním 

způsobem ovlivnily, dále samotnými skinheads a jejich vznikem a působením 

v Anglii i mimo ni, jednotlivými proudy, na které se subkultura během doby 

rozdělila a nakonec i subkultuře skinheads v Česku. 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

Skinheads, kterými se ve své práci zabývám, jsou subkulturou. Subkulturu obecně 

tvoří menší, vyhraněné skupiny v rámci jednoho národa či širšího společenského 

útvaru. Jsou to určité zvláštnosti souboru kulturních prvků uznávaných touto 

skupinou, které ji odlišují od „celkové“ kultury v daném prostoru. Důležitým 

znakem subkultury je její viditelné odlišení od dominantní (viditelné, hegemonní, 

mainstreamové) kultury1. Toto odlišení a svébytnost naznačuje také předpona 

„sub“ („pod“). Význam předpony „sub“ lze také vidět ve slovech subalterní 

(podřízený) a podzemní – subkultury tedy byly chápány jako prostor pro deviantní 

kultury znovu si vymezující svou pozici nebo „dobývající prostor“ 2. Protože 

v prostředí subkultur je tolerováno něco, co je pro většinovou společnost deviantní 

(nebo to skutečně deviantní je), jsou subkultury často ostatní společností odmítány 

či odsuzovány. Důvodem je také to, že v očích většinové společnosti subkultury 

působí jinak, odlišně. Subkulturu tedy tvoří skupiny lidí, kteří sdílejí zvláštní 

hodnoty a normy, v nichž se rozcházejí s dominantní nebo mainstreamovou 

společností, a které nabízejí mapu významů, díky nimž je svět pro členy subkultury 

                                                            
1 Smolík, Subkultury mládeže, 30 
2 Barker, Slovník kulturálních studií, 186 
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srozumitelný3. Základem pro vznik subkultur je řešení kolektivních problémů – 

sdružují se v nich jedinci, kteří mají společné specifické problémy a výsledkem je 

vlastní pohled na sociální realitu4. U subkultur mládeže bývá zakládajícím prvkem 

zvýraznění odlišnosti životní filozofie a životního stylu, a to natolik, že se vytvoří 

specifický kulturní vzor chování. 

S pojmem subkultura také úzce souvisí pojem „styl“. Ten představuje určitou 

zprávu, způsob komunikace subkultury se širším okolím a lze jej chápat jako formu 

symbolické rezistence. Společenské rozpory vyjadřuje subkultura pomocí 

kreativity, která souvisí se stylem. Prostřednictvím stylu tak určitá subkultura 

vyjadřuje symbolický odpor vůči většinové společnosti5. Hebdige popisuje 

formování stylu subkultur jako proces, při kterém všední objekty nabývají na 

významu, a ten se potom stává součástí stylu subkultury. Tento proces začíná 

„narušením přirozeného řádu“ 6  – tedy norem většinové společnosti. Styl tvoří 

image (vzhled, tedy oblečení, účes, doplňky, tetování), vystupování (tvořené 

výrazem tváře, způsobem chůze a postojem těla) a argot (speciální slovní zásoba a 

způsob, jakým je pronášena)7. Konkrétním příkladem je styl subkultury skinheads, 

kteří svými krátkými vlasy, těžkými botami, džíny a kšandami chtěli opětovně 

dosáhnout „tvrdosti“ muže dělnické třídy8. 

Důležité je také zmínit rozdíl mezi pojmy subkultura a hnutí. Právě subkultura 

skinheads je často (hlavně médii) chybně označována jako hnutí, od hnutí se však 

liší několika rysy. V rámci subkultury skinheads se můžeme setkat s několika 

protikladnými proudy (které popíši v následující části práce), zatímco hnutí je 

názorově i ideologicky jednotnější a sleduje určitý, předem definovaný cíl. 

Subkulturu nespojuje žádný konkrétní cíl vycházející z požadavků a nemusí nutně 

souviset s prosazováním politických, kulturních, či společenských změn9. Dalším 

                                                            
3 Ibid., 186 
4 Smolík, Subkultury mládeže, 32 
5 Barker, Slovník kulturálních studií, 186 
6 Hebdige, Subculture: Meaning of style, 3 
7 Smolík, Subkultury mládeže, 36 
8 Barker, Slovník kulturálních studií, 186 
9 Smolík, Subkultury mládeže, 42 
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rozdílem je, že hnutí své aktivity směřuje k dosažení vytyčených cílů, avšak aktivity 

subkultur mládeže zahrnují hlavně trávení volného času. 

S pohledem většinové společnosti na subkulturu jako na skupinu vykazující určité 

druhy deviantního chování souvisí také termín morální panika. Počátky mediálního 

informování o subkulturách mládeže spadají do 50. let 20. století, kdy v britské 

společnosti10 narůstal strach z kriminality mládeže a násilí mladistvých obecně. V té 

době se objevují první subkultury mládeže jako Teddy Boys, Mods či Rockers (o 

kterých se zmíním později), ze kterých se následně vyprofilovala subkultura 

skinheads. Termín morální panika se objevil v 70. letech 20. století v souvislosti 

s teorií deviace a zkoumání subkultur mládeže11. Již teorie Stuarta Halla (narozen 

1932) upozornila na souvislost mezi mediálním informováním o subkulturách 

mládeže, jako jsou fotbaloví chuligáni, či Rockers (například informace o jejich 

násilném chování), a nárůstem opatření proti tomuto typu násilí. „Hall přímo 

hovoří o tzv. amplifikační spirále (amplification spiral), která je výrazem toho, jak 

nadměrné a nepřesné informování o problému může samotný problém zhoršovat: 

‚jestliže společnost dospěje k domněnce, že určitý fenomén je hrozivý a narůstající, 

může to vzbuzovat tzv. morální paniku. Často se tak umocní hlasy volající po 

tvrdých opatřeních a kontrole. Tato zvýšená kontrola vytváří konfrontační situaci, 

v níž je do deviantního chování vtaženo více lidí než na počátku. Konfrontace 

v příštím týdnu proto bude větší, stejně tak se umocní i informování o ní a také 

volání po zvýšené kontrole.‘.“ 12 

Dalším pojmem, který se v mé práci bude hojně vyskytovat, jsou média. Podle 

Slovníku mediální komunikace jsou média „prostředky masové komunikace, které 

přenášejí informace v různých formách a za různým účelem13.“ Mají podobu 

velkých mediálních organizací a jejich sdělení jsou veřejně dostupná, 

standardizovaná, vyráběná mediálními profesionály a pomocí technických aparátů 

šířená k velkému, heterogennímu a disperznímu publiku. Mediální sdělení jsou 

                                                            
10 v souvislosti se špatnou poválečnou ekonomickou situací 
11 Barker, Slovník kulturálních studií, 124 
12 Smolík, Subkultury mládeže, 92. Quoted in Carnibella a kol., 1996: 80; Frosdick, Marsh, 2005: 115 
13 Reifová, Slovník mediální komunikace, 139 
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publiku přenášena jednosměrně – publikum nemůže na sdělení přímo reagovat.14 

V dnešní době masového užívání internetu a sledování internetového zpravodajství 

je však možnost reakcí na mediální sdělení ze strany veřejnosti mnohem 

rozšířenější. 

Konečně poslední z pojmů, který je nutné upřesnit, je stereotyp. Jde o názornou, 

ale jednouduchou reprezentaci, která redukuje jedince na soubor přehnaných, 

většinou negativních povahových rysů, a je tedy formou reprezentace, která na 

základě moci určuje podstatu druhých lidí. Stereotypizace obvykle zahrnuje 

přiřazení negativních rysů lidem, kteří jsou jiní než my – ustavuje, kdo jsme „my“ a 

kdo jdou „oni“15. Stereotyp však nemusí být primárně negativní, podle Burtona a 

Jiráka představuje stereotyp zjednodušenou a zkreslenou reprezentaci, která se 

objevuje po delší dobu. „Stereotyp svým způsobem deformuje původní předlohu, 

neboť je nejen zjednodušením, ale současně zjednodušené rysy přehání16“. 

Mediální reprezentace jsou pak výsledkem sklonu některých médií znázorňovat 

aktéry zpravodajských příběhů určitým ustáleným způsobem. Reprezentace se pak 

mohou odlišovat od reálné charakteristiky aktérů. Stereotyp je úroveň 

reprezentace, na které je nejintenzivněji ustálena vazba mezi reprezentovaným a 

popisovaným a na které má vztah mezi popisovaným a reálným nejodlišnější 

podobu.17 

 

2.2 Historie skinheads 

2.2.1 Subkultury, které ovlivnily skinheads: 

V 50. letech 20. století panovala v Británii ekonomická krize, v důsledku které se 

stále zvyšovala nezaměstnanost a to vedlo k nespokojenosti části obyvatelstva 

(především dělnické třídy). První subkultury objevující se v této době v Anglii se 

                                                            
14 Ibid., 101 
15 Barker, Slovník kulturálních studií, 180 
16 Trampota, Zpravodajství, 93. Quoted in Burton a Jirák, 2001, s. 189 
17 Ibid., 92 
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proto vymezovaly především z řad dělnické mládeže. Zvýšil se také počet 

přistěhovalců v zemi, kteří si vytvářeli vlastní komunity a izolovali se od britské 

společnosti18. 

Vliv rock’n’rollu, který v 50. letech dorazil z Ameriky i do Británie, podnítil vznik 

jedné z prvních mládežnických dělnických subkultur: Teddy Boys, kteří se objevili 

roku 1954 v jižních a východních částech Londýna19. Teddy Boys byli první 

anglickou subkulturou, která utvořila vlastní styl – jejich hlavním poznávacím 

znakem byla saka ve střihu anglického krále Edwarda VII.20, úzké kalhoty, tzv 

„tkaničková“ (úzká) kravata, vlasy učesané na patku a polobotky Brothel Creepers 

(boty s vyšší podrážkou). Ze začátku se u Teds jednalo pouze o módní trend, byli 

však proletářští a xenofobní a koncem 50. let začali aktivně brojit proti novým 

přistěhovalcům (především těm ze západní Indie)21. Také média začala s Teddy 

Boys spojovat rostoucí kriminalitu, rasové násilí a hrubé chování. Tato 

nesnášenlivost vedla až k rasovým nepokojům v roce 1958 v Notting Hill Gate 

v západním Londýně, které byly důvodem k zániku Teds22. 

Koncem 50. let se však objevila další subkultura, kterou byli mods23. Oproti 

xenofobním Teddy Boys mods napodobovali a přebírali styl přistěhovalců. Byli to 

„typičtí šviháci z nižší třídy“ 24. Narozdíl od nápadných Teddy Boys byli umírněnější 

a konzervativnější, byli vždy upravení a pořádní, potrpěli si na drahé oblečení a 

nosili krátké vlasy upravené lakem (místo jasně viditelné pomády 

upřednostňované mnohem „mužnějšími“ rockers). Styl oblékání volili tak, aby jej 

mohli uplatnit jak ve škole či v práci, tak ve volném čase – celkově příliš nevynikali, 

ale dbali na detaily (zvláštní způsob držení cigarety či jinak uvázaná kravata), díky 

                                                            
18 Klimšová, Subkultúra skinheads, 28 
19 Smolík, Subkultury mládeže, 127 
20 vládl Anglii v letech 1901 – 1910 a byl známý výstředností jak v módě, tak ve společenském životě 
(http://www.britannia.com/history/monarchs/mon59.html, accessed 5. 2. 2012) 
21 Hebdige, Subculture: Meaning of style, 51 
22 Smolík, Subkultury mládeže, 128 
23 od slova modernists – modernisti 
24 Hebdige, Subculture: Meaning of style, 52 

http://www.britannia.com/history/monarchs/mon59.html
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kterým byli odlišní a rozpoznatelní25. Svou péčí o zevnějšek a drahým oblečením se 

mods snažili alespoň vizuálně změnit svůj společenský status a zpočátku jim šlo o 

ironizování střední třídy26. Volný čas trávili požíváním alkoholu, nákupem a 

poslechem hudby, ženami a násilím. Typické byly pro mods také skútry italských 

značek Vespa či Lambretta, které si dle svého vkusu různě zdobili (například 

množstvím zpětných zrcátek). Mods však nebyli v té době jedinou subkulturou, 

v Británii působili také rockers27, se kterými měli mods mnoho potyček – Smolík 

zmiňuje například boje v Brightonu v roce 1964, které byly označeny jako „Battle of 

Brighton“ (bitva o Brighton). Kolem roku 1966 se mods z důvodu tlaku ze strany 

médií, trhu a řady vnitřích rozporů začali dělit na různé scény28. Studenti a levicoví 

intelektuálové vytvořili tzv. smooth mods, kteří se zajímali o styl a módu 60. let a 

sympatizovali s hippies, zatímco druhý proud – hard mods – začali více 

zohledňovat své dělnické kořeny, odvrátili se od líbívých obleků a začali nosit 

dělnický oděv. Jejich šatník tvořily těžké boty, džíny se šlemi a krátké vlasy. 

Postupně se také začali sbližovat se subkulturami přistěhovalců, to ovlivnilo mimo 

jiné jejich hudební styl, který sestával z karibských forem jako ska či později 

rocksteady a reggae. Nejvýraznější přistěhovaleckou subkulturou, která měla vliv 

také na pozdější subkulturu skinheads, byli rude boys. 

Rude boys (neboli „drzí chlapci“)29 byli mládežnické pouliční gangy složené 

z jamajských přistěhovalců. Fascinovali hard mods svým absolutním odmítáním 

konvencí, tradičních autorit i specifickým oblékáním30 a argotem31. V 50. letech 

vznikl na Jamajce hudební styl ska, který rude boys přinesli do Británie a který 

oslovil bílou dělnickou mládež svou jednoduchostí a melodičností, narozdíl od 

                                                            
25 Hebdige, Subculture: Meaning of style, 52 
26 Smolík, Subkultury mládeže, 128 
27 byli také příslušníky dělnické třídy, ale vyznávali jiné hodnoty, vadila jim uhlazenost, zženštilost a 
intelektuální vzezření mods 
28 Hebdige, Subculture: Meaning of style, 54 
29 takto byli v 60. letech na Jamajce označováni delikventi, kriminálníci, chuligáni, agresoři a 
rebelové, kteří si nedali nic líbit (zdroj: http://skinhead.name/skinheads/odnoze/rude-boys/, 
accessed 11. 2. 2012)   
30 jejich oděv se podobal tomu, co nosili američtí gangsteři ve 30. letech minulého století – měli 
krátké vlasy, nosili černé sako, úzkou kravatu, rifle, šle a klobouček zvaný pork pie hat 
(http://skinhead.name/skinheads/odnoze/rude-boys/, accessed 11. 2. 2012) 
31 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 11 

http://skinhead.name/skinheads/odnoze/rude-boys/
http://skinhead.name/skinheads/odnoze/rude-boys/
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tehdejších dlouhých a složitých psychedelických acid rockových skladeb. Spojením 

bílé britské dělnické mládeže a přistěhovaleckých gangů vznikla nová subkultura, 

vyznačující se „puritánstvím, patriotismem, šovinismem a agresivitou“ 32  – 

skinheads33.         

2.2.2 Počátky subkultury skinheads:  

Koncem 60. let se tedy objevuje subkultura, ovlivněná směsicí výše zmíněných 

skupin. Kolébkou skinheads je londýnská čtvrť East End, kde se začaly scházet první 

gangy nespokojených mužů dělnického původu. Jejich vzhled byl inspirován hard 

mods a rude boys a byl určitým protikladem k dlouhovlasým hippies. Svůj 

anti-hippie postoj vyjadřovali také častými bitkami a neskrývanou agresivitou, 

která byla zpočátku mířena proti lidem ze středních a vyšších tříd či právě 

studentským hippies34. Aby podtrhli svou dělnickou identitu, hlásili se skinheads ke 

dvěma zdánlivě neslučitelným pramenům: kultuře západoindických imigrantů a 

bílé dělnické třídě. Silný smysl pro území, drsný zevnějšek, zarputilý machismus – 

to vše byly prvky převzaté především od subkultury rude boys, mladých černých 

delikventů35. Kromě bitek trávili svůj volný čas na fotbalových tribunách či 

v hospodě u piva. Skinheads byli rozpoznatelní ustálenou subkulturní uniformou: 

krom vyholené hlavy to byly vysoké boty (preferovanou značkou byla Dr. Martens), 

džíny (především značky Levi’s, model 501), kostkovaná košile (oblíbenými 

značkami byly Ben Sherman či Fred Perry), popřípadě sportovní trika (od boxerské 

firmy Lonsdale) a šle. „Později se přidalo i tetování a někdejší americké letecké 

bundy – tzv. bombery (americká letecká bunda MA-1, údajně proto, že jsou bez 

límců, což znemožňovalo ve rvačkách přidržení za límce).“ 36. Jejich hudební vkus se 

stále orientoval na ska a reggae. 

I přes počáteční vnímání skinheadské identity především z třídního hlediska a jejich 

spojení se západoindickými imigranty a rude boys se jejich agrese postupně začala 

                                                            
32 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 11 
33 název vychází z jejich krátkých sestřihů, působících dojmem „holé hlavy“ 
34 Smolík, Subkultury mládeže, 133 
35 Hebdige, Subculture: Meaning of style, 55 
36 Smolík, Subkultury mládeže, 132 
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soustředit právě na pákistánské přistěhovalce, kteří bílým dělníkům brali práci a 

bydlení a lišili se od tradiční anglické kultury37. První vlna skinheads opadla na 

počátku 70. let, a to jak kvůli ideovým změnám jejich vzoru, kterým byli rude boys 

(jamajské gangy se začali hlásit k vlně rastafarianismu38 a začali si více uvědomovat 

svou etnickou příslušnost a uzavírat se před bílými. Rastafarianismem byl zasažen i 

celkový styl rude boys včetně hudebního stylu reggae, jehož texty začaly mít 

politický nádech a naplnily se africkou mystikou39), tak také proto, že většina 

příslušníků subkulturu kvůli vstupu do dospělého věku a rodinnému životu opustila 

a neexistovala kontinuita nastupujících generací, důležitá k dlouhodobému udržení 

existence jakékoli subkultury40. Navíc narůstající agresivita skinheads byla 

sledována státními institucemi a zlom nastal v létě 1972, kdy surově napadli 

imigranty v liverpoolské oblasti Toxteth. Následně Scotland Yard vyhlásil mohutné 

tažení proti skinům a ti tak pod policejním tlakem ustoupili do pozadí41. 

Znovu se skinheads objevují až s punkovou vlnou42  ve druhé polovině 70. let. 

„Znovuzrození“ skinheads se projevilo na hudební scéně, kdy kapely jako Sham 69, 

Cock Sparrer a Cockney Rejects začínají hrát tzv. street punk, real punk či working 

class punk. Rychle po nástupu punku totiž začalo ubývat skalních příznivců jeho 

klasické podoby a tento styl začal být „módní“ záležitostí. Fanoušci výše zmíněných 

kapel se proto chtěli od trendies43  odlišit a tak oživili téměř deset let starý kult 

skinheadství. Jednoduchá tříakordová hudba byla ovlivněna i návratem ska a vžil se 

pro ni název Oi! – nejspíš poté, co kapela Cockney rejects začala začátky svých písní 

                                                            
37 tzv „paki-bashing“ – mlácení pákinstánců. Paki byl hovorový výraz pro pákistánské imigranty. 
38 „Rastafarianismus jako politicko-náboženské hnutí se rozšířil mezi obyvateli Jamajky na počátku 
50. let. Jde původně o specificky africkou variantu křesťanství, podle níž jsou černoši převtěleným 
lidem Izraele, který bůh takto potrestal za jeho hříchy.“ (Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku 
v letech 1990 – 2000, 12) 
39 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 12 
40 Smolík, Subkultury mládeže, 133 
41 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 12 
42 V punku byly kombinovány a současně odmítány nejrůznější prvky všech hlavních poválečných 
subkultur. Punk znamenal absolutní chaos, punkeři povýšili nihilismus, sexismus, anarchii a násilí na 
základní životní principy. Jejich násilí nebylo vyhraněně orientováno, napadali se navzájem a měli 

sklony k sebepoškozování. (Sedláček: Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 13) 
43 mládež středních a vyšších tříd, která se svezla na punkové vlně, ale s původní punkovou 
subkulturou neměla nic společného a způsobila určitou intelektualizaci punku a jeho posun doleva 
(Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 13) 
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odpočítávat nikoli klasickým „one, two, three“, ale „Oi! Oi! Oi!“ 44. Spolu se 

„vzkříšením“ skinheads se ale oživily a zdůraznily také původní xenofobní tendence 

subkultury z roku 1969, které se jasně projevily spolu se skupinou Skrewdriver, 

kterou založil frontman Ian Stuart Donaldson v roce 1977. V době svého vzniku 

však skupina hrála klasický punkrock, pravicové a rasistické tendence se u ní začaly 

projevovat o něco později. V roce 1979 pak Ian Stuart Donaldson založil v East 

Endu společenství White Noise jako protiváhu k levicově zaměřeným punkerům. 

Toto pravicové společenství přilákalo pozornost neonacistické Britské Národní 

fronty (British National Front), což byla organizace zaměřená proti komunistům, 

židům, přistěhovalcům a homosexuálům45. Národní fronta měla stále větší vliv díky 

využití nepříznivé ekonomické situace a zvyšující se nezaměstnanosti v řadách 

nekvalifikované mládeže. Ráda proto využila možnosti získávat nové členy a ještě 

větší vliv pomocí spolupráce se známou hudební skupinou. Ian Stuart Donaldson se 

zapojil do činnosti Národní fronty a v roce 1981 přejmenoval organizaci White 

Noise na Blood and Honour Club (Klub krvi a cti). Blood and Honour Club se 

otevřeně hlásil k myšlenkám národního socializmu a jejich heslem bylo „White 

Power“ (Bílá síla), jak se ostatně jmenovala i rasisticky orientovaná deska 

Skrewdriveru. Ne všichni skinheadi se ale hlásili k tomuto odkazu. Většina 

streetpunkových a Oi! skupin se od rasismu distancovala a vytvořila se i koncertní 

platforma Rock against Racism (Rock proti rasismu), která byla zaměřena proti 

vzrůstajícímu vlivu Národní fronty46. Pravicově zaměření skinheads však měli 

konkurenční platformu: Rock against Communism (Rock proti komunismu), která 

zahrnovala mimo jiné již zmíněné Skrewdriver. Ve druhé polovině 80. let tedy 

dochází k nejzásadnějšímu štěpení skinheads na více proudů (především levicové a 

pravicové).  

