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Přílohy 

Emo obrázky 

- EMO obrázky - Emo boys. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/images/phocagallery/Emo%20boys/thumbs/phoca_thumb_l_shot.jpg 

- EMO obrázky - Emo pary. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/images/phocagallery/Emo%20pary/thumbs/phoca_thumb_l_emmmo

23.jpg 

- EMO obrázky - Emo pary. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/images/phocagallery/Emo%20pary/thumbs/phoca_thumb_l_giveyou

myheart.jpg 

- EMO obrázky - Emo boys. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 

http://emosvet.cz/images/phocagallery/Emo%20boys/thumbs/phoca_thumb_l_red.jpg 
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Emo houbičky 

-  EMO obrázky - Emo houbičky. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. 

Dostupné z: 

http://emosvet.cz/images/phocagallery/Emo%20houbicky/thumbs/phoca_thumb_l_ho

ub4.gif 

- EMO obrázky - Emo houbičky. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné 

z: 

http://emosvet.cz/images/phocagallery/Emo%20houbicky/thumbs/phoca_thumb_l_ho

ub2.gif 

- EMO obrázky - Emo houbičky. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné 

z: 

http://www.emosvet.cz/images/phocagallery/Emo%20houbicky/thumbs/phoca_thumb

_l_houb3.gif 

- EMO obrázky - Emo houbičky. www.emosvet.cz [online]. [cit. 2012-06-23]. Dostupné 

z: 

http://emosvet.cz/images/phocagallery/Emo%20houbicky/thumbs/phoca_thumb_l_ho

ub11.gif 
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Rozhovory 

 

1) Eva (žena, 18 let, střední škola, Plzeň) 

 

Výzkumnice: „Můţu se tě zeptat, jak dlouho uţ jsi teda emař nebo emařka?“ 

Eva: „Počkej. To musím spočítat. Osm let.“ 

Výzkumnice: „Tak dlouho? A můţu se tě zeptat, jak jsi se k tomu dostala?“ 

Eva: „Přes kámošku. Přes kámošku ze základky.“ 

Výzkumnice: „Ta byla emo?“ 

Eva: „Hm.“ 

Výzkumnice: „A nevíš, jak se ona k tomu dostala?“ 

Eva: „Od další kámošky.“ 

Výzkumnice: „Takţe přes kamarády. Jasně. A můţu se tě ještě zeptat, jestli v tom pak hrál 

nějakou roli internet?“ 

Eva: „Taky.“ 

Výzkumnice: „Jakou?“ 

Eva: „Tam se najde těch lidí pak víc. Ono jich moc není.“ 

Výzkumnice: „Takţe jsi hledala spíš kamarády?“ 

Eva: „Mhm.“ 

Výzkumnice: „OK. Setkala ses uţ s nějakejma reakcema na to, ţe jsi emo?“ 

Eva: „Určitě, ale byly negativní.“ 

Výzkumnice: „Negativní? A pozitivní ţádný?“ 

Eva: „Ne. Samý negativní, no.“ 

Výzkumnice: „Můţeš mi říct třeba jaký?“ 

Eva: „Tak na základce to bylo posmívání.“  

Výzkumnice: „Od spoluţáků?“ 

Eva: „Od spoluţáků. No, od všech. Od učitelů…“ 
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Výzkumnice: „I od učitelů? A co ti říkali třeba?“ 

Eva: „No tam to bylo spíš o těch známkách.“ 

Výzkumnice: „Jako, ţe máš špatný známky proto, ţe jsi emo?“ 

Eva: „Hm.“ 

Výzkumnice: „To je hrozný.“ 

Eva: „To mám i teď na střední, no. Tam je ten samej problém.“ 

Výzkumnice: „A jak to vlastně vědí? Ono to není zas tak poznat.“ 

Eva: „No, jde. Podle oblečení to poznaj.“ 

Výzkumnice: „A můţu se tě zeptat, jestli kdyţ chodíš na ten net, jestli tam taky jsou nějaký 

reakce?“ 

Eva: „Taky. Taky negativní.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Teď, co se týče Emosvěta – jak jsi se tam dostala?“ 

Eva: „Sama. Sama jsem si to našla na internetu.“ 

Výzkumnice: „Mhm. A co jsi hledala, kdyţs to našla?“ 

Eva: „Co jsem hledala? Kamarády, no. Lidi, který ví, jaký to je. Protoţe ti mě nezavrhnou 

jako ti ostatní.“ 

Výzkumnice: „A kdyţ uţ jsme teda u těhle webů, chodíš ještě na nějaký jiný?“ 

Eva: „Ne. Nechodím.“ 

Výzkumnice: „A našla sis teda nějaký kamarády na tom Emosvětě?“ 

Eva: „Jo. Spoustu.“ 

Výzkumnice: „Znáš je jenom z toho netu nebo jste se setkali třeba i v reálu?“ 

Eva: „S nějakejma jsem se uţ potkala a s nějakejma to plánuju.“ 

Výzkumnice: „A myslíš si, ţe kdyţ ti to takhle přejde do toho reálu, ţe uţ to je pak skutečný 

přátelství nebo děláš nějakej rozdíl mezi těma lidma, co znáš z netu a ve skutečnosti?“ 

Eva: „Nedělám mezi tím rozdíl.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Ještě jsem se tě chtěla zeptat ohledně těch kamarádů, jestli je pro tebe 

důleţitý mít nějakej přátelskej vztah zrovna s jiným emařem nebo jestli ti to je jedno. Jestli 

prostě vyhledáváš vztah s jiným emařem.“ 

Eva: „No, jde o to, jestli ten kamarád s jiným stavem mě třeba vezme. Jde o to přijetí.“ 
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Výzkumnice: „Jo. Takţe pro tebe je důleţitý u těch emařů, aby tě přijali.“ 

Eva: „Tak ty mě přijmou vţdycky.“ 

Výzkumnice: „Aha. Jasně. Ale jestli ještě něco jinýho je na tom vztahu speciální nebo jestli to 

je jenom o tom přijetí.“ 

Eva: „Tak speciálního asi nic. Akorát to porozumění.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Kdyţ chodíš na ten Emosvět, jak často tam tak chodíš a co tam tak 

obvykle děláš?“ 

Eva: „Kaţdej den tam chodím a píšu si tam s těma lidma, co jsem tam poznala.“ 

Výzkumnice: „A ty články tam nečteš nebo tak?“ 

Eva: „Tak čtu. Něco tam občas připisuju.“ 

Výzkumnice: „Aha. A co třeba nějaký rady? Hledáš?“ 

Eva: „Ne. Rady ne.“ 

Výzkumnice: „A kdyţ jsi teda zjišťovala, jak máš jako emař třeba správně vypadat, jak jsi to 

zjišťovala?“ 

Eva: „Z časopisů. Většinou.“ 

Výzkumnice: „Ahá. Dobře. Chodíš na fórum?“ 

Eva: „Jo.“ 

Výzkumnice: „A přijdou ti nějaký ty sekce na tom fóru víc důleţitý neţ ty ostatní?“ 

Eva: „Ne.“ 

Výzkumnice: „A ty specificky chodíš teda do tý sekce ohledně přátelství?“ 

Eva: „Jo.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Tys teda říkala, ţe na tý stráce ţádný informace nehledáš, viď?“ 

Eva: „Nehledám.“ 

Výzkumnice: „A kdybys tam třeba našla nějakou radu, řídila by ses tím? Třeba ohledně 

vzhledu.“ 

Eva: „Asi ne.“ 

Výzkumnice: „Proč ne?“ 

Eva: „No, to je těţký.“ 
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Výzkumnice: „Víš co. Jakej je rozdíl v tom, ţe se radši řídíš těma radama od těch kamarádů, 

co znáš, třeba od tý holky, co tě do ema vlastně uvedla, neţ radama nějakejch lidí na 

internetu?“ 

Eva: „Tak třeba, kdyby mi radila ta kámoška, tak tu spíš poslechnu, protoţe tu znám.“ 

Výzkumnice: „Hm. Jasný, no. A co třeba nějaký problémy? Šla bys je tam řešit?“ 

Eva: „Ne. Radši zase s tou kamarádkou, kterou znám osobně.“ 

Výzkumnice: „Jo. A všimla jsem si, ţe tam je taková ta sekce zábava. Bylas tam?“ 

Eva: „Byla.“ 

Výzkumnice: „A co si o tom myslíš? Máš na to nějakej názor? Třeba na ty obrázky.“ 

Eva: „Nevím. Mně se to moc nelíbí.“ 

Výzkumnice: „Proč?“ 

Eva: „Takový celkem nudný.“ 

Výzkumnice: „A co třeba ty témata? Myslíš si, ţe to je teda emo? Třeba jsou tam takový ty 

obrázky, co jsou samej krvák.“ 

Eva: „Ne.“ 

Výzkumnice: „A nelíbí se ti to?“ 

Eva: „Ne. To jsou takový ty pověry právě.“ 

Výzkumnice: „A jaký druhy zábavy jsou teda podle tebe emo? Pokud nějaký.“ 

Eva: „To je těţký. Podle mě to má kaţdej jinak.“ 

Výzkumnice: „Mi stačí, kdyţ mi řekneš svoje.“ 

Eva: „Nevím. Moţná nějak ta hudba.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A ty teda posloucháš emo ţánry?“ 

Eva: „Hm.“ 

Výzkumnice: „A jaký třeba?“ 

Eva: „Tak nějak všechno. Podle toho, co se mi z toho líbí.“ 

Výzkumnice: „A nějakou oblíbenou kapelu máš?“ 

Eva: „Mám. Nejvíc asi Bullet For My Valentine. Ta je asi tak nejznámější.“ 

Výzkumnice: „Bylas na nějakym koncertě?“ 



 

72 

Eva: „Byla. Byla jsem v Praze.“ 

Výzkumnice: „Jaký to bylo? Bylo to dobrý?“ 

Eva: „Bylo.“ 

Výzkumnice: „A byli tam hodně emaři?“ 

Eva: „Jo. Právě, ţe hodně.“ 

Výzkumnice: „Teď taková trošku záludná otázka. Kdyţ na tu stránku chodíš, všimla sis třeba, 

ţe by tam někdo byl nějak víc důleţitej neţ někdo jinej?“ 

Eva: „Ne. Asi ne. Tam je to tak nějak všechno nastejno.“ 

Výzkumnice: „Dobře. A co srazy? Já jsem si všimla, ţe se tam organizují srazy. Bylas nebo 

šla bys?“ 

Eva: „V Praze jsem byla na jednom.“ 

Výzkumnice: „Super. Můţu vědět, jak to probíhalo a co si o tom myslíš?“ 

Eva: „Tak my jsme tam seděli celou dobu potom po dobu toho srazu na Václavskym náměstí 

u tý sochy vlastně a tak nějak jsme tam kecali o všem.“ 

Výzkumnice: „Aha. Mi někdo říkal, ţe jeden z těhle srazů u koně viděl a ţe se tam ty okolní 

lidi těm emařům dost posmívali. Vám taky?“ 

Eva: „Jo. To je všude, no.“ 

Výzkumnice: „A nevíš, proč se vám posmívají?“ 

Eva: „Asi proto, ţe jsme prostě jiný neţ ti ostatní. Hlavně, ţe jsme hodně jiný.“ 

Výzkumnice: „Takţe jste byli celou dobu tam a jenom jste si povídali?“ 

Eva: „Hm. Celou dobu jsme seděli tam, povídali jsme si, občas jsme si šli něco koupit.“ 

Výzkumnice: „Tak jo. A co třeba, kdybys hledala nějakej partnerskej vztah nebo jestli máš, 

chtěla by jsi, aby ten druhej člověk byl emař nebo ti na tom nesejde?“ 

Eva: „Spíš ne.“ 

Výzkumnice: „Proč?“ 

Eva: „No, nevím. To uţ by bylo takový hrozný, kdybychom dělali všecko stejně.“ 

Výzkumnice: „Takţe ty jsi takovej ten případ, kdy se rozdíly přitahujou?“ 

Eva: „Jo.“ 
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Výzkumnice:  „Dobře. Všimla sis na tý stránce, ţe některý lidi píšou odlišnym stylem? Píšou 

takový ty malý/velký písmenka, třeba dvojitý v místo jednoduchýho. Myslíš si, ţe to je emo 

nebo co si o tom myslíš?“ 

Eva: „Tak to ani nevím, ale mi to přijde takový blbý psát písmenka střídavě.“ 

Výzkumnice: „Takţe si myslíš, ţe to není emo?“ 

Eva: „Ne. Tak takhle píše skoro kaţdej. Takhle píšou skoro všichni, no.“ 

Výzkumnice: „Jasně. A teď mi ještě řekni, co je podle tebe teda vlastně emo? O čem ten styl 

je?“ 

Eva: „No. O ţivotě.“ 

Výzkumnice: „A ještě něco? Co to pro tebe znamená?“ 

Eva: „Tak já mám ten styl, protoţe to tak cejtím. To, co je v těch písníčkách a tak. Všechno 

mi to tak přijde, ţe je to pravdivý, no, neţ co je v těch ostatních stylech.“ 

Výzkumnice: „Dobře. A kdyţ jsi se teda rozhodla stát emařkou, co tě na tom zaujalo jako 

první?“ 

Eva: „Asi to, ţe ty lidi drţí spolu. Ţe stačí jedna věta a drţí to spolu všechno. Vlastně se 

začnu bavit s jedním, ten napíše o mně druhýmu. A takhle řetězová reakce, ţe se prostě spolu 

baví úplně všichni a drţí spolu jako parta.“ 

Výzkumnice: „A co ten vzhled? Ten pro tebe nebyl vůbec směrodatnej?“ 

Eva: „Ne. Vzhled ani moc ne. Spíš to, ţe drţí ty kamarádi potom spolu.“ 

Výzkumnice: „OK. A co pozéři? Jak se pozná takovej pozér?“ 

Eva: „Tak začne to tam uráţet všechno. Napřed se tváří, ţe je hodně emo a potom to tam 

začne všechno po nějaký době uráţet a nadávat na to.“   

Dodatečné otázky: 

Výzkumnice: „Myslíš si, ţe se z pozéra můţe někdy stát emař?“ 

Eva: „Podle mě můţe. Kaţdý se můţe změnit.“ 

Výzkumnice: „Dík. Nevíš, co je pravdy na tom, ţe emaři nemají rádi hoppery a proč tomu tak 

je?“ 

Eva: „Hoppeři nemají rádi nás, my nemáme rádi je. To uţ je tak od vţdy, ani nevím, proč. Asi 

protoţe my máme styl oblékání a oni vytahané oblečení kdo ví, po kom.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A mohla bys mi objasnit, jaký je rozdíl mezi emo a scene?“ 

Eva: „Rozdíl mezi scene a emo je tak malý, ţe ani nemá cenu to probírat.“ 
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Výzkumnice: „A vnímáš nějaký rozdíl mezi přátelstvím po netu a v reálu?“ 

Eva: „Já rozdíl nevidím. Pokud je to přátelství pravé, ţádné rozdíly mezi tím na netu a v reálu 

nejsou.“ 

 

2) Ivana (žena, 15 let, střední škola, bydliště neuvedeno) 

 

Výzkumnice: „Tak jestli chceš, můţeme začít s rozhovorem.“ 

Ivana: „Jo. Dobře.“ 

Výzkumnice: „Nejdřív bych se tě teda zeptala, jak dlouho uţ jsi emo?“ 

Ivana: „Ne, ţe bych byla tak úplně emo, ale hrozně se mi ten styl líbí a nebojím se to přiznat. 

Ale jinak asi rok a půl.“ 

Výzkumnice: „OK. To uţ je docela dlouhá doba. A proč si myslíš, ţe nejsi úplně emo?“ 

Ivana: „No, tak protoţe nebudu říkat, ţe jsem emo, protoţe spousta lidí mi řeknou, ţe jsem 

spíš to a tamto. A navíc jsem spjatá i se scene stylem, i kdyţ dalo by se říct, ţe je to stejné, 

jenomţe trochu ulítlejší na barvy.“  

Výzkumnice: „Aha. Takţe to chápu správně tak, ţe tě zajímá víc stylů neţ jenom emo?“ 

Ivana: „No, scene a emo, ale jsou si hodně blízké.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Já se uţ snaţila zjistit rozdíl mezi nimi. Mi kdyţtak řekni, prosím, jak 

to vnímáš ty? Ten rozdíl. V čem leţí?“ 

Ivana: „Tak hlavně vzhledově. Jinak to asi nevidím, protoţe chování člověka souvisí 

s výchovou a ne se stylem, jak si většina myslí, kdyţ jde zrovna o emo styl.“ 

Výzkumnice: „OK. Tak dík. Já bych se ještě vrátila k emu. Můţu se zeptat, co tě na tom stylu 

zaujalo jako první a co tě vlastně přimělo se přidat?“ 

Ivana: „Hudba. Začalo to tím, ţe mi kámoška ukázala skupinu, která se soustředí na ţánr 

emocore a vzhledově to mají stejné. A ta hudba se mi začala líbit a vzhled taky, takţe jsem se 

začala stylizovat podle nich a je to moje nejoblíbenější skupina tohoto stylu.“ 

Výzkumnice: „Aha. A jak se jmenuje? Myslím ta kapela.“ 

Ivana: „Black Veil Brides.“ 

Výzkumnice: „Aha. Tak to uţ mi něco říká. Díky. Jinak, takhle to vypadá, ţe ses k emu 

dostala přes kamarádku. Mohla bys mi říct, jestli hrál v tom, kdyţ jsi se rozhodovala emem 

stát a i pak v té stylizaci nějakou roli internet?“ 
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Ivana: „No, ani ne. Maximálně tou hudbou, protoţe jsem hledala něco podobného, ale těmhle 

se nic nevyrovná. Ale chtěla jsem poznat někoho, kdo se v tomto stylu našel taky. Na lidé.cz 

jsem narazila na jednu holku a bydlí blízko odsud, takţe jsme se neváhaly poznat.“ 

Výzkumnice: „Jasně. K tomu se ještě vrátíme. Já se tě zatím zeptám, jestli ses setkala 

s nějakými reakcemi na to, ţe jsi emo.“ 

Ivana: „Jistě, ale nijak mi to nevadilo.“ 

Výzkumnice: „Ty reakce ti nevadily – takţe byly pozitivní?“ 

Ivana: „Ne. Pozitivní nebyly. Spíš kousavé. A samozřejmě nesměla chybět otázka typu, jestli 

se řeţu. Ale nijak mě to nerozhodilo, i kdyţ jsem kdysi byla člověk, co si moc všechno bere. 

Podle mě zrovna to, ţe jsem se odhodlala se trošku odlišit od okolí, mi změnilo pohled na 

tyhle věci a vţdycky si řeknu, ţe hlavní je, ţe mně se to líbí a nepotřebuju, abych se líbila 

jiným.“ 

Výzkumnice: „ To je dobře, ţe si to moc nebereš. Co na to, ţe jsi emo, říkali třeba rodiče nebo 

učitelé ve škole?“ 

 Ivana: „Ve škole to bylo zrovna tak, ţe jsem nastupovala na střední - šla jsem o rok dřív do 

školy, - takţe to bylo v pohodě – nový kolektiv, kaţdý vypadal nějak. A rodiče? No, mamka 

podle mě ani neví, ţe nějaký emo styl existuje. Jen teta, kdyţ po dlouhé době přijela, se prý 

lekla, jestli náhodou nejsem emo, ale určitě jenkvůli tomu, ţe podle ní se emo rovná ţiletce.“ 

Výzkumnice: „Aha. To je dobrý. Se lekla. Já se ještě zase vrátím k internetu – tam byly 

nějaké reakce? Přece jenom, tady lidi můţou říct, co chtějí, téměř beztrestně.“ 

Ivana: „To jo, ale brala jsem to tak, ţe navíc jsou to cizí lidi a vůbec mě neznají, takţe jsem se 

spíš já v duchu smála jim.“ 

Výzkumnice: „Takţe zas negativní ohlasy? To nemáte snadný.“ 

Ivana: „Né, to zase ne. Našli se lidi – převáţně kluci, – co řekli, ţe jsem hezká.“ 

Výzkumnice: „Tak to uţ je lepší. Já bych se tě teď ještě zeptala na pár věcí týkajících se toho 

webu, kde jsem ti napsala – Emosvěta. Můţeš mi říct, jak jsi se tam dostala?“ 

Ivana: „Ani nevím. Nejspíš jsem chtěla poznat lidi, co tam jsou.“ 

Výzkumnice: „OK. A chodíš na jiný weby kolem emo kromě Emosvěta? Kdyţtak na jaký?“ 

Ivana: „Na Facebook, Lidé, Myspace, ale hlavně Facebook.“ 

Výzkumnice: „OK. A jak často přijdeš na Emosvět a co tam tak všechno děláš?“ 

Ivana: „Kouknu na nějaké nové zprávičky od kámošky a podívám se, jestli tam jsou nějaké 

nové články, coţ trochu pokulhává.“ 
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Výzkumnice: „To bohuţel ano. A na fórum teda chodíš? Kdyţtak bych se tě zeptala, jaké 

sekce fóra ti přijdou zajímavé, jaká témata.“ 

Ivana: „Na fóru jsem to moc neprozkoumala, jen srazy a emo srazy. Zní to blbě.“ 

Výzkumnice: „Ne. To je v pohodě. Já se zeptám trochu jinak. Hledalas tu nějaké informace? 

