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Úvod 

Subkultura emo je nepřehlédnutelným fenoménem, který se v posledních letech stal 

populárním a rozšířeným nejenom v zahraničí, ale také v České republice. Zasahuje 

nejrůznější aspekty ţivota mladistvých a projevuje se nejen poslechem specifické hudby, ale 

například i v módě či v chování. V souladu s moderní dobou se pak prostorem k organizaci a 

realizaci subkultury emo stává také internet.  

Důvodem volby tématiky subkultury emo je můj obecný zájem o subkultury mládeţe a 

poměrně nízká pozornost, která byla doposud věnována subkultuře emo v rámci vědeckých 

prací. Mé první setkání s členy subkultury emo pak proběhlo na internetu a tato skutečnost a 

zároveň fakt, ţe autoři jako např. Heider (2008) či Ryalls (2007) poukazují na významnou roli 

internetu pro tuto subkulturu, vzbudila můj zájem o vazbu emo kids na internetové prostředí. 

Při pátrání po literatuře k tématu jsem si povšimla, ţe v České republice se této tématice zatím 

výrazněji věnovala jen práce Aleny Černé (2010), a to především z hlediska psychologického 

s důrazem na rizikovost této subkultury. Předkládaná práce se tedy pokusí problematiku 

subkultury emo na internetu uchopit holisticky, avšak tentokráte s důrazem na kulturní a 

sociální aspekty subkultury v rámci internetového prostředí.  

Záměrem této práce je propojit v sobě téma internetu a subkultury emo a zaměřit se na 

konkrétní komunitu mladistvých, která se vytvořila kolem českého serveru Emosvět. Práce 

vychází z dříve publikovaných teorií funkcí online komunit a prací zabývajících se významem 

internetu pro subkultury, za pomoci kterých definuje výchozí funkce online komunity. Tyto 

pak získávají svou finální podobu po provedení kvalitativní analýzy příspěvků na serveru 

Emosvět a polostrukturovaných rozhovorů s informátory, kteří jsou členy zkoumané online 

komunity a subkultury emo.  

Práce si klade za cíl objasnit, jaká je struktura uţivatelů virtuální komunity serveru 

Emosvět, jaké funkce tato komunita plní pro uţivatele z řad emo kids, ale i to, jakých podob 

ve vztahu k subkultuře tyto funkce nabývají, a v neposlední řadě je účelem práce zachytit, 

jaký je význam internetu pro subkulturu emo jako celek. Důraz bude kladen především na roli 

internetu v utváření subkulturní identity příslušníků subkultury emo a na specifika chování 

jejích členů v rámci online prostředí. 

Práce se skládá ze 4 oddílů – části teoretické, jeţ je věnována vysvětlení základních 

pojmů a ukotvení zkoumané problematiky v kontextu soudobých výzkumů, části 
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metodologické, která představuje základní metody sběru dat a analytické postupy, které byly 

pouţity během výzkumu, části výzkumné, jeţ se zabývá interpretací dat, a příloh.  
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1 Teoretická část 

Teoretická část práce se pokouší o obecné uvedení do problematiky subkultur, online 

komunit a konkrétních typů online prostředí, kolem kterých se komunity vytváří, o 

představení historie subkultury emo a jejích hlavních aspektů a poskytuje základní pojmový 

aparát, na který je pak odkazováno v rámci části výzkumné. Součást teoretické části tvoří také 

výchozí teorie funkcí online komunit.  

1.1 Subkultura – vymezení pojmu a současné subkulturní teorie 

Pojem subkultury prolíná celou touto prací a povaţuji tedy za významné zahájit 

teoretickou část jeho přiblíţením.  

Studium subkultur bylo na pořadu zájmu vědců zhruba od 20. let 20. století. 

Významná centra vědeckého bádání v oblasti subkultur představovaly pak v minulosti  

především katedra sociologie na Chicagské univerzitě neboli tzv. chicagská škola a později 

Centrum pro současná kulturální studia (CCCS) na univerzitě v Birminghamu neboli 

birminghamská škola (srov. Gelder, 2007, s. 27 a 83). 

Obecně lze pak říci, ţe termín subkultura vychází z latinského „sub“ čili „pod“ ve 

spojení se slovem kultura, kterou lze chápat jako „integrovaný systém významů, hodnot a 

norem chování pocházejících ze společnosti a předávaný z generace na generaci 

prostřednictvím socializace“ (Murphy, 2008, s. 227; srov. Smolík, 2010, s. 30-31). Subkulturu 

lze tedy obecně uchopit jako svébytnou minoritní kulturu v rámci kultury majoritní (srov. 

Jandourek, 2001, s. 243; Smolík, 2010, s. 31).  

V rámci většinové kultury pak dle tohoto pojetí existuje celá řada subkultur, jeţ 

obecně sdruţují jedince, kteří mají něco společného (ať se jiţ jedná o shodné povolání, věk, 

region, způsob trávení volného času, záliby či poslech stejné hudby a jiné faktory), ale 

zároveň se odlišují od převaţující většinové kultury například svým ţivotním stylem, 

hodnotami, normami, oblékáním apod (srov. Thornton, 1997; Smolík, 2010, s. 34-35).  

Vlivnou studii ve výzkumu subkultur představuje kniha Dicka Hebdige (1979) 

Subculture: The Meaning of Style, která subkulturu povaţuje za řešení  souboru specifických 

okolností, konkrétních problémů a rozporů (Hebdige, 1979, s. 92). Hebdige v rámci tohoto 

pojetí také vyzdvihává důleţitost role stylu a jeho významu pro subkultury. Styl dle něj 

umoţňuje odlišení subkultur od normy a staví subkultury často do opozice k hodnotám 
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většinové kultury. Lze jej také povaţovat za způsob vyjádření vlastního postoje či názoru. Je 

tedy jednáním, které obvykle nese skrytý význam (Hebdige, 1979, s. 18).  

Je však důleţité říci, ţe někteří autoři, kupříkladu Smolík, nepovaţují emo za 

subkulturu v pravém slova smyslu, ale za pouhý styl (Smolík, 2010, s. 232). V této práci je 

však emo pojímáno jako subkultura, která není specifická pouze svým stylem, avšak také 

vlastní ideologií.  

V současné době pak tvoří významný pohled na subkultury téţ přístup Davida 

Muggletona (2000), který subkultury chápe v postmoderním kontextu. Subkultury jiţ nejsou 

vnímány jako vzniklé na základě třídního kontextu a jako uskupení charakateristická 

jednotným stylem a političností jako v minulosti např. u Hebdige (1979). Základní rysy těchto 

postmoderních subkultur neboli post-subkultur Muggleton popisuje na základě jejich odklonu 

od třídního zakotvení, soustředí se na rozmlţení jejích demarkačních linií, jejich depolitizaci, 

individualizaci, fragmentarizaci (příslušnost k subkultuře je vnímána jako osobní rozhodnutí 

jedince, které se týká jen některých aspektů jeho ţivota) (Muggleton 2000 in Macek 2004; 

srov. Muggleton, 2000). Muggleton tak subkulturu povaţuje za projev sebevyjádření, osobní 

autonomie a kulturní diverzity (Muggleton, 2000, s. 167). Lze říci, ţe i subkultura emo můţe 

být povaţována za post-subkulturu tak, jak ji popsal Muggleton pro svůj důraz na 

individualitu, originalitu a obecnou fascinaci stylem. Toto pojetí subkultury bude tedy tvořit 

základní východisko této práce.  

Další soudobé přístupy ve studiu subkultur chápou subkultury například jako „scény“ 

(termín spojující hudební praktiky s různě vymezenou lokalitou) (srov. Hesmondhalgh, 2005, 

s. 29),  klubové kultury Sarah Thornton, v jejichţ formování hraje ústřední roli sdílený vkus 

(srov. Thornton, 1995a) či neo-kmeny (angl. neo-tribes). Termín neo-kmen (či městský kmen) 

vychází z konceptu Michela Maffesoliho (1996). Zastánci pojmu neo-kmen, jako např. 

Bennett (1999), pak podrobují termín subkultury kritice z důvodu, ţe dle nich označuje 

„uskupení rigidní a neměnná a opomíjí jejich nestálost, proměnlivost a neohraničenost, které 

označení městský kmen zdůrazňuje“ (Heřmanský a Novotná, 2011, s. 105-106).  

Přestoţe všechna tato alternativní chápání subkultury jsou legitimní, budu se v této 

práci přidrţovat jiţ zmíněného pojetí subkultury tak, jak je chápána Muggletonem (2000), 

neboť se domnívám, ţe tento model, jenţ poukazuje na fascinaci stylem u soudobých 

subkultur, je obzvláště vhodný pro popis subkultury emo, ve které styl tvoří významnou 

sloţku. Role stylu je zde natolik významná, ţe emo je někdy chápáno, jak bylo zmíněno výše, 
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také pouze jako styl, nikoliv subkultura. Styl bude vnímán z pohledu Hebdige (1979) a 

uţitečným se pro účely této práce jeví i Muggletonovo (2000) chápání autenticity tak, jak 

bude zmíněno dále.  

1.2 Subkultury mládeže 

 Subkultury tvoří osobité celky, které je moţné členit například na základě povolání, 

náboţenství, původu, národnosti, etnika, rasy, sociální pozice, zájmů, sociální instituce, 

segeragace a v neposlední řadě i věku (Smolík, 2010, s. 34). Do oné poslední zmiňované 

skupiny spadají i tzv. subkultury mládeţe.  

Subkultury mládeţe (angl. youth subcultures) jsou tedy jedním z druhů subkultur. 

Tento fenomén je pak předmětem soustavného zájmu sociologů i jiných vědců zhruba od 

padesátých let minulého století (Smolík, 2010, s. 34). Jedná se o druh minoritní kultury, jehoţ 

specifické rysy lze nejlépe vymezit při srovnání s hodnotami, normami a ţivotním stylem 

dominantní kultury, a který se vztahuje k věkové skupině mládeţe (Smolík, 2010, s. 35; srov. 

Thornton, 1997). U nás, v prostředí České republiky, se obvykle jako mládeţ označuje 

skupina osob ve věku věku od 14 do 15 let, tedy od skončení povinné školní docházky, aţ do 

věku 30 let, kdy je ukončen proces sociálního zrání (Petrusek et al., 1996, s. 635). Mezi 

populární subkultury mládeţe můţeme zařadit např. tzv. punks, gothiky, sprejery, hippies, 

metalisty, skinheady, fotbalové chuligány či právě také emo (srov. Smolík, 2010).  

 Důleţitý aspekt subkultur jako celku představuje pak i stupeň angaţovanosti 

jednotlivců ve vztahu k subkultuře. Smolík rozlišuje příznivce subkultury (tzv. „insidery“) na 

aktivní příznivce, kteří se aktivně angaţují, např. pořádají koncerty, akce, vydávají časopisy 

atp.; pasívní příznivce neboli „konzumenty“, pro které má daná subkultura velký význam, ale 

na její existenci se podílí méně. Třetí typ členů subkultury pak Smolík označuje jako jedince 

mimo „scénu“, kteří se zajímají o módní trendy, ale neřídí se ideologií subkultury (Smolík, 

2010, s. 41).  

1.3 Vymezení základních pojmů týkajících se studia subkultur 

 Následující část bakalářské práce si klade za cíl představit a objasnit hlavní termíny, 

které budou uţívány v průběhu vypracování výzkumné části. Většinu zmiňovaných termínů 

pak lze uchopit z mnoha různých perspektiv a obvykle tvoří součást širokých tématických 

okruhů, jejichţ podrobnější objasnění by samo o sobě patrně vydalo na samostatnou knihu. 
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Zde předkládané definice jsou proto tedy vzhledem k omezenému rozsahu bakalářské práce 

pouze stručným shrnutím slouţícím k lepšímu pochopení zkoumané tématiky.   

1.3.1 Identita 

V práci věnující se tématice subkultur se zcela jistě nelze vyhnout uţívání pojmu 

identita. Identitu lze chápat například jako „hluboký pocit vlastní totoţnosti zaloţený na 

proţívání vlastní komunity,“ který „zahrnuje i hodnoty, kterým jedinec věří a na nichţ 

zakládá smysl svého ţivota“ (Jandourek, 2001, s. 104). Identita zahrnuje i „proţívání 

příslušnosti k větším nebo menším společenským celkům. (Ke kterým skupinám patřím a jak 

je to pro mě důleţité)“ (Jandourek, 2001, s. 104). Mezi tyto skupiny, k nimţ se lidé mohou 

hlásit a jejichţ příslušníky se cítí být, patří zajisté i subkultury. 

Podle Widdicombe a Wooffitta se pak na vymezení identity podílí jak to, „kým jsme,“ 

tak i to, „kým nejsme“ (srov. Widdicombe a Wooffitt, 1995, s. 180; Muggleton, 2000, s. 62). 

Identita je tak často konstituována pomocí kontrastů a vymezení se vůči okolí. Hebdige pak 

dále poukazuje na zajímavou skutečnost, kdy členové subkultur často současně částečně 

odporují názorům většinové společnosti na svou identitu, ale zároveň se do jisté míry s jejich 

názory na sebe samé shodují (Hebdige, 1979, s. 86).    

S pojmem identita pak také úzce souvisí termín identifikace, který se vztahuje 

k sociálnímu učení. Sociální učení můţeme chápat jako „proces, v němţ si jedinec osvojuje 

způsoby a vzory chování povaţované v dané skupině nebo společnosti za ţádoucí“ (Petrusek 

et al., 1996, s. 1346) a identifikace pak představuje „vývojově vyšší ztotoţnění se vzorem 

jeho motivací nebo sociálním kontextem a normami“ (Petrusek et. al., 1996, s. 1347).  

Identita představuje však i fenomén, který není neměnný v čase. Vývojový psycholog 

James Marcia popsal čtyři fáze ve vývoji lidské identity. Pro nás podstatnou je druhá fáze, ve 

které se adolescent přiklání k téměř náhodně vybraným rolím, hodnotám či cílům a stává se 

často členem vrstevnické skupiny, jeţ mu má pomoci překlenout období nabývání autonomie 

ve vztahu k rodině. Právě v tomto období bývá charakteristický příklon jedince k subkulturám 

mládeţe (Marcia 1966 in Heider 2008, s. 43; srov. Marcia, 1966, s. 551-558). 

Z výše uvedeného vysvětlení pojmů tedy vyplývá, ţe je moţné ztotoţnit se s jednou či 

více vybranými skupinami osob (napr. subkulturami), přijmout jejich normy a způsoby 

chování v procesu sociálního učení a stát se tak nakonec dokonce i členem těchto skupin. 

Zároveň se pak přijetím identity dané skupiny člověk můţe výrazněji vymezit vůči svému 
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okolí. Subkultury se tedy mohou stávat také jedním ze zdrojů identity dnešní mládeţe (srov. 

Heřmanský a Novotná, 2011).  

1.3.2 Subkulturní ideologie a subkulturní styl 

Kaţdá subkultura je vybavena určitým specifickým ideologickým systémem. 

Subkulturní ideologie pak obecně představuje „soubor specifických hodnot, které nositelé 

subkultur vyznávají, norem, kterými se řídí, a postojů, jeţ vyjadřují“ (Heřmanský a Novotná, 

2011, s. 94) a pomocí nichţ se subkultury vymezují vůči většinové společnosti. Subkulturní 

ideologie tedy vzniká ve vztahu k ideologii většinové a nelze ji chápat odděleně (Heřmanský 

a Novotná, 2011, s. 94).  

Se subkulturní ideologií úzce souvisí také styl a stylizace, jeţ v rámci subkultur 

mládeţe hrají neméně důleţitou roli. Vzorem pro sebestylizaci bývají jiní členové skupiny či 

například zpěváci oblíbených kapel. Co si však pod slovem styl představit? 

Hebdige rozlišuje tři sloţky utvářející subkulturní styl, a to vizáţ, vystupování a slang 

(Hebdige, 1979; Hebdige 1979 in Heřmanský a Novotná, 2011, s. 95). Styl pak „vyjadřuje 

subkulturní ideologii svého nositele, ale zároveň demonstruje jeho identitu jako člena 

subkultury, takţe je rozpoznatelný“ (Heřmanský a Novotná, 2011, s. 95).  

Jak jiţ bylo řečeno, styl téţ dle Hebdige umoţňuje odlišení subkultur od normy a 

mnohdy staví subkultury do opozice k hodnotám majoritní kultury. Lze jej také povaţovat za 

způsob vyjádření vlastního postoje či názoru jednotlivce. Obecně pak představuje jednání, 

které nese skrytý význam (Hebdige, 1979, s. 18).  

Členové subkultur se tedy obvykle určitým způsobem stylizují. Stylizací se pak 

rozumí „tendence jednat či působit v intencích určitého stylu“ (Petrusek et al., 1996, s. 1247). 

Styl tedy můţe kupřkladu určovat, „co si má jeho přívrţenec obléct, co má cítit a jak má 

hodnotit svět i sebe“ (Heider, 2008, s. 43). I svým osobitým stylem a stylizací se pak tedy 

členové určité subkultury mohou dále vymezit a odlišit od většinové kultury a tato stylizace 

zároveň slouţí i k demonstraci vlastní subkulturní identity a příslušnosti k subkultuře.   

1.3.3 Autenticita a subkultury 

Bylo jiţ řečeno, ţe styl a ideologie hrají v rámci subkultur významnou roli. Avšak 

přestoţe tyto dvě sloţky spolu úzce souvisejí, můţe mezi nimi docházet i k určitému 

konfliktu, který pramení z rozdílného významu, který je oběma sloţkám přikládán 
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jednotlivými členy subkultury. Můţe tak docházet k tomu, ţe především začínající členové 

subkultury kladou větší důraz na styl, zatímco pro ty, kteří jsou členy subkultury déle, hraje 

významnější úlohu ideologie. Jedná se tedy o jakýsi problém autenticity či nedostatku 

autenticity, který popisuje například Muggleton (2000), a jenţ se projevuje tak, ţe mladší 

členové subkultury bývají označováni těmi staršími jako tzv. pozéři (neautentičtí), neboť 

upřednostňují styl a nechápou ideologii, ale na druhou stranu mohou být jako neautentičtí 

vnímáni i starší členové subkultury, neboť se dle mladších členů jiţ neoblékají a nestylizují 

tak, aby tím demonstrovali svou příslušnost k subkultuře (Heřmanský a Novotná, 2011, s. 97-

98; srov. Muggleton, 2000, s. 87, 92; Muggleton 2000 in Stojaspalová 2007).  