 

 

                                                            
44 Smolík, Subkultury mládeže, 134 
45 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 14 
46 Smolík, Subkultury mládeže, 134 
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2.2.3 Skinheads za hranicemi Velké Británie:  

Kolébkou skinheads byla Velká Británie, brzy se však rozšířili i za její hranice – do 

USA, britských dominií, západní a později (po pádu komunistického režimu) také do 

východní Evropy. Silné kořeny zapustili také ve Skandinávii, v Itálii a ve Španělsku. 

V USA se skinheads začali objevovat brzy po svém nástupu v Anglii, narozdíl od 

dělnického původu anglických skinů ale ti v Americe pocházeli spíše z řad outsiderů 

a marginálních skupin47. Američtí skini „nebyli přímo ovlivněni ‚kultem roku 1969‘, 

ale spíše se konstituovali na bázi newyorského punkového směru hardcore punk, 

přičemž uniformitu anglických skinů přebírali postupně a nikdy ne zcela 

dogmaticky48“.  V Americe také vznikaly různé pravicové skinheadské skupiny, jako 

například American Front, vzniklá roku 1985 v San Franciscu. Aktivity této skupiny 

byly zaměřeny proti punkerům, komunistům, anarchistům, hippies a 

homosexuálům. Podobných skupin vznikalo více, byly však prostorově omezené. 

Jiný případ je organizace White Aryan Resistance, navazující na tradice Ku Klux 

Klanu, která se otevřeně hlásila k nacismu a rasismu, a spolupracovala i s Ianem 

Stuartem Donaldsonem49. Silná protiváha rasistických a neonacistických skinheads 

se utvořila z proudu SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice – skinheads proti 

rasovým předsudkům), který vznikl také v USA, konkrétně v New Yorku.   

V Německu se skinheads masově rozšířili začátkem 80. let a jejich vývoj probíhal 

podobně jako v Británii. Skinheadská kultura tam byla alternativou pro ty, kteří 

odmítali punk a distancovali se tak od levicových intelektuálů ze středních vrstev. 

„Přebytečnou energii, podobně jako jejich britští kolegové, vybíjeli především 

v potyčkách na fotbalových stadionech50“. Díky záběrům z fotbalových zápasů se 

tak skini stali populární mezi německou mládeží. V polovině 80. let se ale mnoho 

německých skinů přiklonilo k neonacismu. Jejich rasistické postoje tak byly ideově 

odůvodněny a k nesnášeným skupinám se přidali také židé. Tak jako v Anglii 

                                                            
47 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 16 
48 Smolík, Subkultury mládeže, 136 
49 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 17 
50 Ibid., 19 
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skinheads napadali Pákistánce, tak se v Německu zaměřovali proti přistěhovalcům 

z Turecka. Jejich extremistické útoky způsobily, že každý s vyholenou hlavou byl 

veřejností automaticky považován za přívržence nacismu51. 

Do NDR se před pádem Berlínské zdi dostávaly informace o skinheads jen pomocí 

pašovaných časopisů či nahrávek. Po roce 1989 se ve východním Německu 

skinheads rozšířili, ale apolitický proud se zde moc neujal a mnoho 

východoněmeckých skinů se přiklonilo k neonacismu. 

2.2.4 Proudy v rámci subkultury skinheads:  

Skinheads se rozdělili na několik různých proudů, které odlišuje především ideová 

orientace (v zásadě jsou skinheadské skupiny buď pravicové, levicové, nebo 

apolitické) a příklon k různým hudebním stylům. „Společnými prvky všech směrů 

zůstávají jen holá hlava a násilné jednání52“. 

Mezi apolitické skiny patří především tzv. tradicionalističtí skinheads, kteří navazují 

na původní subkulturu roku 196953. S tradicionalistickými skiny jsou často 

propojeni Oi!54 skinheads – ti jsou příznivci streetpunkových kapel konce 70. let a 

mají tak blíže k punkerům, což souvisí s jejich odporem vůči maloměšťácké 

konzumní společnosti. Tradicionalisté a Oi! skinheads jsou sice apolitičtí, to však 

nevylučuje jejich sympatie ke xenofobii – řada z nich jsou patrioti odmítající 

nacismus, ale nevylučují násilí vůči přistěhovalcům55. Tradicionalističtí skinheads 

také dodržují původní uniformitu stylu, který tvoří značky Lonsdale, Fred Perry či 

Dr. Martens. 

Skinheads zaujímající vyloženě antirasistické postoje jsou již zmínění SHARPs. 

Vznikli kolem roku 1987 v New Yorku kolem skinheada s přezdívkou Marcus56. 

„Skinheads proti rasovým předsudkům“, jak zní překlad plného názvu tohoto 

                                                            
51 Ibid., 20 
52 Smolík, Subkultury mládeže, 136 
53 ten byl charakteristický uniformitou, rvačkami, alkoholem, fotbalem a odporem k hippies 
54 „Oi!“ byl také pozdrav v londýnském cockney slangu používaný anglickými dělníky a nejnižšími 
vrstvami. Význam byl podobný jako „Hey“ 
55 Smolík, Subkultury mládeže, 136 
56 Smolík, Subkultury mládeže, 136 
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proudu, se rozšířili i do Evropy a v rámci subkultury skinheads postupně vytvořili 

početnou skupinu a jejich antirasistické akce měly být odpovědí na negativní obraz 

skinheads přijímaný společností. Od roku 1990 tvoří jednu z nejsilnějších frakcí 

subkultury. Regionální SHARPs se ale rozcházejí v otázce politické angažovanosti – 

jsou mezi nimi kluby apolitických skinheads, stejně jako stoupenci levicových 

idejí57. Dnes jsou ale SHARPs považováni Oi! skinheady a tradicionalisty za silně 

levičácké a zpolitizované58. 

Mezi skinheads se najdou také příznivci ultralevice. Koncem 70. let se v Anglii 

vytvořil proud zvaný Red skins. Jeho členy tvořili skinheads, kteří s ohledem na své 

dělnické kořeny vstoupili do komunistické, labouristické či Socialistické dělnické 

strany a přijali různé levicové ideologie. Na bázi Red skins se v roce 1993 v New 

Yorku vytvořil konzistentnější proud RASH (Red and Anarchist Skinheads – Červení 

a anarchističtí skinheads). Jeho příslušníci jsou často členy militantních 

anarchistických organizací a proto jsou někdy znepřáteleni i s apolitickými  

Oi! skinheads59. V 90. letech vzniká také frakce ARA (Anti-Racist Action skinheads – 

protirasistická akce skinheadů). Jak RASH tak ARA jsou však málo početné 

proudy60. 

Obecně se ale spíše vžila představa skinheada jako stoupence pravice (či rovnou 

ultrapravice), i když dnes je v celosvětovém rámci zřejmě významnější Oi! 

skinheadský směr. Neonacističtí skinheads se označují jako Nazi skinheads nebo NS 

skinheads (NS ale může znamenat příklon k nacionalismu obecně, nemusí jít pouze 

o národní socialismus hitlerovského typu). Podle odkazu hesla „White power“ (Bílá 

síla) jsou pojmenováni bílí rasističtí skinheads neboli WP skinheads. Stejně se 

označuje také hudební styl rasistických skinheads – White Power Music, který ze 

začátku vycházel z Oi! stylu. Od poloviny 90. let ale začal přebírat spíše metalové a 

jiné tvrdé rockové prvky. Výraz WP skinheads bývá často používán synonymně s NS 

skinheads, případně i fascho skinheads. Příklon k pravici obecně je vyjadřován také 

                                                            
57 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 18 
58 Smolík, Subkultury mládeže, 137 
59 Ibid., 137 
60 Klimšová, Subkultúra skinheads, 32 
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spojením RAC skinheads (podle koncertové platformy Rock Against Communism). 

Odpůrci rasismu nazývají rasistické a nacistické skiny též boneheads61 („tupci“).  

2.2.5 Skinheads v České Republice:  

Před revolucí roku 1989 bylo v tehdejší ČSSR možné potkat ojedinělé skinheady i 

punkery, jednalo se ale spíše o lidi, kteří styl těchto subkultur pouze „okoukali“ ze 

zahraničních médií a neměli tak potřebnou ideovou základnu – pouze provokovali 

svým vzhledem. Ve druhé polovině 80. let byl v našich zemích rasistický a 

nacionalistický prvek částečně spojen s punkem. Z tohoto stylu také vzešla řada 

průkopnických českých skinheads, které zlákala možnost realizovat a odůvodnit si 

násilí vůči Romům a zahraničním studentům či dělníkům a současně vyjádřit 

antirežimní postoje62. Po pádu komunistického režimu a otevření hranic v roce 

1989 už mohly do Československa svobodně pronikat ideje zahraničních subkultur. 

V roce 1988 založili v Praze Daniel Landa a David Matásek skupinu Orlík, pomocí 

které vytvořili „důležitý základ pro počáteční ideové a hudební vybavení subkultury 

skinheads. Její masivní rozvoj nastal po roce 1989. Již na jaře 1990 se konstituovaly 

na mnoha místech republiky první skinheadské party63“. Orlík předváděl českému 

publiku klasický Oi! styl jak hudbou, tak módou. Přestože skupina odmítala později 

velmi rozšířenou fašistickou a neonacistickou odnož subkultury skinheads, 

prostřednictvím svých písní64 šířila xenofobní a nacionalistickou náladu65. 

Počáteční symbióza mezi punkery částečně zmizela, protože spolu s vyšším 

                                                            
61 Smolík, Subkultury mládeže, 137 
62 Ibid., 145 
63  Smolík, Subkultury mládeže, 145 
64 Úryvky z textů Orlíku: Píseň Čech – „Jsi Čech Čech Čech tak si toho važ! Jsi Čech Čech Čech a 
narovnat se snaž! Jsi Čech Čech Čech a čechům dělej čest! Přelez, přeskoč, ale nepodlez!“, píseň Bílá 
liga – „Co to bylo za ránu? Kdo nám to sem z palmy spad? Černý voči, černý tělo, to neni můj 
kamarád! Bílá liga, bílá síla, bíla liga, bílá síla, bílá liga je bílá, bílá“. 
(http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/orlik/cech-14184) a (http://www.karaoketexty.cz/texty-
pisni/orlik/bila-liga-32013), (accessed 9. 2. 2012) 

65 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 23 

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/orlik/cech-14184
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/orlik/bila-liga-32013
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/orlik/bila-liga-32013
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přínosem informací ze Západu se směry obou subkultur více vyjasnily a mnoho 

punkerů se tak přiklonilo k anarchismu a ultralevicovým směrům66. 

Také u nás se postupně skinheads roztříštili na několik ideových proudů, které se 

dají rozdělit (ostatně jako i jinde ve světě) na ultrapravici, nacionalisty/apolitické 

skinheads a levici67. Ultrapravice a rasističtí skinheads mají v Česku poměrně 

mnoho přívrženců. Velmi rychle navázali mezinárodní kontakty a začali výrazněji 

přebírat nacistickou ideologii. Za „duchovní otce“ nepovažovali Rude boys, ale Iana 

Stuarta Donaldsona. Mezi pravicovými skiny jsou oblíbené náměty vycházející 

z dávných dob, hlavně árijských kmenů, kult Vikingů, Keltů a středověkých 

křížových výprav68. V 90. letech se v ČR zformovaly extrémně pravicová agresivní 

organizace Bohemia Hammer Skins69 a neonacistické uskupení Blood and Honour 

Division Bohemia70. 

Vyloženě českou specialitou jsou tzv. Kališníci, kteří vznikli na přelomu 80/90. let 

radikalizací skupiny kolem kapely Orlík a to především díky jejich vlasteneckým 

textům. Jde o nacionalistickou frakci odmítající přistěhovalectví, ale také 

neonacismus a komunismus. „Kališníci se upínají k historii svého národa a už tolik 

nelpějí na historii hnutí skinheads a jeho kořeny mezi Jamajčany a Brity. Respektují 

naše slavné předky ať už z dob husitství, ale i odbojáře a vojáky z obou světových 

válek i odbojáře proti komunismu71“. Členové kališníků jsou většinou apolitičtí, 

důležité je pro ně především vlastenectví, které pokládají za „hodnotu, co 

přetrvává72“ . V 90. letech se mnoho Kališníků odklonilo buď k Oi! směru (ti, 

kterým vadilo, že jako členové Kališníků jsou považováni za rasisty), nebo 

                                                            
66 Smolík, Subkultury mládeže, 146 
67 Ibid., 144 
68 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 25 
69 jako odnož mezinárodního uskupení Hammer Skins, které vzniklo v Americe kolem roku 1986 a 
jehož ideologii tvoří „směs nacionálního socialismu, rasismu a patriotismu s důrazem na tezi o 
světovém žido-zednářském spiknutí“ (Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 
2000, 37) 
70 navazující na organizaci Iana Stuarta Donaldsona z počátku 80. let   
71 http://skinhead.name/kultura/kalisnici/ (accessed 11. 2. 2012) 
72 Ibid. 

http://skinhead.name/kultura/kalisnici/
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k WP skinheads (ti, u kterých převážila „láska k rase nad láskou k vlasti73“). Kališníci 

se organizovali ve sdružení Vlastenecká liga, koncem 90. let však ze skinheadské 

scény odstoupili74. Část skinheads se v Česku stále hlásí k odkazu „šedesátého 

devátého“ – tedy k tradicionalistům. Tradicionalisté také zůstali u původních 

hudebních směrů z počátků subkultury, jako je reggae či ska. Skinheads druhé vlny 

ze 70. let spojené se streetpunkem se také hlásí k původním myšlenkám 

subkultury. Jde především o Oi! skinheads, kteří jsou reprezentováni kapelami jako 

Operace Artaban, Protest, Pilsner Oiquell, Way to Victory nebo The Riot75. 

Levicový proud v ČR prakticky neexistuje, jednotlivci vyznávající tento směr 

pravděpodobně splynuli s anarchisty76. Mnoho příznivců levice se najde i mezi 

SHARPs, tento proud ve své původní podobě se ale svými postoji blíží spíše 

k tradičním apolitickým skinheads. Tomáš Novotný ve své práci týkající se situace 

pražských SHARP skinheadů uvádí, že dnes můžeme v Praze potkat jak některé 

apolitické SHARPs, tak i ty, kteří „odmítají apolitický přístup k životu“77. 

V současné době uvádí ministerstvo vnitra počet skinheads v České Republice 5000 

osob. Subkultura ale není totéž, co byla před deseti lety. Je méně rozšířená, ale na 

její bázi se konstituovaly různé ideové a organizační formy působení ultrapravice, 

které vzbuzují obavy. Jejich aktivisté se ke skinheadství už často nehlásí a nemusí 

tak ani vypadat. Přesto ale v ČR i nadále existují příznivci „kultu“ skinheadství 

ze zlatého roku 196978.  

 

2.3 Mediální obraz skinheads 

Jak v práci Petra Sedláčka, tak v knize Josefa Smolíka lze najít zmínky o převážně 

negativním vyjadřování médií o subkultuře skinheads. Sedláček uvádí, že k zásadní 

                                                            
73 http://skinhead.name/kultura/kalisnici/ (accessed 11. 2. 2012) 
74 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 31 
75 Smolík, Subkultury mládeže, 147 
76 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 26 
77 Novotný, S.H.A.R.P. – skinheadi proti rasovým předsudkům, 59 
78 Smolík, Subkultury mládeže, 149 

http://skinhead.name/kultura/kalisnici/
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změně mediálního obrazu českých skinheads došlo v roce 1993, kdy se po 

zvýšeném počtu útoků „holých lebek“ na Romy začala média o této subkultuře 

zmiňovat jako o společensky nebezpečném fenoménu. „Od této chvíle byli 

skinheadi v tisku v naprosté většině případů definováni jako rasisté, extrémní 

nacionalisté a neonacisté. Tomuto označení neušli ani umírnění kališničtí skinheadi, 

kteří jediní ve své době představovali významnou protiváhu fašizujícím tendencím 

v hnutí“ 79. Smolík na toto téma poukazuje pouze stručně – tvrdí, že média „…se 

často při popisu spokojí s jednoduchou, ale ne zcela jednoznačnou rovnicí: skinhead 

= neonacista (fašista)80“. Ani u zahraničních médií tomu není jinak. V knize Spirit Of 

‘69 („Duch šedesátého devátého“) napsané Georgem Marshallem je hned na úvod 

citován článek z magazínu People z roku 1986: „Strach ze sobotní noci uchvacuje 

evropská města – i ta, která leží za Železnou oponou – každý týden. Je to noc kdy 

smečky ultrarasistických a ultrafašistických skinheadů vyrážejí do ulic, připraveni 

kopat, mlátit, bodat a střílet děti, rodiny a penzisty.“ Následuje autorova reakce: 

„Nikdo netvrdí, že skinheadi jsou svatoušci - výtržnost by mohla být naším druhým 

jménem. Ale neustále vyobrazování skinů jako nic než nemyslících násilníků nikomu 

laskavost neudělá.“81 

Abych měla alespoň orientační podklad pro zjištění mediálního obrazu českých 

skinheads v současnosti, provedla jsem stručnou rešerši novinových článků 

týkajících se subkultury skinheads. Články jsem sbírala přes databázi Anopress IT 

přístupnou z Národní knihovny v Praze. Články byly vygenerovány přes klíčové 

slovo „skinhead“, byly napsány během posledních 12 měsíců (rešerši jsem 

prováděla 29. 3. 2012) a pocházely z celostátních deníků Aha!, Mladá fronta, Blesk, 

Lidové noviny, Právo, Metro, Hospodářské noviny, Sport a Haló noviny. Článků bylo 

celkem 52. Ve většině článků (celkem ve 32 z 52) se objevovaly negativní konotace 

v souvislosti se skinheady. Jako negativní jsem považovala spojení skinheads 

s rasismem, pravicovým extremismem či neonacismem. Například článek z Mladé 

fronty Dnes z 9. 7. 2011 přímo spojuje skinheads s rasismem, pravicovým 

                                                            
79 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 142 
80 Smolík, Subkultury mládeže, 149 
81 Marshall, Spirit of 69, 4 (překlad autora) 
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extremismem a násilím páchaným na Romech: „Ve Svitavách se 23. července opět 

uskuteční akce extremistů na podporu uvězněného skinheada Vlastimila Pechance. 

…Pechance v roce 2003 soud za rasově motivovanou vraždu poslal na 17 let do 

vězení. …na diskotéce ve Svitavách dvakrát bodl nožem do břicha místního 

Roma“82. Článek s podobnou tematikou uvádí deník Právo ze dne 12. 12. 2011: 

„Sedm obviněných, to je účet za srpnovou krvavou řež mezi radikály a Romy 

v Nýrsku na Klatovsku. Dvojice opilých skinheadů tam s baseballovými pálkami 

zaútočila na rodinu Červeňákových“83.  Deník Blesk zase spojuje subkulturu 

skinheads s neonacismem – článek „Swayzeho neteř si vzala nácka!“ obsahuje 

tento popis: „Vztyčená pravačka, vytetovaný ostnatý drát na krku, na čele nápis 

Nacist (v překladu Nacista) a hákový kříž pod okem…tak vypadá Joshua Steever – 

skinhead, jemuž Danielle letos v srpnu řekla ano“84. 

Méně článků (15) vykazovalo neutrální postoj ke skinheads. Jako neutrální jsem 

vymezila takové články, které se nevyjadřují v souvislosti se skinheads primárně 

negativně a neobjevuje se v nich ani pozitivní pohled na subkulturu (viz níže). 

Třeba článek z deníku Aha! „Z Damona je skin“, který vyšel 22. 7. 2011: „Herec 

Matt Damon až dosud patřil v Hollywoodu k nejméně odvážným, co se vizáže týče. 

Proto jeho nová image skinheada doslova šokovala. Vlasy však Damon neshodil 

z rozmaru, ale kvůli roli ve sci-fi filmu Elysium, který v těchto dnech natáčí 

v kanadském Vancouveru“85, nebo recenze na knihu „Kmeny“ v Hospodářských 

novinách, která vyšla koncem minulého roku: „Poslední kapitola…sleduje 

subkultury na přelomu tisíciletí, které přestávají sdílet společnou historii a idoly. 

Křest knihy v pražském klubu Meetfactory tuto skrumáž zachytil na jednom místě. 

                                                            
82 ČTK, Do Svitav zase zamíří extremisté, Mladá fronta Dnes, Hradecký kraj, 9. 7. 2011 (přístup 
z Anopress IT) 
83 Patrik Biskup, Za krvavou řež radikálů s Romy sedm obvinění, Právo, celostátní, 12. 12. 2011 
(přístup z Anopress IT) 
84 INT, vk, Swayzeho (†57) neteř si vzala nácka!, Blesk, celostátní, 11. 11. 2011 (přístup z Anopress 
IT) 
85 (autor neiveden), Z Damona je skin, Aha!, celostátní, 22. 7. 2011 (přístup z Anopress IT) 
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Kulturisti vedle hipsterů a skinheadů působili jako koncentrovaný vzorek 

společnosti, který se běžně rozpouští v šedé mase“86. 

Mezi články, které o skinheads hovoří spíše v pozitivním smyslu, jsem zařadila ty, 

které skinheads nespojují s rasismem nebo pravicovým extremismem, popřípadě 

rozlišují mezi různými proudy této subkultury a vyskytuje se v nich minimum 

stereotypů týkajících se skinheads. Mladá fronta Dnes píše o napadení černošské 

zpěvačky Tonyi Graves: „Na černošskou zpěvačku skupiny Monkey Business Tonyu 

Graves zaútočili v sobotu v restauraci ve Vimperku dva neonacisté ze 

Strakonicka…Muži ve věku 25 a 34 let v minulosti byli trestáni za propagaci 

nacismu. V samotném centru Strakonic například v loňském a předloňském roce 

několikrát hajlovali, vykřikovali rasistická hesla a prali se s antifašisty. ‚Patří 

k nejznámějším a nejvýraznějším pravičákům ve Strakonicích. Když se opijí, tak 

hajlují, často se perou a napadají lidi. Policisté už je vyšetřovali i třeba kvůli 

nacistickým tetováním, jeden z nich má vytetované hákové kříže,‘ popsal MF DNES 

anonymně antifašistický skinhead a člen SHARP skinheads ze Strakonic.“87 Dalším 

spíše pozitivním článkem je opět upoutávka na knihu „Kmeny“, také v Mladé 

frontě Dnes: „Vypadají drsně, jsou samé tetování, oholené hlavy, hrůzu nahánějící 

make-up…některé z nich byste nechtěli potkat v noci na opuštěné ulici. Ale nejsou 

to výtržníci, neholdují násilí, jen nechtějí být stejní jako všichni ostatní – sousedé ve 

velkých městech, lidé ‚bez identity‘…‘Děláš věci, které máš rád, a neděláš to sám. 