Nebo o čem tak hledáš informace na netu, co se týkají ema?“ 

Ivana: „To, co jsem věděla mi stačilo. Takţe ne.“ 

Výzkumnice: „A to, co jsi věděla, jsi měla od kamarádů z reálu?“ 

Ivana: „Jo.“ 

Výzkumnice: „Aha. Takţe se asi ani nemá smysl ptát, jestli se třeba řídíš nějakými radami, co 

si přečteš na netu třeba kolem vzhledu, co?“ 

Ivana: „Tak to vůbec. To uţ by pak bylo na stejném bodě jako bát se odlišit. Snaţila jsem se 

to nějak chytře říct.“ 

Výzkumnice: „Takţe pro tebe je zdrojem informací skupina reálnejch emo kamarádů a pak 

image kapel, co posloucháš, jestli to chápu dobře. Klidně mě oprav.“ 

Ivana: „Jo, naprosto správně.“ 

Výzkumnice: „Tak super. Ještě pár patrně teda zbytečných dotazů kolem toho webu. Kdybys 

měla nějakej problém, řešila bys ho tam nebo s kamarády na netu nebo je internet opět 

v tomhle pro tebe nepotřebnej?“ 

Ivana: „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.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Byla ses na Emosvětě mrknout na sekci zábava? Jsou tam různý hry a 

příběhy plus obrázky. Mě by zajímalo, co si o tom myslíš a jestli to má souvislost s emo 

stylem?“ 

Ivana: „Nebyla, takţe ti asi neodpovím na další otázku.“ 

Výzkumnice: „To nevadí. Já to trochu přeformuluju. Ty obrázky jsi uţ určitě viděla. Takový 

ty postavičky bez očíček a bývá to takové aţ trochu morbidní. Příběhy jsou obvykle taky 

temné a často je to aţ hraničící s tématem sebevraţdy. Tak pokud to znáš odjinud, klidně 

odpověz, co si o tom myslíš. Pokud ne, popojedeme a nic se neděje.“ 

Ivana: „Podle mě je to zase spíš, jak to vidí ti mimo emo.“ 

Výzkumnice: „Takţe tobě se to nelíbí?“ 

Ivana: „Ani ne. Spíš neutrálně.“ 
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Výzkumnice: „Jasný. Ještě jsem si všimla, ţe tam někteří píšou takovým divným stylem. 

Střídají velká a malá písmenka a třeba jednoduché v nahrazují dvojitým a podobně. Co si o 

tom myslíš?“ 

Ivana: „To je spíš problém těch holek ve věku deset aţ třináct let. Taky jsem to dělala, takţe 

to vůbec nesouvisí s emo stylem.“ 

Výzkumnice: „Jé, to je dobře, ţes tak psala, aspoň mi řekneš, co tě k tomu vedlo.“ 

Ivana: „Ostatní kámošky tak psaly taky a pak uţ to bylo automatické, ţe jsem sem tam 

zmáčkla shift.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Dík. Ještě - jak jsi říkala, ţe ty obrázky a příběhy ti nic moc neříkaj - 

můţu se zeptat, jestli podle tebe nějakej druh zábavy souvisí s emo stylem a jakej?“ 

 Ivana: „Zábavu bych moc nenazývala emo, protoţe podle mě taková zábava není. Protoţe 

v tomhle se nedá brát v potaz styl. Záleţí na kolektivu všem moţném, jen ne na stylu. Podle 

mě aspoň.“ 

Výzkumnice: „OK. To je v pohodě. Mě zajímá tvůj osobní pohled, tak to neber tak, ţe nějaký 

odpověď je správná nebo špatná. Říkej, jak to vidíš ty. Tak uţ jenom pár posledních dotazů a 

končíme. Tys říkala, ţes na tu stránku koukala kolem srazů. Zeptám se tě, jestli jsi někdy na 

nějakém emo sraze byla.“ 

Ivana: „Jo. Na dvou zatím. Čekám, aţ bude další.“ 

Výzkumnice: „Bezva. Jak takové srazy probíhaly a byly organizované přes internet?“ 

Ivana: „Jo. Přes internet. Sešli jsme se na nádraţí a tam jsem se poznala s tou holkou z Lidé.cz 

a samozřejmě ti víc výřečnější přišli za náma a poznali jsme se. Většinou dorazilo okolo 

padesáti lidí.“ 

Výzkumnice: „A co jste dělali?“ 

Ivana: „Kecali jsme o hudbě a podobně. Kde kupujem oblečení. Někteří kouřili, ale tak to 

nemá zase nic společného s tímhle stylem – hit teenagerů a já nekouřím.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Dík. Tak ještě se konečně vrátím k těm kamarádům. Hledáš si emo 

kamarády na internetu? Teba na tom Emosvětě.“ 

Ivana: „Teď uţ ne. Teď se s nima seznamuju na srazech, ale předtím jsem hledala na Lidech a 

na Emosvětě. Akorát náhodou, kdyţ jsem někam psala o srazu, tak se mi ozvala jedna holka, 

ţe tam půjde, tak jsme se taky poznaly.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A v čem je pro tebe přátelství s jiným emařem důleţité?“ 

 Ivana: „V tom, ţe to je člověk, kterému se prostě taky líbí ten styl.“ 

Výzkumnice: „Aha. Takţe společný téma hovoru?“ 
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Ivana: „Jo. I hudba a tak.“ 

Výzkumnice: „Jasně. A co vztah? Teď myslím romantický vztah. Preferovala bys chodit 

s někým, kdo je taky emo nebo ti na tom nesejde?“ 

Ivana: „Nesejde mi na tom. Budu muset pomalu jít. Kdyţtak to dokončíme jiný den nebo uţ 

to bude všecko?“ 

Výzkumnice: „Ještě dva dotazy. Myslíš si, ţe na tom webu Emosvět nebo celkově v emo 

komunitě je někdo důleţitější neţ jiní?“ 

Ivana: „Ne. To si nemyslím.“ 

Výzkumnice: „Aha. OK. A poslední věc. O čem podle tebe emo je?“ 

Ivana: „Kaţdý styl vychází hlavně z hudby a z vnějšího vzhledu, ale ne kaţdý je brán 

společností - jako třeba emo styl ke kterému si lidé přimysleli depresivní nálady, 

sebepoškozování a podobně. Podle mě jen kvůli tomu, jak na ně emaři vzhledově působí, ale 

pravda je opačná. Neznamená, kdyţ člověk nosí víc černou, ţe se neumí radovat z ţivota. 

Jedině tak to vnímám já a je mi fuk, jestli to je blbost. Názor je názor. Nejsem ţádný filozof 

nebo polemik.“ 

Výzkumnice: „Moc díky. Váţně jsi mi pomohla.“ 

Dodatečné otázky: 

Výzkumnice: „Myslíš si, ţe se pozér můţe stát emařem?“ 

Ivana: „Záleţí, koho označujeme za pozéra…ano, protoţe kaţdý to vnímá jinak.“ 

Výzkumnice: „A jak to vnímáš ty?“ 

Ivana: „Já bych tak označila toho, co tvrdí, ţe je emo kvůli tomu, ţe se řeţe, coţ mě hrozně 

štve. A jestli teda mluvím o něm, tak si klidně můţe tvrdit, ţe je emo, ale skupina těhle lidí by 

ho asi stejně nepovaţovala jako jednoho z nich.“ 

Výzkumnice: „Je něco pravdy na tom, ţe emaři nemají rádi fandy hip hopu?“ 

Ivana: „Nevím, ale znám emaře, co se s některýma baví. Záleţí, jestli si člověk dělá 

předsudky kvůli vnějšímu vzhledu, coţ je samozřejmě hloupé, protoţe můţe vypadat sebevíc 

drsně, ale uvnitř můţe být úplně jiný.“ 

Výzkumnice: „A jaký je vztah emo a scene? V čem jsou si podobné/odlišné?“ 

Ivana: „Podle mě je scene podobný styl, ale barevnější a extravagantnější.“ 

Výzkumnice: „Vnímáš nějaký rozdíl mezi přátelstvím s jiným emařem v reálu a na 

internetu?“ 

Ivana: „Ano, protoţe kdyţ je znám osobně, můţu poznat jejich charakter.“ 
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3) Katka (žena, 16 let, střední škola, Praha) 

 

Výzkumnice: „Tak jak dlouho uţ jsi emo?“  

Katka: „To je docela těţký říct, odkdy přesně.“ 

Výzkumnice: „Stačí odhadem.“ 

Katka: „Tak to uţ tak nejmíň tři roky.“ 

Výzkumnice: „Tři roky uţ jsou docela dlouhá doba. Můţu se zeptat, co tě k tomu přivedlo?“ 

Katka: „Přivedlo mě k tomu to, ţe si mě známí dobírali, ţe jsem citlivka a ţe jsem emo. Tak 

jsem se šla podívat, co to to emo vlastně je, a zjistila jsem, ţe to ke mně opravdu docela sedí.“ 

Výzkumnice: „To je dobrý. A co se ti na tom teda líbilo?“ 

Katka: „Tak ti kluci, ta móda, hudba taky, prostě všechno.“ 

Výzkumnice: „A kdyţ jsi zjišťovala, co je to emo a jestli se jím chceš stát, hrál v tom nějakou 

roli taky internet?“ 

Katka: „No jasně. Já nikoho, kdo by byl emo, u nás neznala,tak jsem si to musela zjistit 

sama.“ 

Výzkumnice: „Aha. A kdyţ teda říkáš, ţes neznala osobně jinýho emaře, našla sis na internetu 

(třeba tady na Emosvětě) nějaký kamarády?“  

Katka: „Jo. Teď uţ jich znám víc.“ 

Výzkumnice: „Aha. A je pro tebe to přátelství s jiným emařem nějak přínosný nebo co ti to 

dává?“ 

Katka: „No, jak jsem říkala, ţe se mi známí posmívali, ţe jsem citlivka…tady tihle to chápou 

a nevadí jim to. Je to prostě fajn.“ 

Výzkumnice: „Vidiš. Je to běţný, ţe se vám lidi posmívají, ţe jste emo? Nebo jaký jsou tak 

reakce?“ 

Katka: „No to je pořád. A hlavně se do nás naváţej lidi, co o tom vůbec nic nevědí. Nejlepší 

je to ignorovat a nic si z toho nedělat. Tak to dělám já.“ 

Výzkumnice: „A co se jim na vás nezdá?“ 

Katka: „To, jak vypadáme a ţe se nebojíme dát najevo emoce. Asi. Jim by vadilo ale asi 

cokoliv, víš.“ 

Výzkumnice: „Aha. A co rodiče? Jak se k tomu postavili?“ 

Katka: „No, mámě vadí ten makeup. Ţe prej to přeháním. Jinak dobrý.“ 
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Výzkumnice: „Hm. Setkala ses s nějakejma reakcema na to, ţe jsi emo třeba i na internetu?“ 

 Katka: „To máš úplně to samý jako v reálu. Někdo je v pohodě, někdo ne.“ 

Výzkumnice: „Děkuju. Teď se tě zeptám na pár věcí kolem Emosvěta. Pro začátek mi řekni, 

jak jsi se k tomu webu dostala a co tam tak obvykle děláš?“ 

Katka: „Jak jsem se k tomu dostala? Náhodou. Myslím. Asi jsem něco hledala.“ 

Výzkumnice: „Mhm. Nepamatuješ si náhodou co?“ 

Katka: „To uţ vůbec.“ 

Výzkumnice: „Nevadí. A co tam teda tak děláš? Na tom webu.“ 

Katka: „Koukám na fórum, co tam přibylo novýho, odpovídám na zprávy a tak.“ 

Výzkumnice: „Na fórum? Můţu vědět, do jakejch sekcí tak chodíš?“ 

Katka: „Hlavně si čtu o hudbě a oblečení. Mám trochu problém s vlasama, tak tam třeba 

hledám rady, co s tím, no. A taky na srazy koukám.“ 

Výzkumnice: „Aha. A řídíš se těma radama?“ 

Katka: „Kdyţ to vypadá, ţe to zvládnu a tak, tak to zkouším.“ 

Výzkumnice: „A co třeba, kdybys měla nějakej problém? Řešila bys ho tam? Myslím na 

Emosvětě.“ 

Katka: „Tak moţná jo. Znám odtamtud několik lidí, u kterejch bych pomoc klidně hledala.“ 

Výzkumnice: „A co přímo na tom fóru?“ 

Katka: „Moţná taky. Záleţelo by na tom, co by to bylo za problém. Něco je prostě 

soukromý.“ 

Výzkumnice: „To chápu. Nechodíš třeba ještě na jiný weby neţ na Emosvět?“ 

Katka: „Na Vampirefreaks třeba, pak na Facebooku jsou nějaký emaři, který znám, a taky je 

spousta emo blogů, který sem tam procházím.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A kdyţ uţ jsi zmínila, ţe koukáš na srazy. Bylas na nějakym?“ 

Katka: „Jednou. Ale to byl takovej malej sraz s kámošema.“ 

Výzkumnice: „A jak takovej sraz probíhal?“ 

Katka: „Sešli jsme se, pokecali jsme o všem moţnym, šli jsme domů.“ 

Výzkumnice: „Takţe sraz jako kaţdej jinej?“ 

Katka: „Jo. Tenhle jo.“ 
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Výzkumnice: „OK. Kdyţ uţ jsme u těhle srazů a tak – co si myslíš o romantickym vztahu 

s jiným emařem? Preferovala bys ho před vztahem s někým, kdo emo není, nebo ti to je 

jedno?“ 

Katka: „To je těţký. Ten člověk by se mi prostě musel něčím líbit. To jestli by byl emo nebo 

ne by pak bylo jedno.“ 

Výzkumnice: „Ještě se zas vrátím k tomu Emosvětu. Vím, ţe tam je sekce zábava, ve který 

jsou třeba obrázky nebo příběhy. Jakej na to máš názor?“ 

Katka: „Jako jestli se mi to líbí?“ 

Výzkumnice: „Třeba.“ 

Katka: „Těţko říct. Asi jo. Ty fotky jsou pěkný. Ty obrázky bych moţná někdy nakreslila 

líp…ne, dělám si srandu.“ 

Výzkumnice: „A ty témata ti nevaděj? Třeba sebeubliţování nebo tak. Co si o tom myslíš?“ 

Katka: „To si zas asi vymyslel někdo, kdo má pocit, ţe se všichni emaři řeţou. To je pitomost. 

Já se neřeţu a neznám nikoho, kdo by to dělal.“ 

Výzkumnice: „Jo. OK. Ještě se tě zeptám na takovej ten jinej styl psaní, co je na Emosvětě. 

Někdo tam třeba kombinuje velký a malý písenka a tak. Je to emo?“ 

Katka: „To dělaj většinou takový ty mladší děcka tam, co si myslej, ţe to je hrozně stylový a 

odvaz. Nemyslim si, ţe to je emo.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Děkuju. A co podle tebe znamená bejt emo?“ 

Katka: „Podle mě to znamená poslouchat emo hudbu, smát se, kdyţ se ti chce smát, a plakat, 

kdyţ ti je do pláče. Je to prostě o tom bejt svůj a nebát se odlišit.“  

Výzkumnice: „To zní hezky. A ještě mě napadlo něco. Kdo je podle tebe pozér?“ 

Katka: „Pozér? Pozér je někdo, kdo dělá, ţe je nejvíc emo, ale ve skutečnosti to je celý jenom 

póza.“ 

Výzkumnice: „A myslíš si, ţe by se mohl z pozéra někdy stát emař?“ 

Katka: „Asi ne.“ 

Výzkumnice: „Proč ne?“ 

Katka: „Protoţe to neberou váţně. Aspoň mně to tak přijde.“ 

Výzkumnice: „Tak jo. To bude asi všechno. Děkuju ti.“ 
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4) Kristýna (žena, 15 let, střední škola, bydliště neuvedeno) 

 

Výzkumnice: „Jak dlouho uţ jsi emo? Odhadem.“ 

Kristýna: „Ono je to hlavně o myšlení, víš? Styl je aţ druhotná věc. Člověk to má v sobě. Ale 

co se stylu týče, tak je to tak dva roky.“ 

Výzkumnice: „Jo. Vidíš. Mě bude zajímat, jak ses k tomu vlastně dostala, tak klidně napiš, 

jak to bylo s tím myšlením a stylem. Co tě oslovilo.“ 

Kristýna: „Takţe. Já si na sobě začala všímat toho, ţe mám jiný myšlenkový pochody neţ 

moji vrstevníci. Oni jsou podle mě slepý ovce, co vůbec neví nic o realitě. Zajímá je jen chlast 

a to aby byli co nejvíc oblíbení, ale to, jak se cítí starý lidi, na který hlásej, je jim putna. 

Nedokáţou přemejšlet o váţnejch věcech a přetvařujou se před kaţdým, koho znaj. A to i 

sami před sebou. Kdykoliv jsou smutní, tak se zlejou nebo si daj trávu. Já si radši sednu 

někam, kde mě nikdo nenajde, a můţu si v hlavě utřídit myšlenky s pomocí muziky tak 

hlasitý, ţe to bolí do uší. Nevidí pravou podstatu věcí, metafor nebo samotnejch myšlenek v 

písničkách. Poslouchám jenom kapely, co maj texty o něčem skutečným, proto poslouchám 

jenom zpěváky. A v těch písničkách jsem našla taky to, s čim se sama potýkám. A co se týče 

černý barvy a stříbra, do čehoţ jsem se zamilovala, to se mi vţdycky líbilo. Byla jsem emo i v 

tej době, kdy jsem se tak neoblíkala. Uţ jako malá jsem přemejšlela jako starší holka. 

Nezměnila jsem se, abych se poddala tomuhle stylu. Byla jsem to já, ale nevěděla jsem, ţe se 

to vůbec dá někam zaškatulkovat. I kdyţ moţná ani nedá. Kaţdej je originál.“ 

Výzkumnice: „To je pěkný. A ten styl si myslíš, ţe je taky důleţitej?“ 

Kristýna: „Podle toho se vlastně, dá se říct, jenom poznáváme a ukazujeme, ţe nejsme jako 

ostatní. Něco jako cedulka, co nás odlišuje, protoţe do hlavy lidem nevidíš.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Dík. Já se zajímám o emo na internetu, tak by mě zajímalo, jestli u tebe 

hrál v tom procesu, kdy jsi se stávala emo nebo jsi teda zjišťovala, ţe to je tvoje krevní 

skupina, nějakou roli internet.“ 

Kristýna: „Vůbec ne. Net ani trochu. Tam jsou samý kraviny. Lidi tam píšou pravidla, jenţe je 

zásek jako prase, ţe ţádný pravidla neexistujou. Ale největší průser je ten, ţe si lidi myslí, ţe 

se sebepoškozujeme. To bych ti ráda vysvětlila. Jsou praví a pozéři. Pravejch je málo, ale jsou 

to lidi mně podobní. Znám jich dost, abych to věděla. Lidi maj o nás špatný mínění, protoţe 

pozéři se tak oblíkaj a snaţí se chovat, aby si jich lidi všímali. A hlavně se řeţou tupejma 

věcma, aby měli co největší a nejhnusnější jizvy. Jenţe my, kdyţ uţ to někdo udělá, tak to 

nikomu neukazuje, protoţe se za to stydí. Je mu samotnýmu před sebou trapný, ţe nezvládnul 

to, proč to udělal – třeba smrt v rodině a podobně. Pak si vyčítaj, ţe nebyli dost silní. Takţe se 

to stím nesmí spojovat. To by potom znamenalo, ţe kaţdej, kdo se řeţe, je emař. To je jako by 

řekli, ţe k punku patří oprátka na krk. To by byl pak podle nich kaţdej, kdo si hodí provaz, 

punker. Je to zaţitá, roznesená pitomost.“ 
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Výzkumnice: „Jasný. Kdyţ uţ jsi načala tohle – mě by zajímalo, jak se pozná ten pozér, 

protoţe mi přijde, ţe obecně lidi tvrdí, ţe to je někdo, kdo si na emo jen hraje – ale jak ho 

poznáte?“ 

Kristýna: „Stačí se na něj podívat. Dělá všechno podle internetu. Nepodívá se ti do očí, furt 

čumí do země, má placky na oblečení, conversky – prostě internetovej vzor. A navíc – kdyţ 

se s ním pokusíš mluvit o něčem váţným, tak se chová stejně jako ti, co nás odsuzujou. Dělaj 

ze sebe někoho, kým nejsou. Nebo ho venku nepotkáš bez líčidel a nadělanejch vlasů. Dám ti 

jeden příklad. Mám kamaráda. Je to milej kluk s přírodníma černejma vlasama. Lidi mu 

uhýbaj z cesty a baví se jen s lidma, co mu za to stojí. Neztrácí čas zbytečnejma dohadama. 