Problematika autenticity, tedy jisté „pravosti“ ve vztahu k subkultuře, se dotýká všech 

subkultur a tedy i subkultury emo. Pro příslušníky subkultury je významné být ostatními 

členy vnímán jako autentický a nedostatek autenticity bývá hodnocen negativně. Vlastní 

autenticita pak můţe být dávána najevo mnoha způsoby – například pouţitím slangu, stylem 

oblékání či specifickým chováním (srov. Williams a Copes, 2005, s. 75-76; Heřmanský a 

Novotná, 2011, s. 97-98). Je důleţité podotknout, ţe na nedostatek autenticity je poukazováno 

zpravidla ve vztahu k druhým, nikoliv k sobě samému. Jinými slovy, sami sebe jednotliví 

členové subkultury vnímají obvykle jako autentické a na nedostatek autenticity a tzv. 

pozérství upozorňují u jiných členů subkultury (srov. Heřmanský a Novotná, 2011, s. 97-98).  

1.3.4 Subkulturní kapitál 

 Pro potřeby této práce je třeba se zaměřit i na poměrně nový termín, kterým je 

subkulturní kapitál. Tento termín vychází ze starší práce francouzského sociologa Pierra 

Bourdieuho.  

Bourdieu rozlišuje několik druhů kapitálu – kromě kapitálu ekonomického se zabývá 

téţ kapitálem sociálním, kulturním a v neposlední řadě také kapitálem symbolickým. 

Vlastnictví všech druhů kapitálu pak přináší svému nositeli zisk ve formě privilegovaného 

společenského postavení a určuje tedy prestiţ jedince (Bourdieu, 1998).  

 V návaznosti na Bourdieuho koncept, definuje Sarah Thornton pojem tzv. 

subkulturního kapitálu – tedy znalostí a předmětů spojených s danou subkulturou. Míra 

vlastnictví subkulturního kapitálu opět ovlivňuje prestiţ jednotlivce, avšak tentokráte v rámci 

subkultury, a napomáhá téţ svému vlastníkovi odlišit se nejen od většinové společnosti, ale 

také od jiných subkultur. Lze tedy říci, ţe čím více subkulturního kapitálu jedinec vlastní, tím 
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vyšší je jeho prestiţ a tím také zaujímá vyšší pozici v hierarchii dané subkultury a naopak 

(Thornton 1995a in Heřmanský a Novotná, 2011, s. 97; srov. Thornton, 1995a). Subkulturní 

kapitál tedy uděluje prestiţ svému nositeli v očích relevantního pozorovatele (Thornton, 

1995b, s. 202).  

1.4 Virtuální komunita 

Před tím, neţ přejdu k vysvětlení základních výchozích teorií týkajících se významu 

online komunit pro jejich uţivatele, povaţuji za vhodné si objasnit, jaké druhy stránek emo 

kids navštěvují a také co znamená pojem virtuální komunita, se kterým bude v rámci práce 

hojně operováno. 

Termín virtuální komunita byl prvně pouţit v knize Howarda Rheingolda z roku 1994 

s názvem The Virtual Community: Finding Connection in a Computerized World (Gelder, 

2007, s. 147; Rheingold, 1994). Pod pojmem virtuální či online komunita se rozumí 

„komunita formovaná pomocí jakékoliv počítačem zprostředkované komunikace; skupina 

lidí, kteří společně komunikují, podílí se na sociální interakci a navazují společenské vztahy 

skrze internet či jinou počítačem zprostředkovanou komunikaci, jako jsou např. mailing listy, 

fóra, diskuzní skupiny, stránky pro sdílení fotografií, blogy, virtuální světy nebo společenské 

sítě; míra participace je různá a sahá od víceméně pasivních uţivatelů aţ po vysoce 

zainteresované organizátory“ (Kozinets, 2010, s. 191, překlad: autorka). 

 Jedná se tedy o komunitu osob neboli „sociální útvar, jehoţ příslušníci jsou spojeni 

určitou spřízněností“ (Jandourek, 2001, s. 127) utvořenou a fungující v online prostředí, 

někdy také nazývaném kyberprostor. Jandourek zmiňuje, ţe „dnes je pojem komunita také 

označením spřízněných, často interagujících jedinců sdílejících určitou identitu bez ohledu na 

místo jejich pobytu“ (Jandourek, 2001, s. 127),  coţ dobře vystihuje právě online prostředí a 

interakce v něm, neboť členové online komunit často bývají z různých, nezřídka od sebe 

velmi vzdálených měst či zemí. Kontakt členů online komunity je pak umoţněn pomocí tzv. 

počítačem zprostředkované komunikace, která můţe nabývat forem fór, příspěvků, IM zpráv, 

emailů, chatu či dokonce sms (srov. Kozinets, 2010, s. 189).  

 Parks shrnuje některé určující znaky online komunit a sociálních sítí takto – existuje 

zde moţnost zapojit se do společných aktivit, sdílené rituály, sociální kontrola, opakující se 

interakce mezi jednotlivými členy, identifikace a pocit náleţení ke skupině, vědomí komunity, 
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tvorba i navštěvování a personalizace profilů uţivateli, navazování kontaktů a reakce na 

zprávy od jiných uţivatelů (Parks, 2011, s. 108). 

1.5 Typy online prostředí 

V prostředí internetu existuje nepřeberné mnoţství nejrůznějších internetových 

stránek, které poskytují odlišné způsoby interakce, mohou slouţit k různým účelům a mohou 

se kolem nich vytvářet online komunity. Vzhledem ke zkoumané tématice zde budou 

vyjmenovány ty typy online prostředí, které jsou dnes hojně vyuţívané, a souvisí, jak bude 

ukázáno na příkladech, také se subkulturou emo. Zároveň budou tyto typy stránek i stručně 

přiblíţeny a blíţe objasněny. Jedná se o následující druhy webů: 

1.5.1 Blogy 

Blog nebo také weblog představuje typ webové stránky, který obsahuje příspěvky 

autora či skupiny autorů daného blogu řazené dle data přidání příspěvku (nejnovější příspěvek 

bývá uváděň jako první) (Kozinets, 2010, s. 189). Můţe představovat deník či se zaměřovat 

na nějaké z autorem vybraných témat. Nejznámějšími blogovými servery jsou 

LiveJournal.com a Blogger.com. Existuje také velké mnoţství blogů, které se zabývají 

tématikou subkultury emo, v našem prostředí jsou to například: http://blog-emo.blog.cz či 

http://www.emoweb.estranky.cz.  

1.5.2 Sociální sítě 

Sociální sítě (SNS) jsou zvlástní formou počítačem zprostředkované interakce, která 

umoţňuje vytvářet sítě vybraných osob, jeţ mohou společně sdílet například příspěvky, 

přidávat se do zájmových i jiných skupin, komunikovat pomocí vzkazů či chatu a nebo také 

kupříkladu společně sdílet média (srov. Kozinets, 2010, s. 193). Nejznámější a 

nejpopulárnější sociální sítě dneška jsou Facebook, Twitter a Myspace.  

1.5.3 Fóra 

Fóra (bulletin boards) či diskuze jsou orientovány na výměnu převáţně textových 

zpráv, které se točí kolem určitého sdíleného zájmu či koníčku (Kozinets, 2010, s. 189-190). 

Fóra mohou být i součástí tématicky zaměřených serverů a v souvislosti s emo subkulturou 

lze zmínit kupříkladu diskuze na www.lide.cz (např. vlákno Emo styl, Screamo+Emo nebo 

Emocore). 

http://blog-emo.blog.cz/
http://www.emoweb.estranky.cz/
http://www.lide.cz/
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1.5.4 Chatovací místnosti 

Chatovací místnosti jsou formou online komunikace, při které si dvě nebo více osob 

vyměňují textové zprávy v reálném čase. Tyto zprávy mohou být doprovázeny emotikonami 

(symboly vyjadřujícími emoce) či obsahovat zkratky (Kozinets, 2010, s. 189). Populární 

chatovací místnosti spojené se subkulturou emo bylo moţné nalézt například na www.lide.cz 

či na www.xchat.centrum.cz, ale v posledních letech se jejich popularita sníţila, patrně 

v souvislosti s nárůstem obliby sociálních sítí.  

1.5.5 Jiné weby 

Z mnoha jiných stránek jistě stojí za zmínku i servery slouţící ke sdílení fotografií a 

obrázků (např. Flickr.com), hudebních preferencí a oblíbených kapel (např. Last.fm) či videí 

(např. Youtube.com). I tyto stránky jsou vyuţívány také přívrţenci subkultury emo a zároveň 

představují potenciální místa vzniku online komunit.  

Tento stručný přehled internetových stránek, jeţ se mohou stávat místem vzniku 

online komunit, poskytuje stručný náhled do problematiky subkultury emo v kyberprostoru a 

zároveň umoţní objasnit fungování serveru Emosvět, který není pouze prostým fórem, ale 

sdruţuje v sobě i prvky ostatních typů online prostředí (umoţňuje sdílení videí, vytváření 

profilů, psaní článků atp.).  

1.6 Výchozí teorie – funkce online komunit 

 Jiţ bylo řečeno, co lze rozumět pod termínem virtuální komunita, a nyní se zaměřím 

na to, jaké funkce můţe online komunita plnit ve vztahu ke svým členům. Předmětem této 

kapitoly je tedy předloţit závěry z několika vybraných prací zabývajících se touto tématikou. 

O poznatky z těchto  prací se následně bude opírat výzkumná část této bakalářské práce.  

Na téma subkultury emo a internetu byla jiţ sepsána diplomová práce nesoucí název 

Subkultura Emo očima adolescentů v kontextu online prostředí (2010), jejíţ autorkou je Alena 

Černá a která tuto subkulturu představuje jako vrstevnickou skupinu, jeţ svým členům 

poskytuje sociální oporu a pocit sounáleţitosti, a to jak v reálném prostředí, tak i v prostředí 

internetu. Práce se především zaobírá psychologickými aspekty náleţení k subkultuře emo a 

moţnou rizikovostí tohoto členství. Černá však téţ zdůrazňuje aspekt přátelství a emocionální 

podpory, který emo komunita poskytuje svým členům a jeţ je opět patrný i v online rovině.  

http://www.lide.cz/
http://www.xchat.centrum.cz/
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Robert V. Kozinets stručně popisuje průběh účasti v online komunitě od počátečního 

zájmu a sběru informací aţ po přijetí kulturních norem komunity. Uţivatelé se postupně učí 

jazyk komunity, její normy, hodnoty, rituály, praktiky a poznávají ostatní uţivatele a tak 

upevňují kulturní soudrţnost a empatii se skupinou (Kozinets, 2010, s. 27-28; Kozinets, 

1999). Lze tedy předpokládat, ţe faktor hledání a výměny informací hraje v tomto procesu 

postupné identifikace se skupinou nezanedbatelnou roli a lze jej povaţovat za jednu z funkcí 

komunity. Ryalls taktéţ poukazuje na to, ţe také emo kids často spoléhají na internet jako na 

zdroj informací o tom, jak být „správně emo“ a hledají rady například ohledně vzhledu a 

stylizace u jiných členů online fór a komunit zaměřených na emo tématiku (Ryalls, 2007, s. 6-

7).  

Studie Williamse a Copese (2005) se věnuje subkultuře straightedge v prostředí online 

diskuzního fóra a poukazuje mimo jiné také na uţitečnost těchto diskuzních fór pro ty 

z uţivatelů, kteří tvoří okrajovou menšinu společnosti a pro které pak tedy tyto weby skýtají 

moţnost komunikace se sobě rovnými. Zmíněná moţnost online komunikace s jinými lidmi 

patřícími ke stejné subkultuře pomáhá návštěvníkům fór nejen nalézat podobně zaměřené 

osoby, ale zároveň i sniţovat pocity ostrakizace (Williams a Copes, 2005, s. 19-20). Podobně 

jako práce A. Černé (2010) tak vlastně vyzdvihují funkci online komunity v poskytování 

emocionální podpory svým členům.  

Tématikou funkcí online komunit se zabývá i článek Ridings a Gefena (2004). 

Navazuje na předchozí vědecké poznatky a pokouší se zmapovat, jaké důvody vedou jedince 

k tomu, aby se stali členy online komunity. Jako moţné důvody členství v online komunitě 

jsou zde pak uváděny následující: výměna informací, sociální opora, hledání přátelství, 

odpočinek a zábava či společný zájem. V závěru autoři konstatují, ţe přátelství a opora jsou 

ústředním faktorem společenského kontaktu, a to jak v reálném světě, tak i v prostředí 

internetu, a představují tmelící prvek online komunit.  

1.7 Emo 

1.7.1 Historie emo subkultury 

 Emo vychází ze slova „emotivní“ a přímo souvisí s pojmem „emotivní hudba“. Jedná 

se o subkulturu mládeţe, která má svůj původ ve Spojených státech amerických a vyznačuje 

se především poslechem specifické hudby, jeţ je charakteristická obsahem tématiky 

zranitelnosti či otevřených sdělení o niterných pocitech, které hojně souvisejí s obdobím 
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dospívání (Bailey, 2005, s. 1). Přestoţe hlavní charakteristikou subkultury emo je poslech 

emocionálně laděné hudby, u jejích přívrţenců lze pozorovat také osobitý vzhled a módní 

styl.  

Počátky ema jsou spojeny s americkou hudební scénou 80. let. 20. století. Na 

předměstí Washingtonu, D.C., se v této době začaly objevovat nové kapely jako Minor Threat 

či Rites of Spring, které hudebně navazovaly na punkové kořeny a z nich vyšlý hardcore. 

Tématicky se však jejich texty postupně přesunuly od motivů rebelie, odmítání autority či 

mainstreamové hudby a kultury spíše k introspekci, vyjadřování vlastních pocitů a tématům 

jako jsou deprese, sklíčenost, sebenenávist či vnitřní boj (Bailey, 2005, s. 2-3; Greenwald, 

2003, s. 9). Původ termínu emo není přesně známý, ale poprvé začal být běţně uţívaný 

zhruba v roce 1985, spolu se vznikem onoho jiţ zmíněného nového odvětví hardcoru, kterému 

se říkalo emotional hardcore nebo téţ zkráceně emocore (Greenwald, 2003, s. 14). 

Z Washingtonu se pak emo a jeho ideologie postupně dále šířily do jiných částí země a 

emocore si získával nové fanoušky za pomoci po domácku tištěných fanzinů či vinylových 

desek. Mnoho kapel se také inspirovalo novým hudebním stylem, za zmínku stojí především 

Sunny Day Real Estate a Jawbreaker, které uvedly emo do let devadesátých (Greenwald, 

2003, s. 17-19). Hudební průmysl si emo povšiml zhruba na konci 90. let a netrvalo dlouho a 

původně ryze fanouškovská záleţitost začala být masově popularizována vydavatelskými 

společnostmi. Stará fanouškovská báze přívrţenců emo, která odmítala mainstreamovou 

hudbu a komerci, se začala od nového nově popularizovaného emo stylu poněkud distancovat. 

V rámci emo subkultury tak vznikly dvě skupiny přívrţenců – tzv. emo independenti (Emo 

Independents), přívrţenci původního hudebního stylu emo, a Emo Kids (v překladu „emo 

děti“), kteří se hlásili k nové popularizované verzi ema se vším, co s sebou přinesla. Je však 

samozřejmě moţné a časté nacházet se na pomezí obou těchto skupin (Bailey, 2005, s. 3-5). 

Pro účely této bakalářské práce bude termín „emo kids“ pouţíván bez rozdílu pro všechny 

členy subkultury.  

1.7.2 Hudba 

Dle Baileyho (2005) emo hudebně čerpá nejenom z punku, ale i z jiných soudobých 

hudebních stylů, například z rocku, rapu, indie, popu nebo heavy metalu a kapel jako jsou 

Snow Patrol, Finch, Dashboard Confessional, Taking Back Sunday nebo třeba Slug (Bailey, 

2005, s. 1). 
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Hudební styl emo je obvykle povaţován za podstyl punk rocku či gothic rocku a 

v současnosti je asociován zejména s následujícími hudebními skupinami: My Chemical 

Romance, Aiden, Drop Dead, Fall Out Boy, Burden of Day aj. Hudební ţánry přímo 

spojované se subkulturou emo se nazývají emocore, screamo či emo rap. Po hudební stránce 

lze v písních vysledovat výrazný kytarový zvuk, často melodický projev a melancholickou 

atmosféru. Obsahem textů bývají například témata deprese, nešťastné či nenaplněné lásky, 

niterné emoce a vnitřní duševní pocity či sebevraţedné myšlenky (srov. Smolík, 2010, s. 231-

232; Greenwald, 2003). Je třeba říci, ţe emocionálně laděné a smysluplné texty a melodie 

jsou významným faktorem, jenţ ovlivňuje výběr poslouchané hudby, a také je vhodné zmínit 

skutečnost, ţe jako emo jsou často označovány kapely i na základě svého vzhledu, pokud je 

v souladu s obvyklou vizáţí členů subkultury emo (srov. Tupá, 2010).
1
  

1.7.3 Vizáž 

Přívrţenci subkultury emo však kromě zájmu o dříve zmíněné hudební ţánry 

vyznávají i osobitý styl oblékání a sebestylizace. Heider ve svém článku popisuje oděv emo 

chlapců jako sloţený často z černých či modrých dţín, opasků s cvočky, saka či vesty, triček 

s nápisy, odznaků, tzv. potítek či stahováků na zápěstí a tenisek, nejčastěji značky Converse. 

Vlasy jsou často barvené, delší a sčesané na patku. Výjimkou není ani tetování či piercing 

(především tzv. snake bites – piercing na obou stranách dolního rtu). Součásti stylizace u 

obou pohlaví bývá i makeup, zejména černé oční linky či stíny a černý lak na nehty. Dívky si 

navíc zdobí vlasy čelenkami a jinými často pestrobarevnými vlasovými doplňky. Obvykle 

převládá černá či tmavá barva oblečení, která můţe být doplněná jednou nebo více výraznými 

barvami. Image chlapců je pak nezřídka aţ androgynní – spojuje jak muţské, tak i ţenské 

prvky (Heider, 2008, s. 40-44; Heider 2008 in Smolík, 2010, s. 232; srov. Tupá, 2010).   

Simon a Kelley taktéţ vyzdvihují význam módy pro příslušníky emo subkultury a za 

charakteristické povaţují například trička s logy kapel, obuv značky Converse a Vans, 

vrstvení oblečení a u dívek kladou důraz především na volbu doplňků, které výrazně dotvářejí 

koncový vzhled. Zároveň poukazují i na moţnost vyrobit si oblečení a doplňky vlastnoručně a 

DIY módu pak označují jako emo vlastní (Simon a Kelley, 2007, s. 41-61).   