Máš partu a to je na tom to dobrý,‘ vystihuje v knize, která vznikla v rámci projektu 

BU2R, život subkultur skinhead Buqičák.“88 

Z rešerše tedy vyšlo najevo, že většina článků celostátních deníků sebraných za 

poslední rok píše o subkultuře skinheads v negativním smyslu, a to v souvislosti s 

rasismem, pravicovým extremismem, násilím a neonacismem. Tato rešerše však 

slouží pouze jako orientační podklad, určitý doplněk k mé práci. K důkladnému 

                                                            
86 Helena Kardová, Od graffiti po ska: Kmeny stopují Apače českých měst, Hospodářské noviny, 
celostátní, 29. 12. 2011 (přístup z Anopress IT) 
87 Václav Janouš, Lucie Kándlová, Graves napadly „známé firmy“, dva neonacisté ze Strakonicka, 
Mladá fronta, Jižní Čechy, 03. 12. 2011 (přístup z Anopres IT) 
88 Red, Tohle jsem já, Mladá fronta Dnes, celostátní, 10. 12. 2011 (přístup z Anopres IT) 
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rozboru mediálního obrazu skinheads by bylo třeba provést obsahovou mediální 

analýzu, rozsah mé práce ovšem tuto metodu nedovoluje – jak z hlediska 

časového, tak z hlediska délky bakalářské práce.    

 

 

3. METODOLOGIE  

Cílem mého výzkumu bude zjistit názor příslušníků apolitického, Oi! či 

tradicionalistického proudu subkultury skinheads na to, jak vnímají svůj mediální 

obraz a jejich reflexi. Apolitické proudy této subkultury (mezi které patří Oi! a 

tradicionalisté) jsem vybrala záměrně proto, že mají nejblíže k původnímu odkazu 

subkultury, jsou poměrně rozšířené a nevykazují žádné z extremních politických 

postojů (jak pravicových, tak levicových). Názory členů politicky zaměřených 

proudů subkultury by mohly pohled na věc jednostranně zkreslovat. Přestože byl 

proud SHARP ve své původní podobě také apolitický a vymezoval se pouze proti 

rozšiřujícím se fašistickým a rasistickým tendencím v subkultuře skinheads, 

v dnešní době se v rámci tohoto proudu rozmohly levicové postoje. V původní 

apolitické podobě se proud SHARP v České republice už téměř nevyskytuje, proto 

jsem do vzorku informátorů příslušníky tohoto proudu nevybírala. 

Výzkumné otázky, na které se ve své práci budu snažit najít odpověď, jsou tyto: 

jaká média skinheads sledují? Jak vnímají svůj mediální obraz? Jak vnímají práci 

novinářů? Protože mě bude zajímat názor určité skupiny lidí na určitý jev, tedy 

budu se snažit porozumět dané problematice, jako výzkumnou strategii mé práce 

jsem zvolila kvalitativní metodu. Ve svém výzkumu nebudu ověřovat již zavedené 

teorie a hypotézy, proto by pro dosažení cíle výzkumu byla kvantitativní metoda 

nevhodná. „Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální 

reality89“. Kvalitativní metodu jsem zvolila také proto, že techniky sběru dat i 

metoda samotná jsou málo standardizované, což je ideální pro zkoumání náhledu 

                                                            
89 Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost, 285 
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menší skupiny lidí na určitou problematiku a více osobní charakter jednání 

s dotazovanými, který umožňuje hlubší vhled do chodu i názorů skupiny a zajišťuje 

také větší flexibilitu v průběhu výzkumu. 

Při výzkumu mě budou zajímat subjektivní názory členů subkultury skinheads, 

proto pro sběr těchto dat využiji polostrukturované rozhovory. Polostrukturované 

dotazování „se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností 

celého procesu získávání informací90“ a tvoří určitou střední cestu mezi 

strukturovaným dotazníkem s uzavřenými otázkami, který je pro kvalitativní 

výzkum nevhodný, a nestrukturovanými rozhovory, které mají podobu volného 

vyprávění dotazovaného. V polostrukturovaném rozhovoru vytvořím určitý rámec 

témat a otázek, které mě budou zajímat, ale jejich pořadí nebude striktně dáno a 

bude se odvíjet od průběhu rozhovoru a předchozích odpovědí respondenta. Tento 

postup umožňuje pružnost a možnou modifikaci otázek v průběhu rozhovoru. Před 

začátkem samotného rozhovoru dotazovaného ujistím, že rozhovor bude 

anonymní a zajistím si souhlas se záznamem. Během rozhovoru je pro výzkumníka 

důležitý „neutrální postoj k obsahu sdělovaných dat. Sbíráme data, ale 

neposuzujeme osobu91“. 

V kvalitativním výzkumu není vzorek náhodný - musí totiž reprezentovat „populaci 

problému, populaci jeho relevantních dimenzí92“. Při sběru dat v kvalitativním 

výzkumu se uplatňuje teoreticky zaměřený výběr, což znamená, že sběr dat je 

ukončen až po dosažení tzv. teoretické saturace – tedy když další sebraná data již 

nepřinášejí žádné nové informace. Výběr vzorku je tedy účelový a jako metodu 

získání dalších informátorů ve svém výzkumu zvolím metodu „sněhové koule“ 

(snowball technique) – vyberu si tedy pár informátorů, ke kterým mám přístup a 

od nich následně získám kontakty na další informátory. Tuto metodu jsem zvolila 

z hlediska tématu mého výzkumu – tedy zkoumání názorů členů určité subkultury, 

která je rozptýlená. Jako kritérium výběru vzorku bude sloužit především názorový 

                                                            
90 Hendl, Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, 164 
91 Hendl, Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, 172 
92 Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost, 304 
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postoj, tedy příslušnost informátorů k apolitickému (Oi! či tradicionalistickému) 

proudu subkultury skinheads. 

Při kvalitativním výzkumu se „s organizováním dat a jejich analýzou začíná většinou 

již ve fázi sběru dat. V tom se liší kvalitativní postup od běžné strategie 

kvantitativního výzkumu93“. Data se tak redukují již při procesu analýzy – nejedná 

se tedy o oddělené operace. Prvním krokem analýzy dat je doslovný přepis neboli 

transkripce mluveného záznamu. U přepisu je důležité co nejkonkrétnější 

převedení do psané formy – tedy včetně nonverbálních projevů, přeřeků a 

specifického stylu, jakým se informátor vyjadřuje. Po dokončení transkripce 

uplatním metodu segmentace – přepsaná data si rozdělím na jednotky analýzy 

(segmenty), které musí mít z hlediska cíle výzkumu nějaký význam. Takovou 

přirozenou jednotkou je odpověď informátora na otázku. V takto rozdělených 

datech se poté budu snažit odhalit jednotlivá témata, pravidelnosti a vztahy 

pomocí kódování: „Kód je symbol přiřazený k úseku dat tak, že ho klasifikuje nebo 

kategorizuje. Kódy mají mít relevanci k výzkumným otázkám, konceptům a 

tématům94“. Jinými slovy si budu v textech všímat jednotlivých jevů týkajících se 

aktérů výzkumu, které pak označím svými vlastními abstraktními kódy (ty mají 

podobu slov či zkratek) tak, abych pomocí nich byla schopna ve změti kvalitativních 

dat najít konkrétní vztahy. Už od počátku sběru dat a také během analýzy dat si 

budu vést poznámky, které mi pomohou propojit několik částí dat – důležité jsou 

poznámky o kódech a jejich vztazích.  

Kvalitativní výzkum obecně se vyznačuje vysokou validitou (validita je jiný název 

pro pravdivost – tedy míru, ve které vysvětlení přesně reprezentuje sociální jevy, o 

kterých mluví95) díky slabé standardizaci výzkumu a hlubšímu vhledu výzkumníka 

do zkoumaného problému. Aby byl kvalitativní výzkum opravdu kvalitní, záleží 

především na výzkumníkovi. Během rozhovorů nesmím informátorům vnucovat 

svůj názor a musím se snažit, aby byli co nejméně ovlivněni i okolním prostředím. 

                                                            
93 Hendl, Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, 223 
94 Ibid., 228 
95 Silverman, Ako robiť kvalitatívny výskum, 188 
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Jde o to, aby byl zachycen subjektivní pohled dotazovaného na danou 

problematiku. Vysokou validitu zaručuje důvěryhodnost, přenositelnost, 

hodnověrnost a potvrditelnost výzkumu96. Na druhou stranu slabá standardizace 

kvalitativního výzkumu způsobuje jeho nízkou reliabilitu – což znamená možnost, 

že pokud by se výzkum zopakoval, jeho závěry by zůstaly stejné. 

Při výzkumu je nutné nejprve od informátorů získat poučený (informovaný) 

souhlas (vzor informovaného souhlasu, který jsem informátorům předkládala, je 

součástí příloh). Účastník studie musí být obeznámen o okolnostech a průběhu 

výzkumu a musí s ním souhlasit, teprve potom je možné zahrnout informátora do 

studie. Musím také účastníka ujistit, že nahrávky rozhovorů nebudou zneužity pro 

jiný účel než účel výzkumu. Dalším důležitým aspektem etické otázky výzkumu je 

anonymita dotazovaných – je potřeba respektovat jejich soukromí a neuvádět 

žádné údaje, pomocí kterých by se dotazovaná osoba dala dohledat. 

 

 

4. ANALYTICKÁ ČÁST 

Praktickou část mé práce tvoří rozhovory s apolitickými skinheads, které jsem 

nahrávala na mobilní telefon a MP3 (v případě selhání jednoho z přístrojů). Základ 

rozhovoru tvoří čtrnáct otázek (jsou součástí příloh) týkajících se pohledu 

skinheads na subkulturu, jejich příslušnosti k subkultuře, reflexe jejich mediálního 

obrazu a názoru na způsob, jakým média o subkultuře informují. Během rozhovoru 

jsem kladla také některé doplňující otázky v případech, kdy se informátor 

vyjadřoval k tématu příliš stručně, nevyjadřoval se přímo k otázce, nebo když jsem 

měla potřebu si některé věci ujasnit. Volbu místa, kde se rozhovor odehraje, jsem 

nechávala na samotných informátorech, a to z hlediska jejich časových možností a 

pohodlí – jedinou podmínkou byl co nejmenší ruch, a to kvůli nahrávání. Konečný 

počet informátorů je deset. Rozhovory jsem přestala sbírat, jakmile se data v nich 

                                                            
96 Hendl, Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace, 338. Quoted in Lincoln a Guba, 
1985 
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obsažená začala opakovat a analýza již nepřinášela žádné nové informace. Nahrané 

rozhovory jsem doslovně přepsala, při transkripci jsem zohledňovala způsob mluvy 

informátora (výslovnost, akcent) a některé neverbální projevy jsem zaznamenala 

pomocí symbolů běžně používaných v přepisech97. 

Přepsané rozhovory jsem okódovala pomocí otevřených, axiálních a selektivních 

kódů98.  Jednotlivé kódy jsem pro lepší orientaci sepsala do kódovací knihy, která je 

součástí příloh. Jednotkou analýzy pro otevřené kódy byly jednotlivé odpovědi 

skinheads – tyto kódy tedy představují šestnáct tematických celků, kterými se 

budu zabývat v analýze (jako příklad můžu uvést téma „důvod vstupu do 

subkultury“, „charakteristika skinheadství“, „skinheads v médiích“ či „názor na 

mediální obraz“). Axiální kódy označují jednotlivé pojmy obsažené v tématech (v 

tématu „charakteristika skinheadství“ se jedná například o hodnoty skinheads, 

hudbu či módu). Konečně selektivní kódy označují konkrétní příklady z transkriptu 

ilustrující axiální kódy (pod kód móda spadají konkrétní typy oblečení či módní 

značky). Mezi takto rozepsanými kódy jsem potom hledala určité souvislosti, 

podobu či protiklady a postupně konstruovala odpovědi na výzkumné otázky.  

V dalších kapitolách se již budu zabývat stěžejní částí mé práce, a to zpracováním 

získaných dat, jejich propojením s teorií a vyvozením závěrů z analýzy. 

 

 

4.1 Pohled dnešních skinheads na subkulturu 

Než přejdu k reflexi skinheads týkající se jejich mediálního obrazu, uvedla bych 

kapitolu o pohledu dnešních skinheads na tuto subkulturu. Zajímalo mě, co pro 

samotné skinheads jejich subkultura znamená, jaké aspekty této subkultury je 

oslovily natolik, že se rozhodli stát se její součástí a se kterým proudem této 

subkultury se nejvíce ztotožňují. Jde o určité uvedení do subkultury dnešních 

                                                            
97 Silverman, Ako robiť kvalitatívny výskum, 310 - 311 
98 Hendl, Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace, 247 - 248  
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skinheads, toho, jak ji vnímají, jak se k ní vlastně dostali a co považují v jejím rámci 

za důležité. 

4.1.1 Příslušnost k subkultuře skinheads: 

Do České republiky pronikaly myšlenky subkultury skinheads už před revolucí, 

avšak většinou spíše útržkovitě a šířily se jen z doslechu. V plné síle dorazily spolu 

s punkem po revoluci roku 1989 a pádu komunistického režimu. Později spolu 

s větší informovaností o obou subkulturách se od sebe čeští punks a skinheads 

ideově oddělili a z punku se tak jako v Anglii a jinde i u nás postupně stala spíše 

módní záležitost. Proto se také někteří mladí lidé, které zpočátku nadchl punk svou 

rebelií, ale postupně je přestal naplňovat po ideové stránce, přiklonili ke skinheads. 

Tento přechod usnadňovala také blízkost hudebních stylů punkrock a streetpunk 

neboli Oi! punk. Většina informátorů uvedla, že v pubertálním věku je zajímal punk 

– jak jeho hudební stránka, tak bezprostřednost punkového stylu. S hlubším 

zájmem o punkrock se dostali i k Oi! kapelám a se skinheady se setkávali také na 

mnoha koncertech a festivalech (například na českém Antifestu). Kromě hudby je 

oslovila také skinheadská móda, která byla oproti té punkové více uhlazená a 

uniformní: „Líbil se mě daleko víc ten elegantní styl toho oblíkání, ne prostě tak že 

na tebe každej kouká jako na válející se špínu někde v příkopě99“. 

S uniformitou vzezření skinheads (nejtypičtějšími atributy skinheadské image jsou 

kšandy, těžké boty, značky jako Levi’s, Dr. Martens, Ben Sherman a Fred Perry a 

samozřejmě holá hlava či velmi krátký sestřih) šla ruku v ruce také zásadovost a 

přímost této subkultury, která podle mnohých punku chyběla: „Zatímco punk ty 

problémy obcházel, protože se jich bál, tak ten skinhead šel a řešil je. Takže se mi 

líbila ta přímost, to nepózování a takový to že nejseš zbabělej100“. Dalšími ze 

subkulturních aspektů, které skinheads vyzdvihují, jsou hodnoty jako přátelství, 

hrdost a pevnost v názorech. Důležitá je také určitá uzavřenost skinheads jako 

                                                            
99 Muž, 27 let, 25. 4. 2012 
100 Muž, 37 let, 17. 4. 2012 
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skupiny a pocit sounáležitosti mezi jednotlivými skiny: „vědomí, že hodně lidí sdílí 

tvoje hodnoty, že je to takový bratrství v podstatě101“. 

Tak jako jiné subkultury také skinheads vznikli v souvislosti s určitým vymezením se 

vůči stávající společnosti. Koncem 60. let a poté ve druhé vlně v letech 70. to byla 

společnost anglická a problémy s nezaměstnaností a přistěhovalectvím, u nás to 

bylo především porevoluční společenské klima začátkem 90. let, které se 

vyznačovalo mimo jiné nárůstem kriminality ze strany romské menšiny102. Na tyto 

problémy upozorňovala v devadesátých letech i kapela Orlík (viz kapitola 

„Skinheads v České republice“, str. 15), která zásadně ovlivnila tehdy začínající 

subkulturu. Toto vymezení se vůči většinové společnosti označují skinheads103 jako 

rebelii či revoltu. Revoltujícím přístupem se vyznačovala také punková subkultura. 

Skinheadská rebelie je však oproti té punkové tvrdší a ráznější: „u nás v těch 

devadesátejch letech bylo takový to vymezení se vůči těm konvencím a to všecko 

rešit tak trošku jako těžkýma botama, takovej ten těžkopádnej radikální přístup104“. 

Rebelský postoj vydržel skinheads dodnes a je podporován také jejich vzhledem, 

který provokuje společnost již od počátků subkultury. Tento fakt je umocňován 

také ze strany médií, která stále spojují holou hlavu skinů s rasismem a pravicovým 

extremismem, což paradoxně zajišťuje přežití této subkultury a její nerozplynutí se 

v mainstreamu, jak se to z velké části stalo s již zmíněným punkem (o této věci se 

podrobněji zmíním později v kapitole „Vymezení se vůči medálnímu obrazu“, str. 

46).   

4.1.2 Příslušnost ke konkrétnímu proudu subkultury: 

Ve své práci se zaměřuji na apolitické, tradicionalistické a Oi skinheady. Tyto 

proudy spolu souvisí z hlediska odkazu na historii skinheads a zohlednění jejich 

vývoje, který byl poznamenán vlivem přistěhovaleckých (především Jamajských) 

subkultur. Všechny také odsuzují fašizující a rasistické tendence pravicových 

                                                            
101 Muž, 25 let, 5. 4. 2012 
102 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 24 
103 Myšleno jako skupina informátorů, kteří se účastnili výzkumu, ne populace skinheads obecně 
(pozn. autora)  
104 Muž, 32 let, 20. 5. 2012 
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proudů subkultury (jako jsou White Power skinheads nebo Nazi skins), které začaly 

vznikat kolem 80. let a nemají s původními myšlenkami skinheads a jejich historií 

nic společného. Tradicionalističtí skinheads mají k tomuto původnímu odkazu 

nejblíže, s čímž souvisí také jejich hudební vkus sestávající z původních 

skinheadských hudebních stylů, jako bylo reggae či ska. Jako tradicionalisty lze 

ovšem také označit ty skinheads, kteří uznávají kořeny subkultury, tedy její vývoj 

počínaje rokem 1969. S druhou vlnou subkultury, která se objevila spolu 

s nástupem punku ve druhé polovině sedmdesátých let, vznikl také Oi! proud 

související se streetpunkovou neboli Oi! muzikou (viz kapitola „Proudy v rámci 

subkultury skinheads“, str. 13). Oba tyto proudy pak lze označit za apolitické, tedy 

nezpolitizované (čímž se liší od čistě pravicově zaměřených rasistických proudů 

nebo levicových skinheads). Pojem apolitický byl však samotnými skinheads105 

vnímán ze dvou pohledů: za prvé bylo slovo apolitický vnímáno jako označení pro 

absolutní nezájem o politiku, tedy absenci jakéhokoli politického názoru – „je 

spousta skinheadů, kteří se označujou za apolitický, ale v duši jsou prostě třeba 

skrytí pravičáci…nikdo není apolitik v tom slova smyslu že by politika opravdu šla 

mimo ně106“.  „U skinheads se nedá vlastně říct jako že někdo je apolitickej to snad 

ani nejde. Každej má ňákej politickej názor. A skinheadi se vymezujou proti ňáké 

společnosti a to už je taky politika že jo107“. Druhý pohled nevylučuje osobní 

politický názor, ale zásadní význam slova apolitický vidí v tom, že tento osobní 

politický názor by neměl být zatahován mezi ostatní skinheads, dáván na vědomí a 

brán jako politický názor celé skupiny. „Tak jako každej má asi ňákou politiku. 

Apolitickej jsem v tom že to neřešim s lidma ze scény…ale (patřím mezi) ty Oi! 

skinheads no. Pro mě je prostě ta muzika jako na prvních příčkách toho co k tomu 

patří108“. Podle Akademického slovníku cizích slov, slovo apolitický znamená 

nepolitický, pasivní, lhostejný k politickému dění či k politické činnosti109 a podle 

                                                            
105 Myšleno jako skupina informátorů, kteří se účastnili výzkumu, ne populace skinheads obecně 
(pozn. autora) 
106 Žena, 21 let, 12. 4. 2012 
107 Muž, 32 let, 20. 5. 2012 
108 Muž, 28 let, 23. 5. 2012 
109 Petráčková, Kraus a autorský kolektiv, Akademický slovník cizích slov, 64 
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Slovníku cizích slov je jeho význam nepolitický, lhostejný k politice, stranící se 

politického dění110. Význam slova apolitický popsaný ve slovnících tedy souhlasí 

spíše s prvním pohledem informátorů na tento pojem, avšak v souvislosti se 

subkulturou skinheads jako takovou jde o emický termín, jakým se označují sami 

skinheads, ve významu neprezentovat politické názory jako součást subkultury, 

jako to dělají například levicoví RASH skinheads či pravicové odnože jako je Blood 

and Honour. 

Většina informátorů se ztotožnila s Oi! proudem, pro který je charakteristický 

zejména již zmíněný hudební styl. Co se týče vymezení se vůči jiným proudům 

subkultury, několik z nich potvrdilo zpolitizování proudu SHARP. V průběhu 90. let 

20. století působily po České Republice nepočetné skupiny SHARP skinheadů, které 

se odkazovaly na původní antifašisticky-tradicionalistický apolitický postoj tohoto 

proudu. V Praze to byla především skupina Bulldog Boot Boys111. Postupně se ale 

s příchodem nových mladých skinů začal proud SHARP u nás orientovat spíše 

k levici. Levicoví skinheads (bez ohledu na proud) prý tvoří v Praze skupinku asi 15 

– 20 mladých lidí. „To nejsou skinheadi, jaký skinheadi maj bejt nebo jaký sou,112“ 

vyjadřuje se na jejich adresu jeden z informátorů. Podle starších skinheads113 jde 

spíše o jakousi pózu mladých lidí, kteří se pouze snaží odlišit od ostatních, avšak 

tento zápal postupem času vyprchá. 

