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Abstrakt 

 Má diplomová práce se zabývá tím, jak se posluchači metalu identifikují s metalem 

jako hudebním žánrem a jakou formu kolektivity na základě společného hudebního vkusu 

utvářejí. Nejprve ve stručnosti představím historii a vývoj metalové hudby a poté 

charakterizuji koncepty společenských věd zabývající se studiem hudebních kultur a také 

koncepty subkulturního kapitálu a identity, které ve své práci používám. Stěžejní část práce 

tvoří interpretace dat z mého výzkumu mezi metalisty, který probíhal na metalových 

koncertech v Praze a na metalových festivalech v České Republice formou zúčastněného 

pozorování a prostřednictvím polo-strukturovaných a neformální rozhovorů s posluchači 

tohoto žánru. Při výzkumu jsem zjišťovala, co znamená být metalistou, jak důležitou součást 

života metal pro svoje posluchače představuje, jaké sdílené postoje a hodnoty vytváří, z čeho 

pramení pocit sounáležitosti metalistů a zda mezi nimi dochází k vnitřnímu dělení.  

Klíčová slova 

metal, hudba, kultura, identita, identifikace, scéna, žánr, vkus, subkulturní kapitál 

 

Abstract 

 The topic of my diploma thesis is how listeners of metal identify themselves with 

metal as a music genre and which form of colectivity they generate on the basis of their 

common musical taste. At first I introduce a short history and development of metal music 

and then I characterize the concepts of social sciences, that deals with the study of musical 

cultures and also the concepts of subcultural capital and identity, which I use in my work. The 

main part of my work constitutes an interpretation of data from my research between 

metalists, which took place on metal concerts in Prague and on metal festivals in the Czech 

Republic in the form of participant observation and half-structured and non-formal interviews 

with listeners of this genre. My research ascertained what does it mean to be a metalist, how 

important part of life metal represents for its listeners, which shared attitudes and values metal 

generates, what produces the sense of belonging of metalists and if there is any inner division 

between them. 

Key words 

metal, music, culture, identity, identification, scene, genre, taste, subcultural capital  
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1. Úvod        
 Hudba je součástí lidské kultury a má svoji funkci v sociální a kulturní organizaci 

člověka. Je to výsledek lidské činnosti ovlivněný hodnotami, přístupy a přesvědčením lidí, 

kteří tvoří určitou kulturu. Hudba je od kultury neoddělitelná, a tak abychom porozuměli 

hudební struktuře, musíme porozumět chování, které ji produkuje a konceptům, které formují 

toto chování. A naopak funkce a použití hudby jsou stejně důležité pro pochopení zákonitostí 

společnosti jako jiné aspekty kultury. Hudba neexistuje sama o sobě, ale závisí na chování lidí 

a nemůžeme ji tak odtrhnout od jejích sociálních a kulturních aspektů [Merriam 1964]. Ve své 

práci se zaměřím právě na tyto sociální a kulturní aspekty hudby a to konkrétně metalu. 

        Metal je hudební žánr rozšířený po celém světě, který vzbuzuje u svých fanoušků 

oddanost a pocit sounáležitosti. Rozvinuté scény najdeme v Evropě, USA, Japonsku, Jižní 

Americe i Jihovýchodní Asii. Metalové scény vznikají na globální, regionální, národní a 

lokální úrovni, jsou propojené a navzájem se překrývají [Kahn-Harris 2007: 70-72]. Existují 

tisíce možná desetitisíce metalových kapel a nespočetně jejich fanoušků. Na metalové 

festivaly po celém světě se jich sjíždí každoročně desetitisíce až statisíce. Metal má rozsáhlou 

infrastrukturu složenou z vydavatelství, promotérů, médií, klubů, festivalů a módního odvětví. 

Média a většinová společnost o něm ale stále mají zkreslenou představu a setkává se z jejich 

strany s předsudky a stereotypy. Metal je po hudební stránce technicky náročný a 

propracovaný, ale kvůli svému jedinečnému pro někoho těžko stravitelnému zvuku není 

všeobecně přijímaný. Díky tomu se metal i přes svůj rozsah stále pohybuje na okraji 

hudebního světa, kde může existovat jako do určité míry nezávislá a odlišná hudební scéna. 

 Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na fanoušky metalu a jejich vztah k jejich 

oblíbené hudbě. Metal jako výzkumné téma mě zaujal zejména kvůli oddanosti jeho 

fanoušků, kteří na něj a na svoje oblíbené kapely nedají dopustit. Je to nesmírně rozmanitý 

žánr s množstvím podžánrů, který přesto spojuje svoje fanoušky určitým pocitem 

sounáležitosti. Chtěla jsem proto zjistit, z čeho tato oddanost a pocit sounáležitosti pramení a 

co pro své fanoušky metal v životě představuje.  

 Nejprve zmíním historický vývoj žánru, který je důležitý pro základní orientaci v 

tématu a poté se budu věnovat teoretickým východiskům práce. Po nich následuje empirická 

část práce, ve které se budu postupně zabývat metalovou hudbou a jejím významem pro své 

posluchače, identifikací s metalem, metalovou scénou, kterou posluchači metalu utvářejí, 
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koncerty a festivaly, jakožto nejvýraznějšími projevy této scény a identifikace s ní, a v 

neposlední řadě metalem a jeho rolí v každodenním životě jeho posluchačů.  
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2. Historický vývoj metalu 
 Představím zde pouze stručný vývoj základních žánrů metalu. Přehled metalových 

žánrů a jejich charakteristických prvků se nachází v příloze 1, kde jsou také vysvětleny 

základní metalové pojmy.  