U nás se pak tématikou vizáţe u subkultury emo zabývá Jana Tupá (2010), která 

poukazuje na návaznost módy a vizuálních aspektů subkultury emo na punkové kořeny a 

                                                           
1
 Po provedení analýzy serveru je moţné říci, ţe emo kids poslouchají i jiné hudební ţánry, například J-rock, a to 

patrně na základě vzhledu těchto interpretů či emocionálního obsahu textů.  



 

19 

zdůrazňuje také individuální přístup k módnímu stylu, který jednotlivcům umoţňuje vytvořit 

jedinečný vzhled pomocí kombinace různých vizuálních atributů. 

1.7.4 Ideologie 

Stejně jako je hudba související s emo plná emocí, tvoří emoce a vnitřní proţitky 

jedince důleţitou součást ideologie subkultury. Heider dokonce říká, ţe „základní 

charakteristikou emo stylu (sic!) je citlivost aţ přecitlivělost vůči sobě i okolnímu světu“ 

(Heider, 2008, s. 42) a popisuje chování tzv. „emařů“ jako uzavřenější a introvertní. Osobní 

proţitky jednotlivce spojené s neuspokojivou ţivotní či vztahovou situací, pocity osamění či 

nepochopení okolím mohou pak být prvotním impulzem k identifikaci s touto subkulturou 

(Heider, 2008, s. 42; Heider 2008 in Smolík, 2010, s. 232). Mezi hodnoty vyznávané 

přívrţenci emo subkultury pak patří například osobitost, popírání stereotypů nebo také 

empatie (srov. Ryalls, 2007, s. 10; Simon a Kelley, 2007, s. 2-3). Podstatná je pro emo 

subkulturu taktéţ tolerance, která se projevuje zejména ve vztahu k jiným sexuálním 

orientacím (Tupá, 2010, s. 16-17). 

V závěru je pak vhodné říci, ţe kaţdý jedinec je obvykle přitahován jiným aspektem 

subkultury, ať se jiţ jedná o vzhled, hudbu či hodnoty. Kaţdého tedy osloví jiné rysy této 

subkultury, a bylo by téţ vysoce zjednodušující říci, ţe kaţdý člen této subkultury je současně 

přívrţencem všech těchto aspektů.
2
  

1.8 Subkultura emo a média 

 Subkultury a to, jak jsou vnímány, bývá často ovlivněno médii. Nezřídka jsou 

subkultury zmiňovány v médiích jako potenciálně „škodlivé“ nejen pro své okolí, na coţ 

upozornil jiţ Stanley Cohen (2002) se svým konceptem morální paniky (jedná se o pocit 

společnosti, ţe nějaký fenomén, v našem případě subkultura, můţe ohroţovat společenský 

řád), ale také pro své členy
3
. Zejména tento druhý případ je u subkultury emo obzvláště 

patrný. Na potenciální rizikovost subkultury emo upozornily v minulosti nejen vědecké práce 

(např. Černá, 2010), ale právě také média (u nás např. ve zprávách televize Prima, ze dne  

26.1.2009).  

                                                           
2
 Viz např. problém autenticity v kapitole Autenticita a subkultury a různý důraz přikládaný členy subkultury 

vzhledu či ideologii.  
3
 Subkultura emo bývá často dávána do souvislosti se sebeubliţováním či sebevraţdami svých členů (viz např. 

Černá 2010).  
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Role médií však nemusí být nutně pouze negativní. Mohou přispívat i k šíření 

povědomí o subkultuře a poskytovat zdroj prvotního zájmu a inspirace pro začínající i 

současné členy subkultury. V tomto směru svou roli v rámci subkultury emo sehrály zájmové 

časopisy (tzv. fanziny), jak dokládá Greenwald (2003). V současné době pak k šíření 

povědomí o subkultuře přispívá i internet, na coţ poukázala kupříkladu Emily Ryalls (2007) 

či u nás opět Alena Černá (2010). Heider (2008) pak upozorňuje na skutečnost, ţe konkrétní 

skupiny přívrţenců subkultury emo se mohou utvářet ve skutečném světě (např. na 

koncertech), ale v současnosti k tomuto sdruţování dochází také v prostředí internetu. 

Postiţení významu internetu pro emo kids tvoří ústřední náplň této práce.  
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2 Metodologie 

2.1 Téma výzkumného projektu a jeho teoretické zakotvení 

Tato práce se pokusí ověřit, zda lze pozorovat funkce online komunit uvedené 

v kapitole Výchozí teorie či nalézt další moţné funkce online komunity i v prostředí serveru 

Emosvět a vynasnaţí se poukázat na případná specifika této virtuální komunity plynoucí 

z příslušnosti uţivatelů webu k subkultuře emo. Zároveň je cílem této práce lepší pochopení 

subkultury emo a její vazby na internetové prostředí, nahlédnutí do způsobu fungování online 

komunity a popsání specifik online prostředí.  

2.2 Výkumný problém a otázky 

Výzkumný problém byl stanoven takto: "Jaké funkce plní komunita serveru Emosvět 

pro své uţivatele z řad emokids a jaká je její struktura?" Na výzkumný problém pak navazují 

následující otázky:  

Jaká je hierarchická struktura uţivatelů serveru – tedy jaké skupiny uţivatelů lze 

pozorovat na serveru Emosvět a jaké jsou mezi nimi vztahy? 

Jak a proč se zde emo kids prezentují?  

Jaké moţnosti chování a interakce tato komunita svým uţivatelům poskytuje a jak jich 

vyuţívají?  

Jakých podob nabývají funkce online komunity ve vztahu k subkultuře emo? 

Zasahuje členství v této komunitě i do reálného světa uţivatelů a pokud ano tak jak?  

Jaká jsou specifika chování členů subkultury emo v online prostředí? 

 Tyto základní otázky tvoří stěţejní rámec výzkumu a od nich se potom odvíjí dílčí 

otázky polostrukturovaného rozhovoru, který byl jednou z pouţitých metod sběru dat.  

2.3 Výzkumná strategie 

Výzkum probíhal induktivní metodou, která spočívá ve vyvozování závěrů z dat 

nashromáţděných v průběhu výzkumu. Vzhledem k tomu, ţe se práce snaţí o holistické 

uchopení problematiky, zvolila jsem jako výzkumnou strategii kvalitativní výzkum (Hendl, 
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2005, s. 50). Z časového hlediska byl pak výzkum krátkodobý, tedy prováděný po dobu ne 

delší neţ 3 měsíce.  

2.4 Techniky sběru dat 

Pro účely výzkumu jsem zvolila dvě techniky sběru dat, a to kvalitativní obsahovou 

analýzu serveru Emosvět a polostrukturované rozhovory s jeho uţivateli. Analýza serveru 

poskytla dostatečné podklady pro formulaci stěţejních funkcí komunity pro subkulturu emo, 

rozhovory pak poskytly dodatečné informace k tématu a emický pohled na danou 

problematiku.  

2.4.1 Kvalitativní obsahová analýza 

Vzhledem k charakteru serveru Emosvět, kde jedinými formami sledovatelné 

interakce uţivatelů jsou fórum a komentáře, byla jako výchozí technika sběru dat zvolena 

kvalitativní obsahová analýza. Ta umoţnila zkoumat situaci na stránce a interakce 

jednotlivých uţivatelů k určitému datu a díky ní bylo rovněţ moţné nalézt opakující se vzorce 

chování.  

Vzhledem k tomu, ţe stránka archivuje příspěvky uţivatelů, bylo moţné analýzu 

interakcí mezi členy online komunity provádět také zpětně. V této fázi výzkumu bylo rovněţ 

moţné nalézt doplňující výzkumné otázky pro následné polostrukturované rozhovory s 

informátory.  

Součástí kvalitativní obsahové analýzy pomocí kódování (viz dále) byla téţ základní 

analýza přezdívek, fotografií, obrázků, avatarů a příběhů.  

2.4.2 Polostrukturovaný rozhovor 

Druhým zdrojem dat jsou polostrukturované rozhovory se zaměřením na emickou 

perspektivu (Hendl, 2005, s. 118) příslušníků subkultury emo z řad uţivatelů serveru 

Emosvět. Díky této technice bylo moţné získat subjektivní názory a porozumět postojům 

uţivatelů sledované internetové stránky. Polostrukturovaný rozhovor se mi jeví jako vhodný 

zejména proto, ţe ponechává výzkumníkovi moţnost ke kladení doplňujících otázek 

v průběhu rozhovoru a zároveň mu také umoţňuje zabránit případnému přílišnému odklonu 

od tématu rozhovoru. Otázky jsem zvolila dostatečně široké, aby se informátor mohl 

k danému tématu co moţná nejlépe vyjádřit.  
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Informátory jsem vzhledem k výzkumnému problému kontaktovala na fóru Emosvět 

pomocí soukromé zprávy, ve které jsem představila sebe a záměr výzkumu a poţádala 

oslovené emo kids o spolupráci. Součástí zprávy bylo i ujištění, ţe bude zachována anonymita 

informátorů. Pokud informátor souhlasil s poskytnutím informací, domluvili se na způsobu 

provedení rozhovoru. Rozhovor probíhal buď po internetu, a to prostřednictvím mnou 

zvoleného IM klienta (Skype), a nebo při osobním setkání. Přednosti IM klienta pak spočívají 

v tom, ţe umoţňuje komunikaci v reálném čase, rozhovor je moţné se souhlasem informátora 

nahrát a zároveň poskytuje informátorům zvýšený pocit anonymity. V případě souhlasu 

informátora je moţné pouţít i videohovor. Při volbě komunikace přes internet však chybí 

osobní kontakt s informátorem. Vytrácí se tedy například faktor řeči těla v případě 

komunikace bez pouţití web kamery apod. Nahraný rozhovor je pak moţné následně 

doslovně přepsat jako u osobního rozhovoru zaznamenávaného na diktafon. Pokud informátor 

souhlasil s osobním setkáním, zaznamenávala jsem rozhovor pomocí poznámek či v případě 

výslovného souhlasu informátora pomocí diktafonu a dodatečně jej pak doslovně přepsala. 

Místo setkání jsem zvolila tak, aby budilo důvěru – tedy nejlépe veřejné místo typu knihovna.  

Na začátku kaţdého rozhovoru, bylo informátorovi stručně objasněno téma výzkumu a 

byl znovu ujištěn o tom, ţe informace, které během rozhovoru poskytne budou anonymní. 

Dále byl ústně získán informovaný souhlas informátora s provedením rozhovoru a informátor 

byl ujištěn o moţnosti kdykoliv během rozhovoru ukončit výpověď. V případě rozhovoru 

s informátory mladšími 15 let bylo k rozhovoru přistoupeno pouze poté, co informátoři získali 

ústní souhlas rodičů. Rozhovor byl veden nenuceně a v důvěryhodné atmosféře, pokoušela 

jsem se vyhnout podsouvání odpovědí. Během rozhovoru jsem se téţ snaţila vyhnout se 

moţnosti nepochopení otázek informátorem či odpovědí tazatelem, a proto jsem otázky volila 

co moţná nejsrozumitelněji a v případě moţné dvojznačnosti odpovědi jsem si vyjasnila 

smysl výpovědi s informátorem. Během rozhovoru byly téţ často kladeny nové doplňující 

otázky, pokud v průběhu konverzace vyplynuly nové skutečnosti, které byly relevantní 

vzhledem k výzkumnému tématu. Na závěr rozhovoru bylo informátorovi poděkováno za 

spolupráci a byla mu nabídnuta moţnost zaslání výsledné práce. Po uskutečnění rozhovorů 

byl proveden jejich doslovný přepis. 

Před zpracováním jakéhokoliv rozhovoru byly zaznamenány základní údaje o 

informátorovi (věk, pohlaví atp.) a jelikoţ rozhovory byly anonymní, přidělila jsem kaţdému 

informátorovi náhodný pseudonym (fiktivní křestní jméno). Zaznamenávala jsem si také, kde 

a kdy se rozhovor odehrál. Veškeré osobní údaje o informátorovi byly uchovávány odděleně 
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od zaznamenaných rozhovorů, abych se vyhnula jejich případnému zneuţití dalším 

subjektem. Následně bylo prováděno kódování a rozbor rozhovoru a vybrány ty úseky 

výpovědí, které jsou relevantní ke zkoumanému tématu.  

Doplňující informace byly pak získávány také písemnou formou (pomocí 

spoukromých zpráv na serveru Emosvět či přes Skype).  

Základní otázky kladené během polostrukturovaných rozhovorů 

1) Jak dlouho uţ jsi emo? 

2) Jak ses dostal(a) k emu? Hrál v tom nějakou roli internet? 

3) Setkáváš se s nějakými reakcemi na to, ţe jsi emo? S jakými? V prostředí internetu 

a v reálu?  

4) Jak ses dostal(a) zrovna k tomuhle serveru (Emosvět)? Chodíš i na nějaké jiné emo 

stránky nebo jen sem?  

5)  Jak často sem chodíš? Co zde obvykle všechno děláš?  

6) Chodíš na fórum? Do kterých sekcí fóra chodíš? Které ti přijdou důleţité? Co tam 

hledáš? 

7) Jaký druh informací na stránce hledáš nejčastěji?  

8) Řídíš se radami na fóru? Jakými? V které oblasti? 

9) Řešíš tady své problémy (emocionální, partnerské, s rodinou, jiné…)? 

10) Sekce zábava - Co si o ní myslíš?  

11) Jsou někteří lidé na stránce podle tebe víc nebo míň důleţití? Proč?  

12) Chodíš na srazy? Proč? Jak probíhají?  

13) Hledáš tu kamarády? Máš emo kamarády i ve skutečnosti?  

14) Je pro tebe přátelství s jiným emařem důleţité? Proč? 

15) Preferoval(a) bys partnerský vztah s někým, kdo je taky emo? Proč?  

16) Kdo je podle tebe pozér? Můţe se pozér stát emařem? 

17) Styl písma – souvisí s emo? 

2.5 Výběr vzorku a prostředí výzkumu 

Prostředí bylo vybráno na začátku výzkumu. Je jím internetový server Emosvět 

dostupný na webové adrese www.emosvet.cz. Důvodem k výběru této stránky je skutečnost, 

ţe Emosvět je v České republice jedním z nejznámějších a nejstarších serverů věnujících se 
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subkultuře emo. Zároveň je konstrukce této stránky dostatečně podobná jiným serverům, aby 

byly výsledky výzkumu v případě potřeby zobecnitelné i na jiné podobné weby.   

Co se rozhovorů týče, pouţila jsem při volbě vzorku informátorů předem danou 

strukturu výběru (Hendl, 2005, s. 151), která se uplatňuje při předem známých kritériích 

výběru. Zde je základním vodítkem pro výběr skutečnost, ţe informátor je uţivatelem serveru 

Emosvět a současně také členem subkultury emo. Další kritéria pro výběr informátorů byla 

stanovena následovně: přednostně byli oslovováni uţivatelé, kteří nejvíce přispívali na fórech, 

neboť je bylo lze povaţovat za aktivní členy komunity. Později byli oslovováni i uţivatelé, 

kteří jsou na serveru často aktivní, aniţ by museli nutně přispívat, či uţivatelé aktivní 

v poslední době. Pokusila jsem se téţ oslovit administrátory serveru a redaktory, avšak 

neúspěšně.  

Informátory jsem kontaktovala přímo na stránce Emosvět.cz prostřednictvím 

soukromé zprávy, ve které jsem stručně představila záměr výzkumu a poţádala je o 

spolupráci. Ze 100 oslovených uţivatelů serveru byl nakonec rozhovor proveden s 12 a z toho 

se 2 osobně. Kvalita a vypovídací hodnota rozhovorů byla však vysoce proměnlivá, a proto 

jsem v rámci práce nakonec pouţila pouze 9 rozhovorů, které poskytovaly nejlepší objasnění 

zkoumané problematiky.   

2.6 Seznam informátorů 

Přezdívka4 Pohlaví Věk Identifikace 
s emo 

Vzdělání5 Bydliště 

Eva žena 18 let 8 let Střední škola Plzeň 

Ivana žena 15 let 1 a půl roku Střední škola neuvedeno 

Katka žena 16 let 3 roky Střední škola Praha 

Kristýna žena 15 let 2 roky Střední škola neuvedeno 

Lenka žena 15 let 2 roky Základní škola Břeclav 

Lucie žena 13 let 5 měsíců Základní škola Ostrava 

Lukáš muž 19 let 9 let Učiliště Špindlerův 
Mlýn 

Martin muž 15 let 3 roky Základní škola Slovensko 

Olga žena 15 let 1 rok Základní škola Kladno 

Pavel muž 20 let 3 roky Vysoká škola Břeclav 

Petra žena 13 let 2 roky Základní škola Brno 

Veronika žena 15 let 2 roky Základní škola Kladno 

 

                                                           
4
 Jedná se o náhodně přidělené křestní jméno. 

5
 Nejvyšší ukončené vzdělání či současné studium.  
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2.7 Analytické postupy 

Zvolená metoda zpracování dat je induktivní, tzn. snaţila jsem se nalézt v sesbíraných 

datech pravidelnosti a vyvodit z nich obecné závěry. Během celého výzkumu jsem průběţně 

prováděla systematizaci dat, tedy jejich třídění a redukci na data relevantní ke zkoumané 

problematice. Sesbíraná data pak byla analyzována pomocí kódování. Kódování dat „nám 

pomáhá data popsat. Kód je symbol přiřazený úseku dat tak, ţe ho klasifikuje nebo 

kategorizuje“ (Hendl, 2005, s. 228).  

Analýza dat byla prováděna ve třech krocích: 

1) Vhodnou segmentací jsem rozdělila text na dílčí analytické jenotky, které 

vzhledem k cíli výzkumu nesly nějaký význam. Tyto významové jednotky mohou 

být různě obsáhlé – od jednotlivých slov aţ po celý text. 

2) Během kódování pak jsem pak přidělila jednotlivým datovým segmentům 

odpovídající kódy, tedy klasifikační nebo kategorizační symboly (Hendl, 2005, s. 

228). Tento krok analýzy mi pomohl data popsat a utřídit vzhledem k výzkumným 

otázkám. 

Kódování jsem zvolila deskriptivní, interpretativní a strukturní. Deskriptivními 

kódy jsem v textu označila relevantní témata, interpretativní kódy jsem přidělila 

těm úsekům textu, které nesly interpretovatelný význam, a těm segmentům, které 

souvisely s vypozorovanými vzorci či motivy, jsem přiřadila kódy strukturní 

(Miles a Huberman, 1994, s. 57).  