Nyní se zaměřím na hlavní část mé analýzy týkající se reflexe mediálního obrazu 

skinheads. 

 

 

 

 

                                                            
110 Klimeš, Slovník cizích slov, 32 
111 Středoevrospké politické studie, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=74 (accessed 2. 6. 2012) 
112 Muž, 37 let, 17. 4. 2012  
113 Myšleno jako skupina informátorů, kteří se účastnili výzkumu, ne populace skinheads obecně 
(pozn. autora) 
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4.2 Reflexe mediálního obrazu skinheads 

4.2.1 Média, která skinheads pravidelně sledují: 

Jediným médiem, které většina informátorů víceméně pravidelně sleduje, jsou 

internetové zprávy, především Novinky.cz a iDnes.cz. Výhodou internetových zpráv 

je jejich snadná dostupnost a také stručnost, a tedy časová nenáročnost jejich 

sledování. Většina informátorů tyto internetové zprávy sleduje zhruba pětkrát 

týdně, kromě víkendů. Někteří sporadicky sledují televizní zprávy, avšak noviny 

v tištěné podobě (ať už regionální či celostátní) si nekupuje pravidelně drtivá 

většina. Média veřejné služby (tj ta, která jsou zřízená zákonem, aby naplňovala 

veřejný zájem v oblasti mediální komunikace114) tedy informátoři sledují spíše 

okrajově, bez hlubšího zájmu. O sledování soukromých médií (tj těch, která mají za 

cíl buď vytvářet zisk, nebo poskytovat skupině, segmentu společnosti či společnosti 

jako celku nějakou službu – tedy soukromá nezisková média115) se nikdo z nich 

nezmínil – objevil se pouze název jednoho skinheadského fanzinu, Real Enemy, což 

je slovenský zin zabývající se především hudbou jako punk, Oi! a hardcore. Celkově 

tedy žebříček skinheady sledovaných médií vedou internetové zprávy, které jsou 

denně aktualizovány. 

4.2.2 Skinheads v médiích: 

V této kapitole popíši názor skinů116 na jejich mediální obraz a jejich celkové 

hodnocení toho, jak média subkulturu skinheads vykreslují. 

Všichni z informátorů se setkávali (a setkávají) s používáním pojmu „skinhead“ 

v médiích. V četnosti a významu používání tohoto slova ale reflektovali určitý 

posun během doby a také odlišnosti v jeho používání mezi různými médii. 

Především starší skini, kteří zažili rozmach této subkultury v devadesátých letech 

                                                            
114 Reifová, Slovník mediálních studií, 138 
115 Ibid., 137 
116 Myšleno jako skupina informátorů, kteří se účastnili výzkumu, ne populace skinheads obecně 
(pozn. autora) 
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v Česku a podíleli se svou účastí na rozšiřování jejích řad, si uvědomují, že počátky 

mediálních stereotypů týkajících se skinheads spadají právě do této doby, kdy se 

začínali i u nás dělit na různé politicky orientované proudy v rámci subkultury a 

jejich chování bylo radikálnější, především kvůli rozmachu rasistických a pravicově 

orientovaných skinů. Tímto směrem se subkultura orientovala především 

radikalizací přívrženců kapely Orlík, či některých členů kališnického proudu, kteří 

přešli od pouhého nacionalismu k rasismu a pravicovým idejím (viz kapitola 

„Skinheads v České republice“, str. 15). „Tak v tý době v těch devadesátejch letech 

prostě ti skinheadi bordel dělali, že jo…když to úplně začínalo, tak prostě to násilí 

bylo na dennim pořádku no117“. Tato špatná nálepka skinům zůstala do dneška, kdy 

podle nich stále většina médií spojuje skinheads s rasismem, neonacistickými 

frakcemi a pravicovým extremismem. „Pro ně (média, pozn. autora) jsou to jenom 

nemyslící pravičáci, oni ani snad nezaznamenali, že existujou různý proudy, pro ně 

prostě extremní pravice jsou skinheadi a lidi z extremní pravice118“. Nepatrný posun 

však někteří z informátorů zaznamenali v poslední době, kdy už média od 

používání pojmu „skinhead“ pomalu upouštějí, a ve svých reportážích vztahujícím 

se zejména k rasisticky zaměřeným aktivitám zmiňují více pojem „neonacista“. 

„Vždycky to tak bývalo, když třeba byla nějaká demonstrace Národního odporu a 

hned: skinheadi tady pochodujou a hajlujou a kdesi cosi, ale teď mě přijde, že je 

tam posun a že se jim říká neonacisti. A že to slovo skinheads se v médiích tak často 

neobjevuje119“. Tato změna pojmů je způsobena především tím, že extrémně 

pravicoví skinheads, neonacisté a stoupenci národně-socialistických idejí v poslední 

době opustili skinheadskou image a proto je média už jako skinheady 

neidentifikují. „Jejich móda už se skinheadama nemá moc podobnýho…ti co choděj 

po městě oblíkaní v košilích a kšandách a těžkých botách prostě nejsou ti, co choděj 

v šusťákách a maj mikiny Thor Steinar120 a dělaj všude bordel121“. 

                                                            
117 Muž, 28 let, 23. 5. 2012 
118 Muž, 25 let, 4. 5. 2012 
119 Žena, 21 let, 12. 4. 2012 
120 Značka oblečení, kterou preferují neonacisté 
121 Muž, 27 let, 25. 4. 2012 
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Skinheads122 také vnímají snahu některých médií odlišit je od negativního 

stereotypizovaného obrazu. Řeč je ale pouze o občasných článcích v „seriózních“ 

(nebulvárních) tiskovinách či televizních pořadech, které se snaží subkulturu 

veřejnosti více přiblížit a objasnit její vznik a průběh jejího vývoje. Co se týče 

televizních pořadů, jde například o dokumentární pořad Oko, který vysílala Česká 

televize, a ve kterém byl jeden díl z roku 1996 věnován antirasistickým pražským 

skinheads a již zmíněné skupině Bulldog Boot Boys123. Tyto pokusy však nejsou 

příslušníky subkultury skinheads vždy oceněny – někdy totiž média ve snaze 

„očistit“ skinheads předkládají naopak příliš pozitivní mediální obraz této 

subkultury, který nekoresponduje s její skutečnou podstatou a je proto považován 

za neobjektivní. Jde především o zdůrazňování existence levicových proudů 

subkultury ve snaze vymezit je jako protiváhu pravicově založenému mediálnímu 

obrazu skinheads, přitom je však médii stále opomíjena původní podoba 

subkultury jako mladistvých příslušníků dělnické třídy hájících si své území a 

vymezujících se vůči většinové společnosti, kteří netíhli ani k pravicové ani 

k levicové politice a náplň jejich dne spočívala v manuální práci, zábavě a muzice 

(viz kapitola „Počátky subkultury skinheads“, str. 9). „Zatímco devadesát procent 

médií všude na světě skinheady ukazuje jako rasisty, násilníky, šovinisty, fašisty, 

alkoholiky a já nevim asexuální rváče, tak pak tady máš různý jiný noviny, novináře, 

média, který zase chtěj ukázat, jakože ne všichni skinheadi jsou takoví, ale zase 

z nich dělaj beránky, Rychlý šípy a ukazujou je jako nerasisty, antirasisty a to 

všechno jsou dva extrémy, který se skinheadskym hnutim s tou subkulturou nemaj 

úplně moc co dělat. Ta realita je vždycky úplně jiná a málokdo ji popíše, když není 

součástí tý subkultury124“. „Zas jako všichni skini ačkoliv třeba nejsou náckové tak 

nejsou vždycky hodný, nebo nechcou mít tu image hodnýho skina. Ta rebelie tam 

prostě musí rozhodně být, ta rebelie je v punku, je všude125“. O tomto faktu, tedy o 

příliš pozitivním mediálním hodnocení jinak stereotypizovaných skupin píše ve své 

                                                            
122 Myšleno jako skupina informátorů, kteří se účastnili výzkumu, ne populace skinheads obecně 
(pozn. autora) 
123 Ke shlédnutí na http://www.youtube.com/watch?v=P98tFLqpWJs (accessed 27. 5. 2012) 
124 Muž, 37 let, 17. 4. 2012 
125 Muž, 27 let, 25. 4. 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=P98tFLqpWJs
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knize Zpravodajství také Tomáš Trampota. Tuto činnost popisuje na příkladu 

mediálního zobrazování Romské menšiny: „Při pozitivním zobrazení Roma pak 

mohou média paradoxně přispívat k posílení stereotypizovaného obrazu etnika, 

pokud přehnaně zdůrazňují pozitivní stránky slušného Roma a nevědomky ho tak 

označují jako výjimečného126“. Média tedy nejsou schopna popsat subkulturu 

skinheads podle skutečnosti - jako reakci na negativní stereotypizaci skinheads 

předloží pouze pozitivní aspekty subkultury, které však nevystihují subkulturu jako 

celek a její mediální obraz tak opět zkreslují. Proti negativnímu aspektu „zlý“ 

předloží pozitivní aspekt „hodný“, což je ale černobílý pohled, který nepopíše 

danou problematiku v její celistvosti.   

Celkově tedy informátoři vnímají mediální obraz skinheads jako převážně 

negativní, kromě občasných výjimek v některých médiích, které ale podle nich 

většinou nejsou vůči subkultuře objektivní, protože se snaží vykreslit pouze její 

pozitivní stránky. Ve většině případů ale podle informátorů média spojují 

skinheads s pravicovým extremismem či neonacismem a aktivitami těchto skupin a 

tím vytváří mediální obraz skinheads jako násilných rasistů a stoupenců národního 

socialismu organizujících útoky na Romy. Média tak ignorují historii subkultury a 

její vývoj a vyobrazení skinheads mnohdy zakládají na aktivitách některých frakcí 

této subkultury, které se vyhranily až v 80. letech a v poslední době se už od 

skinheads distancují úplně. Ostatní proudy subkultury média rozlišují minimálně a 

o existenci apolitických skinů neinformují téměř vůbec. Někteří z informátorů 

přisuzují toto stereotypizování skinheads ze strany médií událostem spadajícím do 

90. let, kdy se subkultura v Česku teprve postupně s přibývajícími informacemi 

vyvíjela. V této době panovala určitá zmatenost ohledně myšlenek subkultury a 

jejího vzniku a vývoje. Zpočátku se skinheads spolu s punkery pouze vyhraňovali 

vůči většinové společnosti svým vzhledem a rebelským chováním. Později se však 

tyto dvě skupiny od sebe ideově oddělily, punk se stal spíše levicovou záležitostí a 

mnoho českých skinheads se inspirovalo pravicovými myšlenkami, které do Česka 

pronikaly ze sousedních zemí, kde v té době již působily pravicové proudy 

                                                            
126 Trampota, Zpravodajství, 97 (Karhanová a Homoláč, 2003, s. 8) 
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subkultury. Podle jednoho z informátorů, který se v subkultuře pohybuje přes 20 

let a byl tak svědkem jejích počátků v České republice, se skinheads během začátků 

jejich působení u nás orientovali spíše nacionalistickým a xenofobním směrem 

mimo jiné také kvůli osamostatnění České republiky v roce 1993. „To češství, to co 

tady bylo za komunistů zkompromitovaný jako láska k Sovětskýmu svazu a 

podobně, tak se to vrátilo k tomu češství127“. Tento postoj podnítil vznik 

nacionalistických proudů, jako byli již zmínění Kališníci, a také rasistických proudů, 

které již začátkem devadesátých let vyvolávaly konflikty s příslušníky Romské 

menšiny128. Podle některých informátorů tedy toto období historie českých 

skinheads vyvolalo předsudky ze strany médií, které na jejich mediálním obraze 

ulpívají dodnes. „V devadesátých letech Dan Landa prohlásil, že pořádně ani 

nevěděl, co to skinheadi jsou i když založil skinheadskou kapelu. Na jednom 

cédéčku zpívali fuck fashos, na druhym otevřeně propagovali Bílou Ligu a bůhví co 

a jako ten začátek těch devadeátejch let prostě tady byl hodně divokej, všechno se 

to míchalo dohromady, takže to plyne i z tohodle129“. Dnes se ale podle mnohých 

informátorů od používání pojmu skinhead v médiích upouští, a to především kvůli 

otevřenému distancování se pravicových extremistů od této subkultury. Přesto 

však mediální nálepka skinů zůstává negativní.   

4.2.3 Reflexe konkrétních článků týkajících se skinheads: 

Pro přiblížení konkrétních mediálních vyjádření týkajících se subkultury skinheads 

jsem během rozhovoru předložila informátorům šest článků z různých celostátních 

deníků vytištěných z databáze Anopress. Jde o články, které byly zahrnuty v mé 

rešerši (viz kapitola „Mediální obraz skinheads“, str. 17) – byly napsány v období 

posledních dvanácti měsíců od doby, kdy jsem rešerši prováděla, tedy od března 

2012. Články jsem u rozhovoru předložila proto, aby se informátoři mohli vyjádřit 

ke konkrétnímu použití slova „skinhead“ v médiích, v tomto případě v celostátních 

denících. Zajímal mě jejich pohled na souvislost, v jaké se v jednotlivých článcích o 

                                                            
127 Muž, 38 let, 26. 5. 2012 
128 Sedláček, Hnutí skinheads v českém tisku v letech 1990 – 2000, 28 
129 Muž, 20 let, 24. 5. 2012 
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skinheads mluví a jejich reflexe jednotlivých článků. Předložené články se skládaly 

ze dvou, ve kterých byli skinheads zmíněni v pozitivní souvislosti, dvou v neutrální 

souvislosti a dvou v negativní souvisloti (vymezení těchto kategorií opět viz 

kapitola „Mediální obraz skinheads“, str. 17). Toto rozdělení na pozitivní, neutrální 

a negativní bylo pouze mé osobní a dotazovaným jsem jej nesdělovala, nechala 

jsem je, aby se ke článkům vyjádřili dle jejich uvážení. Jak při rozhovorech, tak při 

interpretaci odpovědí jsem se snažila minimalizovat vliv mého názoru. Články jsem 

se pokusila vybrat tak, aby co nejlépe reprezentovaly danou kategorii, a to 

především z hlediska četnosti stereotypů týkajících se skinheads, které se 

v článcích vyskytovaly. Pět z těchto šesti článků jsou v úplné podobě uvedeny na 

konci práce v přílohách, poslední jsem v plném znění uvedla v této části mé práce, 

protože jde o vtip, který nelze stručně shrnout tak jako ostatní články. 

V první skupině článků, tedy té, kde se média o skinheads vyjadřují v pozitivní 

souvislosti, byly dva články z Mladé fronty Dnes: první byl od autorů Václava 

Janouše a Lucie Kándlové z 3. 12. 2011, týkající se napadení zpěvačky Tonyi 

Graves130. Obsah tohoto článku jsem již uvedla v kapitole „Mediální obraz 

skinheads“. Pro připomenutí článek hovoří o napadení černošské zpěvačky dvěma 

útočníky ve Vimperku. V tomto článku autoři jasně rozlišují jednotlivé pojmy, jako 

jsou pravicoví extremisté, neonacisté a skinheadi (v tomto případě antifašističtí). 

Útočníky, kteří napadli černošskou zpěvačku, označují jako pravicové extremisty, 

neonacisty a sympatizanty Dělnické strany a spojují je s rasismem a propagací 

nacismu. Nikde v článku se nevyskytuje směšování pojmů neonacista či pravicový 

extremista a skinhead, naopak je v něm uvedeno vyjádření antifašistického 

skinheada a člena SHARPs v souvislosti s vymezením se vůči aktivitám útočníků. 

Tento fakt, že v článku byly rozlišeny pojmy pravicový extremista a skinhead 

všichni informátoři zaznamenali a z jejich strany tak převládalo pozitivní hodnocení 

článku. I přes to, že skini131 samotní tento článek ocenili pro nesměšování 

                                                            
130 Václav Janouš, Lucie Kándlová, Graves napadly „známé firmy“, dva neonacisté ze Strakonicka, 
Mladá fronta, Jižní Čechy, 03. 12. 2011 (přístup z Anopres IT) 
131 Myšleno jako skupina informátorů, kteří se účastnili výzkumu, ne populace skinheads obecně 
(pozn. autora) 
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jednotlivých pojmů, mezi kterými podle nich média běžně rozdíl nedělají, objevila 

se jedna reakce, která stojí za zmínku. Jeden z informátorů se pozastavil nad tím, 

že se k popsaným událostem vyjadřuje antifašistický skinhead: „Nevim, proč tady 

nějakej antifašistickej skinhead a člen SHARP skinheadů se k tomu vůbec vyjadřuje, 

když to se skinheadskou subkulturou nemá vůbec co dělat…žádnej skinhead by se 

k tomu vyjadřovat neměl132“. Tato reakce poukazuje na skutečnost, že pokud 

článek popisuje rasově motivovaný útok dvou pravicových extremistů a současně 

uvádí vyjádření SHARP skinheada, budí tím dojem, že autoři předpokládají u 

čtenářů spojení skinheads a pravicového extremismu či neonacismu a mají tak 

potřebu tyto dva pojmy rozlišit i přes to, že události popsané v článku nemají se 

skinheads fakticky žádnou spojitost a není proto nutné upřesňovat, že člověk, který 

se k dění vyjádřil, byl skinhead. Tato snaha o rozlišení může tedy být z určitého 

úhlu pohledu paradoxně pochopena spíše jako podpora zažitých stereotypů. 

Celkově byl však článek hodnocen jako korektní.    

Druhý článek spadající do kategorie pozitivní je recenze na knihu „Kmeny“ 

pojednávající o městských subkulturách (či „kmenech“)133. Byl napsán 10. 12. 2011 

a vyšel také v Mladé frontě Dnes, autor není uveden. Tato kniha, která je dílem 

rapera Vladimira 518 a fotografa Tomáše Součka, mapuje situaci současných 

subkultur či „kmenů“. Shrnutí důležitých pasáží tohoto článku je opět uvedeno 

v kapitole „Mediální obraz skinheads“. Protože se jedná o recenzi na zmíněnou 

knihu, některé výtky ze strany informátorů směřovaly spíše na autory knihy, ne na 

autora článku. Vesměs článek hodnotili jako neutrální až pozitivní, nevnímali v něm 

žádný stereotypizovaný obraz. Naopak někteří reagovali na úvodní slova „nejsou 

výtržníci, neholdují násilí“, což podle nich o subkultuře skinheads tak úplně neplatí 

– násilí ke skinheads patřilo od počátku. Kniha také podle nich nenabízí objektivní 

pohled na subkulturu, v knize je zastoupeno pouze určité spektrum pražských 

skinheadů, kteří dle informátorů nereprezentují subkulturu jako takovou – proto 

kniha čtenáři nemůže nabídnout hlubší vhled do subkultury skinheads. „Je to 

                                                            
132 Muž, 37 let, 17. 4. 2012 
133 Red, Tohle jsem já, Mladá fronta Dnes, celostátní, 10. 12. 2011 (přístup z Anopres IT) 
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jenom nakouknutí, pohled určitejch lidí na tu jejich subkulturu…celá ta punková a 

skinheadská subkultura se větví na několik dalších…může to být zajímavý pro lidi, 

kteří tomu moc nerozumí…ale jinak si myslím, že to těm lidem až tolik neřekne134“. 

Do další kategorie, tedy článků vyjadřujících se o subkultuře skinheads v neutrální 

souvislosti, jsem zahrnula článek z Lidových novin, který byl vydán 20. 2. 2012, 

autor neuveden135. Odkazuje na letní hudební festivaly, které proběhnou na 

různých místech České republiky. V souvislosti se skinheads se článek zmiňuje o 

písni britské punkové kapely Toy Dolls, která má název „Yul Brynner Was a 

Skinhead“ („Yul Brynner byl skinhead“). Toto spojení plešatého herce se 

subkulturou skinheads bylo informátory vnímáno jako legrace, všichni kapelu 

Toy Dolls znali a vědí, že z jejich strany jde pouze o zábavu a recesi, proto 

automatické spojení skinheads a holé hlavy v tomto článku nevnímali jako 

stereotyp předkládaný novináři. „Toy Dolls je punková kapela a kdo je zná tak ví, že 

je to jenom prdel…je to prostě jenom sranda, Yul Brynner byl plešatej a byl vostrej a 

proto byl skinhead136“. Celkově tedy článek působil na informátory neutrálně. 

Druhý článek, který jsem zařadila do skupiny neutrálních, je článek z deníku Aha! 

z 22.7. 2011, autor neuveden137. Tento článek je také zmíněn v kapitole „Mediální 

obraz skinheads“. Jeho obsahem je sdělení, že herec Matt Damon si kvůli nové roli 

oholil vlasy a proto má podle autora „image skinheada“138. Obsahově tento článek 

informátory nijak neurážel, stereotyp, že skinhead je každý, kdo si oholí vlasy, brali 

v tomto případě s nadsázkou, avšak nesouhlasili s ním. „Ne každej kdo má holou 

palici, kdo se vostříhá nakrátko je skinhead, to by byl skinhead každej druhej 

sportovec, tak to prostě ve světě není139“. „Pokud Matt Damon nemá kšandy a 

těžký boty tak to prostě skinhead není140“. Holá či spíše nakrátko oholená hlava je 

sice pro skinheads jedním z typických znaků, stát se skinheadem ovšem 

                                                            
134 Muž, 27 let, 25. 4. 2012 
135 Čtk, Festivaly hlásí další hvězdy, Lidové noviny, celostátní, 20. 2. 2012 (přístup z Anopres IT) 
136 Muž, 27 let, 25. 4. 2012 
137 (autor neuveden), Z Damona je skin, Aha!, celostátní, 22. 7. 2011 (přístup z Anopress IT) 
138 Ibid.  
139 Muž, 37 let, 17. 4. 2012 
140 Žena, 21 let, 12. 4. 2012 
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neznamená oholit si hlavu. Jak jsem popsala dříve, jde o životní postoj, hodnoty, 

upnutí se k určitému hudebnímu stylu a uniformitu v oblékání. Určitá nadsázka či 

povrchnost, s jakou se informátoři tímto článkem zabývali, pramenila především 

z toho, že deník Aha!, ze kterého je článek vytištěn, označili jako bulvární plátek, od 

kterého neočekávají serióznost v žádném z témat, kterými by se tento deník 

zabýval. „Nevím, jestli má vůbec cenu se vyjadřovat k bulváru…chtěj šokovat za 

každou cenu to je jasný141“. „Nemám s tím vůbec problém, stejně je to nějakej 

bulvár že jo určitě, Aha! tak to je jasný no. Tam asi nic jinýho nečekáš142“.  