Na ty pravidla – jako ţe musí bejt vegetarián, gay a tak – zvysoka kašle a kdyţ se ho člověk 

pokusí pochopit a stráví s ním nějakej čas, pozná, jak neskutečně inteligentní, uvědomělej a 

citlivej člověk to je. Nikdy jsem ho brečet neviděla. Vídala jsem ho před jejich barákem i 

v pyţamu a bylo to v pohodě. Zevnějšek je prostě aţ na druhým místě. To on mi řekl, ţe jsem 

jedna z mála, co si na emaře nehrajou. Teď je mu dvacet a je to nejupřímnější člověk, jakýho 

znám. Pozéra my praví poznáme uţ podle jeho pohledu do očí.“ 

Výzkumnice: „OK. Dík. To je zajímavý. Můţu se zeptat, jak jsi o emu nacházela informace, 

kdyţ ne na internetu?“ 

Kristýna: „Já poznávala přátele přátel.“ 

Výzkumnice: „Aha. Tak to bude asi zajímavý dál, protoţe se tě budu ptát hodně na net.“ 

Kristýna: „To můţeš. Tam je takovejch volovin.“ 

Výzkumnice: „Tak uvidíme. Kdyţtak ty otázky prostě odmávni nebo to uveď na pravou 

míru.“ 

Kristýna: „Já to spíš řeknu podle sebe. Ty nepravdy jsou hana a nedaj se jen tak přejít.“ 

Výzkumnice: „Jasný. To je dobře. Já se tě ještě zeptám, jestli jsi se setkala s nějakýma 

reakcema okolí na to, ţe jsi emo, a s jakýma.“ 

Kristýna: „To je různý. Někdo ke mně vzhlíţí. Někdo mě odsuzuje a někdo se mě bojí. A 

někdo se pokouší v tom vrtat, jenţe stačí říct jedna moje myšlenka a oni to prostě nepoberou. 

Jak říkám – stereotypem zaslepenej dobytek.“ 

Výzkumnice: „Dobře. A ve škole nebo doma s rodinou to proběhlo OK, kdyţ zjistili, ţe jsi 

emo?“ 

Kristýna: „Doma to bylo v klidu. Oni věděli, ţe jsem jiná. Znali mě odmala. Uţ v osmi letech 

jsem byla u psycholoţky kvůli myšlenkám na ţivot a na smrt a hlavně kvůli neskutečným 

pocitům prázdnoty a bezmoci nad svým vlastním ţivotem. Psychologové jsou na prd. Chtěli 

by, abych myslela normálně, coţ je podle nich tak, jako ti, kterejma opovrhuju. Jen jsem se 

začala jinak oblíkat a mamka ze mě dokonce měla radost. Zaplatila mi i piercing, co mám v 

obočí. Já jsem ještě k tomu váhy, takţe jsem hrozně přemejšlivá a kreativní. Píšu příběhy, 
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kreslím, zpívám, učím se na kytaru a miluju focení. Fotím, jak to cítím, a strejda, kterej je 

profesionální fotograf, je z mejch výtvorů nadšenej.“ 

Výzkumnice: „To je fajn, ţe to rodiče chápou.“ 

Kristýna: „Jen mamka. Tátu neznám. Děda mi řekl, ţe jsem pitomá, ale teď uţ se mu to líbí, a 

babička byla pro.“ 

Výzkumnice: „Hele, to je zajímavý. Já jak procházela ten web – Emosvět, - tak jsem si 

všimla, ţe hodně lidí tam má právě tyhle záliby. Takový kreativní a umělecký.“ 

Kristýna: „Jo. Jenţe málokterejm to taky jde, víš? Oni nakreslí domeček, stromeček a maj se 

za kreslíře.“ 

Výzkumnice: „Chápu. Já se k tomuhle ještě vrátím, ale teď ještě k těm reakcím okolí – co 

zase na internetu? Setkala ses s něčím i tam?“ 

Kristýna: „Tam mi říkaj, ať se neměním, ţe jsem jedna z mála, a kaţdej tipuje, ţe je mi tak 

25. Nemám problém mluvit s ostatníma, ale starší mi rozumí víc. Věř nebo ne, ale to, ţe se 

nesnesem s hopperama a tak je kec. Mám kámoše mezi emařema, hopperama, gothic i 

skejťákama. S jedním skejťákem jsem rok chodila, ale nejsou všichni stejní. Někdo má prostě 

v palici slámu a předsudky.“ 

Výzkumnice: „Jasný, ale je fakt, ţe velký mnoţství lidí tam hoppery nemusí. Myslím na tom 

webu.“ 

Kristýna: „Jo. Oni se těma předsudkama nechávaj ovlivňovat dost i naši. Jde o to, jak moc 

pozérskou dušičku maj. Víš, jak to myslím?“ 

Výzkumnice: „Jo. A nevíš, proč je teda nemají rádi? I kdyby to byl teda předsudek – co vám 

na nich má vadit?“ 

Kristýna: „Má nám na nich vadit to, ţe oni jsou ti drsňáci, co všechno zmáknou, a my jsme 

pro ně bačkory, co dělaj z komára velblouda a ve všem něco hledaj, ve všem se rejpou.“ 

Výzkumnice: „Aha. A s hudbou to nemá nic společnýho?“ 

Kristýna: „Hudba…ta jejich je o ničem. Jde často jenom o nadávky na tenhle svět a to, jakej 

je chlap borec, kdyţ kaţdej den přeřízne jednu holku. Neříkám, ţe všechny písničky. Jenţe 

většina z nich si neuvědomuje, ţe v naší muzice jsou taky názory na ţivot a svět, jen to není 

tak hrubě podaný. Kaţdej si myslí, ţe milujem třeba Tokio Hotel. Já říkám, ţe nejsou špatný. 

Jde o ten význam textů. Kaţdej naráţí na písničku Durch Den Monsun. Nechápou, o co go. 

Jenţe „skrz monzun“ tam znamená překonávat nepřekonatelný pro něco, co ze srdce chceš. 

Chápeš?“ 

Výzkumnice: „Jasný. Metafora.“ 

Kristýna: „Další volovina je to, ţe kaţdej z nás musí psát kombinací velkejch a malejch 

písmen jako postiţenej nebo psát muck, lol a pouţívat smajly s otazníkama.“ 
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Výzkumnice: „Jo. To se tě chci taky zeptat. Tak to uveď na pravou míru. Má to něco 

společnýho s emo?“ 

Kristýna: „To písmo?“ 

Výzkumnice: „Jo.“ 

Kristýna: „To vymyslely ty slepičky, co maj v hlavě vymrdáno. Holky, co jsou myšlenkově 

barbie a dělaj ze sebe emo, aby je lidi poslouchali, a maj radost, ţe se o nás šíří další fámy. 

Zase říkám, ţe ne všechny. Některý jsou jenom IQ vymačkanýho citronu. Pravidla jako nepít 

kofein, nejíst maso, s nikým nespat bez ochrany, bejt buď lesba, gay nebo bi – to je snůška 

hovadin. Ano, u nás není problém orientace. Bereme lidi takový, jací jsou, a myslím, ţe na 

orientaci není nic špatnýho. To si nikdo nevybírá. “ 

Výzkumnice: „Souhlasím. Já se teď trochu vrátím k tomu webu Emosvět. Můţu se tě zeptat, 

jak jsi se k němu dostala?“ 

Kristýna: „Ty bláho. To si pamatovat.“ 

Výzkumnice: „Hledalas třeba něco kokrétního nebo náhoda?“ 

Kristýna: „Jo. Hledala jsem houbičky.“ 

Výzkumnice: „Ahá. Na ty se tě taky zeptám. Vydrţ chvilku. Chodíš ještě na jinej web kolem 

ema?“ 

Kristýna: „Vampirefreaks občas, ale je dost těţký se tam vyznat.“ 

Výzkumnice: „Aha. To znám. Jak často jdeš na Emosvět a pokud uţ tam jdeš, co tam tak 

obvykle děláš?“ 

Kristýna: „Ono se tam nic moc neděje. Hlavně si čtu ty příběhy, citáty, ale něco je skutečně 

šíleně přehnaný.“ 

Výzkumnice: „A myslíš si, ţe zájem o emo upadá nebo to je problém jenom toho webu?“ 

Kristýna: „No, všobecně se to tak nějak uklidnilo, ale hlavní problém je to, ţe jsme samotáři, 

takţe komunikace hlavně osobně a přes kamarády.“ 

Výzkumnice: „Jasně. Dík. A na fórum na tom webu chodíš? Pokud jo, tak by mě zajímalo, 

který ty sekce nebo témata tě osobně nejvíc zaujaly.“ 

Kristýna: „No, nijak zvlášť. Zajímá mě hlavně, co píšou o těch kapelách a rozčiluju se, jaký 

blbiny píšou o mejch oblíbenejch skupinách.“ 

Výzkumnice: „Jaký blbiny třeba myslíš?“ 

Kristýna: „Třeba, ţe Cinema Bizarre jsou emo kapela, kdyţ jsou stylovaný podle mangy a 

jsou visual key. Já miluju mangu, i jí kreslím. Jé. A většina z nás nevěří v boha. Já jsem zarytá 
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ateistka a pořád přemejšlím o astrálnu a věcech mezi nebem a zemí. Zvlášť proto, ţe to mám 

v datu narození a v krvi mám bílou magii a čarodějnictví vůbec.“ 

Výzkumnice: „To je zajímavý, ale já se zas ještě vrátím k tomu webu. Promiň, ale můţem se 

k tomuhle kdyţtak vrátit po rozhovoru. Takţe, řídila ses někdy nějakou radou z netu? 

Ohledně emo stylu nebo tak.“ 

Kristýna: „Nech mě přemejšlet. Asi ne. Já se na webech hlavně bavím pozérskejma výrokama 

nebo přezdívkama.“ 

Výzkumnice: „Co si myslíš o těch přezdívkách?“ 

Kristýna: „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.“ 

Výzkumnice: „OK. Co nějaký problémy? Řešila bys je tady na webu nebo s někým na netu 

nebo úplně bez netu?“ 

Kristýna: „Problémy? Na to je nejlepší web zpovědnice. Šla jsem tam jednou a dost to 

pomohlo. Byla jsem na dně kvůli mojí rodině. Hádali se o mě a já hádky strašně špatně 

snáším.“ 

Výzkumnice: „Aha. To mě mrzí. Ale mezi emaře s tím teda nejdeš?“ 

Kristýna: „Mezi tamty ne. Jen mezi ty prokleplý a důvěryhodný.“ 

Výzkumnice: „Teď se tě zeptám na něco, co kdyţ nebudeš vědět, stačí říct. Myslíš si, ţe na 

tom webu nebo třeba celkově mezi emařema jsou někteří důleţitější neţ jiní?“ 

Kristýna: „Ano. Důleţitější tam znamená protřelejší a uvědomělejší. Ale ti většinou nechodí 

na tyhle weby. Hlavně Vampirefreaks, no. Tam jsou i zahraniční.“ 

Výzkumnice: „Jako, ţe na Vampirefreaks nechodí? Teď jsem se trochu ztratila.“ 

Kristýna: „Naopak. Ţe nechodí na Emosvět.“ 

Výzkumnice: „Aha. Emosvět je ale docela oblíbenej. Takţe spíš asi tou nesprávnou skupinou 

emařů, co?“ 

Kristýna: „Tak tak.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Dík. A jinej dobrej českej web o emo je?“ 

Kristýna: „Pokud to bereš takhle, tak jedině tenhle, ale ty mezinárodní jsou prostě lepší.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Já se ještě zeptám – jak jsi říkala, ţe jsou důleţitější ti protřelejší emaři 

– v čem spočívá ta protřelost?“ 
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Kristýna: „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.“ 

Výzkumnice: „Aha. Takţe ti jsou podle tebe důleţitější a pozéři méně důleţití, jestli to chápu 

dobře.“ 

Kristýna: „Jo.“ 

Výzkumnice: „Dík. Ty na fóru na Emosvětě přispíváš?“ 

Kristýna: „Né. Já si píšu do svýho počítače. O svoje názory se dělím jen s lidma, co mi za to 

stojí.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Mě jenom zaujalo, ţe lidi, co jsou teda ti nekomerční emaři, ţe se moc 

nesnaţí ty bludy o emu na internetu uvádět na pravou míru. Jenom hrstka se snaţí.“ 

Kristýna: „Jo. Jasně. 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. Třeba si nemysli, ţe jsme jenom smutný. Nám taky hrabe. A občas tak, 

ţe to je aţ neuvěřitelný.“ 

Výzkumnice: „Jasně. Hele, a co kamarádi? Hledáš na tom webu nebo někde jinde na netu 

emo kamarády?“ 

Kristýna: „Ne. Spíš lidi píšou mně, protoţe mě si nespletou s pozérama. Pak skáčou radostí, 

ţe někoho našli.“ 

Výzkumnice: „Aha. Takţe nějaký přátelství tam vzniklo?“ 

Kristýna: „Dá se říct.“ 

Výzkumnice: „Jasně. A kdyţ uţ jsme u toho – tys teda měla kamarády z řad emo uţ na 

začátku, kdyţ ses rozhodovala, jestli tě ten styl oslovuje, ţejo? Aspoň, co jsem tak pochopila.“ 

Kristýna: „Já se s nima kamarádila bez ohledu na styl. Jen jsem zjistila, ţe máme stejný nebo 

podobný názory, takţe mi docvaklo, ţe se to dá aspoň trochu někam zařadit.“ 

Výzkumnice: „Je u vás v okolí hodně emo dětí?“ 

Kristýna: „Ne.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A je pro tebe přátelství s jiným emařem v něčem důleţitý?“ 

Kristýna: „Kaţdej je unikátní, ale nikdo z nich mi neřekne, ţe povídám kraviny, kdyţ se 

zmíním o tom, co mě trápí. Takţe důleţitý je kaţdý. Všechny moje jsou časem prověřený, 

takţe kaţdý z nich by byla strašná ztráta.“ 

Výzkumnice: „Chápu. A co vztah? Preferovala bys vztah s někým, kdo je emo, nebo na tom 

nesejde?“ 
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Kristýna: „Nejde o to, aby jako emo vypadal. Jde jen o to, aby chápal, co mu říkám. Ale kdyţ 

se oblíká do černobíla, tím líp. Vypadá to hezky.“ 

 Výzkumnice: „OK. A ještě něco ohledně lidí na netu. Chodíš na srazy?“ 

Kristýna: „Ani náhodou.“ 

Výzkumnice: „Proč ne?“ 

Kristýna: „Hrůza. Pravej emař je z těch lidí, co tam potká, skutečně zklamanej. K jednomu 

jsem se připletla a, no, ztracenej čas.“ 

Výzkumnice: „Aha. A můţeš mi říct, jak takovej sraz vypadá?“ 

Kristýna: „Pokaţdý je 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. Jde o to, kdo 

to pořádá, ale kaţdopádně to nezahrnuje pouť nebo aquapark.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Teď se dostáváme k tomu, o čem jsi mluvila. Na Emosvětě je sekce 

zábava, kterou asi teda dobře znáš. Příběhy, houbičky a jiný obrázky.“ 

Kristýna: „Jo.“ 

Výzkumnice: „Mě zajímá, co si o tom myslíš. Co ti to dává (pokud něco)?“ 

Kristýna: „Já si tam občas přečtu nějakej příběh. Jinak mi to nedává vůbec nic. Jen se mi líbí 

ty obrázky. Ty houbičky jsou hezký, ale manga chibíci jsou lepší.“ 

Výzkumnice: „A je to nějak spojený s emem? Ty příběhy a obrázky.“ 

Kristýna: „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. Ale asi jo. Nevím, kam jinam by se to dalo řadit.“ 

Výzkumnice: „A jakej je teda vztah ema a emocí? Já vím, ţe to je v názvu, ale zajímal by mě 

tvůj názor na to.“ 

Kristýna: „Emoce a emo. Jde o to, ţe emaři se nebojí emoce ukázat před ostatníma. Jsme 

emotivní lidi, citliví, melancholici, poeti.“ 

Výzkumnice: „Jasně. A jsou nějaký druhy zábavy spojený s emo?“ 

Kristýna: „Já se bavím tak, ţe normálně zajdu do parku nebo si zajdu zajezdit, něco vyfotit, na 

hodinu zpěvu a i do baru se zahrádkou u řeky. Jak kdy. Podle nálady. Zajezdit na koni. Kaţdej 

jedinec se baví jinak, ale ve skupině se jde sednout někam, kde je klid, kecá se, blbne se.“ 

Výzkumnice: „Tak jo. Tak dík. Tys uţ to docela načala, ale o čem podle tebe emo je? Kdyţ 

bys to měla nějak popsat a shrnout.“ 
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Kristýna: „Nebát se myslet podle sebe. Ţít tak, jakej člověk je, a nepřetvařovat se, aby 

zapadnul do společnosti, se kterou stejně nesouhlasí a nemá jí rád. Kdyţ veselost, tak se smát 

na celý kolo, a kdyţ se trápit, tak to nedrţet v sobě.“ 

Výzkumnice: „A jaký teda vyznáváte hodnoty? Tohle vlastně vyzdvihává určitou originalitu, 

upřímnost…“ 

Kristýna: „Ţádná přetvářka, dělat si, co chceme, říkat, co na srdci, to na jazyku, a zůstat sám 

sebou, i kdyţ to znamená nesouhlas okolí.  A ještě něco. Píše se taky, ţe součást tohohle stylu 

jsou výrazný oční linky, stíny, ale já makeup nepouţívám vůbec. Mám platinovej pruh na 

vlasech a střiţený to na patku. Jde o to nepřetvařovat se, bejt za kaţdou cenu sama sebou, 

nebát se smát nebo bejt smutná, kdyţ se tak cítíš. Prostě si na nic nehrát a chovat se tak, jakej 

člověk je.“ 

Výzkumnice: „OK. Ještě něco mě napadlo. Jak se pozná emo kapela?“ 

Kristýna: „Výdycky jde o myšlenku v textu. Nemusí tak vypadat nebo to o sobě říkat. Ti 

Cinema Bizarre, co jsem ti říkala, emo nejsou, ale texty maj krásný a pravdivý. Koukni se na 

karaoke texty Cinema Bizarre Silent Place. To má myšlenku pochopitelnou snad nejsnáz.“ 

Dodatečné otázky: 

Výzkumnice: „Myslíš si, ţe se z pozéra můţeněkdy stát opravdový emař?“ 

Kristýna: „To si nemyslím. Ti lidi si na to jen hrajou, neţijou tim“ 

Výzkumnice: „Je něco pravdy na tom, ţe emaři nemají rádi hoppery?“ 

Kristýna: „To jsem ti říkala, ţe je to individuální. Já mám kámoše hoppery, ale ostatní je 

nemusí. Zároveň se do sebe naváţí atd...“ 

Výzkumnice: „Dobře a scene? Co je to scene?“ 

Kristýna: „Tak tam 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“ 

Výzkumnice: „A poslední věc - vnímáš nějaký rozdíl mezi přátelstvím na internetu a 

v reálu?“ 

Kristýna: „Jasně. Člověku na netu můţeš říct cokoli a neuvidí, jestli lţeš nebo ne, a v reálnu je 

víc zrady neţ mezi neznámejma lidma na netu.“ 

 

5) Lenka (žena, 15 let, základní škola, Břeclav) 

 

Výzkumnice: „Tak jo. Tak já se tě zeptám, jak dlouho uţ jsi emo.“ 
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Lenka: „Huh. Uţ dva roky.“ 

Výzkumnice: „Dva roky je slušná doba. Můţu se zeptat, jak ses k tomu dostala?“ 

Lenka: „No, začala jsem poslouchat Green Day a znáš to, kdyţ se chceš nějak podobat svým 

idolům? Začala jsem se oblíkat jako Billie Joe. Nosila jsem spíš jenom černé věci, tupírovala 

si vlasy. Pak na mě ostatní pokřikovali, ţe jsem emo. Já sama jsem v té době měla emaře za 

nějaké psychopaty s pořezaným zápěstím. Pak jsem se na netu začala zajímat o hard core, 

screamo, našla jsem kapely jako Asking Alexandria, Bring Me The Horizon nebo Black Veil 

Brides, pak uţ to šlo nějak samo. Dostala jsem se k emo stylu díky hudbě.“ 

Výzkumnice: „Aha. Takţe v tom hrál nějakou roli i internet, co?“ 

Lenka: „Jasně. A taky jeden emař z druhé vesnice.“ 

Výzkumnice: „Ten ti o tom dával nějaké informace nebo jakou hrál roli?“ 

Lenka: „No, dalo by se tomu tak říct. Kdyţ jsem všude slyšela, ţe jsem emo, psychouš a 

takové - coţ jsem odmítala, pak jsem šla na autobus, ţe pojedu domů, tak jsem ho vţdycky 

potkala na náměstí. Chvilku jsem po něm pokukovala, pak jsem zjistila, ţe se mi takový typ 

kluků líbí a zjistila jsem, ţe poslouchá Black Veil Brides. Nějak jsem si toho nevšímala, aţ 

pak jsem jednou na BVB narazila na Youtube. Líbili se mi, takţe jsem je začala poslouchat a 

postupně přibývaly další emo kapely.“ 

Výzkumnice: „Dík. Co reakce na to, ţe jsi emo? Setkala ses s nějakými?“ 

Lenka: „No, reakce…Ze začátku to bylo docela drsné, ale pak uţ si zvykli. Ze začátku to bylo 

pokřikování na chodbě ve škole. Ještě musím dodat, ţe mi to dělal těţší jeden kluk ze školy - 

strašný pozér, který všem ukazoval své pořezané ruce a říkal: „Já jsem emo! Podívej se na 

moje ruce!“ Kámošky/kámoši to brali prostě tak, ţe to tak je, a nic proti tomu neměli. 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. Máma mě ze 

začátku nechápala. Byly doby, kdy mi nadávala do kurev a děvek kvůli natupírovaným 

vlasům. Ale jak říkám - zvykla si.“ 

Výzkumnice: „To je docela hrozný. A co učitelé třeba?“ 

Lenka: „Hrozný to 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. Učitelé..uh..vlastně to bylo všem snad jedno, jedině češtinářka a dějepisářka 

se na mě dívaly (někdy i teď mě divně pozorují), ale učitelé mi to nestěţovali, jsou docela 

fajn.“ 

Výzkumnice: „OK. Hezky vyprávíš. Se to dobře poslouchá. Jen teda koukám, ţe to opravdu 

nemáte lehký. Můţu se zeptat, kdes potkala toho emaře, co ti pomáhal přes net?“ 
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Lenka: „Vlastně to dopadlo docela blbě. Kdyţ jsem s emo stylem začínala, tak se to všechno 

změnilo - zdá se mi, ţe jsem snad začala být i citlivější a všechno jsem si víc brala. Všichni se 

do mě najednou naváţeli. Kdyţ jsem začala poslouchat BVB, tak jsem se přidala do jednoho 

fanclubu a tam jsem ho tak nějak poznala. V září 2010 jsem chodila do školy, kde si na mě 

neustále někdo ukazoval prstem a nadával mi, přišla jsem domů, kde byly strašné hádky. 