3) Nedílnou součástí analýzy dat bylo také poznámkování. Jednotlivé úseky textu 

jsem opatřovala úvahami, poznámkami či předběţnými závěry, které mi pomáhaly 

ve finální interpretaci dat.  

Dodrţování uvedených analytických postupů mi dopomohlo nalézt v sesbíraných 

datech opakující se vzorce a zároveň tato data vhodně interpretovat.  

Metoda kódování a následného hledání opakujících se vzorců a témat pak byla pouţita i 

při obrazové analýze 500 náhodně vybraných fotografií, všech 71 obrázků a také při 

kvalitativní obsahové analýze všech dostupných příběhů a 500 přezdívek. 
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2.8 Hodnocení kvality výzkumu 

Z charakteru kvalitativního výzkumu vyplývá, ţe má niţší reliabilitu, ale vysokou 

validitu, tzn. výzkum zkoumá to, co si předsevzal, ale při jeho opakování nemusím dojít ke 

shodným závěrům. Vynasnaţila jsem se tedy neustále mít na zřeteli, ţe můţe dojít ke 

zkreslení jak na straně výzkumníka, tak na straně informátorů a pokoušela jsem se takovýmto 

zkreslením vyhnout.  

Validitu jsem se pokoušela kontrolovat pomocí následujících technik. Jednou z metod, 

kterou jsem se snaţila zajistit vyšší validitu výzkumu byla tzv. triangulace. „Pod pojmem 

triangulace se rozumí kombinace různých metod, různých výzkumníků, různých zkoumaných 

skupin nebo osob, různých lokálních a časových okolností a teoretických perspektiv, jeţ se 

uplatňují při zkoumání určitého jevu“ (Hendl, 2005, s. 149). V tomto případě triangulace 

spočívala ve vyuţití různých druhů dat. Byla vyuţita data internetová, získaná obsahovou 

analýzou serveru, a data pořízená během rozhovorů s informátory. 

Další pouţitou metodou byla tzv. Chenailova olovnice, jejíţ pouţití během výzkumu 

spočívalo v reflexi toho, zda se zdárně drţím tématu výzkumu, výzkumných otázek, zda 

sbírám relevantní data a provádím vhodně analýzu (Chenail, 1998, s. 29-37). Měla jsem tedy 

neustále při ruce tzv. olovnici, tj. poznámky s cílem výzkumu, výzkumnými otázkami, 

metodami analýzy a druhem dat, která jsem se pokoušela nalézt. Tyto poznámky pak měly 

zamezovovat mému případnému odklonu od hlavní osy výzkumu. 

2.9 Etické otázky 

Výzkum byl províděn v souladu s etickými normami. Během rozhovorů byla 

informátorům poskytnuta moţnost ukončit výpověď a byli srozuměni s tím, ţe jejich účast na 

výzkumu je zcela dobrovolná. Od informátorů jsem si vyţádala ústní informovaný souhlas 

s participací na výzkumu a s případným zveřejněním přepisu jejich výpovědí. Vzhledem 

k faktu, ţe rozhovory byly prováděny s členy subkultury emo, kteří jsou převáţně náctiletí, 

byla brána v úvahu skutečnost, ţe osloveným informátorům můţe být méňě neţ 15 let. 

V takovém případě byl získán zprostředkovaný souhlas jejich rodičů. Případná získaná 

soukromá data nebyla poskytována dalším osobám, informátoři byli uchováváni v anonymitě 

a v práci byli pojmenováni podle náhodně zvolených pseudonymů (náhodně přidělenými 

křestními jmény). Během rozhovorů bylo respektováno soukromí informátorů a pokusila jsem 

se téţ zajistit pocit emočního bezpečí. Během konverzace jsem se snaţila vyhnout 
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případnému zkreslení sdělených informací a dle potřeby jsem se ujišťovala, zda jsem 

výpovědím informátorů správně porozuměla. Během všech fází výzkumu byly dodrţovány 

zákony České republiky a lidská práva.  
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3 Výzkumná část 

3.1 Server Emosvět – stručné představení 

Jak jiţ bylo dříve řečeno, server Emosvět je jedním z největších českých webových 

serverů týkajících se subkultury emo. Doména, na níţ se web nachází, www.emosvet.cz , byla 

registrována 6. března 2008, tedy v době silného zájmu o subkulturu emo u nás i ve světě. V 

době vzniku serveru Emosvět byla jiţ subkultura emo široce popularizována a 

komercializována a také obohacena o nové znaky (viz. problematika Emo Independents 

versus Emo Kids – teoretická část str. 17), na coţ je třeba brát zřetel při interpretaci dat 

získaných z tohoto serveru. 

Server Emosvět podporuje vznik a rozšiřování online komunity uţivatelů, kteří mezi 

sebou vzájemně komunikují a téţ si vytvářejí osobní vazby. Z rozhovorů s respondenty však 

vyplývá, ţe význam této komunity je pro její uţivatele druhotný ve srovnání s významem, 

jaký přikládají příslušnosti k samotné subkultuře emo.   

Sledovaná online komunita proţívá období větší a menší aktivity v závislosti na počtu 

aktivních uţivatelů v dané době. Z aktivních členů se stávají pasivní (ztráta zájmu o celou 

subkulturu anebo ukončení činnosti na serveru Emosvět) a komunikace v těchto obdobích 

bývá oslabena. Patrně nejaktivnější období bylo moţné sledovat na sklonku roku 2008 a na 

počátku roku 2009, tedy zhruba tři čtvrtě roku po zaloţení serveru. Od té doby se však počet 

příspěvků od aktivních členů postupně sniţuje. Lze to připisovat několika moţným faktorům 

– poměrnému informačnímu nasycení fóra, kde dnes lze jiţ patrně najít odpovědi na většinu 

hlavních otázek, dále pak sníţení zájmu konkrétně o tento server (někteří z informátorů 

hovořili o tom, ţe na serveru je v poslední době menší aktivita neţ dříve, a to jak ze strany 

uţivatelů, tak ze strany redaktorů), či sníţení zájmu o samotnou subkulturu emo. Případně je 

moţné hledat jeden z důvodů oslabení počtu aktivních uţivatelů v jejich přesunu na sociální 

sítě.   

Jak vlastně server Emosvět vypadá a jak funguje? Server samotný je zaloţený na bázi 

interaktivního fóra, které registrovaným uţivatelům umoţňuje sdělovat své názory a reagovat 

na příspěvky ostatních.  Příspěvky a články pak umoňují uţivatelům sdílet nejen textové 

zprávy, ale také multimediální obsah (obrázky, videa). Fórum je moderováno administrátorem 

a jím určenými dalšími moderátory z řad uţivatelů serveru. Administrátor zároveň pověřuje 

vybrané aktivní uţivatele, kteří se o subkulturu emo zajímají (tzv. insidery) rolí redaktora. 

http://www.emosvet.cz/
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Redaktoři mají právo zveřejňovat články o hudbě, módě či subkultuře emo obecně a tím 

zároveň pomáhají nalézat nová témata k diskuzi a zvyšovat informovanost ostatních uţivatelů 

serveru. V současné době je však také činnost redaktorů niţší neţ v uplynulých letech (v 

souladu s celkově sníţenou aktivitou na serveru).  

Struktura fóra 

Fórum je rozčleněno na 6 hlavních tématických kategorií, z nichţ kaţdá obsahuje 

několik subkategorií, které umoţňují uţivatelům volně vkládat vlastní témata a příspěvky. 

Tyto kategorie jsou následující:  

1) emostyl (subkategorie – účesy, hadříky, tvář) 

2) problémy (láska, přátelství, ostatní) 

3) hudba (songy, koncerty, vlastní tvorba) 

4) pokec (antiemo, obecně),  

5) seznamka (srazy, on hledá ji, ona hledá jeho)  

6) o webu (technické, co byste tu chtěli?, nefunkční odkazy) 

   

Články jsou pak tříděny do těchto kategorií:  

1) Emosvět (aktuální dění, novinky, emo srazy, vylepšení stránek) 

2) hudba (abeceda emo hudby, alba a recenze, emo hudba, indie emo, klipy, 

koncerty) 

3) emo styl (styl, historie, oblečení, účesy, doplňky) 

4) emo čtení (citáty, příběhy) 

5) zábava (emo obrázky, oblékání emo boy, oblékání emo girl, oblékání emo pár, 

emo girl dress up hra). 

 

Server obsahuje také seznam všech uţivatelů serveru a galerii obrázků se sekcemi emo 

účesy, emo fotky a emo obrázky.  

Další moţností, kterou Emosvět uţivatelům nabízí, je vytvoření profilu, díky němuţ 

má kaţdý registrovaný uţivatel moţnost sdílet s ostatními informace o sobě (včetně 

fotografií). Prostřednictvím profilu zároveň lze kaţdému uţivateli zaslat soukromou textovou 

zprávu. 
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Na stránce chybí moţnost chatování - tedy výměny textových zpráv v reálném čase. 

Ta je však do jisté míry substituována moţností neformálních rozhovorů na fóru (ovšem s 

delšími časovými prodlevami mezi jednotlivými příspěvky). Příspěvky ve všech sekcích 

serveru jsou pak uchovávány a lze si je přečíst i zpětně (je tedy moţné dohledat zde příspěvky 

ze samých počátků serveru Emosvět).  

Vedle kvalitativní analýzy funkcí komunity serveru byla provedena i základní 

kvantitativní analýza struktury uţivatelů dle pohlaví a věku, kterou zobrazuje následující graf: 

 

Z 4042 uţivatelů, kteří k 29. březnu 2012 měli zřízený profil na serveru Emosvět a 

kteří pocházeli buď z České republiky či ze Slovenska, uvedlo svůj věk a pohlaví 1432 osob. 

Z tohoto mnoţství pak 1024 osob představovaly dívky a 408 chlapci. Je tedy patrné, ţe dívek 

je skoro dva a půl krát více neţ chlapců. Jak je viditelné z grafu, nejvyššímu zájmu se pak 

server a zjevně tedy i subkultura emo samotná těšily u dívek ve věku mezi 13 aţ 16 lety a u 

chlapců mezi 15 a 18 lety. Lze tedy říci, ţe subkultura emo (v prostředí internetu) oslovuje 

nejvíce náctileté dívky a zájem chlapců o tuto subkulturu se objevuje o něco později neţ u 

dívek. Graf zobrazuje z praktických důvodů pouze uţivatele ve věku od 9 do 30 let, kteří však 

tvoří naprostou většinu uţivatelů. Zároveň toto věkové rozpětí koreluje s věkovou skupinou 

mládeţe, ve které je členství v subkultuře emo nejčastější.  

3.2 Členění uživatelů na serveru Emosvět 

Jak jiţ bylo řečeno v metodologické části, tato práce si klade za cíl nejen popsat 

funkce online komunity serveru Emosvět, ale také zmapovat jednotlivé skupiny uţivatelů, 

kteří tuto stránku navštěvují. V postatě lze návštěvníky a uţivatele serveru rozdělit na dvě 

základní skupiny – na ty, jenţ mají k emu kladný vztah (ať jiţ se sami za členy této 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Graf 1: Struktura uživatelů serveru Emosvět dle věku a pohlaví
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subkultury povaţují či s ní nebo s některými jejími prvky sympatizují) a na ty, kteří mají k 

emu vztah negativní. Skupinu první lze pak rozdělit na více podskupin. 

3.2.1 Skupiny s kladným vztahem k subkultuře emo: 

3.2.1.1 Uživatelé se zájmem o subkulturu emo či její jednotlivé aspekty, kteří 

však sami členem subkultury nejsou 

„Já sice nejsem EMO, ale tenhle styl je bezva…“
6
  

„Popravdě já emo nejsem, trochu se o něj zajímám…“
7
  

Tito uţivatelé se například zajímají o zábavu na stránce a čtení novinek (soudě dle 

sekcí, ve kterých se podobné příspěvky vyskytly). Často také pozitivně hodnotí vzhled emo 

kids a je tedy pravděpodobné, ţe se stávají registrovanými uţivateli webu z 

důvodu navazování sociálních kontaktů s členy subkultury. 

3.2.1.2 Budoucí (aspirující) členové subkultury 

Jedná se o skupinu uţivatelů, kteří se chtějí stát příslušníky subkultury, avšak zatím se 

za ně nepovaţují. Je to poměrně zajímavý jev, který umoţňuje nahlédnout do procesu 

identifikace jedince se subkulturou. Jak vyplynulo z rozhovorů, k sebeidentifikaci jednotlivce 

jakoţto člena subkultury emo dochází obvykle v souvislosti s rostoucí mírou obeznámenosti 

s aspekty subkultury. Někteří uţivatelé pak reagovali na výzvu k rozhovoru odmítavě na 

základě toho, ţe sami sebe ještě za emo nepovaţují, a to právě z důvodu nedostatečné 

obeznámenosti se subkulturou: 

„Ahoj, já ti asi moc nepomuţu, já nejsem tak uplně emo, ale brzo určitě budu“ 

(soukromá zpráva, 2012-02-18). 

„Strašně ráda bych Ti pomohla, ale já ještě nejsem tolik emo“ (soukromá zpráva, 

2012-03-27). 

Náznaků, ţe někteří uţivatelé se jako emo zatím neidentifikují, avšak do budoucna se 

takto identifikovat chystají, lze na webu nalézt mnoho: 

                                                           
6
 LiLiSweet. [2008-10-29].  Setkání s BRAVO EMO.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://www.emosvet.cz/emo-styl/styl/65-setkani-s-bravo-emo#comment-393 
7
Tomproc. [2008-10-06].  Setkání s BRAVO EMO.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://www.emosvet.cz/emo-styl/styl/65-setkani-s-bravo-emo#comment-111 



 

33 

„Já se jen chci na něco zeptat.Jsem tu registrovaná a nejsem emo.Vadí to? Já sem 

kdyţtak uţ nebudu chodit já jsem na to ještě trochu malá a chci být emo ale aţ tak aţ mi bude 

15-16 zatim je mi 11.“
8
 

Jak naznačuje tento úryvek, do skupiny aspirantů, tedy těch, kteří s příslušností k 

subkultuře počítají do budoucna, patří převáţně mladší uţivatelé serveru.  

3.2.1.3 Emo kids (emaři) 

Do skupiny tzv. Emo kids patří uţivatelé, kteří sami sebe identifikují jako členy 

subkultury emo. Tato skupina tvoří většinu aktivních uţivatelů serveru.  

3.2.1.4 Bývalí členové subkultury emo  

Zájem některých uţivatelů serveru o danou subkulturu jiţ částečně opadl, případně se 

tito uţivatelé uţ za členy subkultury vůbec nepovaţují (ačkoli jejich zájem o dění ve světě 

emo můţe nadále přetrvávat). Server pak navštěvují jiţ jen kvůli dílčím částem této 

subkultury (např. kvůli diskuzím o hudbě).  

„Ahoj rada bych ti pomohla ale bohuzel uz dva roky bydlim v cizine a emu uz se 

venuji jen v momente kdy jdu na konzert“ (soukromá zpráva, 2012-03-18). 

Důvody uţivatelů pro opuštění subkultury emo byly různé. Někteří z příslušnosti k 

subkultuře „vyrostli“, změnili názor během ospívání a dostali se do stádia, kdy pro ně emo 

subkultura přestala být atraktivní:  

„Já nevím. Opouští mě to. Uţ to není takové to blbnutí, jak kdyţ mi bylo těch 17 a tak. 

Jako hudba a všecko mi zústalo, ale asi jsem trochu dospěl či co“ (Pavel, muţ, 20 let, vysoká 

škola, Břeclav).
9
 

Další uţivatelé změnili názor pod vlivem svého okolí: 

„Já EMO nejsem, ale zboţňuju ho. Chvíli jsem EMO byla, ale nesnesla jsem 

komentáře lidí kolem sebe.“
10

  

                                                           
8
 Beatrix. [2008-06-15].  ksichtík.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=74&amp;catid=9&amp;start=6#141 
9
 Pavel se stále ještě za emo povaţuje. Výrok je zde uváděn z důvodu ilustrace opadajícího zájmu. 

10
 Autor neuveden. [2011-05-15].  Oblékání emo girl. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  

http://emosvet.cz/zabava/oblekani-emo-girl#comment-2800 
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Je však samozřejmě sporné, zda se tito lidé opravdu nadále necítí být příslušníky 

subkultury či zda se jen z důvodu negativních reakcí okolí navenek distancují od identifikace 

se subkulturou.  

3.2.1.5 Pozéři (tzv. fake či falešné emo)  

Problematika pozérství se zdá být se subkulturou emo spojená velmi těsně. Pozér je 

podle emo kids obvykle někdo, „kdo si na emo jen hraje“ a toto označení má  v emo komunitě 

vysoce negativní konotace. Pozérství je obecně vnímáno jako určitý nedostatek autenticity, 

tedy pravosti ve vztahu k subkultuře.  

Přestoţe termín pozérství je v této subkultuře hojně pouţívaný, názory na to, co 

opravdu představuje (tedy kdo přesně je či není pozér), se různí a sami příslušníci subkultury 

často nemají příliš jasno, co si pod pojmem pozér či pozérství představit.  

„Záleţí, koho označujeme za pozéra…protoţe kaţdý to vnímá jinak“ (Ivana, ţena ,15 

let, střední škola, bydliště neuvedeno). 

Na základě dat, sesbíraných během rozhovorů, lze zhruba vymezit dva typy chápání 

problematiky pozérství příslušníky subkultury emo. 

a) Pozérství jako skutečná póza – Pozérství lze chápat jako skutečnou pózu, 

prováděnou proto, ţe emo je „moderní“ či zajímavé. Ze strany pozérů se tedy zřejmě 

jedná o jakousi snahu o zvýšení společenské prestiţe mezi svými vrstevníky, případně 

o pokus zaujmout, vyčlenit se, aniţ se však tito pozéři cítí být skutečnými příslušníky 

dané subkultury. Jejich identifikace se subkulturou je malá (bez ohledu na to, jak je 

deklarována navenek) a jejich zájem o členství obvykle dosti rychle vyprchá.   

Petra k tomu říká: „Pozéři jsou prostě imitanti a skoro všichni toho po 

maximálně dvou měsících nechaj.“ A dodává, ţe „z pozéra se [tedy] nikdy nestane 

pravej emař” (Petra, ţena, 13 let, základní škola, Brno). 

„To [ţe by se pozér mohl stát emařem] si nemyslím. Ti lidi si na to jen hrajou, 

neţijou tim“ (Kristýna, ţena,  15 let, střední škola, bydliště neuvedeno). 