Poslední kategorií jsou dva negativní články, první z nich je z deníku Právo 

z 24. 3.2012, autorem je Aleš Honus143. Článek pojednává o útoku na skupinu 

Romů, který se odehrál v Havířově v roce 2008, a dále rozvádí průběh trestního 

řízení s útočníky. Autor tohoto článku nejprve označí útočníky jako neonacisty, a 

později ty samé aktéry označí jako skinheady. Nedělá tedy mezi těmito dvěma 

pojmy žádný rozdíl, skinhead je pro něj významově to samé jako neonacista. 

Jelikož útočníci figurující v článku cíleně napadli skupinu Romů a na konci článku je 

uvedeno, že se účastnili neonacistických demonstrací a jeden má tričko s Adolfem 

Hitlerem, je více než pravděpodobné, že jde právě o neonacisty a nikoliv o 

skinheady. Protože autor tím, že nerozlišuje pojmy a přímo ztotožňuje subkulturu 

skinheads s neonacismem, přiživuje negativní mediální obraz skinheads, zařadila 

jsem tento článek do kategorie negativní. Stejně jej vnímali také informátoři. 

Nejvíce jim vadilo to, že článek směšuje právě dva zmíněné pojmy a tuto 

skutečnost přisuzovali neznalosti novináře, který článek psal. „Tady je podle mě 

vidět, že ten autor, Aleš Honus, prostě neví. Na jednu stranu jim říká neonacisti a 

pak jim říká skinheadi. Tak ať si prostě vybere, buďto to byli skinheadi nebo to byli 

neonacisti, takže já si myslím, že on moc neví, o co tady jde144“. „To je klasická 

mediální zmatenost. Když už to beru jako terminus technicus…tak ne že jednou 

                                                            
141 Muž, 25 let, 4. 5. 2012 
142 Muž, 28 let, 23. 5. 2012 
143 Aleš Honus, Za útok na Romy půjdou do vězení, Právo, celostátní, 24. 3. 2012 (přístup z Anopress 
IT) 
144 Žena, 21 let, 12. 4. 2012 
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napíšu neonacista a jednou skinhead145“. Názorem skinheads na práci novinářů se 

budu zabývat v dalších kapitolách, kde tuto problematiku popíši podrobněji. 

A konečně poslední článek z kategorie negativních je z Haló novin z 5. 10. 2011, 

autor neuveden146.  

Vtipy na dnešní den 

ZVÍŘECÍ Jde takhle jednou mamut savanou a z dálky přiběhne stádo slonů. Vrhnou se na 

něj a zbijou ho do bezvědomí. Za nějakých pár hodin se mamut probere a nadává: „Ti pitomí 

skinheadi mi nedají pokoj!“  

V tomto vtipu se objevují dva stereotypy týkající se subkultury skinheads – jednak 

to, že ten, kdo má holou hlavu či je plešatý, je automaticky skinhead (slon, který 

nemá prakticky žádné ochlupení vs. zarostlý mamut) a také stereotyp skinheads 

jako agresivních násilníků. Pokud bychom šli hlouběji po významu tohoto vtipu, 

mohli bychom zmíněné mamuty vnímat také jako metaforu pro členy hnutí hippie 

(měli dlouhé vlasy, stejně jako mamuti chlupy), vůči kterým zaujímali skinheads na 

počátku své éry odmítavé až agresivní postoje. Co se týče reflexe informátorů, 

většina z nich vtip jako negativní vůči subkultuře skinheads nevnímala. Stereotyp 

„být plešatý či bez vlasů = být skinhead“ reflektovali už v článku „Z Damona je 

skin“, který brali s nadsázkou a spojení skinheads s násilím ve většině případů za 

stereotyp nepovažovali. Jak už bylo řečeno, z pohledu skinheads je spojení této 

subkultury s násilím samozřejmé, už od svého vzniku se skinheads vymezovali jak 

vůči většinové společnosti, tak vůči jiným subkulturám či skupinám, ať už šlo o 

levicové intelektuály a hippies či přistěhovalce a později také fašistické odnože 

skinheads. Toto striktní odlišení s sebou neslo i mnoho konfliktů, které se řešily 

přímo a fyzicky. „Násilí ke skinheads patřilo už vod začátku, že jo, nebyli to prostě 

žádní hipíci147“. „Je to subkultura, která je prostě ostřejší148“. 

                                                            
145 Muž, 32 let, 20. 5. 2012 
146 (autor neuveden), Vtipy na dnešní den, Haló noviny, celostátní, 5. 10. 2011 (přístup z Anopress 
IT) 
147 Muž, 24 let, 17. 5. 2012 
148 Muž, 27 let, 25. 4. 2012 
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Z reflexe předložených článků je patrné, že informátoři si o mediálním zobrazování 

subkultury skinheads nedělají žádné iluze. Pokud hodnotili článek jako korektní, 

nepředkládající žádné stereotypy týkající se subkultury, bylo z jejich strany cítit 

určité překvapení, že se takové články v denících vyskytují. Články zobrazující 

skinheads jako neonacisty, rasisty či bezduché násilníky, hodnotili slovy jako 

„klasický článek“ nebo „typický negativní obraz“ – na těchto reakcích je tedy jasně 

vidět, že z vlastní zkušenosti jsou zvyklí především na negativní zobrazování 

skinheads v médiích. S hodnocením článků i celkového mediálního obrazu 

skinheads souviselo také mnoho poznámek k práci novinářů či médií, proto se 

touto problematikou budu zabývat v další kapitole.   

4.2.4 Názor skinheads na práci novinářů: 

To, jakým způsobem média zobrazují subkulturu skinheads (a také jiné skupiny, 

minority či témata), úzce souvisí především s tím, jak různé mediální organizace a 

jednotliví novináři pracují. O tomto tématu mimo jiné pojednává kniha Tomáše 

Trampoty Zpravodajství. Přestože by mediální organizace i jednotliví novináři měli 

být ze své pozice informátorů o dění kolem nás podle některých názorů a teorií 

objektivní, často tomu tak není a na vytváření jednotlivých zpráv se mohou podílet 

hodnoty, vzdělání a představy konkrétního redaktora, který událost přepracovává 

ve zprávu a v širším měřítku také kritéria výběru jednotlivých novinářů mediálními 

organizacemi149. Mechanismy, které usměrňují redaktorovo promítání osobních 

názorů a postojů do vytváření zprávy, jsou vlivy organizační struktury mediálních 

organizací, určité profesní normy a také novinářská etika150. Samotné mediální 

organizace jsou však více či méně omezeny poptávkou veřejnosti po určitém druhu 

zpráv, a výběr zpráv do zpravodajství proto závisí také na ekonomických faktorech. 

Tomáš Trampota popisuje dvě úrovně pohledu na ekonomický vliv na produkci 

zpravodajství:  

                                                            
149 Trampota, Zpravodajství, 48 
150 Ibid., 52 
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 „produkce zpravodajství je do velké míry podnikáním. To znamená, že 

mnoho zpravodajských médií je vlastněno a kontrolováno soukromníky, 

kteří usilují o generování finančního zisku,“  

 „zprávy jsou komoditou nabízenou k prodeji. Zprávy dané mediální 

organizace se musejí prosadit na čím dál zaplněnějším informačním trhu. 

Stejně jako každý jiný produkt musejí mít užitnou hodnotu a také směnnou 

hodnotu pro potenciální zákazníky. Produkty novinářství musí být funkční i 

vyžadované.“151 

Tato snaha médií prosadit se na trhu je také označována jako „tržně řízená 

žurnalistika“. Tržně řízená žurnalistika se tedy snaží o co největší sledovanost a 

podle toho vybírá témata, o kterých informuje. Jejím předním zájmem je udržet si 

pozornost příjemců, a proto jsou v důsledku takového přístupu médií vytěsňována 

ze zpravodajství témata, která jsou pro většinové publikum málo atraktivní, 

přestože pro společnost jako takovou jsou podstatná152. Ke zjištění preferencí 

příjemců jsou využívány různé marketingové průzkumy a průzkumy sledovanosti. 

S touto formou výběru zpráv souvisí jejich prezentace, která probíhá zábavnou 

formou (Trampota označuje tento jev jako bulvarizaci). Bulvarizace spočívá 

v prezentování mediálních témat, která nejvíce upoutají příjemcovu pozornost, a 

omezují se tak na zpravování o skandálech, zločinech či sexu na úkor vážných 

politických či hospodářských problémů153. Takovým příkladem bulvární zprávy je 

výše zmíněný článek „Z Damona je skin“. Protože jsou skinheads v médiích 

stereotypizováni jako drsní násilníci a rasisté, autoři tohoto článku skandalizovali 

jinak obyčejný a nudný fakt, že si herec oholil hlavu tím, že jej označili jako 

skinheada. Takto podaný titulek pak jednoznačně upoutá čtenářovu pozornost a 

ten se následně dozví, že herec se ostříhal kvůli nové roli ve filmu a ne proto, že by 

byl skinhead, jak naznačuje titulek. Autor článku tak stereotypizuje skinheada jako 

někoho, kdo veřejnost šokuje a nad kým by se měla pohoršovat. Samotní 

informátoři tuto skutečnost reflektovali a jejich reakce na adresu bulvárních novin 

                                                            
151 Ibid., 153 (McNair, 1998, s. 101) 
152 Ibid., 159 
153 Ibid., 160 



42 

 

(v tomto případě deníku Aha!) by se dala popsat jako opovržlivá. „Tohle mě přijde 

teda hrozný, tak je to v Aha! že jo, tak co bys chtěla. Oni tomu prostě musí dodat 

nějakej dramatickej nádech154“. Další reakce na tento článek jsem uvedla výše, 

v kapitole „Reflexe konkrétních článků týkajících se skinheads“ na straně 34. Podle 

těchto reakcí se dá usoudit, že od bulváru očekávájí informátoři neserióznost, 

stereotypizaci a skandalizaci ve všech tématech, kterými se takovéto deníky či 

časopisy zabývají. 

Co se týče celkového názoru informátorů na práci novinářů, bez ohledu na druh 

média, pro které pracují, převažovalo negativní hodnocení výkonů žurnalistů. 

S dříve zmíněným směšováním pojmů v médiích, nerozlišováním jednotlivých 

proudů subkultury skinheads a neschopností ji objektivně popsat, podle nich 

souvisí především neinformovanost novinářů o tématech, o kterých píší. „Novináři 

o tom vědí naprostý hovno a taky to tak vypadá, pak se to šíří mezi čtenářema a 

vznikaj tydlety mediální obrazy. Vždycky je na začátku novinář155“. „Že tam nějakej 

novinář napíše pětkrát šestkrát neonacisti, že honili nějaký Romy a pak napíše 

skinheadi, to je prostě jenom výsledek toho že von jako neví moc vo čem píše 

no156“. Tuto neinformovanost přisuzují skinheads157 určité aroganci novinářů vůči 

realitě témat, o kterých se vyjadřují. Z jejich pohledu jde jednak o lenost mnohých 

zpravodajů zjišťovat o těchto věcech podrobnější údaje, jednak o již zmíněnou 

potřebu médií šokovat jejich příjemce. Stereotyp skinheada jako rasisty a násilníka 

je již nějakou dobu zažitý a podle informátorů je pro novináře pohodlnější 

v takovémto označování pokračovat (až na výjimky, o kterých jsem psala v kapitole 

„Skinheads v médiích“, str. 30). „Tak dneska v době internetu a podobnejch věcí 

jsou obrovský možnosti jak si o skinheadské subkultuře sehnat úplně základní věci, 

ale to by ti novináři museli trošku chtít, že jo. Ono je hrozně jednoduchý napsat 

tady tyhle věci že jsou to náckové a bůhví co všechno158“. Takovýto zažitý negativní 

                                                            
154 Žena, 21 let, 12. 4. 2012 
155 Muž, 25 let, 4. 5. 2012 
156 Muž, 37 let, 17. 4. 2012 
157 Myšleno jako skupina informátorů, kteří se účastnili výzkumu, ne populace skinheads obecně 
(pozn. autora) 
158 Muž, 38 let, 26. 5. 2012 
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stereotyp je pak ideálním nástrojem, jak pomocí jednoho pojmu udělat ze zprávy 

něco, co veřejnost zaujme, pohorší či šokuje. „Z celýho toho spektra si vyberou to 

nejhorší…čím víc šokující ten titulek v tom bulváru je tak tím víc lidí si to koupí159“. 

Používání stereotypů (a mediálních reprezentací obecně) je podle Trampoty 

vyvoláno nutností vyjádřit se na malém prostoru – umožňují médiím kratší popis 

událostí160. Často však bývá takto stereotypizovaný výraz zkreslený, jak je tomu 

právě u negativně stereotypizovaných skinheads. Stereotypizováním sociálních 

skupin v médiích, konkrétně cizinců, se zabývá i práce Kamily Karhanové a Petra 

Kaderky „Obraz cizinců v médiích“. V této práci reflektují zejména to, že média při 

podávání zpráv o negativních událostech (jako jsou krádeže či vraždy), často 

uvádějí pachatelovu národnost, pokud je jiná než česká. Takovéto zdůrazňování cizí 

národnosti v souvislosti s kriminální činností nutně vede k předsudkům vůči těmto 

cizincům ze strany příjemců zpráv (například „rusky mluvící muži jsou mafiáni161“). 

Stejné předsudky pak u veřejnosti vyvolávají média spojováním skinheads s rasově 

motivovaným násilím či pravicovým extremismem. Zdůrazňování subkultury 

skinheads ve zprávách týkajících se násilných činů reflektoval i jeden z informátorů: 

„…já za to nemůžu, že támhle někdo někoho zmastí, jako prostě je to blbý, ale není 

to můj problém. Takový věci se neřešej u punku u hiphopu tak proč by se to mělo 

řešit u skinheads162“.  

Jak jsem zmínila výše, tendence některých médií podávat zprávy co nejvíce 

šokujícím způsobem souvisí s ekonomickým vlivem a zákonem nabídky a poptávky. 

Média jednoduše nabízejí to, co chce veřejnost sledovat a přizpůsobují této 

poptávce své zpravodajství. Negativní mediální obraz skinheads je důsledkem 

toho, že slovo skinhead lidi určitým způsobem šokuje či zneklidňuje, a proto se 

stává, že jej média používají i v případech, kdy takové označení není namístě, za 

účelem zvýšení zajímavosti té či oné události a tím pádem i poptávky po tom ji 

sledovat. Jde tedy o jakýsi začarovaný kruh – média předkládají šokující zprávy 

                                                            
159 Muž, 28 let, 23. 5. 2012 
160 Trampota, Zpravodajství, 92 
161 Kaderka, Karhanová, Obraz cizinců v médiích II, 7 
162 Muž, 28 let, 23. 5. 2012 
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proto, že jsou pro publikum zajímavější, a publiku se takové zprávy zdají zajímavé, 

protože jim je takovým způsobem předkládají média. Stereotypizace pojmu 

skinhead a jeho směšování s pojmy jako neonacista je podle informátorů 

způsobena jak neinformovaností novinářů, tak neochotou veřejnosti mezi těmito 

pojmy rozlišovat a zabývat se jejich skutečnými významy. Novinář tedy 

z ekonomického hlediska nemá důvod subkulturu skinheads popisovat podle 

skutečnosti, když spíše prodá šokující zprávu obsahující negativní stereotypizovaný 

obraz subkultury. „…ty novináři jsou prostě placený za to, že píšou články, který 

chtěj lidi číst, a lidi chtěj číst články který je za a) naserou, za b) šokujou a za c) 

dejme tomu uklidní, ale těch není moc. Lidi chtěj prostě číst brak většinou. Aha!, 

Šíp, Story, Blesk, to jsou věci, co průměrnej Čech, průměrnej člověk chce číst. Prostě 

bulvár, drby, fámy, polopravdy, snůšky nesmyslů, vo tom se pak ty lidi 

bavěj…vždycky lidi milujou ty extrémy, to znamená média jim vždycky budou 

předkládat ty skinheady, který tě nejvíc šokujou. To znamená pravicový rasistický 

neonacisty, vozbrojený a nebezpečný163“. „…mě přijde, že ty média sou strašně 

neobjektivní, vůbec nejdou do hloubky, všechno prostě povrchově co se jim hodí a 

co se dobře prodává, to je bída prostě. A druhá strana je to že lidi nechtěj ani 

tohleto vědět. Ono v podstatě ti novináři a ty média jsou poplatní té společnosti, 

protože ta společnost nechce jít do hloubky problému. Oni chtěj vědět ten je 

takovej, ten je makovej a zdar. Ti lidi se v tom nechtěj babrat. Oni ani nechtěj slyšet 

v médiích nic jinýho, oni chtějí mít jasno164“.  

Ne všichni novináři a média však podléhají bulvarizaci a ekonomickým vlivům. Ze 

začátku analytické části jsem zmínila, že informátoři zaznamenali i snahu některých 

médií, především těch serióznějších, popsat subkulturu skinheads z podrobnějšího 

pohledu a s ohledem na různé její frakce, které se s postupem času z její původní 

podoby odštěpily. Tyto snahy se však podle informátorů často míjí účinkem a 

popisují subkulturu příliš pozitivně a soustředí se především na levicové frakce 

skinheads, aby je vymezily oproti extrémně pravicovému mediálnímu obrazu. I 

                                                            
163 Muž, 37 let, 17. 4. 2012 
164 Muž, 32 let, 20. 5. 2012 
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v těchto pokusech subkulturu skinheads hlouběji popsat tedy podle informátorů 

chybí objektivita. „Každopádně i tenhleten seriózní tisk ti nikdy nemůže nabídnout 

ten pohled na nějakou tu subkulturu, tím spíš ne na skinheadskou, pokud to bude 

psát nějakej intelektuál…ten člověk ti napíše ňákej názor na tu věc, bude se snažit 

jít dejme tomu pod slupku, nebude to bulvární, bude to mít nějakou výpovědní 

hodnotu, ale nikdy to nebude reálný165“. „Jak vyšla ta knížka Kmeny tak tam 

vlastně popisují skinheady jako ty nepolitický tak je to vlastně strašně neobjektivní. 

Popsat skinheady jako partičku lidí z Prahy, kteří se motaj kolem nějakých koncertů 

a udělat z toho závěr jakože to je celá kultura taková, to je prostě blbost. To vůbec 

nemá s realitou nic společnýho166“. „Ale potom jsou zase takoví, kteří…jako ten 

sociolog z brněnské FSS Mareš, tak ten tomu taky velice rozumí a často promlouvá 

v médiích, jak to teda vlastně je, takže by (novináři, pozn. aut.) třeba mohli 

kontaktovat nějakýho znalce, i když zase na druhou stranu to je hrozně ošemetný 

protože chlápek, kterej prostě sedí zahrabanej na FSS a bádá, prostě nemůže vědět, 

jak to chodí. On prostě musí jít na ten koncert a musí to žít. Takže podle mě o 

tomhle můžou podávat zprávu opravdu jenom lidi, kteří to žijou. A pokud ne, tak to 

bude určitým způsobem zkreslený167“. Subkultura skinheads se od doby svého 

vzniku koncem šedesátých let natolik rozštěpila a názorově rozdělila, že zachytit ji 

z „objektivního“ hlediska a vystihnout její podstatu není záležitostí jednotlivých 

článků, ale celých knih, spisů a dokumentů. Zdařilým záměrem reálného popisu 

skinheads je například kniha George Marshalla Spirit of ’69  vydaná roku 1994 nebo 

švýcarsko-francouzsko-německý dokument Daniela Schweizera Skinhead attitude 

(Být skinheadem)168. Takový pohled může podat člověk, který se v subkultuře již 

nějakou dobu pohybuje, nebo ji aktivně sleduje – od novináře, který týdně 

informuje o různorodých tématech, se takový výkon nedá očekávat. Novináři a 

mediální organizace by se ale měli vyvarovat negativně stereotypizujících označení 

jak subkultury skinheads, tak jiných sociálních skupin či etnických menšin, a 

jednotliví redaktoři by měli mít alespoň základní povědomí o významu pojmů, o 
                                                            
165 Muž, 37 let, 17. 4. 2012 
166 Muž, 32 let, 20. 5. 2012 
167 Žena, 21 let, 12. 4. 2012 
168 Režie: Daniel Schweizer, 2003, 90 min 
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kterých informují. Pojmová zmatenost a negativní označování pak vyvolávají mezi 

veřejností předsudky, kterých se těžko a pomalu zbavuje.     

4.2.5 Vymezení se vůči mediálnímu obrazu: 

Všichni z informátorů jsou příslušníky subkultury skinheads od pubertálního věku 

(subkultura je oslovila ve věku od 14 do 17 let). Někteří z nich jsou součástí 

subkultury pár let, u některých tato doba přesahuje dvě dekády. Během tohoto 

období příslušnosti ke skinheads prošla většina z nich určitou změnou postoje 

k vyjadřování médií o jejich subkultuře a také k předsudkům společnosti. Často 

uváděli, že v začátcích jejich náklonnosti ke skinheads měli potřebu subkulturu 

před lidmi obhajovat a vysvětlovat, že její vznik a podstata nemá s rasismem či 

pravicovým extremismem nic společného. Hodnotící a stereotypizované zprávy o 

skinheads v médiích je iritovaly a pociťovali vůči nim vztek. „Mě bude třicet osum a 

zatimco třeba do těch pětadvaceti let tě to nějakým způsobem mrzí, štve, chtěl bys 

říkat tak to není, když někdo chce rozhovor tak ho dáš, když tě pozvou do televize 

tak tam jdeš, a děláš to proto, abys řek tak to není, vy píšete lži, my nejsme 

takovýdle jaký vy nás ukazujete. Tak pak ti to je jedno prostě. Pak už přijde jenom 

opovržení a už na tom nechceš ani nic měnit, je ti to prostě úplně jedno169“. „Když 

mi bylo patnáct šestnáct a byla jsem do toho velice zažraná, tak jsem se vztekala u 

každýho článku, kde to bylo, ale jako nic s tím neudělám, je mi to prostě jedno, 

nerozčiluju se tím170“. Tento posun je způsoben tím, že informátoři vnímají 

mediální obraz skinheads natolik stereotypizovaný, že boj proti předsudkům 

veřejnosti je podle nich zbytečný. Nemají potřebu se obhajovat a omlouvat se za 

činy lidí, kteří jsou médii jako skinheads označováni, ale ve většině případů nemají 

se subkulturou nic společného. Jsou hrdí na svou příslušnost k subkultuře a vůči 

negativnímu mediálnímu obrazu se staví lhostejně. „Tak ta subkultura ty lidi co 

tam patřej tak vědí, co jsou zač, že jo. Tak to prostě bylo vždycky, každej kdo si 

voholí hlavu a chce bejt skinhead tak ví jak to je. Ví prostě, že ho lidi budou 

                                                            
169 Muž, 37 let, 17. 4. 2012 
170 Žena, 21 let, 12. 4. 2012 
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považovat za nácka171“. Někteří z informátorů naopak vnímali negativní mediální 

obraz jako pozitivum pro subkulturu, a to v tom smyslu, že díky její špatné pověsti 

u veřejnosti se nikdy nestane součástí většinové společnosti a nezmění se v pouhý 

trend. Tento vývoj, jak jsem zmiňovala dříve, je patrný například u punku, kdy se 

punková móda prodává v celosvětových obchodních řetězcích a na komerční 

hudební scéně se vyrojilo mnoho pop-punkových kapel (jako příklad mohu uvést 

kanadskou zpěvačku Avril Lavigne či české Rybičky 48). „Myslím si, že to tu scénu 

posunuje. Že díky týdle nenávisti neskončí tak jako všechny ostatní subkultury 

v mainstreamu…naopak si myslim, že je to dobře, že jsme taková nenáviděná 

subkultura172“. „Ten vobrázek je furt negativní, ale zase na druhou stranu je to jako 

dobrý v tom, že prostě z těch skinheads se nikdy jakoby díky tomu nestane 

mainstream. Že prostě vždycky to budou ty špatný no. Což třeba jako z punku se 

stalo, nebo ze ska…díky těm médiím je to furt underground. Jeden z posledních173“. 