Nějak jsem to nezvládala a prostě, jo…chtěla jsem se zabít. Přes tu půlku republiky mi i tak 

pomohl a nějak mi to rozmluvil. Pak jsem mu zase pomohla já. Dopadlo to tak, ţe kdyţ jsme 

se měli sejít, tak nemohl, protoţe byl nemocný. Pak jsem zjistila, ţe já jsem ho brala jako 

kámoše, zatímco on mě bral trochu jinak. Přestali jsme spolu komunikovat a asi uţ se nikdy 

neuvidíme. Ale pomohl mi, a za to jsem mu fakt hodně vděčná.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Je fakt dobře, ţe ti to rozmluvil. Okolí dokáţe člověka hodně zahnat do 

kouta, ale je dobře, ţe ses z toho dostala.“ 

Lenka: „Nejhorší je to, ţe nás tak berou lidi…jako psychopaty a sebevrahy, ale ve skutečnosti 

nás dohání k tomu, aby jsme se psychicky zhroutili.“ 

Výzkumnice: „Já to chápu. Hlavně se fakt drţ, protoţe názor jinejch lidí není aţ tak 

směrodatnej. Ještě bych se tě ráda zeptala, jak ses dostala na Emosvět.“ 

Lenka: „No, víc emařů se zná přes net, neţ v reálu. Hledala jsem pomoc na netu, nějaké 

kámoše. Našla jsem Emosvět, který tehdy ještě ţil a nebylo tam takové mrtvo. Který tam 

neměl tolik pozérů jako dneska. Dost mě mrzí, ţe takové weby a vlastně i celý emo styl 

zanikl, a teď vládnou pozéři. Před pár lety byl emo styl o hudbě. Teď se dostal do rukou 

malých dětí, co si z něho udělaly emo styl podle svého. Škoda.“ 

Výzkumnice: „To je moc zajímavý. A kdo je podle tebe vlastně pozér?“ 

Lenka: „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.“ 

Výzkumnice: „OK. Díky. Ještě jsem se zapomněla zeptat, kdyţ jsme řešily ty reakce na to, ţe 

jsi emo - setkala ses s něčím takovým i na internetu?“ 

Lenka: „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. Jasně, ţe jsem se s tím setkala. 

Kdyţ chceš vyjádřit svůj názor, tak se ti dostane nadávek, jako např. „Ty vole emo. Běţ se 

někam pořezat, jo?". Fakt to není příjemné, ale jelikoţ jsem hádavý typ, tak skoro kaţdou 

hádku vyhraju. Vţdycky jsem je nějak setřela, ale fakt to není příjemné.“ 

Výzkumnice: „To je dobrý. Jen se nedej! Ale chápu, ţe naráţet na kaţdym kroku na to, ţe ti 

někdo bezdůvodně hází klacky pod nohy, musí bejt hodně nepříjemný. Jinak – abych se 

vrátila k Emosvětu – jak často tam tak chodíš a co tam tak děláš?“ 
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Lenka: „No, chodím tam tak třikrát za den. Kdysi jsem tam hledala rady - vlasy, hudba, 

oblečení. Teď tam hlavně chodím, abych se podívala, jestli někdo pořádá nějaký emo sraz. 

Hledám lidi ve svém okolí a nebo se snaţím zase já radit lidem s vlasy, oblečením.“ 

Výzkumnice: „Aha. Takţe pokud hledáš rady, tak jsou hlavně kolem stylu a vzhledu? Řídíš se 

tím, co tam najdeš?“ 

Lenka: „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.“ 

Výzkumnice: „No ty účesy, to je váţně kumšt. Já viděla pár videjí a přijde mi, ţe to třeba ani 

z některejch vlasů nemůţe jít. A našlas teda sem tam nějakou radu, kterou jsi vyuţila?“ 

Lenka: „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.“ 

Výzkumnice: „Supr. A jaká sekce fóra tě baví nebo zajímá nejvíc? Zatím to zní na tu kolem 

vzhledu.“ 

Lenka: „Uh. Já mám ráda taková ty fóra, kde si lidi navzájem radí a řeší svoje problémy. Taky 

fóra, kde informují o emo hudbě- nové kapely, koncerty, prostě takové to info. Kdyţ jsem 

byla nováček, tak jsem chodila na fóra, kde mi radili, jak na to.“ 

Výzkumnice: „Jo. Dobře. A kdyţ bys teda měla nějakej problém - třeba vztahy, rodina, škola 

– cokoliv, - šla bys to řešit na Emosvět? Nebo teoreticky jinam na net?“ 

Lenka: „No, nedávno jsem začala chodit na emochat.cz, takţe asi tam. Jsou tam dost 

pohodoví lidi.“ 

Výzkumnice: „Aha. A kdyţ uţ jsme u toho, kam ještě chodíš - na jaký weby o emo?“ 

Lenka: „Jůj - emosvet.cz, emoscene.g6.cz, scene-core.blog.cz - to jsou weby, které asi 

nejčastěji navštěvuju. Jinak hódně emo českých stránek je na Facebooku, takţe po nich taky 

lozím.“ 

Výzkumnice: „Dík. Ještě jsem si všimla, ţe na Emosvětě je sekce zábava - takový ty různý 

příběhy, hry a obrázky- chodíš tam a co si o tom myslíš?“ 

Lenka: „No, takové ty příběhy jsem si četla asi tak před rokem, před půl rokem. Všechny jsem 

je přečetla, takţe uţ nemám co číst. Přijde mi to..,no něco, jako pastva pro lidi, co emo 

nesnáší, protoţe ty příběhy skončí sebevraţdou - teda aspoň u většiny to tak je - hry nějak 

ignoruju a ty obrázky mi pomohly, kdyţ jsem potřebovala nějaké nové hadry, tak jsem 

chodila po obchodech a hledala něco podobného nebo jsem si to nějak ušila.“ 

Výzkumnice: A proč myslíš, ţe ty obrázky jsou zrovna zaměřený na takovýhle negativní 

témata? Nebo i ty příběhy? Je to podle tebe rys emo stylu?“ 
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Lenka: „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. Ani nevím, jak to mám vysvětlit.“ 

Výzkumnice: „Já myslím, ţes to vysvětlila dobře. Mě zajímá, jestli tobě osobně se tohle líbí?“ 

Lenka: „Jak uţ mi říkal kámoš, cituju: „Někdy se stydím za to, ţe jsem emo, fakt." Kdyţ 

vidím ty děti (10-12 let), jak si jdou s návlekama na ruce, s trikem, které má nápis „EMO," 

tváří se smutně a všude na potkání vykládají: „Jsem Ímo." Jo, je mi špatně. V tu dobu bych se 

nejradši propadla. Nevím, jestli jsi slyšela o klukovi, co měl přezdívku xyz a o Janě (pozn. 

Přezdívky změněny)? Ti k tomu taky měli, nebo aspoň Jana ještě má, takový názor.“ 

Výzkumnice: „Neslyšela. Zajímavý. Takţe ty obrázky a negativní témata příběhů bereš jako 

důsledek chování okolí k vám?“ 

Lenka: „Ta pravda, ţe emo styl je o hudbě se nějak zadupala. Yes!“ 

Výzkumnice: „Tak děkuju, to je cennej názor. A ty bys teda takový obrázky nebo nápisy jak 

zmiňuješ nenosila třeba na triku?“ 

Lenka: „Hmm, jaké obrázky máš na mysli?“ 

Výzkumnice: „No třeba takový ty houbičky. Ti panáčci se srdíčkama. Je to obvykle docela 

depresivní a někdy i o sebevraţdě.“ 

Lenka: „No, před rokem jsem si řekla, ţe nebudu vystrkovat rohy a stáhnu se, abych nebyla 

nápadná, a aby si mě lidi nedobírali – vlastně - trika s takovýma motivama bych asi nenosila, 

já mám radši trika s kapelama.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Takţe ty obrázky tě koukám nijak moc nezaujaly, spíš příběhy.“ 

Lenka: „Yes.“ 

Výzkumnice: „Ještě otázka k zábavě. Je nějaká věc, co podle tebe zapadá do emo zábavy? 

Kromě teda hudby.“ 

Lenka: „Hm. Počkej, popřemýšlím.“ 

Výzkumnice: „Jasný.“ 

Lenka: „Uh, tetování, piercingy, BMX.“ 

Výzkumnice: „BMX?“ 

Lenka: „No, to je…znáš takové ty šílence na tom malém kole?“ 

Výzkumnice: „Jo aha, kolo. Asi uţ tuším. To jsem nevěděla, ţe s váma nějak souvisí.“ 
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Lenka: „Hodně emařů teď vytváří nějaké svoje značky - malují na trika například -  a 

prodávají to. Prostě nějak umělecky zaloţení lidi. Nebo jezdí na skejtu.“ 

Výzkumnice: „Značky?“ 

Lenka: „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.“ 

Výzkumnice: „To je dobrý. Takţe prostě kreativní lidi. A ty sama jsi nějak takhle kreativní?“ 

Lenka: „No, sama se teď snaţím dát dohromady vlastní značku oblečení. Šetřím prachy jak na 

trika, barvy a taky na skateboard - v létě se chci začít učit. Takţe tak.“ 

Výzkumnice: „Teda. Tak to je váţně obdivuhodný. S tebou se dobře mluví, tak koukám, ţe 

jsme se tématem dostaly úplně jinam.“ 

Lenka: „Já jsem strašně ukecaná.“  

Výzkumnice: „Ne, to je dobře. To ti chválím.“ 

Lenka: „Jinak - jsem si o emařích nikdy nemyslela, ţe jsou tak dobří. Co jsem v emo stylu, 

tak si umím sama ostříhat a nabarvit vlasy, víc rozumím módě…“ 

Výzkumnice: „Já jsem taky mile překvapená. Se vrátím teda zas k Emosvětu. Můţu se zeptat, 

jestli si myslíš, ţe na tý stránce jsou některý lidi víc důleţitý neţ jiný?“ 

Lenka: „Uh…hmm…no, před 2 rokama, kdyţ jsem na Emosvět přišla, tak tam byli lidi, které 

jsem fakt moc nemusela. V Česku jsou známější emaři, kteří v té hlavě mají snad jenom 

prázdnou pistácii. Berou je jenom díky vzhledu, coţ mi spravedlivé nepřijde. Na Emosvětu mi 

ani nepřijde, ţe jsou tam někteří lidi víc důleţití a jiní ne, na jiných webech je to horší.“ 

Výzkumnice: „A tam je to jak?“ 

Lenka: „Jiné weby zakládají pozéři, takţe váţně hrozný. Na dalších webech pořád jenom 

mluví o těch samých emařích a scene holkách. Navíc o těch, kteří jsou namyšlení, aţ to bolí. 

Ještě k tomu o sobě píšou, jak jsou milí a dělají se na netu chytrými. Ve skutečnosti nad jejich 

blbostí pláčeš. Dneska jsou někteří emaři tak namyšlení, ţe se dva emaři potkají na ulici a ani 

se na sebe nepodívají. Chápeš?“ 

Výzkumnice: „Jasně.“ 

Lenka: „Prostě – pozéři jsou všude.“ 

Výzkumnice: „A s tím scene - jakej je mezi emem a scene vztah?“ 

Lenka: „Vztah a nebo rozdíl?“ 

Výzkumnice: „Můţeš obojí. Ono to asi bude souviset.“ 
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Lenka: „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. Emaři a hopeři to je 

prostě něco jiného.“ 

Výzkumnice: „A rozdíl?“ 

Lenka: „Uh, rozdíl…emo je o hudbě a scene je jenom o tom, jak člověk vypadá. Lidi, co jsou 

scene, si můţou poslouchat klidně i rap.“ 

Výzkumnice: „Já vím, ale vzhledově mi ty holky přijdou dost podobný. Proto se ptám.“ 

Lenka: „No, někdy se fakt dost blbě pozná, jestli jde o emo nebo scene - na první pohled fakt 

dost blbě. Před pár rokama v tom problém nebyl, teď uţ jo, protoţe někteří lidi berou emo styl 

jako styl o imagi a poslouchají úplně něco jiného, neţ co emaři poslouchají.“ 

Výzkumnice: „Aha. A to pak je vlastně teda taky scene - jestli to chápu dobře - kdyţ vypadá 

jak emo a poslouchá si, co chce.“ 

Lenka: „Yes.“ 

Výzkumnice: „Tak děkuju.“ 

Lenka: „Ale někteří lidi ti budou tvrdit klidně celý svůj ţivot, ţe jsou emo, ale emo hudbu 

vůbec neposlouchají. Prostě pozéři.“ 

Výzkumnice: „OK. Takţe musíš teda poslouchat hudbu, co je emo? Já se na tohle kdysi ptala 

a bylo mi řečeno, ţe jde hlavně o to, o čem ta hudba je.“ 

Lenka: „Emo styl vznikl z hudby. V emo hudbě jsou pocity, je tam screamo - je to drsnější 

neţ rock. Kdyţ si vezmeš Alesanu nebo Bring Me The Horizon nebo Falling In Reverse.Celé 

nové album FIR je vlastně o pocitech, celé album bylo napsané ve vězení.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Takţe ty máš dojem, ţe hudba a její obsah je nejdůleţitější součást toho 

stylu, jestli to dobře chápu. Hele, zase jsme odbočily.“ 

Lenka: „Zase.“ 

Výzkumnice: „Ale dobrý. Jenom doufám, ţe ti to nevadí, protoţe mám ještě pár otázek.“ 

Lenka: „Ne, nevadí. Mě to baví.“ 

Výzkumnice: „Mě taky. Tak zpátky k tématu. Všimla jsem si, ţe na Emosvětě i jinde se konaj 

srazy. Bylas na nějakym nebo šla bys?“ 

Lenka: „No, vţdycky, kdyţ jsem měla na nějaký jít - hodně velký zájem o srazy jsem měla 

před rokem o prázdninách. V Ostravě se totiţ emo srazy pořádaly furt a navíc v Ostravě mám 

rodinu, takţe tam jezdím často. Takţe emo sraz v Ostravě pro mě nebyl problém -  ale 

vţdycky mi to nějak nevyšlo nebo jsem se bála, ţe nejsem dost komunikativní, ţe tam nechci 

jít sama. Pak jsem na emo srazy kašlala a teď jsem o ně začala mít větší zájem, protoţe se 

začaly dělat emo srazy v Brně, takţe se tam chystám.“ 
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Výzkumnice: „Aha. A na ţádnym jsi teda zatím nebyla? Mě zajímalo, jak to tam probíhá.“ 

Lenka: „Nebyla. No, většinou se teda chodí do čajky. V Praze se chodívalo na Petřín. Je to 

takový seznamovák.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Já jsem z Prahy a vím, ţe bývaly srazy u koně na Václaváku.“ 

Lenka: „No, v Praze se poslední dobou, tuším, taky srazy nedělají.“ 

Výzkumnice: „OK. Tak ještě otázka kolem přátelství. Zajímalo by mě, jestli je pro tebe 

přátelství s jiným emařem důleţitý a pokud ano, proč? 

Lenka: „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,“ 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.“ 

Výzkumnice: „To je pěkný. A co vztah? Jako romantickej vztah - preferovala bys spíš s jiným 

emařem nebo ti na tom nesejde?“ 

Lenka: „Upřímně? 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 

podobonou hudbu jako já, má stejné názory jako já.“ 

Výzkumnice: „Takţe spíš jo, co?“ 

Lenka: „Yes.“ 

Výzkumnice: „A máš vlastně víc kámošů z netu nebo z reálu? Těch, co jsou emo.“ 

Lenka: „Emo kámošů? 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. Jako předsevzetí jsem si 

dala, ţe kaţdého emaře, kterého potkám, prostě pozdravím, ţe uţ mě to štve. Pak si totiţ celý 

den vyčítám, ţe jsem na ním/za ní nešla a neřekla blbé ahoj.“ 

Výzkumnice: „To je fajn předsevzetí. Se vsaď, ţe on nebo ona taky čeká, ţe ty uděláš první 

krok, a nic.“  

Lenka: „Taky jsem si to říkala.“  

Výzkumnice: „Jinak - všimla jsem si, ţe pár lidí na Emosvětě píše trochu jinak - ţe 

kombinujou malý a velký písmenka a jednoduchý v nahrazujou dvojitým. Co si o tom 

myslíš?“ 
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Lenka: „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.“ 

Výzkumnice: „Super. A ještě jedna taková obecná otázka na závěr  - co je podle tebe teda 

emo? O čem to je a co tebe osobně na tom nejvíc zaujalo a přimělo se stát jedním z nich?“ 

Lenka: „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. Mimochodem - teď si přijdu hezčí, neţ před dvěma rokama. Nedokázala bych si sebe 

samotnou představit bez tmavých kalhot a černého hára. Fakt, ţe ne.“ 

Výzkumnice: „Prostě ti to asi sedlo do tvýho vkusu. To je fajn. A o čem ten styl vlastně je? 

Tys říkala, ţe o hudbě – ještě o něčem?“ 

Lenka: „No, o hudbě. Taky by se dalo říct o ţivotním stylu. Taky jsme se dostaly k tomu, ţe 

emaři jsou dost kreativní. Normální emaři - ne pozéři - mají vţdycky dobrý názor na svět, 

jsou rozumnější, aspoň mně to tak přijde.“ 

Výzkumnice: „OK. A ty emoce hrajou velkou roli?“ 

Lenka: „Před dvěma rokama jsem se tomu smála, ţe emo je o emocích. Ale jo, dá se říct, ţe 

hrajou, teď totiţ vyjadřuju svoje pocity víc, neţ kdy dřív.“ 

Výzkumnice: „Jenom díky tomu, ţe jsi se našla v tomhle stylu?“ 

Lenka: „Yes.“ 

Výzkumnice: „Tak dík. Ještě mě napadlo něco. Jak si vlastně vy sami říkáte? Já uţ viděla 

emo, emík, emák, emař, emoušek a u holek snad zatím nic.“ 

Lenka: „Víš, já nesnáším oslovení jako emík, emák, emoušek. Nevím proč, nelíbí se mi to. 

No, setkala jsem se uţ s oslovením „emařky“, takţe asi tak. Jinak si říkáme jménama nebo 

přezdívkama - aspoň teda já sama jsem nikdy s nikým nepouţila oslovení „emař, emařka“.“ 

Pozn.: Následuje otázka ohledně původu přezdívky. Vzhledem k tomu, ţe rozhovor je 

anonymní, pouze uvedu neutrální části rozhovoru. 