Jak je vidět z výroků informátorů, takto chápaní pozéři se dle názorů jiných 

emo kids pravděpodobně nikdy nestanou právoplatnými členy subkultury. 



 

35 

b) Pozérství jako nepochopení – Druhou variantou pozérství (která existuje paralelně 

s variantou první)  je takové, které spočívá v nepochopení subkultury a její skutečné 

podstaty. Díky tomuto nepochopení se stávají pozéry zejména začínající (a v mnoha 

případech tedy relativně mladí) adepti, kteří se ve svojí snaze co nejlépe zapadnout do 

subkultury emo a vyhovět tomu, co v této snaze sami povaţují za její standardy, řídí 

určitými pravidly, která však ostatní členové subkultury ve skutečnosti neuznávají.  

Důleţitým rozdílem oproti první skupině je to, ţe se tito jedinci opravdu cítí 

být emo kids. Ve snaze o autenticitu kopírují, obvykle za pomoci internetu či článků 

v časopisech, chování ostatních a opomíjí přitom fakt, ţe jednou z podstatných hodnot 

subkultury je důraz na originalitu a jedinečnost, odvaha se odlišit a nejít s davem.  

  „…podle mě to máš to samé jako s hokejistou. Kdyţ začíná, tak ani bruslit 

neumí a za 15 roků můţe hrát v NHL. Kdyţ se malé dítě začne zajímat o ten styl, 

můţe to vypadat směšně, ale časem, jak dospívá a dostává rozum, tak se i toto 

usměrňuje a můţe pak být úplně v pohodě a ne pozér. Kaţdopádně toto téma mi 

opravdu připadne debilní, protoţe emař, si myslím, ţe má být především sám sebou, a 

ne se snaţit dosáhnout nějakých uměle vytvořených hodnot, co určují ti "správní 

emaři.“ Prostě celé pozérství je tak tupé téma, vytvořené jen tím, ţe emo oslovuje i 

velmi mladé lidi…“ (Pavel, muţ, 20 let, vysoká škola, Břeclav). 

S tímto „nechtěným pozérstvím“ souvisí také jistý konflikt stylu a ideologie, 

jak jej naznačuje například Heider (Heider, 2008, s. 40-44). Začínající členové 

subkultury mívají sklon více se zaměřovat na vzhled a módu, neboť je nezřídka 

povaţují za určující pro členství v subkultuře. Ti přísušníci, kteří v subkultuře působí 

jiţ delší dobu (a obvykle jsou také o něco starší), kladou důraz spíše na ideologii 

subkultury, v níţ hraje vůdčí roli zejména originalita (která se samozřejmě na vzhledu 

také odráţí, avšak pouze jako průvodní jev hlubšího světonázoru). Vzhled pro ně není 

primárním znakem příslušníka subkultury a hraje tedy obvykle postupně stále niţší 

roli. Není výjimkou, ţe členové subkultury, kteří jiţ dospěli k chápání emo stylu 

především na základě ideologie a hudby, často jako emo navenek ani nevypadají. 

Z tohoto rozporu mezi důrazem na styl a ideologii pak pramení pocit, zejména oněch 

starších členů subkultury, ţe „nováčci“ nechápou pravou podstatu příslušnosti 

k subkultuře.  
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„Podle mě pozéra na první pohled nepoznáš, to aţ časem. Emaři se zajímají o 

hudbu, vyznají se v hudbě. Samotný emař o sobě neřekne: „Jsem emo!" Vlastně i mně 

samotné je to blbé to říkat nebo i psát. Pozéři to říkají všude, kam chodí. 

Neposlouchají emo hudbu - coţ by měli, protoţe emo styl vlastně vznikl z hudby a 

hudba je ta hlavní. Emaři berou emo styl jako hudbu, hudební styl. Pozéři to berou 

jako image“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

Podle dotazovaných členů subkultury mají takto chápaní pozéři šanci stát se 

časem v očích ostatních emo kids autentickými: 

„Myslím, ţe [pozér se můţe stát emařem] určitě, kdyţ si uvědomí, ţe je emo 

styl o hudbě a začne se spíš zajímat o hudbu, neţ o to, aby vypadal jako emo“ (Lenka, 

ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

Tento druhý typ pozérství, jehoţ příčina leţí v nepochopení subkultury, tedy v 

mylné interpretaci jejích znaků, lze v určitém smyslu povaţovat dokonce za moţnou 

počáteční fázi aspirujících členů v jejich „subkulturní kariéře“ - cestě, na jejímţ konci 

stojí členství v subkultuře emo zaloţené na autentických a legitimních hodnotách.  

Problematikou pozérství v rámci subkultury emo se pak zabývá i práce Aleny 

Černé, jejíţ závěry se do značné míry shodují s těmi, které vyplynuly v průběhu tohoto 

výzkumu. Černá navíc dodává, ţe pozérství můţe představovat také určitou „ochranu“ 

nebo legitimizaci stylu a potaţmo tedy i sebepojetí - nálepka pozérství tak slouţí k 

označení chování, které je vnímáno některými z emo kids jako poškozující obraz 

subkultury v očích veřejnosti (Černá, 2010, s. 52). 

3.2.1.6 Scene kids  

Na serveru lze nalézt i odnoţ subkultury emo, jejíţ příznivci si říkají scene (z 

anglického scene = scéna). Označení pro chlapce hlásící se k scene je pak obvykle „scene 

king“ a pro dívku „scene queen“. Scene se zdá být úzce spjato se subkulturou emo a 

vyznačuje se nápadně podobným stylem oblékání a účesů, které jsou v případě scene 

obyčejně více barevné neţ u emo stylu.  

„…jsou hlavně za kaţdejch okolností veselí, nosí všechno barevný a výrazný - korále, 

sponky a tak. Mám jednu kamarádku scene, ale hodně z nich to s tou barevností přehání“ 

(Kristýna, ţena, 15 let, střední škola, bydliště neuvedeno). 
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„No, scene je styl odvozený od ema,  ale kdeţto emo je hlavně o hudbě a o pocitech a 

ten módní styl je vedlejší, tak scene naopak poslouchá sračky - prakticky cokoli (aspoň pro 

mě to jsou sračky) - a zaměřuje se především na výrazné účesy, malování a oblečení. Velký 

důraz je tam kladený hodně na barevnost, coţ u ema postačí dvě, tři barvy na běţný outfit“ 

(Pavel, muţ, 20 let, vysoká škola, Břeclav). 

Rozdíl mezi scene a emo jako spočívající v důrazu na různé aspekty obou subkultur 

líčí následující výroky:  

„Tak emo je více o emocích a jejich vyjadřování a scene je spíš o tom vypadat co 

nejodlišnější - prostě být jiný“ (Martin, muţ, 15 let, základní škola, Slovensko). 

  „V scene stylu jde hlavně jenom o vzhled a u emařů jde prostě jenom o hudbu. 

Zatímco scene poslouchají všechny styly hudby, tak emaři mají svůj vlastní styl hudby“ 

(Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

Jeden z chlapců přispívajících na stránce dokonce scene líčí jako pouze širší veřejností 

lépe přijatelný styl, který se však jinak od subkultury emo nijak výrazně neliší:  

„Scene vzniklo tak ţe se Emařům přestali líbit uráţky ( Jistě znáte ze své zkušenosti ) 

a udělali novou skupinu která nebyla lidma odsuzovaná a to se jim povedlo. Scene a EMO je 

jeden a ten stejnej styl mody který nemá rozdíly v chování.“
11

  

Rozdíl mezi emo a scene pak tedy spočívá zejména v rovině vzhledu a stylizace, neboť 

těm je u scene přikládán mnohem větší význam, neţ u subkultury emo (kde největší roli hrají 

zejména hudba a pocity, tedy ideologie).  

Pozorovateli zvenčí by se mohlo dokonce zdát, ţe právě scene kids mohou být díky 

svému upřednostňování vzhledu před hudbou či ideologií označováni za pozéry (viz 

předchozí rozbor vnímání pozérů a pozérství ve světě emo). 

3.2.2 Skupiny s negativním vztahem k subkultuře emo: 

3.2.2.1 Haters a trollové 

Skupina uţivatelů, kteří nemají k emu kladný vztah a přesto se na serveru Emosvět 

pohybují, jiţ není tak pestrá. Haters (z anglického hate = nenávidět) jsou jedinci, kteří chodí 

                                                           
11

 krussader. [2011-09-25].  EMO/Scene PRAVDA. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  

http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=2778&amp;catid=14#2778 
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na stránku ve většině případů uráţet její uţivatele a členy subkultury. Cílem jejich útoků můţe 

být prakticky jakýkoli aspekt subkultury emo – vzhled, chování, hudba apod. Důvodem 

takového jednání můţe být skutečná averze k emo kids (pak by označení „hater“ bylo na 

místě), ale patrně jde v mnoha případech spíše o tzv. trolling. Trollem se zde rozumí někdo, 

kdo narušuje klid v prostředí internetu, a to s cílem vytváření konfliktů (tzv. flame wars) či za 

účelem klamání uţivatelů stránek mylnými informacemi nebo jen pro vlastní pobavení (srov. 

Gelder, 2007, s. 156).  

„boze ja nesnasim emo!!! vsechny vas sadisticky curaky postavit do rady a rozstrilet 

na cucky az zvas zbyde jenom ta zasrana patka!!! :D nakopat do prdele vas vsechny! zrdi :-x 

:-x“
12

  

„vi ste dementi :D:D:D:D:D:D:D: D ja sem cetl vsechny spravy a moh sem se posrat 

smici xDDDDDDDDDDDDDD D vi ste debilove proc bit emo lepsi je bit metalista!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!“
13

  

3.3 Hierarchie 

 Stručný přehled skupin, vyskytujících se na webu byl načrtnut, otázkou však zůstává, 

jaké vztahy a vazby mezi nimi existují. Z rozhovorů vyplynulo, ţe si informátoři vesměs 

nebyli vědomi jakékoliv formální hierarchie na serveru Emosvět. Za osoby s „niţším 

postavením“ lze však v rámci celé subkultury na základě rozhovorů s informátory povaţovat 

pozéry (které ostatní příslušníci hodnotí vesměs negativně a distancují se od nich).  

Lenka k tomu říká: „…Na Emosvětu mi ani nepřijde, ţe jsou tam někteří lidi víc 

důleţití a jiní ne, na jiných webech je to horší… Jiné weby zakládají pozéři, takţe váţně 

hrozný“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

Obecně lze tedy říci, ţe v této subkultuře platí takové hodnotící hledisko, které za 

„výše postavené“ a uznávané členy komunity povaţuje ty jedince, kteří dosáhli vyššího 

stupně vhledu do subkulturních záleţitostí. Stejné hodnotící hledisko naopak odsuzuje ty 

členy, kteří prokazují neznalost či nepochopení hlubší podstaty subkultury (tedy pozéry a 

nováčky). Jinak řečeno – čím vyšší je subkulturní kapitál jedince, tím vyšší je jeho pozice 

v hierarchické struktuře subkultury. Dobře to ilustruje následující výrok Kristýny: 

                                                           
12

 Autor neuveden. [2010-04-03].  Oblékání EMO pár.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  

http://www.emosvet.cz/zabava/oblekani-emo-par#comment-2061 
13

 Autor neuveden. [2009-12-09].  EMO - Účesy.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  

http://www.emosvet.cz/emo-styl/ucesy/2-emo-uesy#comment-1684 
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 „Důleţitější tam [mezi emo kids] znamená protřelejší a uvědomělejší.“ 

Protřelost pak chápe následovně: „[Spočívá] v tom, kolik poznali lidskejch názorů na 

ně, jak dlouho se potýkaj s tím, co o nás říkaj. Jde o to, kolik různejch pozérů potkali. Tím víc 

zkušeností s tím, co se o nás povídá a myslí, maj“ (Kristýna, ţena,  15 let, střední škola, 

bydliště neuvedeno). 

Co se týče vztahu subkultury emo a scene, je víceméně chápán jako rovnocenný a 

nekonfliktní. Lenka to popisuje následovně: 

 „Hm, kdyţ se dělá emo sraz, tak tam automaticky vţdycky přijde někdo, kdo je scene. 

Emaři a scene people společně zakládají weby. Nemají spolu problém“ (Lenka, ţena, 15 let, 

základní škola, Břeclav). 

Jiné chápání moţné hierarchické struktury na serveru Emosvět vyplývá například 

z odlišných pravomocí, kterými disponují jednotliví uţivatelé. Je zjevné, ţe aministrátor 

serveru a moderátoři budou mít díky své moţnosti mazat příspěvky a rušit účty jiné postavení, 

neţ řadoví uţivatelé serveru. 

3.4 Funkce online komunity serveru Emosvět 

 V návaznosti na teorie funkcí online komunit a práce zabývající se významem 

internetu pro subkultury uvedené v teoretické části v kapitole Výchozí teorie bylo předběţně 

navrţeno několik moţných funkcí online komunity serveru Emosvět, které nabyly konečné 

podoby po provedení kvalitativní analýzy fóra a rozhovorů. Funkcí zde rozumíme význam 

komunity serveru Emosvět pro jeho uţivatele z řad emo kids a tedy to, jaké moţné činnosti 

komunita umoţňuje, jak jsou vyuţívány a jakých podob nabývají ve vztahu k subkultuře emo. 

Následující seznam funkcí nemusí být zdaleka kompletní, obsahuje však veškeré funkce 

zjištěné během tohoto výzkumu. Nelze ale ani vyloučit existenci dalších funkcí komunity 

serveru, které analýza neodhalila. 

 Funkce komunity serveru Emosvět: 

1) Sdílení informací  

2) Role při formování subkulturní identity a identifikaci se skupinou 

3) Funkce psychologická – emocionální podpora, sebepotvrzení a pocit sounáleţitosti se 

skupinou 

4) Funkce společenská 
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5) Rekreační funkce – zábava a odpočinek 

6) Moţnost sebeprezentace a sebevyjádření 

7) Sdílení inzerce 

3.4.1 Komunita serveru Emosvět jako zdroj informací 

 Jak zmiňuje ve své práci Ryalls, emo kids při hledání informací o subkultuře hojně 

vyuţívají internetu ve snaze zjistit, jak být „správně emo“ (srov. Ryalls, 2007, s. 6-7). České 

prostředí se v tomto směru zjevně nijak neliší od zahraničního, protoţe i server Emosvět a 

komunita, která se kolem něho utváří, slouţí jako zdroj informací pro své uţivatele či pro 

zájemce zvenčí. Otázky jako: „znáte nejaký emo-eshop???“
14

 „Jaký je nejvhodnější EMO 

oblečení?“
15

 „Jak dlouhá má být patka na hlavě.“
16

 „Ahoj, myslíte si ţe mlţe
17

 být i kudrnatý 

emo?“
18

 jsou na stránce zcela běţné, včetně onoho: „Chci být emo. Jak se jím mám stát?“ 

Většina hledaných informací se týká především vzhledu a oblečení. Dalším hojně 

vyhledávaným tématem je pak hudba a vše kolem ní a srazy, (ty budou zmíněny v kapitole 

Společenská funkce).    

Je nutné říci, ţe většinou jsou otázky ohledně stylizace, tedy takové, které řeší pouze 

„správný“ vzhled člena subkultury emo, vnímány komunitou spíše jako pozérské (více o 

pozérství viz str. 35-37). Obvykle bývají zodpovídány s dodatky, které se více dotýkají spíše 

ideologie emo subkultury:  

 „Hlavně buď originál, ne kopie. Vymysli si něco svého, svou kombinaci obleční, 

barev, značek.“
19

  

Jak jiţ bylo řečeno, otázka pozérství je v této subkultuře stále velmi oţehavá. Je tedy 

pravděpodobné, ţe strach z nařčení z pozérství na fóru vedla některé uţivatele k tomu, ţe se 

raději ptají přímo formou soukromých zpráv.  

                                                           
14

 emo.jirik. [2008-04-24]. Oblečení.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  

http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=2&amp;catid=8&amp;start=6#61 
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 EMOGirl. [2008-03-15]. Oblečení.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  

http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=2&amp;catid=8#2 
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 EMOGirl. [2008-03-15]. Patka.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  

http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=1&amp;catid=7#1 
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 můţe 
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 eL^^. [2011-08-26]. curly hair..?.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  
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 Arrtel. [2008-05-01]. Oblečení.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  
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Lukáš k tomu například říká: „Tak já rady moc nehledám. Já je spíš udílím…[Ostatní 

se mě ptají] na to, jak se stát emákem a jak má ta patka vypadat, jestli jsou nějaký emo 

pravidla a jestli se jako emák musí řezat“ (Lukáš, muţ, 19 let, střední odborné učiliště, 

Špindlerův Mlýn). 

Pavel to popisuje takto: „A pak samozřejmě se tam [v soukromých zprávách] taky 

objevily takové ty otázky, které tam dávají i na to fórum – jako, ţe: „Chci být emo a nevím, 

co na to rodiče a nevím, co na to kamarádi.“ A jako, co má pro to udělat, aby byl emo.  Já se 

na to snaţím nějak slušně odpovědět.“ Jeho názor na tyto otázky se pak shoduje s názory na 

fóru: „…Tohle je podle mě nejhorší otázka – „Můţu být emo? Jak se jím stát?“ a to. Buď 

prostě to v tobě je a nebo ne. A tady takové to něco dělat, abych se stal emem, tak to je snad 

nejhorší, co někdo můţe napsat“ (Pavel, muţ, 20 let, vysoká škola, Břeclav). 

Přes tyto zdánlivé překáţky se komunita serveru Emosvět stává zdrojem informací a 

rad pro registrované i neregistrované uţivatele a tedy i místem budování subkulturního 

kapitálu.  

„Hledám nějaké internetové shopy, kde bych našla takzvané "emo oblečení" - hlavně 

trika, mikiny nebo tašky hudebních kapel. Spíš hledám rady okolo vlasů. Jak se o ně starat, 

abych je tím tupírováním nezničila, jaké laky jsou nejlepší, jaké barvy jsou nejlepší. Předtím 

jsem se řídila spíš oblečením, teď vlasama…Našla jsem tam nějaké odkazy na shopy, taky 

videa, jak se tupírují vlasy. Nějaké fotky, kterýma jsem se inspirovala. Taky si ráda čtu dotazy 

ostatních. Něco jsem se tam dozvěděla, naučila“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, 

Břeclav). 

Stejně jako se s postupem času mění u některých uţivatelů chápání znaků a projevů 

subkultury (od počátečního důrazu na vzhled aţ k zájmu zejména o ideologii a hudební 

rozměr subkultury), mění se také skladba a typ informací, které tito uţivatelé vyhledávají. 