Skinheads, kteří se účastnili mého výzkumu, nemají potřebu se vůči mediálnímu 

obrazu subkultury aktivně vymezovat. Média vnímají jako prostředek, který o 

subkultuře prakticky není schopen podat komplexní pravdivé informace a popsat 

její skutečnou podstatu. Díky negativnímu mediálnímu obrazu podle informátorů 

v řadách skinheads dlouhodobě zůstávají opravdu jen ti lidé, kteří se své 

příslušnosti nevzdají a za subkulturou budou vždy pevně stát a rozvíjet ji.   

 

 

 

5. ZÁVĚR 

Skinheads jsou subkulturou, která od svého vzniku v roce 1969 prošla mnoha 

proměnami. Za tuto dobu se rozšířila téměř po celém světě a roztříštila se na různé 

frakce. Ze subkultury, jež vznikla spojením přistěhovaleckých gangů a bílé britské 

dělnické třídy, se v průběhu osmdesátých let odštěpily některé silně rasistické a 

                                                            
171 Muž, 24 let, 17. 5. 2012 
172 Muž, 25 let, 4. 5. 2012 
173 Muž, 28 let, 23. 5. 2012 
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fašistické odnože. Reakcí na tento vývoj pak byly antifašistické a později levicové 

frakce. Ve své podstatě jsou však skinheads apolitickou subkulturou, u které se sice 

projevovaly xenofobní či nacionalistické postoje, souvisely však spíše s hájením si 

svého území a pracovního místa a hrdostí na svůj původ.  

Hlavním předmětem mé bakalářské práce bylo zjistit názor členů apolitických 

proudů subkultury skinheads na to, jak se o této subkultuře vyjadřují média. Jak ze 

zdrojů, ze kterých jsem získávala informace pro mou práci, tak také ze stručné 

rešerše článků z celostátních deníků vyplynulo, že média ve většině případů spojují 

skinheads s pravicovým extremismem, rasismem a neonacismem. Cílem mé práce 

ovšem nebylo zmapovat výskyt pojmu skinhead v médiích, ani souvislosti, v jakých 

se média o subkultuře vyjadřují. Tohoto úkolu by se však mohl zhostit někdo další, 

a navázat tak například na práci Petra Sedláčka „Hnutí skinheads v českém tisku 

v letech 1990 – 2000“, ze které jsem kromě jiných čerpala. Úkolem mé práce bylo 

zjistit, jak vnímají svůj mediální obraz sami skinheads, jaký je jejich názor na to, jak 

se média o subkultuře vyjadřují a také to, jak hodnotí práci novinářů. Jako 

informátory jsem vybírala členy apolitických proudů subkultury, a to z toho 

důvodu, že mají nejblíže k její původní podobě a nehlásí se k pravicovým ani 

levicovým politickým ideologiím.  

Apolitičtí skinheads, kteří se mého výzkumu zúčastnili, hodnotili mediální obraz 

subkultury převážně jako negativní. Média dle nich v reportážích a článcích stále 

směšují pojmy skinhead, neonacista a rasista. Tuto špatnou mediální pověst si 

skinheads v Česku vysloužili během devadesátých let, kdy k nám po Sametové 

revoluci začínaly postupně proudit informace o podobě a myšlenkách subkultury. 

V počátcích existence skinheads v České republice vládl v interpretaci těchto 

myšlenek zmatek. Mnoho skinů se tak přiklonilo k pravicovým a rasistickým 

odnožím subkultury. Podílela se na tom i kapela Orlík, která byla v té době 

nejznámější skinheadskou kapelou a jejíž členové sami neměli úplně jasno v tom, 

jakým směrem by se skinheads měli ubírat. V poslední době však díky odklonu 

stoupenců pravicového extremismu od subkultury skinheads reflektovali 
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informátoři méně častý výskyt pojmu skinhead v médiích. Pokud ale média tento 

pojem používají, tak ve velmi stereotypizovaném významu – buď v negativním, 

který je podle informátorů častější, nebo naopak příliš pozitivním, který pohled na 

subkulturu taktéž zkresluje. Co se týče hodnocení práce novinářů, byli apolitičtí 

skinheads velmi skeptičtí. Většina novinářů podle nich píše reportáže tak, aby se co 

nejlépe prodaly – tedy způsobem, který čtenáře či příjemce co nejvíce šokuje. 

K takovému účelu pak slouží právě používání pojmu skinhead v souvislosti s rasově 

motivovaným násilím a neonacismem. Informátoři zaznamenali i ojedinělé snahy 

některých zpravodajů popsat subkulturu jako celek, tedy s ohledem na různé 

odnože, ty však její rozšířený negativní mediální obrázek nezmění. Apolitičtí 

skinheads nemají potřebu se vůči špatnému mediálnímu obrazu subkultury 

vymezovat. Jsou hrdí na to, že jsou její součástí a mediální stereotypizování je jim 

víceméně lhostejné. Někteří z informátorů se shodli na tom, že díky mediálnímu 

„démonizování“ skinheads tato subkultura ani po téměř padesátileté existenci 

nepřestane veřejnost znepokojovat, neztratí náboj a nerozplyne se v mainstreamu.   
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7. PŘÍLOHY 

 

Články, které byly součástí mé rešerše a byly předloženy informátorům během 
rozhovoru: 

Graves napadly „známé firmy“, dva neonacisté ze Strakonicka 

Pravicoví extremisté, kteří v sobotu ve Vimperku zaútočili na černošskou zpěvačku Tonyu 

Graves, měli problémy se zákonem už v minulosti. Za poslední incident jim hrozí až tři roky 

vězení. 

VIMPERK Na černošskou zpěvačku skupiny Monkey Business Tonyu Graves zaútočili 

v sobotu v restauraci ve Vimperku dva neonacisté ze Strakonicka. Nadávali jí, ať se vrátí do 

Afriky, jeden z nich na ni plivl a nakonec se v restauraci semlela bitka, z níž zpěvačka 

vyvázla bez zranění. Včera útočníky zadržela policie. MF DNES zjistila, že oba včera 

obvinění muži měli problémy se zákonem už dříve a do vimperské restaurace Stadion přišli 

z mítinku Dělnické strany sociální spravedlnosti, jejímiž jsou sympatizanty. Muži ve věku 25 a 

34 let v minulosti byli trestáni za propagaci nacismu. V samotném centru Strakonic například 

v loňském a předloňském roce několikrát hajlovali, vykřikovali rasistická hesla a prali se 

s antifašisty. „Patří k nejznámějším a nejvýraznějším pravičákům ve Strakonicích. Když se 

opijí, tak hajlují, často se perou a napadají lidi. Policisté už je vyšetřovali i třeba kvůli 

nacistickým tetováním, jeden z nich má vytetované hákové kříže,“ popsal MF DNES 

anonymně antifašistický skinhead a člen SHARP skinheads ze Strakonic. To, že oba muži 

měli v minulosti potíže se zákonem, potvrdili i kriminalisté. „Byli vyšetřováni v souvislosti 

s loupežemi a propagací neofašismu,“ potvrdil kriminalista František Skabalík. Dvojice 

neonacistů byla včera po zadržení také rovnou obviněna z trestného činu násilí proti skupině 

obyvatel, hanobení národa a rasy a výtržnictví. „Za to jim hrozí až tři roky vězení,“ sdělil 

včera ředitel jihočeských policistů Radomír Heřman. MF DNES s jedním z obviněných po 

výslechu na policii hovořila. Popřel, že by zpěvačku jakkoliv napadl. „Vůbec jsem o incidentu 

nevěděl, protože jsem tam přišel, až když se to už pralo. Vzal jsem židli a v bitce jsem ji hodil 

restaurací. Nic se ale nerozbilo. Byl jsem opilý. Až v pondělí jsem se dočetl, že tam měl být 

nějaký útok na zpěvačku,“ řekl včera starší z obviněných mužů exkluzivně MF DNES. Podle 

číšníka z restaurace, který se neonacistům jako první postavil a Graves se zastal, byla 

situace v lokále nepřehledná. „Prali se i mezi sebou,“ dodal Milan Vojta. Dělnická strana 

sociální spravedlnosti se od konfliktu okamžitě distancovala a hrozila, že podá na zpěvačku 

trestní oznámení za to, že stranu s napadením spojila. Jeden z obviněných mužů ale sám 

potvrdil, že do restaurace přišli po mítinku a je sympatizantem strany. „Strana nemůže být 

zodpovědná za chování jednotlivců. To, že je sympatizantem, může být i účelové prohlášení. 

Kdyby to byl člen strany, byl by okamžitě vyloučen,“ reagoval včera předseda strany Tomáš 

Vandas. 

Tohle jsem já 

Vypadají drsně, jsou samé tetování, oholené hlavy, hrůzu nahánějící make-up…Některé 

z nich byste nechtěli potkat v noci na opuštěné ulici. Ale nejsou to výtržníci, neholdují násilí, 
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jen nechtějí být stejní jako všichni ostatní – sousedé ve velkých městech, lidé bez „identity“. 

A tak si hledají alternativní životní styly, scházejí se se sobě podobnými a vytvářejí nové 

městské subkultury. Jejich život, zásady a hlavně jejich originální vzhled dokumentuje právě 

vydaná kniha Kmeny rapera Vladimira 518 a fotografa Tomáše Součka. „Ve chvíli, kdy si 

kupuješ klasický sneakers Adidas s gumovou špičkou, tak to děláš kvůli tomu, že to je prostě 

rapovej kroj, a ne proto, že by se ti to nějak extra líbilo. To samý kšiltovky,“ popisuje typické 

oblečení raperů zpěvák Hugo Toxx v knize Kmeny. Každá subkultura má svá poznávací 

znamení: charakteristické oblečení, styl, účes i jazyk. A jejich členové si nejen na ulici hledají 

spojence. „Děláš věci, které máš rád, a neděláš to sám. Máš partu a to je na tom to dobrý,“ 

vystihuje v knize, která vznikla v rámci projektu BU2R, život subkultur skinhead Buqičák. 

Městských kmenů jsou v současnosti desítky a vznikají stále nové a nové. „Identita se 

vytváří, nepředává se, je tekutá,“ říká v předmluvě knihy sociolog Andy Bennett. Začalo to 

v Americe po druhé světové válce, kdy dětem už lezl krkem život jejich rodičů. „Jejich šaty 

říkaly: Jsem jinej. Jsem drsnej. Zašukám si,“ odhaluje mytické praotce rokenrolového stylu 

z první půlky padesátých let sociolog Nick Cohn. Pak se objevili motorkáři, punkeři, 

skateboarďáci. A dnes už můžete díky moderním technologiím žít s neznámými lidmi 

virtuálně po internetové síti. 

Festivaly hlásí další hvězdy 

PRAHA České hudební festivaly se předhánějí v účasti zahraničních hostů. Nabídku 

letošního ročníku Colours of Ostrava, který se koná 12. až 15. července, rozšíří „nová Edith 

Piaf“, francouzská zpěvačka Zaz, vlastním jménem Isabelle Geffroyová. „V jejích šansonech 

se snoubí tradice cikánského jazzu, šansonu, popu, swingu, pouličního šramlu s příchutí 

latiny, flamenca a přirozeně třeštivého, svádivého humoru s doširoka otevřenou náručí 

publiku,“ přibližuje dvaatřicetiletou Zaz ředitelka festivalu Zlata Holušová. Také Prague City 

Festival potvrdil účast dalších svou kapel – Simple Plan a The All-American Rejects. Simple 

Plan, autoři hitů jako Perfect World, Crazy, Welcome To My Life nebo Save You, se do 

Prahy vrátí 29. června, necelý rok po vyprodaném koncertě v Incheba Aréně. Byl Yul 

Brynner skinhead? Narozeninový festival s názvem Tři sestry 27 let Open-Air se tradičně 

uskuteční 18. a 19. května v prostorách pražského koupaliště Džbán. První den akce 

přijedou pogratulovat také legendární The Toy Dolls z Velké Británie. Punkovou skupinu 

založenou v roce 1979 s tvorbou Tří sester spojují texty, v nichž se projevuje jejich smysl pro 

legraci. Ten je znát například už v názvech skladeb Yul Brynner Was A Skinhead nebo 

James Bond Lives Down Our Street. 

Z Damona je skin 

Herec Matt Damon (40) až dosud patřil v Hollywoodu k nejméně odvážným co se vizáže 

týče. Proto jeho nová image skinheada doslova šokovala. Vlasy však Damon neshodil 

z rozmaru, ale kvůli roli ve sci-fi filmu Elysium, který v těchto dnech natáčí v kanadském 

Vancouveru. 

Za útoky na Romy půjdou do vězení 
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V pořadí už druhý verdikt nad skupinou neonacistů, kteří v roce 2008 zaútočili v Havířově na 

několik Romů a jednoho z nich těžce zranili, vynesl v pátek Krajský soud v Ostravě. Za 

brutální čin půjdou tři mladíci do vězení, další tři dostali podmínku. Původně se skupina u 

soudu zodpovídala z pokusu o vraždu, soud ale jednání před rokem, kdy padl daný verdikt, 

překvalifikoval na pouhé ublížení na zdraví a výtržnictví. Vrchní soud v Olomouci však kauzu 

po odvolání vrátil zpět do Ostravy. Nynější tresty jsou stejné jako při prvním odsouzení. Karel 

Takáč a Michal Šebela dostali čtyřletý trest, třetí spolupachatel, jenž byl v době činu 

mladistvý, odešel s třemi lety nepodmíněně. Další spolupachatelé – Josef Navrátil, Milan 

Kasl a Vlastimil Burda – dostali jen tříleté podmíněné tresty, poslední obžalovaný, Martin 

Šebest, byl zproštěn, protože se nepodařila jeho účast na pogromu prokázat. Rozsudek není 

pravomocný, státní zástupce si nechal lhůtu pro případné odvolání. Trestná výprava na 

Romy se uskutečnila 8. listopadu 2008. Skinheadi v noci vyrazili do havířovských ulic, 

v nichž fyzicky napadli náhodně vyhlédnuté Romy. Jeden má po útoku trvalé následky. Při 

útoku na dva dospívající chlapce jednoho z nich vážně zranili. Z útoku si nese trvalé 

následky. Před soud se nakonec dostala jen část z velké skupiny útočníků, ostatní se 

nepodařilo vypátrat. Očití svědci, kteří viděli skinheady v akci, potvrzují, že šlo o velmi 

brutální útok. „Bylo to jako v akčním filmu. Skupina dorazila do Jarošovy ulice v Havířově-

Šumbarku třemi automobily. Vyskočili ven a napadli dva kluky. Jednoho z nich strhli k zemi a 

začali ho bít a kopat do hlavy. Druhý stačil z místa utéct,“ popsal jeden ze svědků. Když 

napadený zůstal ležet na zemi, útočníci odjeli do jiné části Havířova, kde se pokoušeli 

napadnout další dva Romy. Jeden z nich ale utekl, druhý se ukryl do vrátnice ubytovny, kde 

jeho napadení zabránili ukrajinští dělníci. Většina obžalovaných byla policii známá také 

v souvislosti s fotbalovým výtržnictvím anebo proto, že se v minulosti účastnili 

neonacistických demonstrací. Internetový server Antifa.cz například zveřejnil fotografii, na 

níž je Karel Takáč. Má na sobě oblečené triko s nápisem Adolf Hitler. Na další fotografii je 

Milan Kasl, jak pózuje u elektrického ohradníku v koncentračním táboře Osvětim a předstírá, 

že zapíná elektrický proud. 

 

Otázky k interview: 

1. Věk 
2. Jak ses ke skinheads dostal/a a čím tě tato subkultura oslovila? 
3. Patříš mezi apolitické/tradicionalistické/Oi! skinheady? 
4. Jak bys tento proud charakterizoval/a?  
5. Co je podle tebe skinheadství? 
6. Sleduješ pravidelně některá média (deníky, časopisy)? Které? 
7. Jak často? 
8. Zaregistroval/a jsi někdy, že se v médiích píše/mluví o skinheads? 
9. V jaké souvislosti? 
10. Jaký je tvůj názor na to, jak se média o skinheads vyjadřují? (předložit 

články) 
11. Rozlišují podle tebe média mezi jednotlivými proudy subkultury skinheads? 
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12. Pokud ne, které směry této subkultury spíše odpovídají charakteristice 
skinheads předkládané médii?  

13. Vnímáš to, jak se média o skinheads vyjadřují, jako problém? 
14. Pokud bys byl/a novinářem, jak bys o skinheads psal/a ty? 

 

Soupis kódů použitých při analýze rozhovorů: 

OTEVŘENÉ KÓDY 

I. Vstup do subkultury 

II. Důvod vstupu do subkultury 

III. Příslušnost ke konkrétnímu proudu subkultury 

IV. Charakteristika proudu 

V. Charakteristika skinheadství 

VI. Média, která skinheads sledují 

VII. Interval sledovanosti 

VIII. Skinheads v médiích 

IX. Názor na mediální obraz 

X. Článek 1 

XI. Článek 2 

XII. Článek 3 

XIII. Článek 4 

XIV. Článek 5 

XV. Článek 6 

XVI. Rozlišování mezi jednotlivými proudy subkultury ze strany médií 
XVII. Proudy odpovídající charakteristice skinheads předkládané médii 
XVIII. Vnímají skinheads svůj mediální obraz jako problematický? (Vadí jim, jak se o 

nich média vyjadřují?)  
XIX.  Jak by o skinheads psali sami skinheads  

 

AXIÁLNÍ A (SELEKTIVNÍ) KÓDY 

Rozhovor č. 1: žena, 21 let 

I. Zprostředkovatel (přítel) 
Období (puberta) 
Dříve: punk 
Změna hudebního stylu (punk ---> Oi) 

II. Hudba (Oi) 
Image (móda) 

III. Apolitický proud (nezájem o politiku) 
Vymezení vůči jiným skinheads (mají politické přesvědčení, i když se označují 
za apolitiky) 

IV. Apolitik nemá mít politické přesvědčení (nezná žádného apolitckého skina) 
V. Zájmy (alkohol, pivo, fotbal) 
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Hodnoty (přátelství, věrnost, hrdost – na to být součástí subkultury, 
sounáležitost s ostatními skinheads) 
Hudba 
Móda (značky Levi’s, Fred Perry) X flitrový kalhoty 

VI. Televizní zprávy (ČT, Nova) 
Internetové zprávy (iDnes, Novinky) 

VII. Pětkrát týdně 
VIII. Změna (dříve – skinhead = neonacista/ultrapravice, teď – neonacista, slovo 

skinhead ne často, viz dodatek 2.) 
IX. Neinformovanost médií 

Ale pozitivnější než dřív 
X. Pozitivní (nesměšování pojmů neonacista a skinhead, rozlišení neonacisty – 

tetování hákového kříže a hajlování) 
XI. Pozitivní (citace z knížky, za případné desinformace nemohou novináři) 
XII. Mít holou hlavu neznamená být skinhead 

Neutrální (ani pozitvní ani negativní reakce) 
XIII. Negativní (stereotyp plešatej = skinhead) 

Mít holou hlavu neznamená být skinhead 
Úmysl médií šokovat lidi  
Jak by měl skinhead vypadat (kšandy a těžký boty) 
Opovržení bulvárem (Aha!) 