Lenka: „Vlastně hodně emařů má jméno po svých idolech z hudebních skupin. Hodně 

oblíbený je Andy Six, třeba.“ 

Výzkumnice: „Ještě poslední věc - tys říkala, ţe emo uţ není, co bylo - máš pocit, ţe je o tu 

subkulturu menší zájem nebo ţe se nějak vyvinula?“ 

Lenka: „No, je velký zájem - fakt hodně velký, ale špatný, fakt špatný. 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.“ 
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Dodatečné otázky:  

Výzkumnice: „Myslíš si, ţe se z pozéra můţe stát opravdovej emař?“ 

Lenka: „Myslím, ţe určitě, kdyţ si uvědomí, ţe je emo styl o hudbě a začne se spíš zajímat o 

hudbu, neţ o to, aby vypadal jako emo.“ 

Výzkumnice: „A co je vlastně pravdy na tom, ţe emaři nemají moc rádi hoppery?“ 

Lenka: „No, myslím, ţe hoppery nemá rádo hodně lidí, ne? Ale je zase pravda, ţe hoppeři se 

do emařů hodně naváţejí. Mně dělal peklo na škole jeden hopper, co na mě dokonce i jednou 

flusnul. Přitom jsem si ho vůbec nevšímala a ignorovala ho.“ 

Výzkumnice: „Jaký je rozdíl/podobnost mezi scene a emo?“ 

Lenka: „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.“ 

Výzkumnice: „Vnímáš ty sama nějaký rozdíl mezi přátelstvím v reálu a na netu?“ 

Lenka: „No, na internetu mi přijde, ţe jsou lidi víc otevřenější a svěří se ti skoro se vším. V 

reálu se ti taky samozřejmě svěří, ale některé věci ti prostě neřeknou.“ 

 

6) Lucie (žena, 13 let, základní škola, Ostrava) 

 

Výzkumnice: „Tak ještě jednou dík, ţes přišla. Můţu se zeptat, jak dlouho uţ jsi emo?“ 

Lucie: „Asi pět měsíců.“ 

Výzkumnice: „Aha. A jak jsi se k tomu dostala?“ 

Lucie: „No, začala jsem si psát s jedním klukem, který je emo, a tak jsem se ho ptala, jaké to 

je a tak, a připadalo mi to jako dobrý styl a chtěla jsem velkou změnu. Nechtěla jsem být 

holka, o které nikdo neví, a pořád se jen přitrouble smát. Chtěla jsem zkusit něco jiného, 

úplny opak mě, tak jsem to zkusila a moc se mi to líbi.“ 

Výzkumnice: „A co tě na tom zaujalo nejvíc nebo jako první?“ 

Lucie: „Jako první mě zaujala ta černá barva a to temno.“ 

Výzkumnice: „Hmm, ten styl je vizuálně moc hezký. Souhlasím. Hrál v tom procesu, kdyţ 

ses rozhodla přidat k emu nějakou roli internet?“ 

Lucie: „Nechápu.“ 

Výzkumnice: „No, jestli internet hrál nějakou roli v tom, kdyţ ses s emem seznámila nebo 

jestlis třeba o emu něco hledala, kdyţ ses jím chtěla stát.“ 
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Lucie: „Jo, to jo. Chtěla jsem zjistit, co to obnaši, abych byla, jak se říká, správnou emařkou.“ 

Výzkumnice: „A cos tak hlavně na internetu hledala?“ 

Lucie: „Jak se správně oblíkat, malovat a jak si správně tupírovat nebo ţehlit vlasy. A pak 

jsem narazila na pravidla…“ 

Výzkumnice: „Ty jsem uţ taky viděla. Co si o nich myslíš?“ 

Lucie: „O čem? O těch pravidlech?“ 

Výzkumnice: „Jo. O pravidlech.“ 

Lucie: „Hm, myslím si, ţe ţádný styl by neměl mít pravidla. K čemu to je, kdyţ skoro nikdo 

je neplní?“ 

Výzkumnice: „Tak otázka je, jestli by je lidi ale měli plnit.“ 

Lucie: „Hm, některá pravidla jsou stupidní a nechápu, proč by je měli plnit. Lidi by se neměli 

řídit pravidly - můj názor.“ 

Výzkumnice: „Dík.  Já se ještě zeptám - jak jsi mluvila o tom, ţe sis psala s tím klukem, který 

tě navedl k emu - toho jsi taky potkala na internetu?“ 

Lucie: „Jo, na internetu.“ 

Výzkumnice: „Můţu se zeptat kde? Na jaké stránce?“ 

Lucie: „Na Facebooku.“ 

Výzkumnice: „Supr. A co reakce na to, ţe jsi emo? Jsou nějaké? Myslím reakce okolí.“ 

Lucie: „Moje mamka s tím nesouhlasí. Skoro kaţdé kámošky nebo rodina – hlavně dospělí –

mi to rozmlouvali.“ 

Výzkumnice: „A co jim na tom vadí?“ 

Lucie: „Hm, no, kaţdý si myslí, ţe kdyţ se řekne emo, představí si řezání, ale vůbec to není 

pravda. Emo se nemusí řezat. Je to o psychice lidí. Sice v pravidlech je, ţe správný emař by se 

měl jednou za ţivot pokusit o sebevraţdu, ale to je všem fuk.“ 

 Výzkumnice: „Jasný. Děkuju. A co třeba škola? Nevadilo to učitelům?“ 

Lucie: „Učitelé si toho ani moc nevšímají.“ 

Výzkumnice: „OK. A co pozitivní reakce na to, ţe jsi emo? Byly nějaké? Zatím to zní, ţe ses 

setkala spíš s negativními.“ 

Lucie: „Pozitivní asi ne.“ 

Výzkumnice: „Jasně. Já se teď zaměřím na Emosvět jako takový. Můţu se zeptat, co tě tam 

přivedlo?“ 
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Lucie: „Jako myslíš Emosvět tu internetovou stránku nebo jináč?“ 

Výzkumnice: „Ano, ten web.“ 

Lucie: „Hm, chtěla jsem poznat více emařů, jenţe jak si všímám, nejsou tam jen emaři, ale i 

ti,  které to zajimá nebo naopak, kteři emo nesnaší.“ 

Výzkumnice: „To máš pravdu. Kdyţ uţ jsi u toho, kdo tam chodí, nevšimla sis třeba, ţe by 

tam někdo byl důleţitější neţ někdo jiný?“ 

Lucie: „Ne. Ale já jsem tam začala chodit aţ zase teďkom, protoţe předtím jsem udělala, dalo 

by se říct blbost, a moje mamce to vadilo, ţe tam mám účet.“ 

Výzkumnice: „Já bych se zeptala, jakou blbost, ale asi to je moc otázka na tělo, tak odpovídej 

jenom, jestli chceš.“ 

Lucie: „Hm, ne v poho. Jen jsem se pořezala. Není to kvůli tomu, abych byla správnou 

emařkou, ale měla jsem pro to důvod, i kdyţ teď vím, ţe je to úplně debilní důvod, ale o tom 

nechci mluvit.“ 

Výzkumnice: „Aha. To mě mrzí, ale děkuju za odpověď. Chodíš i na jiné stránky, co se týkají 

emo?“ 

Lucie: „Ne. Nechodím.“ 

Výzkumnice: „OK, tak ještě k tomu Emosvětu - jak často tam tak přijdeš a co tam tak děláš? 

Stačí obecně, co tě tam tak zajímá.“ 

Lucie: „No, začala jsem tam chodit zase před týdnem a dívam se tam skoro kaţdý den. 

Nejvíce mě zajímají ti lidé tam a některé komentáře.“ 

Výzkumnice: „A co třeba fórum? Jsou některá témata, co tě tam zajímají víc neţ jiná?“ 

Lucie: „Hm, nejsou.“ 

Výzkumnice: „Aha. Takţe tak nějak všeobecně od všeho něco nebo nic?“ 

Lucie: „Jo, spíš všeobecně.“ 

Výzkumnice: „A hledala bys tam třeba nějakou radu?“ 

Lucie: „No, určitě, rady kolem ema jsou uţitečné.“ 

Výzkumnice: „A řídila ses tam nějakými radami? Kdyţtak jakými?“ 

Lucie: „Jasně. Třeba kolem vzhledu. Jak uţ jsem říkala.“ 

Výzkumnice: „OK. A co třeba kdybys měla nějakej problém? Šla bys ho řešit takhle na 

Emosvět mezi jiné emaře nebo vůbec?“ 
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Lucie: „No, jo, ráda řeším problémy s někým, kdo mi bude rozumět a myslím si, ţe oni by mi 

rozuměli, měli stejný názor a tak.“ 

Výzkumnice:  „Dík. Ještě kdyţ jsem procházela ten web, tak jsem si všimla, ţe tam je sekce 

zábava – jsou tam příběhy, obrázky - bylas tam? A pokud ano, co si o tom myslíš?“  

Lucie: „Ne, nebyla jsem tam, ale občas se podívam na emo obrázky a sama si jen tak kreslím 

nebo vymýšlím nějaký příběh.“ 

Výzkumnice: „To jsi šikovná. Já si všimla, ţe ty obrázky i příběhy jsou dost temné a často se 

točí právě kolem sebevraţd nebo sebeubliţování - líbí se ti to nebo jak se díváš na tohle?“ 

Lucie: „No, mně se to líbí. Hlavně, kdyţ mám špatnou náladu, coţ je často.“ 

Výzkumnice: „ A proč zrovna tehdy? Vím, ţe mám záludné dotazy.“  

Lucie: „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.“ 

Výzkumnice: „Bezva. Chápu. Dík za odpověď. Chtěla bych se tě zeptat, jestli podle tebe do 

emo zábavy patří ještě něco jiného, neţ takovéhle příběhy a básničky nebo obrázky?“ 

Lucie: „Myslím si, ţe kaţdý emo by se měl někdy odvázat a někam si vyrazit a trochu se 

pobavit.“ 

Výzkumnice: „OK. Ještě se vrátím k tomu, cos říkala na začátku - zmínila jsi, ţe na Emosvětě 

hledáš kamarády - je po tebe přátelství s jiným emařem důleţité? A pokud ano, proč?“ 

Lucie: „No, důleţité ani moc ne. Ale 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. Jenţe kdyţ něco píšu nebo maluju, tak si na 

tom vyleju zlost a pak jsem trochu klidnějši.“ 

Výzkumnice: „Jo, to je dobrej ventil pocitů a emocí. A ty nemáš emo kamarády tam u vás ve 

skutečnosti?“ 

Lucie: „Nemám.“ 

Výzkumnice: „Aha, tak to chápu, ţe hledáš lidi po internetu. Šla bys na nějakej emo sraz 

takhle z netu?“ 

Lucie: „Jo. Šla. Ale mamka by mě nepustila.“ 

Výzkumnice: Aha. Takţe předpokládám, ţes ještě na ţádný nešla, co? Já se chtěla zeptat, jak 

to tam probíhá.“ 

Lucie: „Nešla jsem, ale moc bych chtěla.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Třeba to jednou vyjde. Ještě mám asi tři dotazy a na tenhle jeden trochu 

váhám, jestli se vzhledem k tvýmu věku ptát. Kdyţtak zase řekni, ţe ti to vadí. Jak jsem se 
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ptala, jestli pro tebe je důleţité přátelství s jiným emařem, tak co vztah s někým, kdo je emo? 

Myslím romantický vztah. Preferovala bys ho nebo ti to je jedno?“ 

Lucie: „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.“ 

Výzkumnice: „Dík. Jak jsem procházela ten web, tak jsem narazila na takový ten jiný styl 

psaní. Někteří tam píšou tak, ţe kombinují velká a malá písmenka a třeba jednoduché v 

nahrazují dvojitým. Co si o tom myslíš? Je to emo?“ 

Lucie: „Myslím si o tom, ţe je to docela uvalené, ale dobrý, někdy taky tak píšu. Hmm, 

emo…emo by mohlo být všechno, na co si vzpomenem.“ 

Výzkumnice: „Uvalené? Jako uhozené?“ 

Lucie: „Jo. Uhozené.“ 

Výzkumnice: „Dík. Jinak, já se právě chtěla zeptat, co podle tebe je emo? O čem to je. Tys uţ 

to trochu načala, tak jestli k tomu chceš něco dodat…“ 

Lucie: „Emo jsou smíšené pocity smutku, ale taky někdy i radosti. Mnoho lidí si myslí, ţe 

emaři musí nosit černou barvu. To vůbec není pravda, barvy se mají míchat s černou. Taky 

tam patří trochu odlišné, ale hlavní je ta černá. Mnohokrát se mě kámošky ptaly, kdyţ jsem 

nebyla v celá v černé, jestli uţ nejsem emo, ale nemusím pořád chodit v černé, musí se to 

míchat. Jasně, emo je hlavně zaměřené na smutek a temno, ale emo pochazí z hudby. To je 

můj názor.“ 

Výzkumnice: „Takţe hudba je důleţitá?“ 

Lucie: „No, jak pro koho. Já hudbu miluju. Emo hudba je úţasná a nejlepší jsou některá ty 

videa tam, hlavně vyjadřují pocity.“ 

Výzkumnice: „OK. Ještě jsem se tě zapomněla zeptat, jak jsme se bavily o tom, jaké jsou 

reakce okolí na to, ţe jsi emo - co na internetu? Setkala ses s nějakými? 

Lucie: „Jako myslíš reakce lidí na internetu? Ne, nesetkala.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Tak ještě mě napadla poslední věc. Kdo je podle tebe pozér?“ 

Lucie: „Hm, ten kdo se řeţe.“ 

Výzkumnice: „Jenom to?“ 

Lucie: „No, můj názor. Ano.“ 

Výzkumnice: „Tak jo. Tak ti moc děkuju.“ 

 

 



 

103 

7) Lukáš (muž, 19 let, střední odborné učiliště, Špindlerův Mlýn) 

 

Lukáš: „Tak co chceš o nás emácích vědět?“ 

Výzkumnice: „No nejlíp úplně všechno.  Ale neboj. Nebude to na dlouho. Pro začátek mi 

řekni, jak dlouho uţ jsi emo?“  

Lukáš: „Od svých deseti let.“ 

Výzkumnice:  „Takţe uţ 9 let? To uţ je docela dlouho. Můţu se tě zeptat, jak jsi se k tomu 

dostal?“ 

Lukáš: „Smrt v rodině.“ 

Výzkumnice: „Aha. To mě mrzí. A to tě nějak navedlo na emo? Jak?“ 

Lukáš: „Tak navedla mě k tomu smrt v rodině a to, ţe jsem si mezi nima našel dobrý 

kámoše.“ 

Výzkumnice: „Aha. Přes kamarády. A ty kamarády jsi znal z reálu nebo jsi je našel na 

internetu?“ 

Lukáš: „Z reálu a z netu. Vydrţíš chvilku?“ 

Výzkumnice: „Jasně.“ 

Lukáš: „Uţ jsem tady.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Můţu se zeptat, jestli je pro tebe důleţitý kamarádství zrovna s jinejma 

emařema a proč?“ 

Lukáš: „Jo, je to pro mě důleţitý a hlavně bych rád poznal český emáky trochu víc. Já znam 

jenom ty z USA.“ 

Výzkumnice: „Chápu. A dává ti to něco třeba oproti neemo kamarádům?“ 

Lukáš: „Nerozumím.“ 

Výzkumnice: „Chápu, ţe mám trochu záludný otázky. Kdybys cokoliv nevěděl, stačí říct. 

Čím, pokud něčím, je pro tebe kamarádství zrovna s emařem důleţitější neţ s obyčejnym 

člověkem, kdo emo není?“ 

Lukáš: „S emákama se cejtím dobře a hlavně neemo mi hodně ublíţili.“ 

Výzkumnice: „No vidíš. To jsem se tě taky chtěla zeptat. Jaký jsou reakce okolí na to, ţe jsi 

emo? Tohle zní, ţe nic moc.“ 

Lukáš: „Nejsou dobrý, ale teďka se hodně emo rozmáhá díky Muzikálu ze střední a různejm 

filmům, kde se emo vyskytuje.“ 
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Výzkumnice: „Jasný. Já si všimla, ţe to je teď docela populární. A co třeba ve škole? Nevadí 

to učitelům?“ 

Lukáš: „Tak já jsem v ČR vyučenej automechanik, ale učitelům na učňáku to nijak nevadilo.  

Těm vadilo to, ţe jsem byl věčně někde na chodbě po zvonění, ale docela dobře to chápali.“ 

Výzkumnice: „Tak to je dobrý. A na internetu nějaký reakce od lidí byly?“ 

Lukáš: „Kde konkrétně na internetu myslíš?“ 

Výzkumnice: „No, mě zajímá hlavně Emosvět, tak tam nebo třeba někde na chatu, jestli 

někdo reagoval na to, ţe jsi emo?“ 

Lukáš: „Ne, nereagoval. Já si hlavně lidi vybírám.“ 

Výzkumnice: „Aha. Koukám, ţe máš spíš dobrý zkušenosti s těma reakcema okolí. Ještě mi 

řekni, na jaký stránky kolem ema teda tak chodíš?“ 

Lukáš: „Momentík. Hned ti je najdu.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Dík.“ 

Lukáš: „Nemáš zač. Máš Google?“ 

Výzkumnice: „Mám. Ale stačí, kdyţ mi je vyjmenuješ. Třeba aspoň některý.“ 

Lukáš: „Nahoď si tam „emo weby“.“ 

Výzkumnice: „Aha. Na tyhle všechny? Dobře. já jsem pochopila, ţe třeba chodíš povídat s 

emařema na Facebook, cos tak říkal. Ten se taky počítá.“ 

Lukáš: „Tak většinou se bavíme o srazech a o tom, co je v módě novýho.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A byls někdy na sraze? Myslím třeba na vyloţeně z netu 

organizovanym sraze. Třeba z Emosvěta?“ 

Lukáš: „Byl jsem na těch americkejch. Na český moc nechodím.“ 

Výzkumnice: „Aha. Mohl bys mi říct, jak to probíhá? Kdyţtak hlavně ty český, kdybys na 

nějakym byl.“ 

Lukáš: „Takle, na český moc nechodím, ale americký se organizujou přes Facebook  a hodně i 

na webech.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A ten samotnej sraz je o čem?“ 

Lukáš: „Tak tam se většinou jde někam na místa daleko od lidí a poslouchaj se tam smutný 

písničky, hulí, líbá a tak.“ 
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Výzkumnice: „Tak dík. Ještě se tě zeptám na pár otázek kolem Emosvěta. Zajímalo by mě, 

jak ses dostal zrovna na tuhle stránku? Hledal jsi třeba něco konkrétního nebo ses tam dostal 

náhodou?“ 

Lukáš: „Tak byla první, co se mi objevila. A jak moc konkrétního myslíš?“ 

Výzkumnice: „No, mě zajímá, co na té stránce tak hledáš za informace a co tam tak děláš.“ 

Lukáš: „Tak informace tam moc nehledám. Chodím tam pokecat, poradit a tak.“ 

Výzkumnice: „Aha. To jsem se tě taky chtěla ptát. Jestli tam chodíš pro radu. Mohla bych se 

zeptat, jaký rady tak hledáš?“ 

Lukáš: „Tak já rady moc nehledám. Já je spíš udílím.“ 

Výzkumnice: „Jo tak. Tak kdyţtak, na co se tě lidi ptají?“ 

Lukáš: „Na to, jak se stát emákem a jak má ta patka vypadat, jestli jsou nějaký emo pravidla a 

jestli se jako emák musí řezat.“ 

Výzkumnice: „Hm, bych se docela ráda zeptala, jak na to odpovídáš. Hlavně na ty pravidla a 

řezání.“ 

Lukáš: „Tak emo styl ţádný pravidla nemá a ani ţádnej jinej styl ti nemá nic nařizovat. 

