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subkulturami. Konstrukce subkulturní identity prostřednictvím biografického 
vyprávění“. Praha, Fakulta humanitních studií UK 2011, 151 s. včetně příloh

Bakalářská práce Jitky Šarochové se věnuje tématu, které bylo i v rámci výzkumů 
orientovaných na subkultury doposud v podstatě přehlíženo, a tím je mobilita mezi různými 
subkulturami. Ve své práci vychází z narativních interview se třemi informátory, na jejichž
základě se snaží rekonstruovat jejich subkulturní identitu a její proměny.

Hned v úvodu je třeba zmínit, že práci považuji celkově za zdařilou. Po teoretické stránce 
je práce velmi dobře ukotvena, autorka vychází z klasického konceptu subkultury (Hebdige), 
který podrobuje post-subkulturní kritice (Muggleton). V empirické části sice s teoriemi 
nepracuje, ale vztahuje k nim výsledky své práce v závěru. Zásadních připomínek nemám ani po 
stránce metodologické, kromě autorčina tvrzení, že její „závěry jsou čistě hypotetické“ (s. 26), 
ačkoliv jsou pevně ukotveny v datech. Práce zároveň přináší některá zajímavá zjištění, která 
mohou být zdrojem dalších empirických výzkumů. Přesto mám k práci několik připomínek.

Autorka v textu není zcela důsledná při rozlišování mezi subkulturou a hudebním žánrem 
(tento pojem bych ostatně doporučoval užívat namísto hudebního stylu, aby nedocházelo 
k záměně se subkulturním stylem). Vinou této nedůslednosti zařazuje hudební žánry (např. 
rockabilly, grindcore) mezi subkultury (např. s. 23). V tomto ohledu by autorce pomohlo, kdyby 
v práci vymezila rozdíl mezi subkulturou a hudebním žánrem. 

V jádru této nedůslednosti může stát i nepřesné tvrzení, že pojem hudební subkultury 
vychází z toho, že „hudba je prvotním impulsem, který předchází přidružení k subkultuře“ (s. 
92). Přesnější je spíše říci, že k identifikaci se subkulturou dochází na základě hudby (která 
ovšem nemusí být vůbec primárním zdrojem zájmu).

Ačkoliv je třeba ocenit, že autorka v práci pracuje s adekvátní terminologií (subkulturní 
styl, ideologie, identita), bylo by vhodné, kdyby pracovala také s kategorií autenticity (v 
Muggletonově chápání, jež autorka ostatně zmiňuje). Zjištěním, jak informátoři chápou 
autenticitu ve vztahu ke své identitě, by dosáhla lepšího pochopení toho, s jakou subkulturou se 
informátoři identifikovali v době, kdy poslouchali více hudebních žánrů (zejména případ 
informátora Roberta). Poslech hudby totiž ještě nemusí znamenat sdílení subkulturní identity.
Není totiž zřejmé, co informátoři chápou příslušností k subkultuře.

Významnou připomínku pak mám ke způsobu, jakým autorka re-prezentuje svá data 
v části zabývající se tematickou analýzou (s. 54-91). Autorka totiž přistupuje induktivně nejen 
k analýze dat (což je samozřejmě v pořádku), ale také k jejich re-prezentaci. Tedy nejprve uvádí 
výpovědi svých informátorů, které následně pouze parafrázuje, avšak komentuje a interpretuje je
jen ojediněle. V důsledku toho se jí nedaří oprostit se od výpovědí samotných a pokusit se o 
jejich kategorizaci, která by umožňovala pochopit re-prezentovaná data i mimo přímý kontext 
výpovědí (tedy mimo osoby informátorů). Nejmarkantnější je to v případě oddílu 3.2.2.2.1 
Důvody identifikace s další subkulturou (s. 67-69). 

S tím se pojí také fakt, že autorka na mnoha místech opakuje stejné výroky informátorů a 
používá je jako argument pro různá tvrzení (např. s. 55 a 58). I v důsledku toho, že nejprve 
prezentuje data a pak je teprve interpretuje, čtenář získává dojem, že čte stále to samé.

Práci se nevyhnuly ani některé faktické chyby. Např. vznik SHARP není kladen do Velké 
Británie (s. 18), ale do USA. Nebo zkratka BDSM se ve skutečnosti neskládá ze dvou složek (s. 
80), ale tří - bondage and discipline (B&D nebo B/D), dominance and submission (D&S nebo



D/S), sadism and masochism (S&M nebo S/M). Či název Pins and pints (s. 64) je ve skutečnosti 
název skupiny Pipes and Pints. Ty však nejsou nijak zásadní.

Stejně tak se autorka nevyhnula ani některým neobratným až nesmyslným spojením, např. 
enkulturní socializace (s. 8), ideologie životního stylu (s. 9) či britská pracovní třída, namísto 
dělnická třída (s. 12). Zároveň by si (ostatně jako valná většina absolventských prací) zasloužila 
ještě alespoň jednu korekturu.

V rámci obhajoby bych rád s autorkou diskutoval následující otázky:
1) Neuvažovala autorka o využití konceptu subkulturního kapitálu Sarah Thorntonové 

(zejména ve vztahu k problematice identifikace se subkulturou a zmiňované autenticity)?
2) Autorka zmiňuje, že tělesné modifikace tvoří spojnici různých subkultur (s. 87). Nejsou 

ale některé formy tělesných modifikací subkulturně specifické (např. specifické motivy tetování)? 
A nemůže tak tělesná modifikace představovat „ztělesnění“ subkulturní identity?

3) Z výpovědí informátorů se zdá, že začlenění do subkultury pojímají jako začlenění do 
idiokultury. Pokud je tomu tak, jak se to projevuje na významnosti subkulturního stylu a 
ideologie? 

Celkově se domnívám, že by si práce zasloužila ještě jednu revizi a zejména 
přestrukturování části věnované tematické analýze. V takovém případě by práce byla vynikající. I 
tak se však domnívám, že práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na absolventskou práci. 
Doporučuji ji proto k obhajobě a na základě výše zmíněných připomínek navrhuji hodnocení 
velmi dobře.
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