XIV. Negativní (směšování pojmu neonacista a skinhead) 
Neinformovanost novináře 

XV. Stereotyp (plešatej = skinhead – porovnání s XIII.) 
Neutrální (ani negativní  ani pozitivní reakce) 

Dodatek 1.: stereotyp skinhead = neonacista podporují sami skinheads hajlováním 
z legrace či z provokace 

XVI. Média nerozlišují mezi jednotlivými proudy subkultury skinheads 
XVII. Média charakterizují skinheads jako neonacisty 
XVIII. Nevidí to jako problém 

Dříve vztek 
Nyní lhostejnost 

Dodatek 2. (možno spojit s VIII. – skinheads v médiích): po vystoupení antifašistických 
skinheads v televizi JOJ (2007 nebo 8) a upřesnění proudů v rámci subkultury zlepšení 
mediálního obrazu skinheads (omezení používání pojmu skinhead) 

XIX. Informování o skinheads z pohledu zevnitř subkultury 
Rozlišování proudů 
Důležitá informovanost novinářů 
Důležitý vhled do subkultury (nejlépe být člen, jinak zkreslení) 
 

Rozhovor č. 2: muž, 38 let 

I. Období (14, 15 let – puberta) 
Dříve: punk 
Zprostředkovatel (jiná subkultura – hardcore scéna) 
Hudba (ska a Oi) 
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II. Postoje skinheads (přímost, nepózování, nebýt zbabělý) X punk 
III. Oi proud (poslouchá Oi muziku) 

Vymezení vůči jiným skinheads (tradicionalisté poslouchají zásadně reggae, 
soul a ska) 

IV. Absolutně subkulturní 
Hodnoty (hrdost, uvědomování si sám sebe, sounáležitost) 
Image (móda) 
Pravicové aspekty proudu/považované společností za pravicové - 
hodnoty(loajalita, úcta k vlasti, nenávist k pedofilům, opovrhování 
slabošskejma politickejma doktrínama a nedostatkem sebereflexe) 
Oi proud – apolitický (punk ulice, následovník punkrocku) X dnešní punk – 
plastická módní záležitost pro zbabělce 

V. Hodnoty (loajalita, subkultura, oddanost, hrdost, fascinace hnutím) – viz IV. 
Hudba 

VI. Internetové zprávy (Novinky.cz) 
VII. Denně 
VIII. Novináři píší to co chtějí lidi číst  

Občas odborné články (jde ale o intelektuální pohled zvenčí) 
Nejde o pohled zevnitř subkultury – zkreslení (popis pouze extrémů) 
Většina médií předkládá negativní obraz skinheads (rasisti, násilníci, šovinisti, 
fašisti, alkoholici) 
Část médií předkládá naopak příliš pozitivní obraz (beránci, Rychlý šípy, 
nerasisti, antirasisti) 

IX. Negativní (média jsou největší nepřítel subkultury) 
X. Pozitivní (nesměšování pojmu rasista, neonacista a skinhead) ale: nesouhlas 

s vyjádřením skinheada – člena SHARP proudu (žádnej skiinhead by se k tomu 
vyjadřovat neměl) 

XI. Spíše neutrální (výtka že kniha Kmeny se týká pouze levicového spektra skinheads 
– nesouvisí s článkem) 

Dodatek 1.: v Praze odnož 15 – 20 mladých levicových skinheads (nosí svetry z HM, 
chodí jen na ska party) – „to nejsou skinheadi, jaký skinheadi maj bejt nebpo jaký sou.“ 

XII. Neutrální (kapela Toy Dolls nemá se skinheads nic společného) 
XIII. Mít holou hlavu neznamená být skinhead 

Pobavení (je to vtipný) 
Opovržení bulvárem (Aha!) 
Neutrální (ani pozitivní ani negativní reakce) 

XIV. Neinformovanost novináře  
Negativní (směšování pojmů skinhead a neonacista) 
Nesouhlas s odkazem deníku (Právo) na server antifa.cz (jde o levicové 
extremisty, anarchistické komunisty, mají stejné praktiky jako neonacisti co se 
týče násilí) 

XV. Spíše neutrální (trapný, debilní) 
XVI. Některá média rozlišují (Mladá fronta, seriózní tisk) 

Ale: popis nebude nikdy reálný (články píší politicky zainteresovaní lidé – 
levicově zaměření intelektuálové) 
Úmysl médií šokovat lidi (novinář je placený za to aby šokoval čtenáře) 
Touha většiny (průměrných) lidí číst bulvár (brak – Aha!, Šíp, Story, Blesk) 

XVII. Touha lidí po extrémech, z toho plyne: 
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Úmysl médií šokovat (předkládat ty skinheady, kteří nejvíc šokujou – pravicoví 
rasističtí neonacisté) 
Malá část médií: úmysl poukazovat na levicové skinheady 
Ale: jde o dva okrajové proudy (skinhead jako takovej může mít z vobou těch 
skupin) 

Dodatek 2.: znaky, které mají společné všichni skinheads/jak by měl skinhead vypadat 
(Levi’s, Martens, Ben Sherman), popis typického skinheada (krátké vlasy, tetování, láska 
k hudbě Oi nebo ska, láska k vlasti, odvaha, hrdost, uvědomování si sebe sama) 

XVIII. Nevidí to jako problém 
Dříve: lítost, vztek 
Poté opovržení 
Lhostejnost 

XIX. Má novinářskou zkušenost (psal o skinheadech pro skinheady) 
Záleží pro jaký tisk by psal (seriózní tisk – seriózní články o subkultuře: 
rozhovory se skinheads, dát jim možnost se vyjádřit, bulvární tisk – bulvární 
články které chtějí lidé číst) 
Realita: novináři píší pouze svoje domněnky (takový článek doplní fotkama 
hajlujících skinheadů na internetu) 
 

Rozhovor č. 3: muž, 27 let 

I. Období (kolem 19 let) 
Zprostředkovatel (Štěpán z NVÚ – pořadatel festivalu Antifest) 
Změna hudebního stylu (punk ---> Oi) 
Dříve: punk 

II. Image (móda, elegantní styl) X punk (válející se špína) 
Historie skinheads 

III. Během příslušnosti k subkultuře přechod mezi různými proudy (dříve sympatie 
k SHARPS, později k pravicovým proudům – z historického hlediska české 
země) 
Vymezení vůči jiným skinheads (SHARPS jsou dnes zpolitizovaní) 
dnes spíše tradicionální (vrací se ke kořenům) 
„reformovaný pravičák“ 

IV. Má pravicový politický názor, ale nemá potřebu jej ventilovat a odsuzovat kvůli 
němu jiné lidi 

V. Historie skinheads (jeden z nejstarších a nejkrásnějších kultů) 
Kult (děti ulice) 

VI. Fanziny (Real Enemy – apolitický fanzin o muzice ska, rock, punkrock, Oi) 
Internetové zprávy (iDnes.cz) 
Televizní zprávy 

VII. Zprávy denně, fanziny každý půlrok 
VIII. Většina médií předkládá negativní obraz skinheads (poslední dobou v souvislosti 

s DS, jinak s neonacisty – novináři hážou vše do jednoho pytle) 
Občas snaha proniknout do subkultury (ČT2 – hudební pořady, snaha o 
informovanost) 

IX. Lhostejnost 
X. V médiích se objevují negativní konotace se skinheads (zabil, zmlátil, znásilnil) 
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Článek může mluvit o skinheads pravicového křídla  
Ale: neonacisté už se jako skinheads neoblékají 
Spíše negativní 

XI. V knize povrchní pohled na subkulturu 
Neutrální 

XII. Neutrální (Yul Brynner byl skinhead – legrace) 
XIII. Mít holou hlavu neznamená být skinhead 

Neutrální (lhostejnost) 
XIV. Skinheads zmiňovaní v souvislosti s rasovými útoky (pravicová nebo 

neonacostická odnož skinheads – Combat 18 nebo Blood and Honour) 
Použití slova skinheads není neoprávněné 
Článek neodsuzuje skinheads 
Neutrální (ani pozitivní ani negativní reakce) 

XV. Článek neodsuzuje skinheads (stereotyp skinheads a násilí je do určité míry 
pravdivý – „je to subkultura, která je prostě ostřejší“) 
neutrální 

XVI. Některá média rozlišují (ČT2 – hudební pořady Malá noční hudba a Velká 
noční hudba, pořad o Bulldog Boot Boys: pražští SHARP) 
Většina médií nerozlišuje 
X příliš pozitivní články (Mladá fronta - SHARP a nepolitičtí skinheads jsou 
hodní) 

Dodatek 1.: skinheads nejsou vždycky hodní – postoje skinheads (rebelie, patriotismus, 
odpověď proti systému), hodnoty (přátelství, sounáležitost), zájmy (chození na pivo, pivo 
mařka muzika) ---> charakteristika skinheadství 

Hajlování, narážky na barvu pleti ze strany skinheads – legrace, provokace X „třicet borců 
v tričku na kterym maj hvězdu Auschwitzu“ 

XVII. Média se zmiňují o skinheads v souvislosti s nějakým problémem (když něco 
provedli) 
Ale. Jde o Postoj (rebelie ke skinheadství patří) 

XVIII. Nevnímá to jako problém (mluví se o skinech že zmlátili cigány, já bych je 
kolikrát zmlátil taky) 

Dodatek 2.: móda skinheads (kšandy a téžké boty) X móda neonacistů (šusťáky a mikiny 
Thor Steinar) 

XIX. Informování o skinheads z pohledu zevnitř subkultury 
Nemá rád škatulkování (skinhead je skinhead – viz dodatek 2 „sedíme u 
jednoho stolu řešíme stejný problémy, všichni chodíme do práce a o tom to 
je“) 

Dodatek 3.: kořeny skinheadské kultury (streetpunku) – punk, rock’n’roll, reggae 

 

Rozhovor č. 4: muž, 25 let 

I. Období (17 let, puberta) 
Změna hudebního stylu (punk ---> Oi – zajímavější texty, nebyly pouze o 
mladických rebeliích jako u punku: opravdovější, syrovější, energičtější) 
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Dříve: punk 
II. Odklon od punku (byl moc diskreditovanej, stala se z něj póza, hodně špinavých 

pankáčů) 
Image (móda – stylovější) X punk 

III. Apolitický proud/Oi (po hudební stránce) 
Vymezení se vůči jiným skinheads (tradicionalisté poslouchají jen ska a reggae) 

IV. Z pohledu pravicového skinheada: Apolitici jsou šedá zóna (shcovávají své radikální 
pravicové názory) 
Z pohledu „pravého“ skinheada: apolitsmus není o tom nemít politický názor 
(jde o to netahat svůj osobní politický názor do scény) 
Škatulkování uvnitř scény je zbytečné 

V. Uniformita 
Hodnoty (sounáležitost, stát si za svým názorem -  X pankáči a levicoví 
skinheadi se chtějí zalíbit, nechtějí mít nekorektní názory - bratrství) 
móda 
hudba 

VI. Internetové zprávy 
VII. Denně 
VIII. V poslední době se média o skinheads nevyjadřují  

Dříve ano, v souvislosti s krajní pravicí 
O skinheadech jako subkultuře média neví 

IX. Negativní (skinheads jsou pro média jen nemyslící pravičáci, extrémní pravice) 
X. Pozitivní (nesměšování pojmů skinheads a pravicoví extremisté/neonacisté, 

rozlišení antifašistického SHARP skinheada, korektní článek, jasné vymezení 
kdo je kdo) 

XI. Neutrální (nic neříkající článek) 
Výrok „nejsou výtržníci a neholdují násilí“ o skinheads neplatí 

XII. Neutrální (ani pozitivní ani negativní reakce, Yul Brynner byl skinhead - legrace) 
XIII. Opovržení bulvárem (Aha!) 

Chtějí za každou cenu šokovat 
Mít holou hlavu neznamená být skinhead 
Spíše negativní (znechucení) 

XIV. Směšování pojmů neonacista a skinhead (nazývají je tak jak sou zvyklí) 
Pokud šlo opravdu o skinheads, je to v pořádku (neonacista má stejné právo 
hlásit se ke skinheads jako kterýkoli jiný skinhead) 
Neutrální 

XV. Stereotyp holá hlava a násilí není úplně nepravdivý 
Legrace 
Neutrální 

XVI. Některá média rozlišují (regionální deníky – občas označení antifašista nebo 
SHARP) 
Většina médií (mainstreamová) proudy nerozlišuje (vycucá si to z prstu) 

XVII. Média charakterizují skinheads jako extremní pravici 

Dodatek 1.: extremní pravice už opustila vizáž skinheads a ani se k této subkultuře nehlásí, 
oblékají se do sportovního oblečení) 

XVIII. Nevnímá to jako problém 
Spíše jako pozitivum (díky nenávisti vůči skinheads ze strany médií subkultura 
neskončí v mainstreamu) 
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Ale: problém je to že scéna je kvůli negativnímu obrazu v médiích roztříštěná 
(skupiny jako RUSH a SHARP se distancují od hlavního proudu, kazí to scénu) 

XIX. Informování o skinheads z pohledu zevnitř subkultury 
Novináři jsou neiformovaní - Důležitá informovanost novinářů (měli by zjistit 
nějaký fakta) 

 
 
Rozhovor č. 5.: muž, 24 let 
 

I. Období (17 let, puberta) 
Zprostředkovatel (bratranec) 
Hudba (Orlík, Bránik) 

II. Styl 
Hudba 

III. Apolitický 
IV. Hudba 

Zájmy  
Image (móda) 
Návaznost na původní subkulturu roku 69 

V. Hodnoty (přátelství) 
Postoje (odlišit se od ostatních, rebelství) 
Image (provokativní) 

VI. Internetové zprávy 
VII. Sporadicky 
VIII. Většina médií předkládá negativní obraz skinheads (v souvislosti s Dělnickou 

stranou, pochody, pravicový extremismus) 
Občas články popisující skutečnost (jak to funguje) 

IX. Lhostejnost 
Pobavení se 

X. Nesměšování pojmu skinhead a pravicový extremista 
Neutrální (ani pozitivní ani negativní reakce) 

XI. Pozitivní („děláš věci který máš rád a neděláš to sám“ – souhlasí) 
XII. Mít holou hlavu neznamená být skinhead 

Neutrální (ani pozitivní ani negativní reakce) 
XIII. Mít holou hlavu neznamená být skinhead (viz XII.) 
XIV. Směšování pojmu neonacista a skinhead 

Ale: díky tomu se subkultura skinhead nestane komerční 
Neutrální (ani pozitivní ani negativní reakce) 

XV. Spojení skinheads a násilí – násilí k této subkultuře patří 
Neutrální (ani pozitivní ani negativní reakce) 

XVI. Média spíše nerozlišují mezi jednotlivými proudy subkultury skinheads 
XVII. Média charakterizují skinheads jako neonacisty, AFA (extremistické odnože) 

Úmysl médií šokovat, zaujmout 
XVIII. Lhostejnost 
XIX. Informování o skinheads tak, jak o nich informují stávající média (kvůli výdělku, 

prodejnosti článku) 
Lhostejnost ze strany médií 
Úmysl médií šokovat, zaujmout 
Důležitá informovanost novinářů 
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Rozhovor č. 6: muž, 32 let 
 

I. Období (14 let, puberta) 
Skinheads byli v té době trend 

II. Postoje (rebelská, tvrdá, drsná subkultura, řešení porevolučních problémů – cikáni, 
vymezení se vůči autoritě, revolta) 

Hudba (Orlík – nebylo na výběr) 
III. Oi proud 

Během příslušnosti k subkultuře přechod mezi různými styly (Orlík ---> RAC ---> Oi) 
Vymezení vůči jiným skinheads: Apolitik nemá mít politické přesvědčení – každý 
má politický názor (vymezování se proti společnosti je taky politika) 

IV. Oi proud je dnes už mrtvá subkultura (všichni jsou buď ex nebo pseudo, 
zkomercionalizované, jiné sociální problémy) 

V. Postoje (revolta, punková odnož, vymezení se vůči konvencím, radikální přístup, 
životní styl, šovinismus) 

Hodnoty (sounáležitost) 
Hudba 
Zájmy (hospoda) 
Uzavřenost subkultury 

VI. Nesleduje média 
VII. – 
VIII. Média se o skinheads vyjadřují negativně (pravicové koncerty, útoky, násilí) 

Občas se objeví jiný popis (ojedinělé články v časopisech) 
Absence objektivního pohledu 

IX. Neznalost médií (jde o složitou subkulturu která prošla mnoha změnami) 
Úmysl médií šokovat (Oi koncert v Praze nikoho nezajímá, ale hajlování ano) 

X. Nesměšování pojmů skinhead a neonacista/pravicový extremista 
Pozitivní (slovo skinhead se v médiích už tak nepropírá) 

XI. Neobjektivní popis skinheads (příliš pozitivní – jsou hodní) 
Chybí vhled do subkultury jako celku 
Spíše negativní 

XII. Neutrální (žádná reakce) 
XIII. Mít holou hlavu neznamená být skinhead (dnes má holou hlavu kde kdo) 
XIV. Směšování pojmů skinhead a neonacista 

Neinformovanost médií 
Důležitá informovanost novinářů 

XV. Spojení skinheads a násilí – násilí k subkultuře patří 
XVI. Většina médií nerozlišuje mezi jednotlivými proudy 

Občas rozlišují reportáže v časopisech nebo televizní pořady (Oko) 
Média popisují pouze dva extrémy (skinheads jako neonacisté X skinheads jako 
levičáci) 
Nepochopení subkultury ze strany médií 

XVII. Média charakterizují skinheads jako ultrapravici a rasisty (ultrapravice 
samotná se od skinheads ale distancuje) 

XVIII. Skinheads jejich mediální obraz nijak nepoškozuje (ale jejich image je 
poškozená a nepochopená) 

XIX. Informování o skinheads z pohledu zevnitř subkultury 
Hledat souvislosti a příčiny 
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Dodatek 1.: postrádá prezentaci objektivního pohledu na subkulturu (ani negativní, ani 
takový, který by skinheads vyloženě lichotil). Média jsou celkově neobjektivní (nejdou do 
hloubky), jejich záměry jsou čistě komerční ne informativní X lidé sami se o věci nezajímají, 
stačí jim povrchní pohled ---> média jsou poplatná společnosti 
 
 
Rozhovor č. 7: muž, 28 let 

I. Období (17 let – puberta) 
Zprostředkovatel: kamarádi 
Dříve: punk 

II. Hudba  
Postoj (provokace) 

III. Oi skinhead (hudba) 
Apolitik (neřeší to s lidma ze scény, ale každej má nějakou politiku) 
Vymezení vůči jiným proudům: tradicionalista ne – neposlouchá ska 

IV. Hudba (Oi) 
Postoje (konzervativnost) 
Móda (kšandy) 
Hodnoty (rodina, přátelství) 

V. Odlišení se  
Sounáležitost (někam patřit) 
Hodnoty (rodina, vlast, přátelství, loajalita) 

VI. Internetové (novinky.cz) 
Občas zprávy v televizi 

VII. Pětkrát týdně 
VIII. Skinheads v souvislosti s národním socialismem, pravicovou politkou a násilnostmi 

Ale: poslední dobou se slovo skinhead vytrácí – spíše v serióznějších denících 
(pravicová scéna opustila skinheadskou image) 

IX. Lhostejnost 
Špatný mediální obraz skinheads je důsledek 90. Let, kdy skinheadi dělali bordel 
Média všeobecně zkreslují informace, nejen co se týče skinheads 
Díky negativnímu mediálnímu obrazu se ze skinheads nestane mainstream (jako 
z punku či ska) 

X. Nesměšování pojmů (není tu zmíněný že ti dva co napadli tu černošku byli 
skinheadi) 

Pozitivní (korektní) 
XI. Pozitivní (nemám problém, korektní) 
XII. Neutrální (provokace, sranda) 
XIII. Holá hlava – charakteristický znak skinheads 

Možné přirovnání bulváru 
Opovrhování bulvárem 
Neutrální 

XIV. Negativní (typickej negativní obrázek v souvislosti s rasovým násilím) 
Negativní obrázek je důsledek devadesátých let a počátků skinheads v Česku 
Snažit se toho zbavit je „boj s větrnými mlýny“ 

 
Dodatek 1: (práce novinářů) – novináři by se měli orientovat v tématech o kterých píší, měl 
by být přehled na žurnalistických fakultách (úmysl médií šokovat) – je to úderný, lidi vidí 
prototyp boty až ke kolenům a bombra 
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XV. Vtip, sranda 

Stereotyp násilí k subkultuře patří (hlavně v devadesátých a osmdesátých letech 
bylo násilí na denním pořádku) 
Násilí souvisí s hrdostí a postojem (nenecháš si srát na hlavu) 

XVI. Média rozlišují mezi jednotlivými proudy subkultury minimálně 
Mezi jednotlivými proudy by rozlišovat měly 
Ale: nebude se s nimi o tom bavit a omlouvat se za to co dělá někdo jiný (takový 
věci se neřeší u punku u hiphopu tak proč by se to mělo řešit u skinheads) 

XVII. Média prezentují skinheads negativně (jako dementy, házení do jednoho 
pytle, pokérovanej vožrala, co maká ve skladu a stěží dodělal základku, je 
v lihu a rve se – prototyp skinheada) 
Prezentování skinheads jako pravicových proudů 
Úmysl médií šokovat (vybírat si z celýho spektra to nejhorší) 

XVIII. Lhostejnost 
XIX. O skinheads by nepsal (nepoužíval by pojem skinhead) 

 
 
Rozhovor č. 8: muž, 20 let 

I. Období: 14 let (puberta) 
Zprostředkovatel: punková subkultura (koncerty) 
Hudba (Orlík) 

II. Postoje skinheads (pevný názory, vědí co chtěj) 
Styl 
Hudba 

III. Apolitik 
IV. Apolitici jsou otevřený proud (nehodlaj se řadit mezi ty určitý skupiny) 

Vymezení vůči jiným proudům (tradicionálové jsou pevně daný) 
V. Postoje (hrdost) 

Hodnoty (přátelství) 
Styl 
Hudba 

VI. Internetová (novinky, iDnes) 
Občas televizní 

VII. Denně 
VIII. Negativní vyobrazení skinheads (v souvislosti s demonstracemi) 

Občas rozumný článek o skinheads 
IX. Neinformovanost médií o subkultuře 

Jediným kritériem pro ozančení skinheada je pro ně holá hlava 
X. Negativní (zmínění se o SHARP postranně) 
XI. Pozitivní (hezkej článek, líčí že má každej svůj styl) 
XII. Neutrální 
XIII. Neutrální (Matt Damon se chtěl zviditelnit, vždy když se objeví slovo skinhead tak 

v souvislosti lidi bacha na to, můžou být nebezpeční) 
XIV. Negativní (směšování pojmu skinhead a neonacista) 

„Klasický článek“ 
Neinformovanost novinářů 
Negativní mediální obraz je důsledkem atmosféry devadesátých let 
Neochota lidí se informovat 
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XV. Neutrální (nepohoršuje) 
Násilí ke skinheads patří (rváčství) 

XVI. Média nerozlišují mezi jednotlivými proudy subkultury 
Občas mluví o SHARP skinheads ale jen v případě rvačky mezi nimi a neonacisty 

XVII. Pravicoví extremisti (neonacisti) 
XVIII. Mediální obraz subkultury poškozuje 

Ale: díky špatné pověsti se do subkultury dostanou jen lidi kteří ji opravdu 
chtějí rozvíjet 
Lidi subkultura nezajímá, spíše když se v souvislosti s rasovými útoky mluví o 
skinheads, jsou rádi že mlátí cikány 