Řezání u ema neni nutný. Řeţou se lidi jako jsem já a ty k tomu maj důvod.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Ještě se chci zeptat, jestli chodíš na fórum a který témata tě tam nejvíc 

zajímaj.“ 

Lukáš: „Jo, tak tam mě většinou zajímaj témata jako je účes, oblečení a tak.“ 

Výzkumnice: „OK. Dík moc.“ 

Lukáš: „Nemáš zač.“ 

Výzkumnice: „Ještě mám několik kratších dotazů. Všimla jsem si, ţe na Emosvětě je sekce 

zábava, takţe třeba příběhy, obrázky. Zajímá tě to a co si o tom myslíš?“ 

 Lukáš: „Tak tam jsem ještě nebyl, ale furt si říkám, ţe tam musím zajít. Ale ještě jsem se tam 

nedostal.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A kdyţ ses chtěl stát emařem, kdes bral informace o tom, jak?“ 

Lukáš: „Většinou od lidí ze středních škol a taky z netu a tak různě.“ 

Výzkumnice: „OK. Já se ještě vrátím k té zábavě. Já vím, ţe máte svůj hudební ţánr a tak, ale 

patří do zábavy související s emem ještě něco?“ 

Lukáš: „Horory.“ 
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Výzkumnice: „Aha. Super. Taky jsem si všimla určitýho druhu psaní na tom webu. Ţe se 

kombinujou malý a velký písmenka, jednoduchý v se nahrazuje dvojitým. Myslíš si, ţe to má 

něco společnýho s emo?“ 

Lukáš: „Tak někdo uznává nějakou emo abecedu, ale já jí neuznávám. Tohle píšou jenom 

blbci, co si myslej, ţe vědí o emo první poslední.“ 

Výzkumnice: „Jasně. A všiml sis na tom webu, ţe by tam byl někdo nějak významnější neţ 

někdo jinej? Myslím z těch emařů, co tam chodí.“ 

Lukáš: „Ne, toho jsem si nevšiml.“ 

Výzkumnice: „Jo. Tak ještě dvě drobnosti. Tys říkal, ţe chodíš s tím chlapcem. Je pro tebe 

důleţitej vztah, teď myslím romantickej vztah, zrovna s emařem? Jde mi o to, jestli preferuješ 

vztah zrovna s emařem nebo ti na tom nesejde.“ 

Lukáš: „Tak hodně mi záleţí na romantice. Oni jsou emáci hodně romantický a hodně mi 

záleţí na tom, ţe chodim s emákem, ale on můj kluk neni úplně emák. On nemá vyhraţenej 

styl.“ 

Výzkumnice: „OK. To je hezký. A ještě taková těţší věc na závěr. O čem podle tebe emo je a 

co tě na tom zaujalo, ţe ses rozhodl emařem stát?“ 

Lukáš: „Emo je o emocích, o módě a hlavně bejt v poho. Zaujalo mě na tom to, ţe jsem byl 

po dlouhý době šťastnej.“ 

Výzkumnice: „Šťastnej? Z čeho?“ 

Lukáš: „No, tím, ţe jsem začal někam patřit.“ 

Výzkumnice: „Díky. To je asi všechno. Chceš se na něco třeba zeptat ty?“ 

Lukáš: „Ani ne. Jenom by mě zajímalo, jak to v tý škole podáš.“ 

 

8) Martin (muž, 15 let, základní škola, Slovensko) 

 

Výzkumnice: „Jak dlouho uţ jsi emo?“ 

Martin: „Tak tři roky.“ 

Výzkumnice: „Teda. To uţ je docela dlouho. A můţu se zeptat, jak jsi se k tomu dostal?“ 

Martin: „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.“ 

Výzkumnice: „Jo, dobře. A co internet? Hrál v tom nějakou roli, kdyţ jsi se stával emařem?“ 
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Martin: „Jasně. Jako informace, hudba, ostatní emaři. Prostě internet hrál velkou roli.“ 

Výzkumnice: „Mhm. Dobře. A co třeba nějaký reakce na to, ţe jsi emo? Ať uţ teda na 

internetu nebo ve skutečnosti – setkal ses s něčím?“ 

Martin: „Ve skutečnosti byli lidi dost zděsený, protoţe sa báli, abych si něco neudělal, protoţe 

se řídí těmi věcmi, ţe emo si podřezávaj ţíly. Prostě měli předsudky, ale pak si na to zvykli.“ 

Výzkumnice: „Jo. A ve škole třeba? Nebo rodina?“ 

Martin: „Ale, rodina to respektuje. Ví, ţe nedělám hovadiny, nepodřezávám si ţíly a podobně. 

Respektují to.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Dobře, dík. Teďka bych se zeptala na pár otázek ohledně Emosvěta. 

Chtěla jsem se zeptat, jak jsi se dostal na tu stránku. Co tě tam přivedlo?“ 

Martin: „Tak úplným omylem. Kdyţ jsem do Googlu zadal emo, tak mi to vyhodilo tuhle 

stránku a pak jsem zjistil, ţe se tam dá i registrovat, tak jsem se registroval a začal jsem tam 

fungovat.“ 

Výzkumnice:  „Dobře. A chodíš ještě někam jinam? Na nějaký jiný emo stránky?“ 

Martin: „Ani ne.“ 

Výzkumnice: „Tak teď bych se zeptala, kdyţ tam tak chodíš, co tam tak všechno děláš? 

Nemusíš to popisovat nijak podrobně, stačí obecně. Jestli chodíš na fórum a tak.“ 

 Martin: „Tak i na fórum i si píšu s ostatními zprávy i čtu a podobně.“ 

Výzkumnice:  „Mhm. A kdyţ tam teda něco čteš, co tě tak zajímá?“ 

Martin: „Ty citáty nebo ty příběhy jsou tam hezký.“ 

Výzkumnice: „Jo, vidíš. A co třeba ty obrázky? Co si o tom myslíš? Celkově o tý zábavě.“ 

Martin: „Některý ty obrázky jsou uţ moc přehnaný a podporují tu myšlenku o tom 

sebepoškozování, ale některý jsou hezký.“ 

Výzkumnice: „Kdyţ chodíš na fórum, jsou nějaký sekce, který tě zajímají víc neţ jiný?“ 

Martin: „Například oblečení a srazy.“ 

Výzkumnice: „Mhm. A kdyţ si tam něco přečteš o tom oblečení – nějaký rady nebo tak – řídil 

by ses tím?“ 

Martin: „Někdy zkusím. Kdyţ tam najdu nějakou dobrou radu, tak to zkusím.“ 

Výzkumnice: „Děkuju ti. A kdybys měl nějakej problém, ty osobně, šel by ses tam svěřit?“ 

Martin: „Tak asi jo. Jsou tam lidi, který mně můţou pomoct. Mají rovnaký problémy.“ 

Výzkumnice: „Teď bych se tě zeptala, jestli máš nějaký kamarády, co jsou emo.“ 
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Martin: „Jo. Mám.“ 

Výzkumnice: „Máš? A kde jsi je potkal nebo jestli je znáš právě z internetu nebo třeba z reálu 

a proč jsou pro tebe důleţití?“ 

Martin: „Mám i takový, co jsou jako na internetu. To jsem poznal z Emosvěta a hlavně jsou 

v reálu.“ 

Výzkumnice: „Dobře. A proč je pro tebe zrovna přátelství s emařem důleţitý?“ 

Martin: „Protoţe oni mě jako chápou, líbí se jim taky ten jistej styl, můţeme se bavit o hudbě, 

o emocích a prostě celkovo tak nemají předsudky jako ostatní lidi.“ 

Výzkumnice: „Tomu rozumím. Prostě máte společný zájmy.“ 

Martin: „Přesně.“ 

Výzkumnice: „A co kdybys uvaţoval o nějakym vztahu nebo jestli máš vztah – je pro tebe 

třeba podstatný nebo nějak směrodatný, aby ten člověk byl taky emo?“ 

Martin: „Ani ne. Pokud mu nebude překáţet, ţe já jsem emo a bude to respektovat, tak mně 

nebude vadit, kdyţ on emo nebude. Ona…“ 

Výzkumnice: „Tak jo. A přešel ti nějakej ten přátelskej vztah uţ do reálu? A pokud ano, jak to 

probíhalo? Jak jste se kontaktovali?“ 

Martin: „Tak v reálu jsme se potkali jako tak, ţe jedna kamarádka měla kamarádku a ta byla 

emo. A potkali jsme se venku, ona mě pak vzala mezi ostatní přátele a tak jsem se seznámili.“ 

Výzkumnice: Hm. A z internetu ti to zatím nijak ještě nepřešlo do skutečnýho přátelství?“ 

Martin: „Nie. Na internetu jsou povětšinou dost dál, tak to nemohlo přejít do reálu.“ 

Výzkumnice: „OK. A ještě – chodíš třeba na srazy? Já jsem si všimla, ţe tam běţně probíhaj 

emo srazy, tak bych se tě chtěla zeptat, jestli jsi někdy byl nebo by jsi šel.“ 

Martin: „Tak, nebyl jsem ještě, protoţe bývaj povětšinou v Čechách a mně by se tam špatně 

cestovalo, ale měli jsme jeden takovej malej u nás, co jsme si organizovali my z města a šel 

bych. Klidně. Kdyby byl někde v okolí velkej, já bych šel klidně.“ 

Výzkumnice: „A nebyl jsi ještě zatím?“ 

Martin: „Zatím ne. Zatím jenom na takovejch drobnejch, co jsme měli v městě.“ 

Výzkumnice: „Vidíš. Tak stačí třeba ten drobnej. Můţeš mi říct, jak takovej emo sraz 

probíhá?“ 

Martin:  „Tak přijedeme tam, pozdravíme se, my jsme to konkrétně spravili v takový hospodě 

jako kdyby.“ 

Výzkumnice: „A prostě si teda povídáte asi, viď?“ 
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Martin: „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.“ 

Výzkumnice: „Zatím to zní jako úplně jakejkoliv jinej sraz.“ 

Martin: „Ale my nejsme ţádný iný lidi. My se taky rádi bavíme.“ 

Výzkumnice: „Já vím. Ještě bych se tě zeptala – kdyţ chodíš na tu stránku, nevšiml sis 

náhodou, ţe by tam někdo byl nějak víc třeba důleţitej neţ někdo jinej?“ 

Martin: „Tak všimnul jsem si, ţe tam v poslední době je dost mrtvo.“ 

Výzkumnice: „To jsem si všimla taky.“ 

Martin: „Admini se na to asi vykašlali.“ 

Výzkumnice: „Admini tam skoro nechoděj. To je docela škoda. Můţu se tě teda ještě 

zeptat…Kdyţ tam chodím, tak jsem si všimla, ţe některý lidi zvláštně píšou, jestli sis taky 

všiml. Třeba píšou menší/větší písmenka nebo jednoduchý v nahrazujou dvojitým. Co si o 

tom myslíš a je to podle tebe emo?“ 

Martin: „Tak jako. Tyhle lidi jsou moţná jen pozéři, co si na emo jen hrají, protoţe 

v takzvaných emo pravidlech je tohle psaní zakotvené. Ale emo pravidla jsou jenom výmysel 

nějakých chorých lidí.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Ty tak nepíšeš, viď?“ 

Martin: „Ne. Já píšu normálně.“ 

Výzkumnice: „Mhm. Můţeš mi ještě říct, co si myslíš, ţe je podle tebe vlastně emo?“ 

Martin: „Tak emo je to, ţe se nestydíme za svoje emoce. Prostě to, ţe vyjadřujeme svoje 

emoce skrz oblečení, účesy, náladu. Nestydíme se ukázat, co cítíme.“ 

Výzkumnice: „A tebe osobně na tom zaujalo co?“ 

Martin: „Jako na čom?“ 

Výzkumnice: „Na tom emo stylu. Co se ti na tom líbilo jako první nebo proč ses rozhodl 

přidat?“ 

Martin: „První se mi začla líbit hudba, pak se mi začalo líbit oblečení. Je hodně hezký. Pak ty 

účesy. A tak celkovo.“ 

Dodatečné otázky: 

Výzkumnice: „Myslíš si, ţe se z pozéra můţe někdy stát pravej emař?“ 

Martin: „Ano. Stačí jen, aby začal vnímat své emoce a nestyděl se za ně, aby trochu 

zapracoval na tom, jak vyzerá.“ 
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Výzkumnice: „Aha. A je pravda, ţe emaři nemají rádi hoppery?“ 

Martin: „Tu nejde o to, ţe by emaři neměli rádi hoppery, ale o to ţe hoppeři se nad nás 

vyvyšují,  vysmívají se nám a dělají z nás zrůdy. Proto je nemáme rádi.“ 

Výzkumnice: „Dík. A je nějaký rozdíl nebo vztah mezi scene a emo?“ 

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

nejodlišnější - prostě být jiný“ 

Výzkumnice: „Aha. A vnímáš nějaký rozdíl mezi přátelstvím po netu a v reálu? Myslím 

s jiným emařem.“ 

Martin: „Ano. Jsou tam velké rozdíly. Kdyţ mám nějakého přítele emaře na internetu, tak si 

můţem psát a tak, ale kdyţ ho mám normálně v reále, tak spolu můţeme chodit ven, pomáhat 

si s oblečením, vlasy, makeupem a tak. Prostě jsou tam zásadní rozdíly, co se týká 

komunikace.“ 

 

9) Olga (žena, 15 let, základní škola, Kladno) 

 

Výzkumnice: „Tak pro začátek bych se tě zeptala, jak dlouho uţ jsi emo?“ 

Olga: „Tak to se musím zamyslet. Asi uţ rok.“ 

Výzkumnice: „Aha. Fajn. A co tě k tomu přivedlo?“ 

Olga: „Poznala jsem na chatu jednoho kluka, kterej byl emař a mně se ten styl hrozně líbil.“ 

Výzkumnice: „Aha. Takţe jsi se k tomu dostala přes internet?“ 

Olga: „Jo.“ 

Výzkumnice: „A kdyţ jsi se teda stala emařkou, jak na to reagovali lidi kolem tebe?“ 

Olga: „Kamarádi to chápou, ale hlavně cizí lidi si ze mě utahujou a občas je to dost hrozný.“ 

Výzkumnice: „To věřím a co vaši na to?“ 

Olga: „Naši nejsou rádi. Jim se ten styl prostě nelíbí.“ 

Výzkumnice: „Aha. To je mrzutý. A na internetu se k tomu lidi stavěli jak?“ 

Olga: „Taky uţ mi tam někdo nadával za to, ţe jsem emo. Přitom jim nic nedělám.“ 

Výzkumnice: „To mě mrzí. Tak tohle téma radši opustíme. Můţu se tě zeptat, jestli chodíš i 

na jiný weby kolem ema neţ na Emosvět?“ 

Olga: „Nechodím.“ 



 

111 

Výzkumnice: „Dobře. Jak jsi se teda dostala k Emosvětu?“ 

Olga: „Přes kamaráda. Ten mi tu stránku ukázal.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A kdyţ uţ na Emosvět teda přijdeš. Co tady tak obvykle děláš?“ 

Olga: „Koukám se na fotky, čtu, co tam kdo píše, někdy se bavím s ostatníma.“ 

Výzkumnice: „Chodíš teda taky na fórum? Pokud ano, je tam nějaký téma, co tě zajímá víc 

neţ jiný?“ 

Olga: „Ne. Mě to zajímá všechno.“ 

Výzkumnice: „Aha. A hledalas tam třeba někdy nějakou radu?“ 

Olga: „Tak vyloţeně hledala, to asi ne. Ale uţ jsem tam našla něco, co jsem zkoušela.“ 

Výzkumnice: „A co třeba?“ 

Olga: „Ty účesy hlavně.“ 

Výzkumnice: „Ty vypadají sloţitě. Chápu. A co třeba, kdybys měla nějakej problém – bylo ti 

smutno, něco tě trápilo – šla by ses svěřit tady na Emosvět?“ 

Olga: „Nevím. Spíš ne.“ 

Výzkumnice: „Proč ne?“ 

Olga: „Nevím. To se dá těţko takhle předem říct.“ 

Výzkumnice: „Chápu. Jinak se zeptám, jestli sis nevšimla, ţe by na Emosvětě byli některý lidi 

víc důleţitý neţ jiný.“ 

Olga: „Důleţitý nevím. Jsou tam pozéři, co se tvářej, ţe jsou nejdůleţitější.“ 

Výzkumnice: „Aha. A kdo je to podle tebe pozér?“ 

Olga: „Někdo, kdo si na to hraje a řídí se všema těma smyšlenejma pravidlama.“ 

Výzkumnice: „Dík. A co kamarádi? Hledáš si třeba tady na Emosvětě nějaký?“ 

Olga: „Taky.“ 

Výzkumnice: „Aha. Je to přátelství s emařem pro tebe něčím jiný neţ přátelství s neemařem?“ 

Olga: „Ty lidi, co nejsou emo, mě obvykle moc nechápou, tak je to spíš snazší, hledat si 

kamarády mezi emařema.“ 

Výzkumnice: „A vztah s emařem? Myslím romantickej vztah. Chtěla bys?“ 

Olga: „Tak proč ne. To je asi stejný. Bylo by to moţná snazší, ţe by mi rozuměl a 

neodsuzoval by emo.“ 
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Výzkumnice: „Děkuju. Všimla jsem si taky, ţe se na tom webu, na Emosvětě, občas 

organizujou i srazy. Bylas někdy na nějakým nebo šla bys?“ 

Olga: „Chci jít.“ 

Výzkumnice: „Takţe zatím jsi nebyla?“ 

Olga: „Ne.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Děkuju. Ještě jsem se chtěla zeptat na tu sekci zábava na Emosvětě. 

Jestli víš. Je to sekce, kde jsou obrázky, fotky, příběhy a tak. Chodíš tam?“ 

Olga: „Tam jsem ještě nebyla.“ 

Výzkumnice: „OK. A všimla sis taky, ţe na Emosvětě nškterý lidi zvláštně píšou? Zaměňujou 

velký a malý písmenka, jednoduchý v za dvojitý…jakej na tohle máš názor? Souvisí to 

s emo?“ 

Olga: „Podle mě ne. Já tak nepíšu. Nelíbí se mi to.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Ještě mě napadlo se tě zeptat, jakej je rozdíl mezi emo a scene.“ 

Olga: „Scene jsou lidi, co nosej podobný oblečení jako my, ale víc barevný.“ 

Výzkumnice: „Tak dík.“ 

 

10) Pavel (muž, 20 let, vysoká škola, Břeclav) 

 

Výzkumnice: „Proč si myslíš, ţe nejsi „pravej emař?“ 

 

Pavel: „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.“ 

Výzkumnice: „Můţu se tě zeptat, jak dlouho uţ jsi emo?“ 

Pavel: „No, já ani nevím. Jako kdybych to měl nějak odhadnout, tak dejme 3 roky. Od těch 

sedmnácti. Ale ţe by se dalo nějak říct jako den, ţe jsem se probudil a řekl jsem si tak a teď to 

je, paráda, tak to asi ne, no. „ 

Výzkumnice: „Dobře.  A jak jsi se k tomu teda dostal?“ 

Pavel: „Tak vlastně tu kapelu, jak jsem ti posílal (Alesana), tak je to takové zvláštní. Mně se 

vlastně vysral počítač a měl jsem tam všecku hudbu a vlastně jsem neměl, co poslouchat, tak 

jsem řekl kamarádovi, ať mně něco pošle a on poslal prostě nějaké písničky a 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. Takţe přes tu hudbu, no. „ 
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Výzkumnice: „Mhm. Jasný. To chápu. A můţu se tě zeptat, jestli v tom hrál nějakou roli 

internet?“ 

Pavel: „Tak…roli…jako pokud myslíš konkrétně tu komunitu nebo tady tohle, tak to 

absolutně ne.“ 

Výzkumnice: „Ale třeba dejme tomu i jinak internet – jestli jsi třeba nějaký informace sháněl 

nebo tak, kdyţ jsi se rozhodl, ţe budeš emo.“ 

Pavel: „Tak, no, nedá se říct, ţe ne, ale pokud chápu dobře to, na co se ptáš, tak si myslím, ţe 

ani jako ne. Ţe jako bych hledal o tom stylu něco a nějak se o tom takto informoval, tak to asi 

fakt ne.“ 

Výzkumnice: „A jak jsi se vlastně o tom teda dozvěděl? Jenom přes tu hudbu?“ 

Pavel: „No, dá se říct. Jako, já nevím. Ty o tom mluvíš strašně povrchně. Jako to není výtka, 

to je jako, ţe zeptat se prostě: „Ty jsi emo, protoţe…““ 

Výzkumnice: „Ne. Já vím, ţe to je sloţitější neţ, jak já to podávám, jenom mě zajímalo, jak 

jsi se vpodstatě teda dostával k informacím, protoţe teda hudba chápu, ţe se ti líbila, ale asi 

jsi pak přijal i nějaký ten vzhled a to jsi asi z tý hudby moc neměl, ne?“ 

Pavel: „To není pravda. Já bych řekl, právě, ţe jsem se docela stylizoval podle těch 

oblíbených kapel. Jako já bych řekl, ţe prostě co se mně na nich líbilo, to jsem tak nějak 

přejímal. Různě. Jako ne, ţe bych se prostě stylizoval do nějakého jednoho chlapa a tohle, ale 

prostě na tom se mi líbilo tady tohle, na tom tohle a sám jsem si to upravil tak, abych byl s tím 

spokojený. Rozhodně to nebylo, ţe bych sledoval nějaké články, jak si udělat emo účes a 

takové sračky, jo.“ 

Výzkumnice: „OK. Hele, kdyţ jsi se teda stal tím emařem, můţu se zeptat, jestli ses setkal 

s nějakou reakcí na to, ţe teda jsi emo?“ 

Pavel: „Tak samozřejmě, no. Okolí si všimlo, vlastně jak uţ jsem včera psal. Tamti na tom 

gymplu, jak jsem se o sobě dozvěděl. Neříkám, ţe bych nenosil uplé gatě a neměl červenou 

ofinu, ţe se to nestane, ale rozhodně si myslím, ţe to to nečím uspíšilo a pomohlo. Ale jak 

říkám, mně si nikdo nedovolil jako v ţivotě prostě jít a vyloţeně se mně za to smát, ţe věděl, 

ţe by dostal po tlamě, jo. Jako takhle – já bych řekl, ţe v té době, v těch sedmnácti, osmnácti, 

uţ jsem měl dobré stálé kamarády, takţe ti samozřejmě nějakou tu srandu, nějaký ten vtípek 

na to vţdycky hodili. To prostě je takové normální rýpání s kamarádama. Já si z nich taky 

dělám srandu kvůli různým věcem, no.“ 

Výzkumnice: „OK, no. Takhle to zní, ţe ty reakce byly spíš negativní. Byly i nějaký 

pozitivní?“ 

Pavel: „Tak samozřejmě. Slečnám jsem se hodně moc začal líbit. Ne, ţe by předtím ne. 