Zároveň s tím se však mění také způsob aktivity na fóru:   

Jak líčí Pavel: „…Ono to většinu těch lidí tak nějak časem pouští. I na sobě to docela 

pozoruju. Ne ani tak styl, ale určitě ta stylizace jakoţe navenek“ (Pavel, muţ, 20 let, vysoká 

škola, Břeclav). 

Lenka změnu preferencí ve vyhledávání informací nastiňuje takto: „Kdysi jsem tam 

hledala rady - vlasy, hudba, oblečení. Teď tam hlavně chodím, abych se podívala, jestli někdo 



 

42 

pořádá nějaký emo sraz. Hledám lidi ve svém okolí a nebo se snaţím zase já radit lidem s 

vlasy, oblečením“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

Zajímavou skutečností, na kterou upozorňuje ve vztahu k internetu jiţ Alena Černá 

(1999), je fakt, ţe někteří z uţivatelů roli serveru a komunity jako zdroje informací o tom, jak 

se stát emařem, povaţují za vysoce negativní. Patrně zejména díky velkému mnoţství 

příspěvků a rad, které řeší pouze vzhled a stylizaci, povaţují tito uţivatelé Emosvět a internet 

obecně za místo zrodu a šíření pozérství. Server podle nich navíc obsahuje informace mylné, 

a v horším případě zcela zavádějící, které jsou pak často sdíleny v rámci komunity.  

Nutno dodat, ţe tento způsob vnímání je charakteristický především pro ty uţivatele, u 

kterých v počáteční identifikaci se subkulturou nehrál internet významnou roli, tedy pro 

uţivatele spíše starší. 

Kristýna k tomu říká: „Stačí se na něj [na pozéra] podívat. Dělá všechno podle 

internetu. Nepodívá se ti do očí, furt čumí do země, má placky na oblečení, conversky – 

prostě internetovej vzor.“ O internetu pak říká: „Tam jsou samý kraviny. Lidi tam píšou 

pravidla, jenţe je zásek jako prase, ţe ţádný pravidla neexistujou.“ A dodává: „Ono totiţ to je 

většinou zbytečný něco uvádět na pravou míru, protoţe těch spekulací jsou tuny a pravda se 

lehce ztratí a přebije. Proto to většina z nás vzdala, aby to někomu vysvětlovali“ (Kristýna, 

ţena,  15 let, střední škola, bydliště neuvedeno). 

Podobný pohled na mnoţící se zkreslující data na internetu a na marnou snahu uvádět 

zavádějící informace na pravou míru poskytuje také Lenka: „Do toho stylu se přidalo aţ moc 

lidí, co mu dělají špatné jméno a ani neví, o co jde. Moji známí i ostatní před pár rokama na 

netu bojovali s tím, aby emo styl zůstal takový, jaký je, aby ho nepošpinili pozéři. Všichni pak 

přiznali, ţe to nemá cenu, protoţe fejky a pozéři se budou pořád mnoţit“ (Lenka, ţena, 15 let, 

základní škola, Břeclav). 

3.4.2 Komunita serveru Emosvět jako místo formování subkulturní identity 

(identifikace se skupinou) 

 Emosvět je serverem, kolem něhoţ se utváří stálá internetová komunita uţivatelů, 

převáţně z řad emo kids. Při procesu identifikace s komunitou lze pak všeobecně sledovat 

následující schéma, které popisuje průběh participace v online komunitách:  
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Graf 2: Postupný vývoj participace v online komunitách (Kozinets, 2010, s. 28, překlad: 

autorka) 

Ve sledovaném případě se však uţivatelé serveru spíše neţ s online komunitou 

postupně identifikují se samotnou subkulturou emo. Zatímco uţivatelé obvykle během 

rozhovorů nejevili výraznější vazbu na komunitu na serveru, pocit sounáleţitosti k subkultuře 

emo byl u nich zřejmý, neboť sami sebe označovali za emo kids. Můţeme tedy říci, ţe 

identifikace se subkulturou je v tomto případě hlavním jednotícím prvkem komunity a 

komunita na serveru se pak stává prostředkem k budování subkulturní identity. 

Na základě analýzy rozhovorů a příspěvků na fóru lze říci, ţe na počátku procesu 

identifikace se subkulturou a budování subkulturní identity stojí stejně jako u online komunit 

prvotní zájem, zaměřený na různé jednotlivé aspekty dané subkultury – oblečení, vzhled, 

hudbu, hodnoty atd. Tento zájem samozřejmě vede k následnému vyhledávání informací, 

které se daného aspektu týkají, a tím i k rozšiřování povědomí jak o ostatních prvcích 

subkultury, tak o subkultuře jako celku. V případě, ţe jsou tyto aspekty subkultury daným 

jednotlivcem kladně hodnoceny a přijímány, můţe dojít aţ k jeho postupné identifikaci s 

nimi. 

Přechod od prvotního zájmu k dalším aspektům subkultury ilustruje Lenka takto: 

„Sice to vyzní pozérsky, ale strašně se mi líbí emo lidi, fakt - vlasy, oblečení - coţ jsem na 

nich zaregistrovala asi jako první. Pak jsem přišla na to, ţe emo hudba se mi hodně líbí“ 

(Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 
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Martin o svých počátcích v subkultuře říká: „Jak jsem se k tomu dostal. No, tak začala 

se mi líbit jejich hudba, oblečení, zjistil jsem, ţe se nehanbím za svý emoce a tak nějak“ 

(Martin, muţ, 15 let, základní škola, Slovensko). 

„…Ze začátku se mi to prostě líbilo jenom jako hudba a pak právě přes ty texty a to 

jsem se k tomu nějak dostal. Tak nějak časem to ve mně vevnitř se změnilo a začalo se mi to 

líbit celkově ten styl a takhle, no“ (Pavel, muţ, 20 let, vysoká škola, Břeclav). 

Zůstává však otázkou, jakou roli v tomto procesu hraje internet. Z rozhovorů vyplývá, 

ţe tato role můţe mít různou, a mnohdy značně odlišnou, podobu. Pro lepší pochopení  

problematiky uvedu dva konkrétní příklady uţivatelů, jeţ názorně ukáţí moţný význam 

internetu v budování subkulturní identity.  

Jeden z krajních extrémů představuje příklad Kristýny, která uvádí, ţe internet 

v procesu identifikace se subkulturou v jejím případě nehrál vůbec ţádnou roli. Informace 

sháněla prostřednictvím přátel z řad emo kids a jejich dalších emo kontaktů. Na stránku se 

pak dostala aţ později, kdyţ jiţ byla emo, a to za účelem relaxace a zábavy.  

Na druhé straně spektra stojí příklad třináctileté Lucie. Jedná se o dívku, která se o 

subkulturu začala zajímat díky kamarádovi, kterého potkala na internetu, v reálu ve svém 

okolí ţádné emo přátele nemá, na srazy (a vzhledem k jejímu věku patrně ani na koncerty) 

chodit nemůţe, protoţe by jí to rodiče nedovolili. Jediným prostředníkem v kontaktu se 

subkulturou a informacemi o ní se pro ni tedy stává internet.  

Uvedené příklady jsou tedy dvěma krajními extrémy, ve kterých na jedné straně 

internet v procesu budování kulturní identity nehraje ţádnou roli a na straně druhé je pak jeho 

role absolutní. Lze tedy říci, ţe v některých případech proběhla identifikace zcela bez podílu 

internetu, pouze na základě osobních kontaktů daného informátora. Na serveru Emosvět se 

pak tento dotazovaný registroval jiţ v době své příslušnosti k subkultuře, a to především za 

účelem relaxace a zábavy. Na druhé straně jsou však jedinci, pro které je internet stěţejním a 

mnohdy také jediným prostředkem kontaktu s touto subkulturou, neboť ve svém reálném 

okolí ţádné přátele z této subkultury nemají.  

Mezi těmito dvěma extrémními případy se nachází mnoho jedinců, pro něţ hrají realita 

a internet při identifikaci se subkulturou dílčí (a někdy různě provázané) role. Internet se tedy 

můţe stávat například jen místem seznámení se se subkulturou a vzniku prvotního zájmu, 

který je pak rozvíjen jinými prostředky, nebo být jen dílčím zdrojem informací v procesu 
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postupné identifikace jednotlivce se subkulturou (např. dohledávání informací o vzhledu, 

přestoţe jedinec má v reálném světě kamarády z řad emo kids).  

3.4.3 Psychologická role komunity 

„emo je věc co mě vţdy podrţí tu vţdy je kdyţ ho potřebuju.“
20

  

 Jak vyplynulo z rozhovorů, mnoho příslušníků subkultury emo se často setkává s 

nepřijetím tohoto stylu od svého okolí. Můţe se jednat o odmítnutí v rodinném prostředí:  

 „Moje mamka s tím nesouhlasí“ (Lucie, ţena, 13 let, základní škola, Ostrava). 

  „Máma mě ze začátku nechápala. Byly doby, kdy mi nadávala do kurev a děvek kvůli 

natupírovaným vlasům“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

Nezřídka se však příslušníci subkultury emo setkávají také s odmítnutím ve škole (a to 

především tedy ze strany vrstevníků):  

„Tak na základce to bylo posmívání…od spoluţáků. No, od všech. Od učitelů…“ 

(Eva,  ţena, 18 let, střední škola, Plzeň). 

V některých případech je toto nepochopení doprovázeno posměchem, výhrůţkami a 

šikanou: 

  „Ostatní lidi si na mě někdy ukazovali, čuměli na mě. Ještě teď se někdy stane, ţe se 

na mě otočí jeden blbeček ze třídy a nahlas řekne, ţe by mě do té hlavy kopal, ţe nejsem 

normální“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

 Je však nutné dodat, ţe útoky a tzv. kyberšikana se emo kids nevyhýbají ani 

v prostředí internetu a tedy ani na serveru Emosvět samotném. Útoky ze strany haters či trollů 

zde pak mají podobný ráz jako útoky v reálném ţivotě. Týkají se obvykle zvýšeného důrazu 

na emoce u emo kids či nevšedního vzhledu. Příkladem budiţ následující:  

„vi Emaři jste vypatlaný xD“
21

  

„Jestli vás někde uvidim zmlátíme vás uţ se tešíme EMO=debilové zkurvený sráčové, 

jebky z hnusnejma účesama Diskanti do nich důtra kdyţ uvidíte nějaký emo zmlat te ho“
22

 

                                                           
20

 Autor neuveden. [2011-08-28]. Oblékání emo girl.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z:  

http://emosvet.cz/zabava/oblekani-emo-girl#comment-3093 
21

 Autor neuveden. [2010-10-29]. Emo doplňky - pokračování.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. 

Dostupné z: http://emosvet.cz/emo-styl/doplky/195-emo-doplnky-pokracovani#comment-2449 
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„Ty vole porezte si vsichni koule a ty svoje ucesy si strcte do 

prdele!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“
23

 

Online komunita v takových případech můţe slouţit jako společná obrana, která 

posiluje pocit vnitřní sounáleţitosti a tím zajišťuje emocionální podporu a útěchu napadeným 

členům. 

 Fórum serveru Emosvět má pak několik vláken vyhrazených problémům, kde se 

jednotliví členové online komunity mohou svěřit s tím, co je trápí a i zde se opakuje stejná 

tématika odmítnutí a nepochopení okolím, útoky a posměch: 

  „Chodim do nový školy.Tomáš je taky EMO a chodí se mnou do třídy.Je nás tam 30 a 

my dva jsme jediní kdo maj rádi tuhle muziku.Všude,ve třídě i poškole samej Hip Hop,Hrůza. 

Chodíme hodně výstředně oblečený.Kdyţ někdo jde kolem nás,začne nadávat.Jdi brečet.Pořeţ 

se.Jseš chizofrenik.Jseš psycho a tak je to hrozný,ale hlavně nadávaj kvůli oblečení.Jdeš na 

pohřeb? Atak.“
24

  

Fórum pak uţivatelům umoţňuje podělit se s ostatními o nepříjemné záţitky a 

nabídnout poškozeným útěchu a rady, jak se vypořádat s konkrétní konfliktní situací. 

Komunita na stránce tak svým uţivatelům poskytuje emocionální podporu, rady a pocit, ţe se 

s určitými problémy nepotýkají sami. Pro ilustraci uvádím následující citát z fóra:  

„unas na skole je to uplne stejny je tam samej hoper,sampon atd.....furt sami keci jestli 

se rezu atd...ale co ubec to neresim ty lidi me nesahaj ani po kotniky a nebudu se snima vubec 

zabejvat....akorat bych si skazil naladu...a to radim i vsem emarum...ignorujte to protoze nic 

jinyho nema cenu“
25

  

Problém nepřijetí ze strany rodiny či okolí však není jediným, kteří uţivatelé v rámci 

online komunity řeší. Kdyţ projdeme fóra a jejich témata, zjsitíme, ţe uţivatelé sem vkládají i 

                                                                                                                                                                                     
 

22
 DeadEmo. [2009-01-02]. Emosraz - České Budějovice.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. 

Dostupné z: http://www.emosvet.cz/home/emo-srazy/84-emosraz-ceske-budejovice#comment-628 
23

 Autor neuveden. [2010-09-14]. EMO - Účesy.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://www.emosvet.cz/emo-styl/ucesy/2-emo-uesy#comment-2399 
24

 Chazzy. [2009-01-07]. At´ ţije EMO(oblečení).  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=1010&amp;catid=8#1010 
25

 EmOWojtíš3k. [2009-02-07]. At´ ţije EMO(oblečení).  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné 

z: http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=1010&amp;catid=8&amp;start=18#1602 
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problémy, které s jejich příslušností k subkultuře emo nesouvisí, nebo s ní souvisí jen 

okrajově – problémy s láskou, ve škole, v rodině, zrada ze strany přátel atd.  

Uklidňující reakce od jiných uţivatelů pak napomáhají pocitu sounáleţitosti se 

skupinou, pochopení, přijetí  a jistého sebepotvrzení. Je však vhodné říci, ţe ne kaţdý uţivatel 

je ochoten se svěřit veřejně a někteří z uţivatelů pak volí raději soukromé zprávy či se svěřují 

svým blízkým přátelům v reálu.  

„…problém je to, ţe jsme samotáři, takţe komunikace hlavně osobně a přes 

kamarády“ (Kristýna, ţena,  15 let, střední škola, bydliště neuvedeno). 

Osobní komunikaci pak při řešení problémů volí i Ivana: „[Problémy bych řešila] 

nejspíš s mojí kámoškou. Ta sice emo není, ale je nejblíţ a známe se uţ dlouho. Na Emosvětě 

ne. Nepotřebuju, aby všichni věděli, co mám za problémy“ (Ivana, ţena ,15 let, střední škola, 

bydliště neuvedeno). 

Někteří z emo kids se k subkultuře dokonce přidávají díky určité tragické události a 

tíţivé ţivotní situaci, neboť jim tato skupina poskytuje chybějící oporu a pocit přináleţení 

k širšímu celku. Jak píše Heider: „Příklon k tomuto stylu je často doprovázen vztahovou a 

ţivotní frustrací, pocitem osamění, ztracenosti ve světě, nepochopením ze strany okolí a 

intenzivními emocionálními záţitky“ (Heider, 2008, s. 40-44).  

Dobře tuto skutečnost ilustruje Lukáš, kdyţ líčí, co ho vedlo k přijetí subkulturní 

identity: „Tak navedla mě k tomu [k emu] smrt v rodině a to, ţe jsem si mezi nima našel 

dobrý kámoše“ (Lukáš, muţ, 19 let, střední odborné učiliště, Špindlerův Mlýn). 

Uţivatelé se tedy obrací na jiné členy komunity v hledání pochopení a pomoci: 

„…Ráda řeším problémy s někým, kdo mi bude rozumět a myslím si, ţe oni [uţivatelé 

Emosvěta] by mi rozuměli, měli stejný názor a tak“ (Lucie, ţena, 13 let, základní škola, 

Ostrava). 

„Hrozný to [šikana ve škole] bylo. Kolikrát jsem uvaţovala nad tím, ţe přestoupím na 

jinou školu, ale máma mi to nechtěla dovolit. Mohla jsem neustále chodit domů s tím, ţe tam 

uţ nechci - prostě ne, musela jsem tam zůstat, ale přeţila jsem to. Pomohl mi zase ale jeden 

emař. Sice bydlí na úplně jiné straně ČR, ale pomáhali jsme si i přes net navzájem. Vlastně 

nebýt jeho, tak tu uţ nejsem“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 
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Jak jiţ bylo řečeno v teoretické části práce, významnou roli emocionální podpoře 

v rámci subkultury emo na internetu připisuje téţ Alena Černá (1999). Williams a Copes pak 

říkají, ţe uţivatelé vyuţívají subkulturní internetová fóra ke sniţování pocitů jisté společenské 

vyděděnosti (Williams a Copes, 2005, s. 85). Závěry této práce jsou tedy s uváděnými 

studiemi v naprosté shodě.  

3.4.4 Společenská funkce 

Jiţ bylo naznačeno, ţe komunita serveru Emosvět - a internet obecně - se stává nejen 

místem hledání a sdílení informací, ale také místem setkávání podobně zaměřených osob. Ne 

vţdy je seznamování v reálném světě snadné a v případě emo kids se zdá být navíc 

zkomplikováno jejich častou uzavřeností a nespolečenskostí
26

. O problematice seznamování 

ve skutečném světě hovoří Lenka:  

  „Všechny emo kámoše, co mám, jsem poznala na netu. Kdyţ potkám na ulici emaře, 

tak se bojím za ním jít a mluvit s ním. Asi v lednu jsme byli se školou v divadle, byl tam 

jeden emař, celou dobu na mě čuměl, ale taky jsme si nic neřekli. Kdyţ jsi tam se školou, tak 

to prostě nejde. Proto se chystám na emo sraz“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

Stejný problém seznamování v reálu se pak objevil i na fóru:  

„Jak tak zjišťuju, tak je v mém okolí dooost emařů/emařek, nejvíc mě vţdycky 

překvapí to, jak se na sebe přes ulici díváme pohledem "čau ,ne?" a skončí to pohledem jinam 

a odchodem XDD hodně mě překvapuje, ţe jich ve městě potkávám dost a přitom se ani s 

jedním neznám.“
27

  

Internet umoţňuje překonat ostych či obavy z navazování kontaktů a napomáhá 

členům subkultury nalézt nejen podobně zaměřené jedince, ale také osoby, se kterými si 

budou rozumět i v jiných směrech. Problémem navazování kontaktů tváří v tvář se pak stává i 

ta skutečnost, ţe někteří jedinci nemají ve svém okolí ţádné jiné příslušníky subkultury emo. 