XIX. Z pohledu zevnitř subkultury 
 
 
Rozhovor č. 9: muž, 38 let 

I. Období: 17 let (puberta) 
Orlíkovská vlna 
První echo o skinheads rok 86 (článek v časopise 100+1) 

II. Odlišení se (uhlazenější X punk) 
Hudba 
Hodnoty (češství) 

III. Apolitický a poslouchá Oi a streetpunk 
IV. Těžké vymezit (v průběhu tříštění na mnoho proudů) 

Apolitický = nebýt ani nácek ani komouš 
V. Zájmy (hospody, fotbal) 

Práce (fabrika) 
Vymezení se vůči společnosti (mainstreamu) 

VI. Internetový 
Noviny 
Televizní 

VII. Denně 
VIII. Více než o skinheads se mluví o neonacistech 

Minimální používání spojení apolitický skinhead 
Většinou pravicové věci 

IX. Média se o skinheads moc nevyjadřují 
Spíše termín pravicový extremista 

X. Neutrální (o skinheadech nepíšou – nesměšování pojmu) 
XI. Neutrální (moc se tam o skinheads nepíše) 
XII. Legrace 
XIII. Mít holou hlavu neznamená být skinhead 
XIV. Většinou se píše o neonacistech (náckové se oblíkají jinak jako skinheads) 

Směšování pojmů 
XV. Subkultura bude vždy odsuzovaná, stereotypů není možné se zbavit 
XVI. Média rozlišují mezi jednotlivými proudy minimálně 
XVII. Skinheads jako rasisté, pravicoví extremisté, přívrženci Dělnické strany a 

Národní fronty 
XVIII. Je to problém pro skinheads, kteří nejsou náckové a násilníci 
XIX. Novináři se nechtějí o subkultuře informovat 

Je pro ně jednodušší směšovat pojmy  
Novinář by měl být informovaný 
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Rozhovor č. 10: muž, 33 let 

I. Období: 20 let (puberta) 
Zprostředkovatel: kamarádi (seznámili ho se skinheads) 
Dříve: punk 

II. Názory (apolitičnost subkultury) 
Hudba 

III. Apolitický Oi skinhead 
IV. Zábava (pivo, muzika) 

Přátelství 
Příslušnost k dělnické třídě 

V. Hodnoty (přátelství) 
Postoje (hrdost, soudržnost, vlastenectví) 
Hudba 
Příslušnost k dělnické třídě 

VI. Internetové 
Občas televizní 
Noviny (Metro) 

VII. Čtyřikrát týdně 
VIII. Média se o skinheads vyjadřují v negativní souvislosti (opilej nácek, rasista) 
IX. Lhostejnost (nezáleží mu na názoru veřejnosti, ale blízkých lidí) 
X. Rozlišování mezi pojmy neonacista a skinhead 

Korektní článek 
XI. Neutrální (žádný názor) 
XII. Neutrální (Toy Dolls – legrace) 
XIII. Neutrální 

Mít holou hlavu neznamená být skinhead 
XIV. Negativní (směšování pojmů skinhead a neonacista) 

Média jsou povrchní (zajímá je jen, jak se článek prodá) 
XV. Neutrální 

Stereotyp mamut – hippie, slon – skinhead 
XVI. Spíše nerozlišují mezi jednotlivými pojmy 

Výjimka – když je roztržka mezi jednotlivými proudy, musí to rozlišit (SHARP X 
neonacista) 
Média upouští od používání pojmu skinhead 

XVII. Extremní pravice 
XVIII. Vnímá to jako problém (média by měla rozlišovat mezi jednotlivými pojmy) 
XIX. Psal by z pohledu apolitického skina, zevnitř subkultury 

 

 
Ukázka transkriptu jednoho z rozhovorů: 

 ROZHOVOR Č. 4: MUŽ, 25 let, 4. 5. 2012 

V – výzkumník, D – dotazovaný 

V: Tak ze začátku teda ta orientační otázka, kolik je ti let? 

D: pětadvacet 
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V: A jak ses ke skinheads dostal a čím tě tato subkultura oslovila? 

D: Ee tak začínal sem jako každej druhej skinhead jako pankáč, (někdy) mladý léta 
někdy od třinácti, a: zhruba ve věku (2s) sedmnácti – sedmnácti osmnácti let sem 
prostě začal poslouchat víc než punk Oi muziku, protože to bylo hodně podobný 
jen ty texty už byly trošku na výši, prostě už byly o něčem, ne o takovejch těch 
mladickejch rebeliích a (2s) těch klišé, že už to mělo ňákej ňákou hodnotu, a bylo 
to takový víc opravdovější, takový syrovější, takový energičtější – mluvim teda 
jenom o muzice zatim, a: (3s) přes tu hudbu sem se začal zajímat o ty lidi co to 
vlastně prováděj, co to hrajou, a…imponovalo mi to no, bylo to takový (3s) ten 
punk už byl takovej moc diskreditovanej jo, takovej že prostě si potkala na ulici 
ňákýho dvanáctiletýho fracka, maminku za ručičku a měl číro. Začal to poslouchat 
úplně každej a každej se tak začal oblíkat (…) v každym druhym krámu bylo 
punkový oblečení za dvě stovky ((smích)), a už to prostě byla z toho póza jenom jo, 
už…pankáči už…a když už byli ňáký pankáči tak to byly socky který somrovaly před 
Vopicí a…už je to takovej víc (…) na koncertech tam (4s) tam byly jenom děti anebo 
prostě ty špinaví pankáči a já sem si s něma už neměl co říct. Už sem začal vyrůstat 
z těhlentěch věcí…No: tak sem pomalu přesedlal taky teda móda že jo to je úplně 
diametrální rozdíl od pankáčů že jo 

V: Jako uhlazenější 

D: No: je to takový stylovější prostě. 

V: Jo 

D: ((smích)) no tak i přes tu módu sem se k tomu dostal, líbilo se mi to, a tak no. 
Takhle sem se k tomu dostal. 

V: Dobře. 

D: Jo a taky bych měl zmínit že na začátku taky stála Prohibice, naše kapela, co sme 
zakládali právě na přelomu toho mýho předělu mezi pankáčem a skinheadem, 
takže to taky hodně ovlivnilo protože původně sme měli hrát jakoby punk, a právě 
to jak to bylo v tom předělu tak sme se nakonec rozhodli inklinovat spíš k takový tý 
tvrdší muzice a jinejm textům trošku a to taky hodně ovlivnilo moje další 
směřování. 

V: Jo. Fajn. A patříš mezi apolitické, tradicionalistické nebo Oi skinheady? 

D: To je buď anebo nebo to je v jednom? ((smích))  

V: Kam by ses jakoby zařadil 

D: To je těžký no tak, apolitický určitě, to určitě, ty tradicionalistický to je trošku 
problém protože (5s) jak poznáš kdo je vlastně ten tradiční jo, do jaký doby to 
spadá, jestli úplně ty tradiční co prostě poslouchali jenom ska a reggae tak to já 
nejsem že jo. Já spíš poslouchám Oi (…) která pak přišla v druhý vlně osmdesátý, 
osmdesátý léta, a: to už jako tradiční asi moc neni to sou spíš ty Oi skinheadi teda, 
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(3s) a teď je (…) tyhlencty dvě, sou asi každá tohle je první vlna tohle druhá, a já 
bych se asi neřadil k nikomu protože od každýho trochu jo, oblíkám se spíš tradičně 
ale poslouchám Oi. ((smích)) 

V: A seš apolitik 

D: A sem apolitik. 

V: Dobře. A jak bys tenhle proud charakterizoval? 

D: No. Kdyby ses zeptala ňákýho (2s) pravičáka, tak by ti řek že sme šedá zóna. Jo, 
že jenom schováváme svoje radikální názory do: (3s) že sme v podstatě pravičáci 
posloucháme, nevadí nám poslouchat prostě pravičáckou muziku a sme náckové 
v podstatě, ale pokud se zeptáš teda ňákýho trošku fundovanějšího, tak ti řekne že 
apolitismus není o tom nemít žádnej politickej názor, ale de vo to že netahat ho do 
scény. Jo, že prostě podáš si ruku i s levičákem i s pravičákem. Každej má svoje 
názory politický nezáleží na tom ke který subkultuře patří, a ty to můžeš buď 
respektovat nebo se s nim nebavit pokud ti to vadí že jo, a prostě to je na každym 
z nás a nemá cenu dělat nějaký škatulky uvnitř scény, prostě každej je nějakej, 
každej má svý politický názory, a když ti to vadí tak se s nim prostě nebavíš to je 
jako v běžným životě. Že když ti někdo vadí tak se s ním nebavíš. 

V: Jo, jasně ((smích)) 

D: V tomhle smyslu je to apolitický no 

V: A co je podle tebe skinheadství obecně? 

D: No: to je těžký charakterizovat…je to určitě sounáležitost, určitá uniformita 
určitě, je to takový (4s) je to hodně závislý na módě, to se sluší říct a na muzice 
v podstatě taky (2s) ale nějak hezky to charakterizovat to (10s) 

V: Tak třeba co to jako pro tebe znamená nebo který prvky sou pro tebe důležitý 
subkulturní nebo [názorový 

D: Tak určitě [určitě to je (3s) stát si za svým názorem (…) (okolí myslí), to je trošku 
taky problém u těch pankáčů nebo u levicovejch skinheadů že oni se snažej se 
zalíbit jo, nechtěj mít žádný prostě názory který bys, který by trochu vypadal jako 
krajní třeba, co sou nekorektní a takhle. Tak prostě mít svoje názory a nestydět se 
za ně, i kdyby se to někomu nemuselo líbit, a dokázat si je samozřejmě obhájit. Ne 
žádný klišé prostě, (5s) ((přemýšlí)) ještě něco k tý otázce? 

V: To záleží na tobě, jestli už k tomu nemáš co dodat tak můžem přejít k další 

D: No je to určitá jak sem říkal sounáležitost, vědomí že prostě hodně lidí sdílí tvoje 
jakoby…ne jako názory ale hodnoty, že je to takový bratrství v podstatě. Že není 
nás moc, každej se v podstatě třeba v Praze známe že jo a i v jinejch městech 
prostě v Český Republice (tak to se vztahuje) i do zahraničí, a prostě obecně sme 
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jakoby jedna z nejmíň početnejch subkultur a to je taky důvod proč to eště 
nezaniklo. Že se to nezdiskreditovalo jako ostatní. 

V: Nestalo se to moderním populárním tak jak třeba [punk 

D:          [mainstream, přesně tak 

V: Hm ((přitakává)) a sleduješ pravidelně některá média? Třeba deníky, časopisy 

D: Noviny nečtu, občas na internetu že ňáký zprávy ale všechno je to takový (3s) 
takový stejný. Že hodně záleží na těch novinářích co napíše, nevim občas to není 
objektivní, takže sporadicky sleduju co se jako děje ale že bych to nějak hltal 

V: Takže jak často, jestli to můžeš nějak takhle…nějakej údaj k tomu dodat 

D: ((smích)) tak jako každej den se podívám na nějakou zprávu ale jako…nějak jako 
(5s) nevim jak to zpracuješ ((smích)) 

V: V pohodě ((smích)) 

D: Jako každej den v podstatě ale prostě jako…jak už sem říkal nehltám to 

V: Dobře. A zaregistroval jsi někdy že se v médiích píše nebo mluví o skinheads? 

D: No v poslední době už moc ne (3s) dřív se psalo že jo o skinheadech, ale 
v podstatě to byli pravičáci, krajní pravice, ale o skinheadech jako takovejch (2s) se 
nepíše moc. Co sem tak pozoroval. 

V: Myslíš jakoby skinheady teda podle tebe…pravý skinheady [se dá říct 

D:              [((smích))  

V: Ne jakoby v souvislosti [s extremní pravicí 

D:            [Jasně no, jo přesně tak. O skinheadech jako subkultuře 
se v médiích prakticky neví. Podle mě. 

V: Jo. A když už se teda o nich mluví tak jakej je tvůj názor na to, jak se média o 
skinheads vyjadřují? 

D: Samozřejmě hanlivě ((smích)) pro ně sou to jenom nemyslící (2s) pravičáci 
co…oni ani snad nezaznamenali že existujou různý proudy, pro ně prostě extrémní 
pravice sou skinheadi a lidi z extremní pravice (3s) takže v tomhle smyslu se o nás 
vyjadřujou. 

V: Hm ((přitakává)) 

D: Takže ne nějak hezky samozřejmě ((smích)) 

V: A teď bych ti ukázala šest článků, který sem vytiskla z celostátních deníků, a byly 
napsaný v průběhu posledních dvanácti měsíců a dám ti je vždycky po dvou a 
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vždycky až si je přečteš tak se vyjádři jako k tomu jak se v nich mluví o těch 
skinheadech v jaké souvislosti nebo co si o tom myslíš celkově 

D: Dobře (21s), ((čte)) musim to číst celý nebo stačí ty… 

V: Stačí až z toho něco vyvodíš tak…tak řekni 

D: Jo jasně. (80s), ((čte)) No? ((smích)) 

V: Co na to říkáš? 

D: No tady se o skinheadech prakticky nemluví, tady je jasně napsáno pravicoví 
extremisté nebo radikálové nebo neonacisté, a je tady fakt že je tady antifašistický 
skinhead, což se docela divim ((smích)), že ho zaprvý oslovili a zadruhý že o něm 
napsali že je antifašistický, člen SHARP, no: jinak todlencto se mě zdá docela 
korektní, korektní článek. Je tady jasně vymezený kdo je kdo, tam o skinheadech 
jako o těch násilnících prakticky není zmínka, nebo jestli sem to přehlíd, není tam 
že ne? No, tak takhle, to se mi zdá docela v pohodě tohle. 

V: Tak kdyžtak ten druhej 

D: (16s), ((čte)) hrůzunahánějící makeup ((cituje, smích)) to je sranda (106s), ((čte)) 
no? Tak pominu ten makeup, to vůbec nechápu ((smích)) 

V: On se spíš ze začátku vyjadřuje o těch subkulturách jakoby obecně asi protože to 
je knížka která vyšla jako o různejch subkulturách 

D: Jo takhle. Počkej myslíš tu knížku ty Kmeny? 

V: Hm ((přitakává)) 

D: Ale tohlento jakoby není úryvek z toho…z tý knížky to je jakoby článek sám (…) je 
to tak? 

V: Jo no 

D: (6s), ((čte)) takže ta první věta je v podstatě vo subkulturách jako obecně? (4s) 
no, tady to „nejsou výtržníci neholdují násilí“ ((cituje)) to je takový sporný, co se 
teda týče skinheadů, (3s) spíš to není pravda ((smích)) (4s) a jinak…teda tu knihu 
sem nečet k tomu se jako vyjádřit nemůžu, (5s) a to je takhle to je celej článek 
nebo úryvek? 

V: To je celej článek 

D: No: je to takový nic neříkající v podstatě.  

V: Vidíš v tom třeba nějaký stereotypy co se týče konkrétně skinheads nebo… 

D: Naopak tady vidím ten nestereotyp, že neholdují násilí a nejsou to výtržníci to je 
většinou dost rozšířený (7s) a jinak tady je hodně citací teda z té knížky jo, (6s) a 
jinak žádný stereotypy tady moc jako nevidim všechno to se zdá bejt (3s) pravda. 
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Akorát se mi zdá že ten článek nemá moc žádnou hodnotu no, je to takový (7s) 
takový k ničemu. ((smích)) 

V: (…) Další dva teda 

D: (84s), ((čte)) no, moc nevím co k tomudle říct teda. (5s) (to je v podstatě) o 
punku. (…) Yul Brynner byl skinhead…no, co k tomudle jako bys ráda? ((smích)) 

V: No to je na tobě ((smích)). Co si třeba myslíš o tom že Yul Brynner byl skinhead? 

D: No tak tady píšou ty Toy Dolls to je jenom legrace to není jako třeba brát vážně. 
Proč ne jako. ((smích)) je to sranda (6s), ((čte)) Aha! (3s) to je důvěryhodnej zdroj, 
(12s), ((čte)) no tak to je fakt na hovno tohlento. Nevím jestli má vůbec cenu se 
vyjadřovat k bulváru, no, (být skinhead je jenom) holá hlava, tak to je fakt docela 
trapný no. Tak voni chtěj šokovat za každou cenu to je jasný (…) ale to je fakt, fakt 
humus ((smích)) 

V: ((smích)) dobrý, a tady poslední dva 

D: (110s), ((čte)) no, tady píšou teda o skinheadech, což jako…pravda může bejt já 
si to moc už nepamatuju už je to docela dávno, jestli to opravdu byli skinheadi 
nebo ne to nevim, já si myslim že kdyby to byli náckové a hlásili se ke skinheads tak 
na to maj stejný právo jako kterejkoli jinej skinhead, takže tady pokud (…) o 
skinheadech a opravdu to byli skinheadi, tak je to v pořádku, (2s) ale jestli (2s) ale 
spíš se mi zdá že to byli opravdu jenom extremisti a (5s) tady je prostě nazývají tak 
jak sou zvyklí. 

V: Hm ((přitakává)) 

D: Ale jak řikám pokud to opravdu byli skinheadi tak je to naprosto v pořádku. 

V: To už se asi nedovíme ((smích)) 

D: (17s), ((čte)) no, moc vtipný to neni teda ((smích)) jako narážka se mi zdá 
v pohodě no tak (4s) jo vono to je v pohodě prostě vtipy 

V: Přijde ti to nějak stereotypizovaný ten obraz skinheads tady v tom vtipu? 

D: Tak určitě tam, zaprvý ta holá hlava a za druhý násilí. No (2s) tak určitý stereotyp 
to je ale otázka je jestli není úplně mimo ((smích)) takže to je v pohodě docela. 

V: ((smích)) tak a další otázka, rozlišují podle tebe média mezi jednotlivými proudy 
subkultury skinheads? 

D: No:, záleží na každym no, párkrát sem už viděl teda i slyšel že tam opravdu píšou 
jestli to byl třeba tady ten antifašistickej směr nebo že se hlásí k SHARPs, takže 
občas většinou ty regionální deníky to dokážou takhle…třeba (…) o tom něco ví a 
(ten deník to poví) tak oni to v tom článku zmíněj eeh většinou pokud je nějakej 
novinář ňákýho mainstreamovýho média tak (3s) ten si to vycucá z prstu a moc to 
nerozlišuje.  
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V: A které směry této subkultury podle tebe spíše odpovídají charakteristice 
skinheads kterou předkládají média? 

D: Eště jednou? 

V: Které směry této subkultury spíše odpovídají charakteristice skinheads kterou 
předkládají média 

D: No tak…ta extremní pravice no ale teď je otázka, oni už většinou opustili vizáž 
skinheads oni se už většinou nehlásej ani k týhle subkultuře, (3s) takže tak já nevim 
no jesi to sou skinnheadi nebo nejsou skinheadi…většinou už ne teda, si myslim. 
Ani se tak neoblíkaj, oblíkaj se do sportovního oblečení, některý vidláci furt 
holdujou kanadám a maskáčům ale těch už opravdu moc není ((smích)). 
Takže…extrémně pravicoví skinheadi no, je odpověď ((smích)) 

V: Dobře. A vnímáš to jak se média o skinheads vyjadřují, jako problém? 

D: Ne. Naopak si myslim že to tu scénu posunuje. Že (3s) že díky týdle nenávisti 
neskončí tak jako všechny ostatní subkultury v mainstreamu 

V: Jakoby nezaniknou nebo nerozptýlí se 

D: Přesně tak. Je pravda že tohlencto je trošku problém v tom že ta scéna je hodně 
roztříštěná díky tomudle, že hodně lidem tohle vadí a proto se distancujou od 
hlavního proudu a (říkaj si) nějaký spíš skupinky jako antifašistický skinheadi a 
RUSH, SHARP a tydlenty prostě frakce, hlavně to je hrozně zbytečný a kazí to 
prostě scénu no. A jinak si myslim že jako, že to problém rozhodně neni naopak si 
myslim že je to dobře že sme taková nenáviděná subkultura. 

V: A poslední otázka, kdybys byl novinářem ty tak jak bys o skinheads psal? 

D: Tak…to je takový (2s) to je těžký protože já jako informovanej, tak bych o nich 
psal samozřejmě (2s) minimálně tak, že bych vycházel ze zkušenosti no, ty novináři 
o tom vědí naprostý hovno, a taky to tak vypadá no, a pak se to šíří mezi 
čtenářema a potom vznikaj tydlenty mediální obrazy no…že vždycky je na začátku 
novinář no 

V: Hm ((přitakává)) 

D: A ty (se o subkuktury) nezajímaj, i když by teoreticky měli jako novináři, (2s) by 
si měli zjistit ňáký fakta, (2s) ale neni to tak no, bohužel. No bohužel, možná 
bohudík ((smích)). Tak já bych psal prostě ze zkušeností. Mělo by to ňákou hodnotu 
aspoň.  

V: Takže z pohledu prostě člena subkultury informovanýho 

D: Hm, jako měl bysem bejt samozřejmě objektivní ale vycházel bych ze 
skutečnejch prostě událostí (2s) ze zkušeností. Samozřejmě bohužel nemůžu, 
většinou teda 
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V: Hm ((přitakává)) chtěl bys k tomu ještě dodat něco? 

D: ((smích)) 

V: Nakonec 

D: Nevim co snad už bylo všechno řečeno, nebo… 

V: Jo? 

D: zajímá tě ještě něco? Co by ti pomohlo nějak 

V: Z mých otázek je to všechno, takže jestli považuješ svoje odpovědi za úplný… 

D: No tak jako nejsem sám spokojenej ale líp to asi nezvládnu ((smích)) 

V: Tak díky 

D: Rádo se stalo 

 

Vzor informovaného souhlasu: 

Dne             

jsem poskytl/a rozhovor Tereze Bendové v rámci výzkumného projektu Reflexe 

mediálního obrazu skinheads členy této subkultury. Tento výzkum zpracovává jako 

svou bakalářskou práci při studiu na Univerzitě Karlově v Praze, fakultě 

humanitních studií. 

Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumného projektu a pro účely na něj 

navazující výzkumné činnosti jmenovaného řešitele projektu bude tento rozhovor 

zpracováván v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem a kontaktem 

na moji osobu. 

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných 

prezentací výsledků výzkumu, budou uvedeny jen v anonymizované podobě bez 

mého jména a souvislosti s mojí osobou. 

Až skončí výzkumný projekt Reflexe mediálního obrazu skinheads členy této 

subkultury, tento rozhovor smí být archivován a tím zprostředkován pro účely 

jiných výzkumů a dalších badatelů, ale pouze v anonymizované podobě, bez 

spojení s mým jménem a mojí osobou. 

 

Jméno:         Podpis: 
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