Hlavně ty mladší samozřejmě. Takţe bych řekl, ţe tady asi takhle. Nebo jako pozitivní…jako 

ţe by mně to v něčem jako pomohlo, tak to asi ne.“ 
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Výzkumnice: „Mě spíš zajímalo, jak na tebe prostě lidi reagovali, ale to uţ jsi vpodstatě řekl. 

A co třeba teda škola nebo rodina?“ 

Pavel: „Tak rodina, oni ví, ţe jako nejsu ţádný kretén, takţe to prostě berou jako v pohodě, 

no. Oni prostě ví, ţe to mám v hlavě srovnané a ţe nejsu ţádný blázen. Ţe by to bylo jako, co 

znám od některých případů, ţe za nima rodiče chodí a říkají: „Jeţiši, a ty se teďka taky 

řeţeš?“ a takové kraviny, tak neměl jsem jako takovéto nějaké reakce.“ 

Výzkumnice: „No, a teďka vzhledem k tomu, co mě zajímá, co na internetu? Naváţel se do 

tebe někdo nebo zase naopak, byl z tebe někdo nadšenej?“ 

Pavel: „Tak pokud se jedná o nadšení. No, ono je to takové zvláštní nadšení těch holek z té 

emo komunity, coţ já teda…jako ţe by mě nějak extra těšilo…“ 

Výzkumnice: „Proč?“ 

Pavel: „No, proč. Já nevím, no. Pro mě je to prostě takové trošku dětinské. A co se týče těch 

negativních, tak stalo se, ţe třeba…Jako ţe by mně někdo nějak nadával nebo tak, tak to asi 

ani nějak snad ne. Jako někdo, kdo mě třeba nezná dobře a začnu s ním komunikovat na tom 

internetu, tak třeba má nějaké naráţky a někdy mě to i vztekne. To jo. Ale ţe bych se 

vyloţeně s nějakou kyberšikanou setkal, to asi ne, no.“ 

Výzkumnice: „OK. A jinak. Teď se vrhneme k tomu serveru Emosvět. Jak jsi se zrovna tam 

dostal?“ 

Pavel: „Já nevím. Já jsem  na to asi nějak prostě natrefil po netu. Já uţ si to fakt nepamatuju.“ 

Výzkumnice: „Jasně. Uţ jsou to ty tři roky nebo tak – nebo jak dlouho tam vlastně chodíš?“ 

Pavel: „Já nevím. Jako je pravda, ţe já jsem minul tu hlavní éru toho serveru. Kdyţ já jsem se 

tam přihlásil, tak uţ vím, ţe kdyţ jsem se tam potom s někým bavil, tak říkal, ţe dřív ta 

návštěvnost byla úplně šíleně jiná.“ 

Výzkumnice: „Já jsem si všimla, ţe největší byla asi tak na konci roku 2008, na začátku roku 

2009.“ 

Pavel: „No, však. A to já jsem tam ještě určitě nebyl.“ 

Výzkumnice: „Aha. A chodíš teda ještě na jiný emo stránky?“ 

Pavel: „Ne. Vím, ţe je nějaká Vampire-cosi.“ 

Výzkumnice: „Jo. Vampirefreaks?“ 

Pavel: „No. Ale to jenom vím, ţe je. Viděl jsem to jednou, ţe mně to někdo posílal jako, ţe se 

na to mám podívat, ale v ţivotě jsem tam nějakou činnost nevyvíjel.“ 

Výzkumnice: „ Mhm. A na ten Emosvět – jak často tam tak chodíš a co tam tak obvykle 

děláš?“ 
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Pavel: „Tam je jenom pár článků. Lidi nejsou, takţe to, ţe by to mělo slouţit i jako sociální 

síť, tak to uţ tak nějak mizí. Články nové nepřibývají. Takţe já asi jenom jak mám nějak 

hozených pár odkazů na stránky, tak kdyţ se nudím, tak to tak jenom jako překlikávám. 

Takţe se přihlásím a kdyţ tam vidím, ţe někdo něco napsal, tak odpovím nebo tak.“ 

Výzkumnice: „Takţe tak nějak ze setrvačnosti?“ 

Pavel: „No, asi tak, no. Jako, ţe bych tam něco teďka uţ vyhledával, nějaké kontakty a tak, 

tak to uţ asi ne.“ 

Výzkumnice: „Takţe jsi je dřív teda vyhledával?“ 

Pavel: „Tak nemůţu říct, ţe bych nikomu nenapsal z vlastní iniciace, ale zas, ţe bych to jako 

vyhledával, to asi ne. To spíš asi pramení spíš z té nudy sem tam, ţe se fakt nudím pár dnů 

v kuse, tak prostě uţ jsem tam někomu napsal a tak. Nevím no. Já asi prostě nejsu takový 

typický. Jako kdyţ tam všichni napíšou: „Tady máte můj Facebook. Napiště mi,“ a  tohle. To 

zas ne.“ 

Výzkumnice: „Takţe chodíš na fórum?“ 

Pavel: „Jako já to jenom vţdycky vidím, co je tam napsané vpravo. Ty poslední články. To je 

asi tak všechno, co si tam přečtu. Ty dvě věty, co tam jsou.“ 

Výzkumnice: „Takţe bys neřekl, ţe jsou tam některý ty sekce fóra, který by tě zajímaly víc, 

neţ jiný?“ 

Pavel: „No, to určitě ne. Dřív ještě jsem se tam díval na ty články a takhle. Asi ty hudební, ty 

jsou takové rozumně napsané a tak. Ale říkám. Tam uţ se nic neděje.“ 

Výzkumnice: „Bohuţel nikdo moc nepřispívá, no. Jinak, kdybys tam našel třeba nějakou 

radu, i kdyţ ty zrovna, jak jsi říkal, ten vzhled tam moc neřešíš – kdybys tam našel nějakou 

radu, jakoukoliv, myslíš, ţe by ses tím třeba řídil?“ 

Pavel: „To je sloţitá otázka. Já bych řekl, ţe ne, no. Zas, ţejo, člověk nikdy neví, ale asi spíš 

ne.“ 

Výzkumnice: „A co tě teda třeba vede, abys se řídil něčím…podle čeho se teda řídíš? Co 

utváří to, co je emo? Co tě ovlivňuje? Jenom ty kapely?“ 

Pavel: „Já to neberu tak, ţe se tím řídím. Já se ani nepotřebuju nějak výrazně bavit s lidma, 

kteří se taky spojují s tady tím a tak. Já bych řekl, ţe su v tomhle asi takový trochu zvláštní, 

protoţe většina těch emařů má strašnou potřebu se s kaţdým na Facebooku znát a být BF a 

tak. Ale mi se to prostě líbilo čistě jenom proto, ţe se mi to líbilo. Stejně jako si někdo úplně 

z jiného důvodu udělá nějaký účes, tak já jsem to udělal tady kvůli tomu. Nebylo to jako, ţe 

bych se zrovna do toho stylizoval.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Takţe třeba ani problémy bys tam neřešil, viď? Zatím to zní, ţe ta 

stránka pro tebe moc významná opravdu není.“ 
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Pavel: „Tak našel jsem tam sice neuspěšně, ale našel jsem tam přítelkyni. To je spíš náhoda 

ale, ţe. Ta stránka pro mě směrodatná v nějaké stylizaci a tak je 0%.“ 

Výzkumnice: „Já se tě ještě zeptám, jestli chodíš do sekce zábava. Jestli jsi tam byl a co si o 

tom myslíš?“ 

Pavel: „Já vůbec nevím. Počkej, já si to otevřu a podívám se na to.“ 

Výzkumnice: „Tam jsou takový ty příběhy a obrázky a hry.“  

Pavel: „No. Já nevím, no. Ty oblékání a tak, tak řekněme si, ţe to uţ asi ne. Na ty obrázky 

jsem se myslím kdysi díval. Úplně kdysi, kdyţ jsem si ten účet zakládal. Tak to jsem se asi 

kouknul.“ 

Výzkumnice: „A tvůj názor na to? Je to emo nebo co si o tom myslíš?“ 

Pavel: „Konkrétně co?“ 

Výzkumnice: „Ty obrázky. Ty příběhy. Ono to většinou má podobnou tématiku. Často to je 

hodně emocionální i třeba negativní, často i třeba témata sebevraţd, i kdyţ to třeba je spíš 

v těch obrázcích, přijde mi.“ 

Pavel: „No. Myslíš takové ty postavičky s těma ţádnýma očima?“  

Výzkumnice: „Třeba. Myslíš si, ţe to nějak je emo?“ 

Pavel: „Tak ono to asi patří k té kultuře, no. Asi jo. Nevím zas, proč bych řekl, ţe ne.“ 

Výzkumnice: „A nepřijdou ti ty témata sebevraţdy třeba uţ moc? Kdyţ to je takovej krvák, ty 

obrázky.“ 

Pavel: „Ne. 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.“ 

Výzkumnice: „Určitě. A líbí se ti to? Tobě osobně.“ 

Pavel: „Jako ţe bych z toho byl nějak na větvi, to asi ne. Takhle. Vím, ţe jednou se mi jeden 

takový líbil, ale to je asi tak všecko.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Chtěla jsem se zeptat. Tohle je taková docela záludná otázka. Myslíš si, 

ţe některý lidi na tý stránce jsou podle tebe víc důleţitý neţ jiný?“ 

Pavel: „Tak moţná to máš z toho článku, kde - myslím, ţe jsem to tam jednou četl, - jak se 

tam hádali. Řešilo se tam vlastně, kdo je emo a kdo je pozér. To je asi hlavní důvod, myslím 

si, proč se vůbec ta komunita takto vlastně sama o sobě odepsala.“ 

Výzkumnice: „Myslíš ty pozéři? Pozéři, ţe tam jsou?“ 

Pavel: „Já říkám, ţe tady tohle téma, o kterém ty mluvíš, tak to je asi hlavní důvod, proč ta 

aktivita těch lidí úplně přestala a prakticky uţ tam nikdo nechodí, no. To si myslím, ţe je ono. 
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Já neříkám, ţe někdo je pozér nebo není, ale asi sama vidíš, ţe já prostě taky mám takový 

názor, ţe ti mladí…Nevím. Tohle je sloţité. Já zase nejsu člověk, který by někoho odsoudil 

hned takhle a já to prostě beru tak, ţe jsou mladí a mají jiné hodnoty. Ani vlastně hodnoty 

pořádně nemají a oni věří, ţe to, co dělají, to je to správné a to jediné a tak.“ 

Výzkumnice: „A kdo je teda podle tebe vlastně pozér?“ 

Pavel: „Tak kdyţ by se to dalo takto říct ve zkratce, tak vlastně asi ten, kdo si na to emo 

jenom hraje. Asi tak bych to vnímal. Já nevím. Já jsem tady tohle nikdy neřešil. Mně jsou fakt 

docela ostatní ukradený. Mně je to fakt jedno. Kdyţ prostě si s tím člověkem nerozumím, tak 

se s ním prostě nebudu bavit, a nemám potřebu mu nadávat, ţe je pozér a ţe je divný atd. atd.“ 

Výzkumnice: „Já se ještě jenom ujistím, jestli jsem ti správně rozuměla. Jak jsi říkal teda to o 

tom, kdo je důleţitější a kdo míň, tak jsem to pochopila tak, ţe podle tebe jsou důleţitý ty lidi, 

co tam hodně přispívali a taková ta stará komunita, takový to jádro, a ne ty pozéři. Chápu to 

dobře?“ 

Pavel: „No, dá se říct. Já, jak říkám, bych nikoho takto neoznačoval. Ale určitě. Samozřejmě. 

Kaţdá komunita si vytvoří nějakou hierarchii. Já nevím. Já jsem tady ty v úvozovkách asi 

dobré časy tý komunity nezaţil, takţe o tom nemůţu referovat ze zkušenosti.“ 

Výzkumnice: „Tak víš, co. I teďka, kdyţ se tam podívám, tak jsou tam někteří lidi, kteří 

přispívají víc neţ jiní a jsou tam častěji a podle mě tomu i víc rozumí, tak by mě zajímalo, 

jestli jsi myslel tohle a pak ty ostatní, co tam jenom přijdou nakouknout a vpodstatě se ptají a 

sami tomu moc nerozumí.“ 

Pavel: „Tak dalo by se to takto diferencovat. To asi jo.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Dík. Chodíš na srazy nebo byl jsi na nějakym sraze?“ 

Pavel: „Ne.“ 

Výzkumnice: „Ne? A nešel bys? Nebo – proč bys třeba nešel?“ 

Pavel: „Jak říkám. Zas to asi docela minulo tu mojí éru. Takţe příleţitosti ani tak nejsou. Ale 

musím uznat, ţe kdyby to i asi bylo, tak sám nevím, jestli bych tam šel nebo ne. Asi spíš ne.“ 

Výzkumnice: „Zase kvůli tomu, co se tam schází za lidi?“ 

Pavel: „Já si jako nemyslím, ţe jsou špatní a tak. Já osobně myslím, ţe bych si tam s většinou 

neměl bůhvíco říct. Ţe nejsu takový ten emař podle dnešních trendů. Asi tak. Já myslím, ţe já 

bych se tam tak akorát vzteknul a s někým se pohádal, protoţe by se mně nelíbilo, co říká.“ 

Výzkumnice: „Chápu. Ještě se tě zeptám ohledně toho setkávání a tak – hledal sis tam nějaký 

kamarády? Našel sis kamarády? Ty jsi uţ říkal o tý slečně…“ 

Pavel: „No. Já uţ ani nevím, ale zas spočítá se to na jedné ruce.“ 

Výzkumnice: „Aha. Takţe pár kamarádů.“ 



 

118 

Pavel: „No. Dá se říct. A i dokonce tu přítelkyni, ale nijak jako výrazně ne. Zas, nemohl bych 

říct, ţe bych se tam s někým, s kým bych se seznámil na tom Emosvětě, aspoň nějaký čas 

nebavil. Takţe dá se říct, ţe pár takových ani ne přátel, ale známých.“ 

Výzkumnice:  „Mhm. A teď by mě právě zajímalo, jestli máš nějaké kamarády, co jsou emo, i 

ve skutečnosti.“ 

Pavel: „Jo. Ono taky uţ přece jenom nejsu nejmladší a 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. Těţko říct. Měl jsem třeba kamaráda, který mně tu hudbu vlastně doporučil. Tak 

toho to třeba vyloţeně opustilo. On byl ten typ, kterého to drţelo kolem těch patnácti, 

šestnácti, a pak ho to přešlo. Ale znám i teď, no. Tak třeba s tou bývalou se furt bavím. A 

většinou teda holky, no. Ty kluci emo…nevím, no. Znám jednoho, vlastně dva, ale to jsou 

fakt takoví známí  spíš a ţe by to byl nějaký opravdový kamarád, to asi ne, no. Tak bývalá a 

asi ještě jedna kámoška teď a jinak moc ne. Uţ.“ 

Výzkumnice: „A je pro tebe třeba přátelství s nějakým tím jiným emařem důleţitý?“ 

Pavel: „Ne. Já mám svoje dost dobré kamarády a jeden teda jo. I kdyţ, on je teda voják, takţe 

si asi nemůţe na vojně nechat narůst patku a tak, ale jezdíme spolu na koncerty a tady tohle. 

Takţe toho bych vlastně do toho výčtu mohl zařadit, ale já ho tam neřadím, protoţe má krátké 

vlasy a vypadá divně. Ne. To je sranda, jo.“ 

Výzkumnice: „Ne, víš co? Mě by zajímalo, proč by to přátelství bylo pro tebe důleţitý oproti 

jinejm běţnejm lidem, pokud by teda bylo.“ 

Pavel: „No, jasně. A já bych řekl takové to, ţe s nima si víc rozumím, ţe máme společné tady 

tohle, ale já bych neřekl. Já nevím, proč je takový náhled na ty lidi, co se řadí k tomu stylu. 

Nebo ne, proč je…tak asi doopravdy ve většině případů to tak je, ţe emaři nejsou sportovci, 

jsou to takoví vychrtlí kluci, kteří se prostě poflakují akorát s pár těma emařema, co znají 

z města, nic nedělají a dělají blbé fotky. Já prostě nejsem takovej. Já su hrával fotbal a 

všechno. Úplně normálně jako všichni kluci v mém věku a nevím, proč bych si měl rozumět 

s někým, kdo je emař, víc, neţ s tím, kdo není.“ 

Výzkumnice: „Takţe totéţ, kdybys hledal třeba nějakej partnerskej vztah, tak to asi taky 

nebude hrát tak významnou roli, viď?“ 

Pavel: „Ne. Jako měl jsem právě takové období, coţ moţná asi pomohlo, ţe jsem se s tamtou 

jednou slečnou dal dohromady, kdy jsem si říkal, ţe by to bylo pěkné mít holku v podobném 

stylu a tak, ale samozřejmě po té nepříliš úţasné zkušenosti, tak si to ten člověk uvědomí, ţe 

ono je to prakticky úplně jedno a kdyţ mně to bylo jedno předtím, tak mně to můţe být jedno 

i teď. Neřeším to.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Tak ještě jsem se chtěla zeptat. Na tý stránce jsem si všimla takovýho 

specifickýho stylu psaní, o kterym jsem se uţ trochu bavili - ţe se třeba kombinujou velký a 

malý písmenka nebo ţe v se nahrazuje dvojitym a tak – co si o tom myslíš? Je to emo?“ 
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Pavel: „Ani bych teda moc neřekl, no. Nevím. 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.“ 

Výzkumnice: „Aha. Ale pro tebe osobně to asi teda není nějak směrodatný, viď? Ty tak 

nepíšeš?“ 

Pavel: „Nepíšu, no. A směrodatné to je asi, kdyby mě někdo začal…Já teda s většinou lidí na 

tom Emosvětě, kdyţ mi napíšou, tak odpovím nebo tak. Pokud jim je 11, tak kdyţ se na něco 

zeptaj, tak jim odpovím a řeknu jim, ţe to dál nemá smysl, ţe jsou ještě děti a ţe si tam na 

komunikaci mají najít někoho, kdo je jim věkově blíţ a takhle. Ale je pravda, ţe kdyby mi asi 

někdo napsal tady tím stylem, tak mu řeknu, ţe jako promiň, ale ţe si prostě nic říct nemáme.“ 

Výzkumnice: „Jo. Vidíš. Kdyţ ti teda někdo napíše, na co se tě třeba ptají?“ 

Pavel: „Jejda. Já nevím. No, dá se to asi rozlišit na ty lidi, s kterýma jsem nějakou dobu 

komunikoval, kteří se normálně zeptají: „Ahoj,“ a takové to společenské: „Jak se máš?“ a 

tohle a začali prostě nějak komunikovat normálně, a pak byla ta druhá část, kdy psaly malé 

holky. A fakt jsem se tam setkal i s nějakýma. No…Si teďka vybavuju, co mě docela 

rozesmálo. Kdyţ mi napsala nějaká malá holka, jak tam mám tu fotku, a teď se začala 

vyptávat, jestli to je fake fotka nebo jestli su to já a uţ jsem byl hned krásný a úţasný. Takové 

vtipné, no. A pak samozřejmě se tam 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.“ 

Výzkumnice: „A je na to vůbec nějaká odpověď?“ 

Pavel: „Jo. Tak jestli je ještě dítě. Jestli jí bylo tak 11, 12. Nevím, no. Já prostě říkám, ţe kdyţ 

máš kamarády, o kterejch víš, ţe uţ jsou kamarádi dobří a kdyţ rodiče ví o tom, jaký jsi, tak si 

myslím, ţe to to okolí vezme dobře. Hlavně 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.“ 

Výzkumnice: „Jasný, no. Jinak ještě k tý zábavě jsem se zapomněla zeptat – myslíš si, ţe něco 

je emo zábava? Nějakej s emem související druh zábavy?“ 

Pavel: „Ne. Kdyţ to takhle řekneš, tak se mi absolutně nic nevybaví, takţe nejspíš asi ne. Pro 

tu emo komunitu jsou vůbec hodně důleţité takové ty koncerty a tady tohle, ale jako ţe by 

nějaké hry nebo tak, tak to asi určitě ne. Tohle je asi nejvíc signifikantní pro tu emo komunitu, 

kdyţ se ty lidi sejdou opravdu na těch koncertech. To je takový hlavní znak, řekl bych, tady ta 

ţivá hudba. Ta hudba naţivo se mi víc líbí neţ ty cédéčka, i kdyţ na těch cédéčkách jsou 

čistější verze těch písniček a je to bez chyb a tak. Ale ty koncerty jsou úţasná atmosféra a 

všechno.“ 
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Výzkumnice: „To je vţdycky lepší záţitek, ţivá hudba.“ 

Pavel: „Tak to je jasný, no. Ale jako zvlášť tady u těch emo kapel je důleţité, jací jsou naţivo. 