Názorně tento fakt ilustruje následující příspěvek na fóru:  

                                                           
26

 Uzavřenosti emo kids si všímá také např, Heider: „Chování „emařů“ bývá uzavřenější, introvertní“ (Heider, 

2008, s. 42). 
27

 KeithMaplewood. [2011-11-17]. Není nás tu nějak moc? XD.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. 

Dostupné z: http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=2806&amp;catid=13#2806 
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„Je to divné kdyţ to tak řeknu, ale..můţu děkovat netu, protoţe nebýt něho, tak 

nemám skoro ţádný kámoše, kteří mi 100% rozumí, největší problém je to, ţe ti lidi obvykle 

bydlí na druhé straně ČR, takţe se s nima vidím max. 2x do roka X//“
28

  

 Přátelství s členem subkultury se ukázalo být pro emo kids velmi důleţité, a to nejen z 

hlediska sdíleného zájmu o různé aspekty subkultury (oblečení, hudba atd.) a tedy i sdílené 

subkulturní znalosti, důleţitým faktorem je také celkové porozumění a emocionální podpora 

(která je dle informátorů umocněna větší citlivostí a empatií emo kids). Neopomenutelným 

faktorem je i přijetí ostatními dané příslušností ke stejné subkultuře.  

„No, kdyţ si vezmu emaře, tak si s ním rozumím víc, protoţe ví, o čem mluvím. Kdyţ 

řeknu před kámoškama: „Ronnie zase útočil na Craiga na Twitteru
29

,“ tak mi rozumět 

nebudou, protoţe neposlouchají emo hudbu. Emaři si taky navzájem pomáhají. Kámoška ti 

řekne, ţe to bude v pohodě, a odejde. Emař přijde, obejme tě a snaţí se být s tebou, abys to 

zvládla. Je to prostě jiné. Jsme prostě citlivější“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

„…Hledám ty, s kterýma mám něco společného a mluvení s nimi, protoţe moji 

kamarádi nebo kamarádky nechápou to, ţe se někdy nechci smát a blbnout, ţe chci být sama, 

a ani ty moje příběhy“ (Lucie, ţena, 13 let, základní škola, Ostrava). 

„No, jde o to, jestli ten kamarád s jiným stavem [ne emo] mě třeba vezme. Jde o to 

přijetí…[emo kids ] mě přijmou vţdycky“ (Eva,  ţena, 18 let, střední škola, Plzeň). 

Komunita serveru Emosvět pak slouţí jako místo seznamování a navazování kontaktů, 

a to pomocí „inzerátů“ na fóru či soukromých zpráv. Konverzace v reálném čase se vzhledem 

k nepřítomnosti chatu obvykle přesouvá na internetové sociální sítě (nejčastěji Facebook) či 

IM klienty (převáţně Skype či ICQ). Často také vztah navázaný na internetu postupně přejde 

do reálného světa a tehdy je pak v některém případě vnímán jako uspokojivější.  

V rámci online komunity je rovněţ běţné také hledání partnerů a romantických 

vztahů. Rozhovory ukázaly překvapivou skutečnost – při hledání partnera není ve valné 

většině případů rozhodující, zda protějšek je či není příslušníkem subkultury emo.  Přestoţe se 

někdy zdůrazňuje domnělá větší romantičnost a citovost emo kids
30

, a také fakt, ţe protějšky 

                                                           
28

 KeithMaplewood. [2011-11-17]. Něják nezapadám...nikam! :/.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. 

Dostupné z: http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=2730&amp;catid=13#2804 
29

 Ronnie Radke je bývalý zpěvák kapely Escape The Faith a Craig Mabbit současný 
30

 O romantických sklonech emo kids se zmiňuje Lukáš: „„Tak hodně mi záleţí na romantice. Oni jsou emáci 

hodně romantický…“ (Lukáš, muţ, 19 let, střední odborné učiliště, Špindlerův Mlýn). 
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stylizující se v emo stylu bývají samotnými emaři vnímány jako atraktivní, jediným výrazným 

faktorem ovlivňujícím výběr partnera se stalo opět jiţ zmiňované přijetí a pochopení.  

  „Před nějakým časem jsem říkala, ţe emaři jsou pěkní na pohled, ale jinak jsou úplně 

blbí - ale najdou se vyjímky. Někdo řekne, ţe stačí, kdyţ se máte rádi, ale to mi prostě nestačí. 

Já si s tím člověkem musím rozumět. Mám ráda, kdyţ můj kluk poslouchá podobnou hudbu 

jako já, má stejné názory jako já“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

„Pokud mu nebude překáţet, ţe já jsem emo a bude to respektovat, tak mně nebude 

vadit, kdyţ on emo nebude. Ona…“ (Martin, muţ, 15 let, základní škola, Slovensko). 

„No ráda bych měla vztah s emařem, protoţe by chápal mé pocity a a i to, co dělám, a 

já bych zase chápala jeho…Mohlo by to být uţasné“ (Lucie, ţena, 13 let, základní škola, 

Ostrava). 

Poslední, nikoli však nepodstatnou, formou společenské interakce jsou srazy, tedy  

neformální setkání uţivatelů serveru, organizované prostřednictvím této stránky a realizované 

později na domluveném místě a čase. Účelem srazů bývá osobní setkávání s podobně 

zaměřenými lidmi a„reálné“ seznámení s osobami dosud známými pouze z internetu. 

  „Tak přijedeme tam [na sraz], pozdravíme se, my jsme to konkrétně spravili v takový 

hospodě jako kdyby…Povídáme si, smějeme se společně, hudbu posloucháme a tak se 

bavíme prostě. Bavíme se. To uţ je jedno, jakým stylem – buď zpíváme, smějeme se, 

ţertujeme“ (Martin, muţ, 15 let, základní škola, Slovensko). 

„Pokaţdý je [sraz] někde jinde. Většinou v parcích. Tam se potkáš s ostatníma a prostě 

si povídáš. Kdyţ si padnete do noty, tak třeba vypadnete někam ve skupince a tak“ (Kristýna, 

ţena,  15 let, střední škola, bydliště neuvedeno). 

„No, tak dá se sraz na určitým místě a tam počkáme tak asi hodinu a pak jdeme do 

čajky
31

, ale nevím, jak je to v jiných městech…Já tam chodím proto, ţe se tam sejdem 

většinou všichni z Brna a okolí a je tam sranda“ (Petra, ţena, 13 let, základní škola, Brno). 

O společenském aspektu subkultury emo píše také Alena Černá (2010), která navíc 

upozorňuje na moţná úskalí internetových srazů (abúzus alkoholu, sebepoškozování apod.).  

 

                                                           
31

 čajovny 
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3.4.5 Odpočinek a zábava 

Dle Ridings a Gefena (2004) online komunity mohou poskytovat prostor i pro relaxaci 

a tedy i zábavu. Jak ukázal výzkum, je tento druh aktivit běţně pozorovatelný i na serveru 

Emosvět. Neţ se ale zaměřím na to, jakých konkrétních podob nabývá zábava v tomto 

virtuálním prostředí, ráda bych se zmínila o zábavě u emo kids obecně.  

 Z rozhovorů vyplynulo, ţe se běţné zábavní aktivity emo kids nijak výrazně neliší od 

těch, jimţ se obyčejně věnují náctiletí. Lenka například líčí, ţe emo kids často jezdí na 

skateboardu či BMX, poměrně častý je i zájem o anime a mangu
32

 a kreativní činnost
33

. 

Jediným druhem zábavy, který pak byl opakovaně označován jako související se subkulturou 

emo byla hudba. V tomto směru stránka poskytuje mnoţství článků o hudebních kapelách, 

koncertech a dokonce i hudební videa. Autory těchto článků bývají pak zpravidla sami 

členové online komunity.  

Moţnosti zábavy sdílené na serveru mají převaţující subkulturní charakter – coţ 

vzhledem k zaměření serveru nepřekvapí. Uţivatelé si mohou přečíst mnoţství článků o 

hudebních kapelách, koncertech, prohlédnout si hudební videa či sdílet vlastní tvorbu. Sekce 

zábava a čtení obsahují citáty o ţivotě, příběhy, básně, hry a galerii obrázků včetně fotografií 

emo kids (o fotografiích více viz kapitola Sebeprezentace a sebevyjádření).  

 Na webu je moţné nalézt flashové hry spočívající v oblékání postaviček oblečením ve 

stylu emo. Tyto hry mají kromě zábavních aspektů i moţný „vzdělávací“ význam, neboť 

zábavnou formou poskytují základní představu o tom, jaké oblečení je se subkulturou 

spojeno.  

Další způsob trávení volného času zde představuje čtení, ať jiţ vybraných citátů, básní 

či příběhů. U všech těchto typů četby lze vysledovat podobné znaky. Spojují je podobná 

témata – jmenovitě například smutek, opuštěnost, zrada, nešťastná či neopětovaná láska, smrt, 

bolest, marnost lidské existence, velký důraz je zde kladen na lásku a přátelství. 

Charakteristickou vlastností těchto textů je emocionálnost a melancholické vyznění:  

  „Nejosamělejším místem na světě je lidské srdce bez lásky...“
34

  

                                                           
32

 Anime je označení pro animované filmy, které jsou kreslené v japonském stylu zvaném manga  
33

 Zájem o anime a mangu a obecnou kreativitu emo kids potvrdily i výsledky analýzy profilů uţivatelů serveru 

Emosvět.  
34

 Bury. [Datum neuvedeno]. Citáty.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/emo-cteni/citaty/42-citaty 
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„Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se dělil o jeho radost.“
35

  

Stejné náměty nalezneme i ve výtvarné tvorbě, která je na webu rovněţ sdílena a 

prezentována. Obrázky a výtvarná díla obvykle znázorňují postavy s nápadnými znaky emo 

stylu (účesy, oblečení), často je přítomný motiv srdce, který lze vysvětlovat důrazem, který 

emo kids kladou na lásku, cit a emoce. Nechybí ani krev a slzy, tedy symbolika bolesti a 

smutku. Opakuje se téţ určité barevné schéma (obsahující zejména černou, bílou a rudou 

barvu). Zajímavým příkladem těchto kreseb jsou tzv. „emo houbičky“ (viz přílohy str. 68). 

Jedná se o postavičky s velkou hlavou, prázdnýma očima a srdíčkem na hrudi. Pavel je 

označil jako „takové ty postavičky s těma ţádnýma očima.“ Tento druh výtvarné tvorby lze 

do jisté míry povaţovat za charakteristický pro subkulturu emo a přímo s ní spojený. Není 

neobvyklé, ţe se tyto kresby stanou i součástí vlastnoručně vyrobených oděvů či oděvních 

doplňků, jak dokládá příklad jedné z informátorek, která přišla na sraz s obrázkem emo 

houbičky naţehleným na tričku.  

 Kristýna se k tématům obrázků staví následovně: „Ty příběhy bejvaj většinou prostě o 

lásce, kterou někdo ztratil kvůli smrti. Dalo by se to řadit k emu, protoţe nás takový příběhy 

zajímaj. A ty obrázky, no, kdyţ vyfotíš kluka s hlavou v dlaních, je to prostě něčí smutek“ 

(Kristýna, ţena, 15 let, střední škola, bydliště neuvedeno). 

 Přestoţe se tématikou příběhů a obrázků stává i sebeubliţování či sebevraţda, 

nevnímají to jednotiví členové subkultury jako alarmující. 

  „Tak já bych to tak nebral. Je to furt jenom obrázek a ono to má asi něco vyjadřovat, 

ale já myslím, ţe to se musí brát trošku metaforicky“ (Pavel, muţ, 20 let, vysoká škola, 

Břeclav). 

„No, mně se to líbí. Hlavně, kdyţ mám špatnou náladu, coţ je často…Protoţe kdyţ 

jsem smutná nebo mám špatnou náladu, tak mi to něco říká a mám více témat a nápady pro 

ten vlastní příběh nebo tu malbu“ (Lucie, ţena, 13 let, základní škola, Ostrava). 

Je tedy moţné říci, ţe tyto formy umění poskytují svým divákům či čtenářům pocit, ţe 

na problémy a strasti ţivota, které se v nich opakovaně objevují, nejsou sami. Jsou také 

moţným zdrojem inspirace pro kreativní jedince.  

                                                           
35

 Bury. [Datum neuvedeno]. Citáty.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/emo-cteni/citaty/42-citaty 
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Je evidentní, ţe jistá ponurá romantika, tématika bolesti, smutku a zrady není 

záleţitostí jen textů písní, ale celkově i jiné umělecké činnosti, které se emo kids věnují. Proč 

se však zaměřují na tato témata? Kromě očividného faktu, ţe se jedná o témata velmi silně 

proţívaná v období adolescence a patrně o to více vnímaná emo kids, jeţ bývají citliví a 

vnímaví, poskytli informátoři své vlastní interpretace:  

Pavel se domnívá, ţe důraz na negativní emoce se stává převládajícím tématem proto, 

ţe tyto emoce jsou vnímány jako výraznější:  

„…Kdyţ jsi říkala o těch článkách, ţe jsou všechny takové ponuré a to, tak to je asi 

další znak nebo část toho, ţe se vlastně nemáš bát dát najevo takto bezprostředně emoce. Ţe 

to je takový bezprostřední. Tak to si myslím, ţe k tomu taky patří, ale na druhou stranu bych 

právěţe tady tomu oponoval. Nebo vůbec tomu názoru, protoţe podle mě nikde nikdo neříká, 

ţe to musí být jenom smutné emoce. Podle mě se to váţe i na ty pozitivní emoce. Kdyţ má 

někdo radost a tak. Ono to je samozřejmě pochopitelné. Vţdycky říkám takový příklad, ţe 

kdyţ vidíte dva lidi a jeden se usmívá a je mu dobře, tak nedojdete za ním a nezeptáte se: „ Co 

je? Ty jseš zase dneska v pohodě.“ Ale kdyţ někde někdo sedí a brečí a vidíte, ţe je smutnej, 

tak za ním samozřejmě dojdete a zeptáte se: „Jeţiš. Co je?“ a tak“ (Pavel, muţ, 20 let, vysoká 

škola, Břeclav). 

Lenka pak připisuje sklony příslušníků emo subkultury k otevřenějším projevům 

smutku a melancholie negativním reakcím jejich okolí:  

  „Podle mě je emo styl jenom o hudbě, pak do něj lidi začali naráţet a emaři to prostě 

nevydrţeli a byli někteří psychicky na dně - začali se sebepoškozovat, zabíjet se. Vlastně za to 

mohli ti lidi, co se nám teď smějou, ţe jsme psychopati. Můţou za to oni, ţe díky nim máme 

špatnou náladu. Je to vlastně všechno dokola“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav).
36

 

Prostředí internetu tedy umoţňuje příslušníkům subkultury relaxovat a bavit se po 

svém. Zároveň jim však umoţňuje i sdílet vlastní uměleckou tvorbu. Takto sdílené umění 

obohacuje subkulturu a zároveň se stává moţným vzorem a východiskem pro tvorbu 

ostatních. Prostřednictvím sdílení těchto výtvorů (ale také fotografií a názorů) pak tedy můţe 

teoreticky docházet i k posunu ve vývoji subkultury novým směrem.  

 

                                                           
36

 Tento výrok se zdá být ve shodě s Thomasovým teorémem, jenţ říká, ţe „jestliţe lidé definují situace jako 

reálné, jsou tyto reálné ve svých důsledcích“ (Merton, 2000).  



 

54 

3.4.6 Sebeprezentace a sebevyjádření 

Internetové prostředí serveru Emosvět nabízí kromě sdílení vlastních názorů a šíření 

výtvarných či jiných uměleckých děl i další způsoby prezentace a sebevyjádření. 

Nejvýraznějším z nich je zejména profil, tedy osobní stránka kaţdého uţivatele, pomocí které 

můţe jedinec v rámci online komunity prezentovat vlastní identitu. Ráda bych zde rozebrala 

jednotlivé části profilu a popsala, jakých nabývají podob ve vztahu k subkultuře emo. 

3.4.6.1 Přezdívka 

Důleţitou podmínkou pohybu v internetovém prostředí je přezdívka neboli nick (z 

angl. nickname). Přezdívka představuje zvolené jméno, pod kterým uţivatel vystupuje. Výběr 

přezdívky samozřejmě vypovídá o uţivateli samotném. Velká část těchto přezdívek nějakým 

způsobem souvisí s aspekty sledované subkultury. Kromě běţných křestních jmen
37

 

převaţovaly při výběru přezdívek motivy temnoty, smutku, smrti
38

 apod. Často přezdívky 

obsahují i samotný název subkultury, tedy slova „emo“ či „scene“
39

. Přezdívky jsou převáţně 

v anglickém jazyce
40

, nezřídka obsahují také emotikony
41

 a specifický styl písma
42

, který 

bude zmíněn dále. Charakteristické je rovněţ uţití názvu oblíbené kapely nebo hudebníka
43

 a 

relativně častá je ve volbě přezdívek téţ inspirace Japonskem
44

.  

Lenka volbu přezdívek u emo kids popisuje takto: „Vlastně hodně emařů má jméno po 

svých idolech z hudebních skupin. Hodně oblíbený je Andy Sixx
45

, třeba“ (Lenka, ţena, 15 

let, základní škola, Břeclav). 

Kristýna upozorňuje na výše zmíněný obsah slova „emo“ v přezdívce. Podle jejího 

názoru nese takto stylizovaná přezdívka určitý rys pozérství:  

„Vlastně téměř kaţdej, kdo si dá emo do nicku je jako by pyšnej na to, ţe mezi nás 

zapadl čili je většina z nich jen herec“ (Kristýna, ţena, 15 let, střední škola, bydliště 

neuvedeno). 

                                                           
37

 Např. Aduška, šárka, Nikuše či Werunka 
38

Např. smutny-stin, black girl, darkfriend, xXEmO.lOwE.oR.dEaThXx, xDarkAngelx, *BloOd*girl, 

CryinG.GIRL 
39

 Např. Emo Vaneska, Emo Dark Petí, emogíbo či EMOnikiSCENE, Scené 
40

 Např. E.M.O.Princess, DieYoung apod. 
41

 Např. Domčul:*♥, eMo GiRl :-*, XD SABA XD či MonikA ^^ 
42

 Např. EmO-kAtChEnEcKa, MoOnCuShQa či *-:_ChRiStMaS_NiGhTmArE_:-* 
43

 Např. bizarreemo (patrně podle Cinema Bizarre) či JaySixx (patrně podle Andy Sixx) 
44

 Např. Hoshi Kiryuu či Ikuko-Chan 
45

 Andy Sixx (někdy téţ Andy Six) je pseudonym zpěváka kapely Black Veil Brides Andrewa Biersacka 
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3.4.6.2 Avatar 

Další důleţitou součástí profilu je avatar. Avatarem se rozumí ikonka, která bývá 

umístěna u přezdívky na fóru a tak usnadňuje orientaci v příspěvcích. I avatary jsou ovlivněny 

subkulturou emo. Kromě osobních fotografií uţivatelů ikony většinou obsahují fotografie emo 

kapel či zpěváků nebo jiţ zmiňované emo obrázky.  

3.4.6.3 Fotografie 

Velice významnou část profilu tvoří také fotogalerie s fotografiemi uţivatelů. Jedná se 

obvykle o snímky jednotlivců, které vznikly svépomocí (fotografování před zrcadlem apod.). 

Příslušníci subkultury bývají na snímcích oblečeni ve stylu subkultury, chlapci se fotí někdy i 

do půl těla nazí (coţ můţe avšak nemusí naznačovat význam fotografií při seznamování za 

účelem nalezení partnera). Fotografie bývají nezřídka také doupravovány v grafických 

programech. Typickou úpravou je vytaţení barevnosti či úprava barevné škály obrázku 

prostřednictvím nejrůznějších filtrů.  

Fotografie reprezentují osobnost jejich autora, mohou napomáhat při seznamování  či 

být zdrojem módní inspirace, zejména u začínajících emo kids, kterým poskytují vizuální 

návod, jak se stylizovat. O této funkci se zmiňuje Lenka:  

„…Ty obrázky [zjevně myšleno fotografie, které lze nalézt v galerii obrázků] mi 

pomohly, kdyţ jsem potřebovala nějaké nové hadry, tak jsem chodila po obchodech a hledala 

něco podobného nebo jsem si to nějak ušila“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

Pokud ostatní shledají konkrétní fotografie jako atraktivní a zajímavé, můţe to vést ke 

zvýšení prestiţe jejich autora, jak zmiňuje jiţ Černá (2010). 

 „Na internetu jsou lidi, se kterýma si rozumíš ve stylu hudby, posloucháte stejnou 

kapelu. Jsou tu taky lidi, co tě obdivují za to, jak vypadáš“ (Lenka, ţena, 15 let, základní 

škola, Břeclav). 

Fotografie
46

 však mají ještě jinou funkci a tou je moţnost svobodného sebevyjádření a 

prezentace vlastního stylu bez překáţek, které představuje okolí (škola, rodina atd.). Lze 

předpokládat, ţe například chlapci, kteří se doma fotografují nalíčení, takto běţně do 

společnosti nechodí a často patrně ani chodit nemohou z důvodu zákazů rodičů či učitelů.  

                                                           
46

 Více k analýze fotografií a vizáţe emo kids pak viz bakalářská práce Jany Tupé (2010). 
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Součástí profilu
47

 je i moţnost představit vlastní hudební vkus, vyjádřit, jaké hodnoty 

uţivatel vyznává či se dokonce vymezit vůči jiným skupinám pomocí binárního protikladu 

my-oni. Nejčasteji se emo kids v tomto směru distancují od skupin mládeţe sledujících módní 

trendy (tzv. bárbíny a šamponi), hiphoperů a neonacistů.  

3.4.6.4 Písmo 

Způsobem sebevyjádření a do jisté míry i sebeprezentace nemusí však být nutně jen 

obsah psaného sdělení, ale také jeho forma. Komunikace pomocí písemného projevu 

v internetovém prostředí obsahuje několik specifických znaků. Kromě ustálených zkratek, 

často anglického původu (např. lol = smích
48

), tvoří nedílnou součást komunikace symboly 

vyjadřující emoce (emotikony). Emotikony
49

 byly v písemných projevech emo kids na 

serveru velice časté, neboť – jak jiţ bylo několikrát řečeno – tato subkultura klade velký důraz 

na emoce. Je však třeba zdůraznit, ţe emotikony a ustálené zkratky jsou vlastní internetové 

komunikaci jako takové, jsou tedy běţně uţívané v rámci internetu i jedinci bez vztahu 

k subkultuře emo. 

Nejvýraznějším rysem psaného projevu v rámci Emosvěta je zejména specifický styl 

písma, který se vyznačuje nahrazováním některých písmen (např. v bylo nahrazeno w, ě bylo 

vystřídáno je, k – q) a zejména pak střídáním velkých a malých písmen v rámci slov. S tím 

často souvisí také uţívání zdrobnělin a násobení znaků při prodluţování hlásek. Text pak 

vypadá například následovně:  

„wow..taQ to je dcla vostrýý  ...awe jinak mocQy peQne napsany...“
50

 
51

  

„ahOJ PoTŘEBovALA byCH pORaDIT A PomocT schÁním BarEvnÉ PRaMínKy 

Na sPOnCE(pŘíčEskY),ALE NEmOHu NaJíT ţÁdný OBcHaD POrADÍ mI NěkdO???“
52

 
53

  

Tento styl psaní (Lukáš jej nazývá „emo abeceda“) je uţíván jen některými členy 

komunity a ostatními příslušníky skupiny je chápán jako něco, co na subkulturu emo nemá 

                                                           
47

 V rámci profilu především v sekci Kontaktní informace (Mám rád/a, Nemám rád/a) a Hudba (Oblíbené kapely, 

Oblíbený ţánr) 
48

 Z angl. laughing out loud 
49

 Příklady emotikon: xD, D:, (<_>), T_T, ^^, :* 
50

 eMoVeRunQaA. [2009-03-12]. Tři sekundy.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/emo-cteni/pribehy/109-tri-sekundy#comment-1010 
51

 V běţné řeči: „Wow. Tak to je docela vostrý, ale jinak moc pěkně napsaný.“ 
52

 kiinka.certik. [2008-12-27]. BareVnÉ PříČeSKYy.  www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=698&amp;catid=7#698 
53

 V běţné řeči: „Ahoj. Potřebovala bych poradit a pomoct. Sháním barevné pramínky na sponce (příčesky), ale 

nemohu najít ţádný obchod. Poradí mi někdo?“ 
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ţádnou přímou vazbu. V rozhovorech jej informátoři spojovali především s pozéry, s 

mladšími členy subkultury a mladšími lidmi obecně.  

„No, upřímně - nemám tyhle lidi ráda. Fakt, ţe ne. Já sama sice píšu "woe" místo 

"vole", ale jinak je to asi jediné slovo, které píšu takhle. Většinou takhle píšou pozéři, co se 

inspirujou vymyšlenými emo pravidly
54

“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

„To je spíš problém těch holek ve věku deset aţ třináct let. Taky jsem to dělala, takţe 

to vůbec nesouvisí s emo stylem…Ostatní kámošky tak psaly taky a pak uţ to bylo 

automatické, ţe jsem sem tam zmáčkla shift“ (Ivana, ţena, 15 let, střední škola, bydliště 

neuvedeno). 

Přestoţe informátoři popírali souvislost tohoto stylu písemného projevu se subkulturou 

emo, Pavel naznačil, ţe můţe jít o další snahu odlišit se od mainstreamové společnosti, která 

je emo stylu vlastní:  

  „To s tím stylem takto nemá nic společného, akorát je to asi věc, která je typická pro 

jistou část tady té komunity, ale to je vyloţeně nějaký trend, který se do toho vnesl jen tak 

mimochodem, ale s tím stylem samotným to nemá vůbec nic společného. Jako moţná právě 

proto, ţe emo je hodně odlišné a hodně vyčnívá z té mainstreamové společnosti, tak bych 

řekl, ţe to je moţná jako další věc. Ţe určitá skupina těch lidí to zvolila jako další znak, čím 

se odliší od těch lidí“ (Pavel, muţ, 20 let, vysoká škola, Břeclav). 

S tímto stylem psaní se v rámci výzkumu setkala i Alena Černá (2010) a její závěry 

jsou v souladu se závěry vyplývajícími z rozhovorů v předkládané práci.  

3.4.7 Inzerce
55

 

V neposlední řadě slouţí komunita na serveru Emosvět jako místo sdílení inzerce, 

která se týká zejména hledání partnera (jak jiţ bylo popsáno v kapitole Společenská funkce). 

Dalším typem inzerce bývá poptávání hudebníků, kteří by měli zájem o působení v hudební 

skupině (obvykle amatérské), zaměřené na některý z hudebních ţánrů spojených se 

subkulturou emo.  

                                                           
54

 Emo pravidla představují seznam toho, co by emař dělat měl či neměl. Tato pravidla jsou však obvykle členy 

emo subkultury označována za nesmyslná. Více např. viz: JohnSullivan. [2008-11-20]. Zkuste mi nějak osvětli 

tohle díky...pravidla EMO. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/forum?func=view&amp;id=330&amp;catid=15#330 
55

 Na moţnosti komerčního vyuţití oline komunit poukazuje např. Kozinets (1999). 
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Posledním a patrně nejzajímavějším typem inzerce je trţiště vlastnoručně vyráběné 

módy. Můţe se jednat o pouhé doplňky či celé módní značky. Lenka to shrnuje takto:  

„Hodně emařů teď vytváří nějaké svoje značky - malují na trika například - a 

prodávají to…Třeba jeden kluk - ten koupí triko, koupí si barvy a maluje jenom tak kámošům 

na trika nějaké motivy. Jedna holka vytváří vlastní značku oblečení nebo třeba - ti pošlu 

odkaz: www.kramky.cz/t-hell-shop...Sama se teď snaţím dát dohromady vlastní značku 

oblečení. Šetřím prachy jak na trika, barvy…“ (Lenka, ţena, 15 let, základní škola, Břeclav). 

Sdílení inzerce v rámci online emo komunity je pak výhodné z důvodu moţnosti 

přímého oslovení této jinak velice úzce vymezené cílové skupiny.  

  

http://www.kramky.cz/t-hell-shop
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Závěr 

Server Emosvět je virtuálním prostředím, jenţ kolem sebe sdruţuje stálou komunitu 

uţivatelů, kteří však nemusí být nutně příznivci subkultury emo. Samotná analýza struktury 

uţivatelů odhalila náledující skupiny členů online komunity - uţivatele se zájmem o 

subkulturu emo či její jednotlivé aspekty, kteří však sami členem subkultury nejsou; budoucí 

(aspirující) členy subkultury emo, emo kids, bývalé členy subkultury emo, pozéry, scene kids, 

haters a trolly. Na jedné straně pak byly mezi těmito skupinami vypozorovány vztahy 

konfliktní (haters a trollové versus emo kids), na straně druhé však i vztahy vzájemné 

mírumilovné koexistence (ostatní skupiny). Přestoţe je struktura členů serveru poměrně 

bohatá, je moţné říci, ţe v rámci online komunity (a to mezi uţivateli z České republiky a 

Slovenska) početně převaţovali emo kids, kteří byli dále vnitřně rozrůzněni na základě míry 

vlastnictví subkulturního kapitálu.   

Robert Kozinets (1999) ve své práci o komunitách poukazuje na jejich roli 

v poskytování informací svým členům a Ryalls (2007) si všímá důleţitosti hledání informací 

na internetu i u samotných příslušníků subkultury emo. Předkládaná práce potvrzuje, ţe tyto 

poznatky platí i v rámci české virtuální komunity, kterou je Emosvět. Hledání a sdílení 

informací se vedle navazování sociálních kontaktů ukázalo jako nejvýznamnější funkce této 

komunity. Uţivatelé serveru se obraceli na jiné členy komunity s cílem získat informace 

především o tom, jak být „spávně emo“ a obsah vyhledávaných informací se měnil v průběhu 

jejich členství v subkultuře obvykle od převaţujícího zájmu o vzhled ke zvyšujícímu se zájmu 

o hudbu či subkulturní ideologii.  

Je třeba dodat, ţe sdílení informací na serveru vedlo ke kumulaci subkulturního 

kapitálu a zvyšování prestiţe jednotlivých uţivatelů v rámci subkultury. Role internetu se 

v tomto směru však ukázala být ambivalentní. Pokles či zvýšení prestiţe spočívalo na 

schopnosti jednotlivců rozpoznat autenticitu sdělovaných informací, neboť internet se stává 

také zdrojem informací zavádějících či dokonce nepravdivých, jak jiţ poukazuje Alena Černá 

(2010). Ke sdílení takovýchto informací pak docházelo i přes snahu členů virtuální komunity 

z řad emo kids o uvádění všech zkreslených informací na pravou míru. 

Emosvět se ukázal být nejen místem formování online komunity, ale také subkulturní 

identity jednotlivých členů. Na stránky zabývající se tématikou emo, mezi které lze řadit 

samozřejmě i Emosvět, aspirující emo kids přicházeli obvykle jiţ s prvotním zájmem o 
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subkulturu a tento zájem mohl pak postupně díky participaci v online komunitě, navazování 

kontaktů či hledání informací a jejich adopci v případě, ţe byly dotyčným aspirantem 

hodnoceny jako pozitivní, vést k postupnému identifikování se se subkulturou. Role internetu 

v procesu této postupné identifikace mohla však být různá. Někteří informátoři uvedli, ţe 

internet v procesu identifikace s emo subkulturou v jejich případě nehrál ţádnou roli, jiní si 

byli vědomi role částečné (internetoví přátelé z řad emo kids, hledání informací atp.) a 

v některých případech lze internet povaţovat za jediný zdroj informací v procesu budování 

subkulturní identity.  

Všichni informátoři se hlásili k příslušnosti k subkultuře emo, avšak jejich vazby na 

komunitu serveru Emosvět se často zdály být nízké. Někteří z uţivatelů stránku navštěvovali 

například pouze za účelem zábavy. Za hlavní jednotící prvek komunity v případě serveru 

Emosvět lze tedy povaţovat identifikaci se subkulturou emo, která se zdá být výraznější neţ 

míra identifikace s komunitou jako takovou.  

Analýza rozhovorů a příspěvků na serveru odhalila také psychologickou roli virtuální 

komunity, která spočívá ve sdílení osobních problémů jednotlivých uţivatelů, vzájemné 

emocionální podpoře, sniţování pocitů společenské vyděděnosti a naopak tedy posilování 

pocitu přináleţení ke skupině - tedy i určitého sebepotvrzení. Tyto poznatky jsou pak ve 

shodě s výchozími pracemi Aleny Černé (2010), která poukazuje na psychologické aspekty 

internetové participace a zdůrazňuje především význam emocionální podpory, a Williamse a 

Copese (2005), kteří vyzdvihují roli internetu ve sniţování ostrakizace marginálních skupin.   

Významnou roli v participaci v online komunitách hraje vedle sdílení informací také 

faktor sociální. Komunita serveru Emosvět je místem navazování vztahů, a to přátelských i 

romantických. Role přátelství se v rámci subkultury emo jeví jako vysoce významná, a to 

nejen díky sdílení zájmů a subkulturní znalosti, ale také díky jiţ zmiňované emocionální 

podpoře a přijetí jinými emaři. Přijetí se pak stalo význačným faktorem v navazování 

romantických vztahů. K seznamování docházelo pak buď v rámci online prostředí či 

v reálném světě formou skupinových srazů uţivatelů serveru. Vzhledem k psychologické roli 

přátelství se o navazování vztahů v internetovém prostředí jako celku zmiňuje i Alena Černá 

(2010) a lze říci, ţe její závěry se shodují se situací pozorovanou v rámci serveru Emosvět. 

Obecně pak lze říci, ţe navazování kontaktů v online prostředí se ukázalo být pro některé 

z uţivatelů snazší neţ v prostředí reálném a zároveň internetový styk na tématicky zaměřeném 

webu jako je Emosvět, umoţnil překlenout geografické vzdálenosti mezi jednotlivými emo 
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kids a napomohl jejich kontaktu se subkulturou i přes to, ţe se v jejich blízkém okolí 

nevyskytovali ţádní jiní emaři.  

Ridings a Gefen (2004) povaţují za jeden z důvodů participace v online komunitě 

faktor relaxace a zábavy. Z analýzy forem zábavy sdílených v rámci online komunity 

vyplynulo, ţe přestoţe se zábava emo kids často shoduje s aktivitami, kterým se věnují jejich 

vrstevníci, můţe mít i výrazné subkulturní rysy, tak jako v případě příběhů, her či obrázků 

sdílených prostřednictvím Emosvěta. Subkulturní charakter těchto forem zábavy se 

projevoval především důrazem na emoce, a to zejména na negativní emoce, v případě příběhů 

či obrázků nebo téţ častým výskytem tématiky temnoty, smutku či uţitím módního stylu 

typického pro subkulturu emo v rámci her či u kreslených postaviček. Za zdroj zábavy je však 

jistě moţné povaţovat i čtení příspěvků a článků či komunikaci s ostatními. Lze tedy říci, ţe 

online komunita serveru Emosvět plní také zábavní funkci, která je však mnohdy silně 

subkulturně podbarvená.  

Online komunita se podílí nejenom na sdílení rad či uměleckých výtvorů, ale 

umoţňuje téţ uţivatelům sdílet osobní informace a údaje o sobě, které slouţí nejenom 

k vlastní sebeprezantaci, ale také k sebevyjádření. Specificky internetové formy takovéto 

sdílené sebeprezentace pak představuje profil neboli osobní stránka uţivatele a forma 

písemného projevu. Také tyto prostředky k sebevyjádření nesou v rámci serveru Emosvět 

subkulturní charakter a mohou být zdrojem prestiţe (např. kladně hodnocené fotografie 

uţivatele). 

Poslední sledovanou funkcí komunity utvořené kolem serveru Emosvět je moţnost 

sdílení inzerce a tedy komerčního vyuţití. Inzerce se totiţ můţe týkat prodeje subkulturně 

laděného zboţí. Takto sdílená inzerce pak přímo oslovuje jinak dosti úzce vymezenou cílovou 

skupinu spotřebitelů.  

Závěrem lze tedy říci, ţe komunita serveru Emosvět plní pro své uţivatele z řad emo 

kids všechny výše zmíněné funkce, avšak kaţdý jednotlivý člen komunity tyto funkce 

obvykle nevyuţívá všechny, ale často jen některé z nich. Pro aspirující členy subkultury se 

například ukázalo jako významné hledání informací, a to především ohledně vizáţe, zatímco 

ti, kteří byli členy subkultury déle, často vyhledávali spíše kontakt s jinými emo kids, zábavu 

a poskytovali ostatním rady.  
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