Popvé hvězdy to nejsou schopné zazpívat naţivo a to by si prostě tady kapela tohohle post-

hardcorového nebo screamo nebo tak nemohla dovolit, nebýt schopni hrát solidně, protoţe 

jinak by absolutně nebyli úspěšní.“ 

Výzkumnice: „Tak ještě mám jednu otázku, kterou uţ jsme vlastně asi načali a je podle mě 

docela sloţitá. Co je podle tebe teda vlastně emo?“ 

Pavel: „No, to uţ jsme víceméně řešili. Podle mě to je prostě hudební styl, ke kterému se 

jenom přivařily tady ty účesy a ta móda a tady tohle a jisté hodnoty nebo tak. Podle mě se to 

absolutně odvíjí od hudby. Podle mě to je vyloţeně stejné nebo vyloţeně stejné je moţná 

silné, ale podle mě to je dost podobné jako, kdyţ je někdo metalista nebo rocker nebo tak. 

Poslouchá hudbu a nějak se i stylizuje, co se týče oblečení a účesů. Já bych to moc 

neodlišoval. Ještě, co by se k tomu asi dalo říct, tak 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.  

 Dodatečné otázky: 

Výzkumnice: „Myslíš si, ţe se pozér můţe jednou stát emařem?“ 

Pavel: „Podle mě celkem debilní otázka. Uţ jak jsme spolu mluvili, jsem říkal svůj názor na 

to, a stále si myslím, ţe toto není ani téma, které stojí za zmínku v té tvé práci, ale tak nevadí. 

A pokud bys opravdu moc chtěla odpověď ano/ne, tak bych řekl, ţe asi ano.“ 

Výzkumnice: „Aha. No, jenom by mě zajímalo, co by teda podle tebe pozér musel udělat, aby 

z něj emo bylo, ale koukám, ţe to téma ti celkově přijde nějak nezáţivný.“ 

Pavel: „Já nevím. Jako 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, ţe si opravdu nemyslím, ţe otázka, 

kterou jsi poloţila, je relevantní. Jako, ţe zabývat se obecně pojmem pozér a ptát se lidí, jak to 

definují, to ano, ale tamta otázka prostě ne.“ 
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Výzkumnice: „Kaţdopádně dík. Ještě se zeptám – proč nemají emaři rádi hoppery?“ 

Pavel: „No to podle mě s emem nemá nic moc společného, protoţe já hoppery nesnášim uţ z 

principu a styl s tím nemá co dělat.“ 

Výzkumnice: „Jaký je vztah/rozdíl mezi scene a emo?“ 

Pavel: „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“ 

Výzkumnice: „Vnímáš nějaký rozdíl mezi přátelstvím na netu a v reálu? Myslím přátelství 

s jiným emařem.“ 

Pavel: „No rozdíl je tam podle mě velmi podstatný. Samozřejmě, ţe osobní kontakt je úplně o 

něčem jiném neţ si jen psát po netu. Dokonce si myslím, ţe i kdyţ si po netu dva rozumí, tak 

po osobním setkání se to zhorší. Kaţdopádně já upřednoštňuji osobní setkání a takové to 

"přátelství po netu" nikdy není a nebude plnohodnotné. Mimochodem - nemyslím si, ţe by 

přátelství emařů a neemařů bylo v něčem jiné.“ 

 

11) Petra (žena, 13 let, základní škola, Brno) 

 

Výzkumnice: „Jestli nemáš dotazy, můţu se zeptat, jak dlouho uţ jsi emo?“ 

Petra: „Emo jsem asi dva roky.“ 

Výzkumnice: „Dva roky uţ je slušná doba. Jak jsi se k tomu dostala?“ 

Petra: „Tak dá se říct, ţe hlavně díky internetu, kde jsem poznala, co to vlastně emo je.“ 

Výzkumnice: „Aha. A tos brouzdala jenom tak a narazila na emo?“ 

Petra: „No, tak já jsem chytla od otce lásku k černé a k ostřejší muzice, takţe jsem hledala 

styl, který by mě vystihl.“ 

Výzkumnice: „Jej. To mám taky – od táty lásku k tvrdší hudbě, takţe chápu. A co reakce 

okolí na to, ţe jsi emo? Byly nějaké?“ 

Petra: „Bylo jich hodně a doteď pořád jsou.“ 

Výzkumnice: „A dobré nebo špatné? Obojí?“ 

Petra: „No, tak spíš ty špatné, ale samozřejmě kamarádi, co jsou taky emo, to brali 

s nadšením.“ 

Výzkumnice: „A jak se projevují ty špatné reakce?“ 
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Petra: „No, tak poslouchám od lidí naráţky a jejich pohledy, kdyţ někudy jdu mluví za sebe.“ 

Výzkumnice: „To nemáte zrovna lehký, koukám. A na internetu se lidi taky ozvou? Myslím, 

jestli také reagují.“ 

Petra: „Třeba na Facebooku nás nějaký člověk uráţí.“ 

Výzkumnice: „Aha. To musí být těţký.“ 

Petra: „No, jak uţ jsem říkala, reakce jsou obvykle negativní, zvláště u jedné skupiny lidí.“ 

Výzkumnice: „U koho?“ 

Petra: „U nácků. Nacistů.“ 

Výzkumnice: „Aha. Těm snad vadí úplně všechno.“ 

Petra: „No, vadí jim všechno a napadají nás fyzicky.“ 

Výzkumnice: „Jeţiš. No to je teda hrdinství. A rodiče to berou dobře, ţe jsi emo? Nebo 

škola?“ 

Petra: „No, řekli, ţe to je moje volba, ţe mi nebudou bránit. Ve škole to je horší. Tam mám 

kvůli tomu, co vyznávám za styl potíţe.“ 

Výzkumnice: „Od učitelů?“ 

Petra: „Ne. Od spoluţáků.“ 

Výzkumnice: „Aha. To mě mrzí. Aspoň, ţe učitelé jsou v pohodě. Já se teď zaměřím 

v otázkách na Emosvět. Jak jsi se k tý stránce dostala?“ 

Petra: „Já ani nevím. Hledala jsem hlavně seznam emo srazů, tak mi tam ta stránka naběhla.“ 

Výzkumnice: „Aha. A chodíš na nějaký jiný stránky kolem emo krom týhle?“ 

Petra: „Chodím. Ale teď uţ ne. Mi chodí pozvánky na srazy od pořadatele.“ 

Výzkumnice: „Aha. Jako z Emosvěta nebo z jiných těch stránek?“ 

Petra: „Z jiných, protoţe na Emosvětě to není aktuální.“ 

Výzkumnice: „To jsem si taky všimla, ţe to tam trochu stagnuje. Můţu se zeptat, jaké jiné 

stránky tedy navštěvuješ?“ 

Petra: „Hned vám pošlu odkaz.“ 

Výzkumnice: „Dík. A nemusíš mi vykat. Klidně mi tykej.“ 

Petra: *posílá následující odkaz - http://scene-core.blog.cz/rubrika/srazy * „Tady tyhle.“ 

http://scene-core.blog.cz/rubrika/srazy
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Výzkumnice: „OK. Děkuju. A pokud jde teda o Emosvět – jak často tam tak přijdeš a co tam 

tak děláš?“ 

Petra: „Tak dvakrát aţ třikrát denně a většinou si prohlíţím stránky.“ 

Výzkumnice: „Jasný. A je tam něco, co tě zajímá především? Třeba na fóru nějaká ta sekce?“ 

Petra: „Tak asi jako všechny holky chodím do sekce Oblečení.“ 

 Výzkumnice: „Jasný. A kdyby tam bylo něco, co tě zaujme, řídila by ses třeba radami 

odtamtud?“ 

Petra: „Jak kterými.“ 

Výzkumnice: „Teď mě zajímá, který jsou pro tebe směrodatný. Jak si vybereš, čím se budeš 

řídit?“ 

Petra: „Tak vybírám si podle toho, jak moc to dává smysl.“ 

Výzkumnice: „OK. A řídila ses uţ teda něčím?“ 

Petra: „Ano.“ 

Výzkumnice: „A čím? Můţeš to trochu rozvést, prosím?“ 

Petra: „Tak například jsem si uvědomila, ţe na ostatních moc nezáleţí, ţe se mám řídit tím, co 

cítím já a ţe kdyţ si ze mě někdo utahuje kvůli mému stylu, tak, ţe to nemám vnímat, protoţe 

to je moje rozhodnutí.“ 

Výzkumnice: „Aha. A kdyţ jsi říkala, ţe tě tam zajímá oblečení, našlas tam nějaké uţitečné 

typy i kolem vzhledu, kterými ses řídila?“ 

Petra: „Jo. Třeba píší, co si vzít a co nikdy ne.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Tys říkala, ţe ses k tomu stylu dostala přes internet - jak jsi vlastně 

získávala rady o tom, jak změnit vzhled nebo jakou hudbu poslouchat? Jenom z internetu 

nebo jsi uţ měla kamarády, co byli emo?“ 

Petra: „Měla jsem kamarádku a pořád ji mám.“ 

Výzkumnice: „Aha. A tus znala z reálu, jestli to dobře chápu.“ 

Petra: „Znala jsem ji z reálu, ale teď bydlí v Praze.“ 

Výzkumnice: „OK. Chápu. A kdyţ bys měla třeba nějaké problémy, obrátila by ses na lidi na 

Emosvětě nebo na jiné emaře?“ 

Petra: „Spíš na ty, který znám z reality.“ 

Výzkumnice: „Jasný. Dík. Ještě jsem si všimla, ţe tam je sekce zábava - takové ty příběhy, 

obrázky a tak -bylas tam? Jestli ano, co si o tom myslíš?“ 



 

124 

Petra: „Já spíš chodím na fórum.“ 

Výzkumnice: „Dobře. Myslíš si, ţe na Emosvětě nebo třeba i celkově mezi emaři jsou někteří 

důleţitější neţ jiní?“ 

Petra: „Ne. Nemyslím si to.“ 

Výzkumnice: „Fajn. A tys říkala, ţe hledáš informace o srazech – bylas na nějakém?“ 

Petra: „Byla a tuhle sobotu je další, tak tam jdu.“ 

Výzkumnice: „Super. A jak takový sraz probíhá?“ 

Petra: „No, tak dá se sraz na určitým místě a tam počkáme tak asi hodinu a pak jdeme do 

čajky, ale nevím, jak je to v jiných městech.“ 

Výzkumnice: „A ty tam chodíš proč? Co tě na tom zajímá?“ 

Petra: „Já tam chodím proto, ţe se tam sejdem většinou všichni z Brna a okolí a je tam 

sranda.“ 

Výzkumnice: „Dík. Já se vrátím ještě k tomu webu – hledáš tam nějaký kamarády?“ 

Petra: „Ani moc ne.“ 

Výzkumnice: „Dobře. A je pro tebe přátelství s jiným emařem v něčem důleţité nebo není?“ 

Petra: „Je pro mě hodně důleţité. Třeba v tom, ţe si říkáme všechno a pomáháme si s řešením 

problémů.“ 

Výzkumnice: „To zní hezky. A teď si nejsem úplně jistá, jestli tahle otázka je vhodná, kdyţ ti 

je 13 - kdyţtak neodpovídej, ale preferovala bys vztah s někým, kdo je taky emo? Myslím 

romantický vztah.“ 

Petra: „Já jsem ve vztahu s jedním emařem.“ 

Výzkumnice: „Aha a má to pro tebe nějaký plusy, ţe je emař?“ 

Petra: „Nemá pro mě ţádný plusy. Prostě jsme si padli do oka. Je to láska.“ 

Výzkumnice: „OK. Chápu. Všimla jsem si, ţe někteří lidé na Emosvětě i jinde na emo 

webech píší jinak - kombinují malá a velká písmenka a jednoduché v třeba nahrazují 

dvojitým. Pokud ses s tím někdy setkala, co si o tom myslíš?“ 

Petra: „Já je taky kombinuju.“ 

Výzkumnice: „A proč to děláš? Souvisí to nějak s emo?“ 

Petra: „No, tak já nevím. Mě to spíš baví, ale se stylem emo to nemá nic společnýho, podle 

mě.“ 
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Výzkumnice: „Dobře. A teď otázka, která asi není úplně snadná – o čem podle tebe emo 

vlastně je?“ 

Petra: „Podle mě je emo hlavně o vyjádření svých emocí.“ 

Výzkumnice: „A co tebe osobně na tom zaujalo?“ 

Petra: „Zaujalo mě, ţe se neřeší současné trendy v oblečení. Například.“ 

Výzkumnice: „Jako, ţe mají svůj styl oblékání?“ 

Petra: „Jo. Přesně.“ 

Výzkumnice: „OK. Jak jsem se tě ptala na tu zábavu - obrázky, příběhy - jsem se zapomněla 

zeptat, co podle tebe patří do emo zábavy a jestli vůbec něco jako emo zábava je.“ 

Petra: „Emo zábava je jako zábava ostatních lidí. Jen se zeptám, tebe nezajímá, co například 

emo poslouchá za hudbu?“ 

Výzkumnice: „Klidně povídej. Hudba je pro vás hodně podstatná, viď?“ 

Petra: „Ano, hudba je pro emo hodně podstatná.“ 

Výzkumnice: „A co konkrétně posloucháš ty za kapely?“ 

Petra: „My Chemical Romance, Paramore, Billy Talent, Niceland – to je česká kapela, - 

Evanescence, Nightwish  a spoustu dalších.“ 

Výzkumnice: „Nightwishové uţ jsou spíš metal, ne? I kdyţ chápu, ţe nemusíš poslouchat 

jenom vyloţeně emo hudbu. Bylas někdy na koncertě?“ 

Petra: „Nightwish je mezi dovolenýma kapelama a na koncertu jsem byla.“ 

Výzkumnice: „OK. Dovolené kapely? Co tím myslíš?“ 

Petra: „Ţe je v normálních pravidlech.“ 

Výzkumnice: „Pravidlech emo? Ty se jimi řídíš?“ 

Petra: „Ano.“ 

Výzkumnice: „OK. Hele, a nejsou v emo pravidlech i věci jako, ţe se má člověk řezat?“ 

Petra: „Je to tam.“ 

Výzkumnice: „A ty se tím řídíš taky?“ 

Petra: „Ano, řídím.“ 

Výzkumnice: „Aha. Dobře. Ještě mě napadlo něco – kdo je podle tebe pozér, co se emo stylu 

týče?“ 
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Petra: „Pozér je člověk, co se za emo jen vydává.“ 

Dodatečné otázky: 

Výzkumnice: „Myslíš si, ţe se z pozéra můţe stát opravdový emař?“ 

Petra: „Z pozéra se nikdy nestane pravej emař.“ 

Výzkumnice: „Proč ne?“ 

Petra: „Pozéři jsou prostě imitanti a skoro všichni toho po maximálně dvou měsících nechaj.“ 

Výzkumnice: „A co je pravdy na tom, ţe emaři nemají rádi hoppery (fandy hip hopu) a proč 

je nemají rádi?“ 

Petra: „Emaři a hoppeři se nikdy rádi moc neměli - hlavně kvůli ţivotnímu stylu.“ 

Výzkumnice: „Aha. A ještě co je to scene? Jak se liší nebo podobají scene a emo?“ 

Petra: „Scene je styl hodně podobný emo, ale scene se oblékají barevně - aţ do šílených 

kreací - ale scene poslouchá tvrdší muziku, skoro jako my, ale ta muzika, co poslouchají, je 

pro nás med.“ 

 

12) Veronika (žena, 15 let, základní škola, Kladno) 

 

Výzkumnice: „Jak dlouho uţ jsi emo?“ 

Veronika: „Tak zhruba 2 roky.“ 

Výzkumnice: „Dobře. A jakpak jsi se k tomu dostala? Co tě na tom zaujalo?“ 

Veronika: „Přes kamarádku. Kamarádka poslouchala tu hudbu a zajímala se o emo a já jsem 

tak nějak zjistila, ţe mě to oslovuje taky. Hlavně ta muzika.“ 

Výzkumnice:  „Aha. A hrál v tom nějakou roli internet? V tom, kdyţ jsi se stávala emařkou.“ 

Veronika: „Hmm. Moţná trochu. Jo. Asi jo. Já jsem tam samozřejmě koukala na videa 

různejch kapel a taky jsem hledala, jak vypadá ta móda a jak se česat.“ 

Výzkumnice: „Děkuju. A co reakce okolí na to, ţe jsi emo? Setkala ses s nějakými?“ 

Veronika: „Tak občas si na mě lidi ukazujou nebo má někdo takové ty poznámky o tom, ţe se 

mám jít vybrečet a tak, ale nic hroznýho.“ 

Výzkumnice: „A co rodiče nebo ve škole? Jak na to reagovali?“ 

Veronika: „No, naši to vzali v pohodě a ve škole je to různý. Kamarádi mě berou pořád stejně 

a jiný lidi občas taky trousej nějaký pitomý poznámky, znáš to.“ 
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Výzkumnice: „A co na internetu?“ 

Veronika: „Tam si obvykle nikdo ani nevšimne, ţe jsem emo, dokud si nedám fotku do 

profilu. A na Emosvětě jsou snad všichni emo, takţe to chápou."  

Výzkumnice: „Dík. Kdyţ uţ mluvíš o Emosvětě. Jak ses k tý stránce vůbec dostala?“ 

Veronika: „Jé. To uţ ani nevím. Asi kdyţ jsem hledala nějaký ty fotky a oblečení a tak.“ 

Výzkumnice: „A chodíš ještě na jiný weby?“ 

Veronika: „Asi ani ne. Spíš třeba něco vyhledám přes Google.“ 

Výzkumnice: „Dobře. A kdyţ uţ přijdeš na Emosvět – co tu tak obvykle děláš?“ 

Veronika: „Tak čtu si příspěvky, ty články o hudbě třeba, ale dlouho tam nic nepřibylo. A tak 

prostě.“ 

Výzkumnice: „Takţe chodíš na fórum? V tom případě mě zajímá, jaké sekce tě tam nejvíc 

zaujaly, jestli nějaké.“ 

Veronika: „Hmm. Tak já to čtu tak nějak všechno. Vţdycky ty nový příspěvky. Ale hodně mě 

zajímá oblečení.“ 

Výzkumnice: „OK. A co kdybys měla nějakej problém? Obrátila by ses na lidi tady na 

Emosvětě?“ 

Veronika: „Jako myslíš veřejně na fóru? To asi ne. To spíš na kamarády.“ 

Výzkumnice: „Ještě jsem si všimla, ţe tam na té stránce je sekce zábava. Jsou tam obrázky, 

hry, příběhy…Co si o tom myslíš? Chodíš tam vůbec?“ 

Veronika: „Jo. Tam jsem byla. Mně se to líbí. Hlavně ty houbičky jsou hezký a ty příběhy.“ 

Výzkumnice: „A ty témata – já si všimla, ţe to často třeba hraničí se sebeubliţováním nebo 

sebevraţdou – co si myslíš o tomhle?“ 

Veronika: „Tak to je spíš o emocích. To, ţe si kaţdej emař musí hned sebeubliţovat, je přece 

hloupost. To dělá jen někdo, kdo má nějaký problémy a emař to vůbec bejt nemusí. Podle 

mě.“ 

Výzkumnice: „Aha. Já se ještě vrátím k tomu Emosvětu. Myslíš si, ţe tam jsou někteří lidi víc 

důleţití neţ jiní?“ 

Veronika: „Asi ne. Ne.“ 

Výzkumnice: „Mhm. A vím, ţe se tam na tom webu občas organizují srazy. Bylas na 

nějakém?“ 

Veronika: „Zatím nebyla, ale docela bych šla, aţ bude zas nějakej tady poblíţ.“ 
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Výzkumnice: „A hledalas nebo našla sis tady na Emosvětě nějaký kamarády?“ 

Veronika: „Ale jo. Dokonce jsem našla nějaký lidi, co bydleli blízko mě a tak jsme se sešli.“ 

Výzkumnice: „To je fajn. Je pro tebe přátelství s někým, kdo je taky emo, něčím důleţitý? 

Kdyţtak čím.“ 

Veronika: „No, máme si co říct a chápou mě.“ 

Výzkumnice: „A co romantickej vztah s někým, kdo je emo? Chtěla bys?“ 

Veronika: „Tak těm klukům to sluší, ale myslím si, ţe to je asi jedno, jestli by byl emo nebo 

ne.“ 

Výzkumnice:  „Aha. Tak jo. A ještě jsem si všimla, ţe na tom webu některý lidi píšou tak 

trochu zvláštně – třeba zaměňujou jednoduchý v za dvojitý a kombinujou velký a malý 

písmenka. Co si o tom myslíš? Souvisí to nějak s emo?“ 

Veronika: „Ne. Aspoň já bych řekla, ţe tak píšou i jiný lidi na netu. Nevím.“ 

Výzkumnice: „Tak děkuju moc.“ 