 Heavy metal vznikl na konci 60. a začátkem 70. let kapelami Black Sabbath, Deep 

Purple a Led Zeppelin a vrcholu popularity dosáhl v 80. letech. Nejprve kapely vycházely 

z rhythm and blues, ale na konci 70. let už čerpaly hlavně z metalu. Tato nová vlna britského 

heavy metalu, kterou vedly kapely, jako Saxon, Def Leppard a Iron Maiden, odlišila metal od 

jiných žánrů a započala proces jeho fragmentace, který se jak ukázala Weinstein [2000], 

nejprve ubíral dvěma směry. Prvním byl populární pop a glam metal, který směřoval 

k mainstreamu a druhým trash a speed metal, který směřoval k fundamentalismu a opovrhoval 

dekadencí popově metalových kapel [Kahn-Harris 2007: 2-6]. 

 Venom pak začátkem 80. let inspirovali novou generaci kapel. Proti teatrálnosti heavy 

metalu postavili okultnost a na zdůrazňování technických dovedností reagovali rychlostí a 

jednoduchostí. Ovlivnil je přitom hardcore punk, který se rozvinul v 80. letech (například 

kapely Black Flag a Discharge). Po Venom následovaly trash metalové kapely Metallica a 

Slayer charakteristické rychlostí, agresí a strohostí a kapely Anthrax a Megadeth poté místo 

trash metalu utvrdily. Trash metal umožnil vzniknout ještě radikálnějším metalovým žánrům 

a kapely Death a Possessed vytvořily death metal, jehož vokály byly méně srozumitelné a 

kytarové riffy temnější. Jejich následovníci Cannibal Corpse, Obituary a Morbid Angel 

používali growling, rychlé, komplikované kytary a jen minimum sól, přičemž texty se 

zabývaly násilím, válkou a okultností. Na konci 80. let vznikl grindcore, což je punkem 

ovlivněná radikální verze death metalu (například kapely Siege, Repulsion a Napalm Death). 

Charakterizuje ho extrémní rychlost a často velmi krátké písně. V 80. letech vznikl také doom 

metal čerpající z kapel, jako Pentagram a Black Sabbath. Jde o extrémně pomalou formu 

metalu s dlouhými, epickými písněmi a melancholickými texty, se kterou přišly kapely The 

Obsesses a St.Vitus. V 90. letech pak doom metal dotvořily kapely, jako My Dying Bride a 

Paradise Lost, s extrémně depresivními vokály a složitou strukturou písní často ovlivněnou 

gotic rockem. V 80. letech se také začal používat termín black metal pro satanistické formy 

metalu. Kapely Bathory, Burzum a Darkthrone rozvinuly velmi odlišnou a vlivnou formu 

black metalu charakteristickou řvanými vokály, extrémně rychlým tempem, tremolo riffy, 

trojitým kytarovým zvukem a jednoduchými satanistickými hodnotami. V 90. letech se kvůli 
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vraždám, sebevraždám a vypalování kostelů proslavil zejména norský black metal. Black 

metal se pak dále rozvíjel díky kapelám, jako Cradle of Filth a Dimmu Borgir, které přišly s 

klávesami a zpívanými vokály. Zmíněné žánry jsou často kolektivně označované jako 

extrémní metal a sdílejí hudební radikalismus, fanoušky, hudebníky a instituce. Na rozdíl od 

mainstreamového a komerčního dosahu heavy metalu, je extrémní metal šířen 

undergroundovými institucemi po celém světě a na okraji hudby a hudebního průmyslu se mu 

daří [Kahn-Harris 2007: 3-5]. 

 90. léta byla pro metal obdobím fragmentace a experimentování i nostalgie. Kvůli 

vzestupu grunge a úspěchu Nirvany mnoho metalových kapel ukončilo svoji kariéru. Ztrátu 

popularity utrpěl zejména pop a glam metal (Poison), ale i klasické metalové kapely (Judas 

Priest, Iron Maiden). Přišly nové vlivy, jako hip hop, folk (Sepultura, Orphaned Land, 

Skyforger, Finntroll) a ne-anglický zpěv, a některé kapely se přiblížily alternativnímu 

(Anathema) a progresivnímu rocku (Opeth, Neurosis), jiné avantgardě. V polovině 90. let 

přichází z USA a zejména z Kalifornie nu-metal, který staví na grunge, hardcoru, death 

metalu, rapu a funku (Korn, The Deftones, Limp Bizkit) a míchá podladěné kytary s rapem, 

řevem a zpěvem, přičemž texty čerpají z grunge a punku a zdůrazňují bolest a odcizení. 

Hudebníci bývají oblečení ve sportovním, mají krátké vlasy, piercingy a tetování. Na konci 

90. let se nu-metal stal skoro stejně populárním jako heavy metal v 80. letech. Od poloviny 

90. let se vrací heavy metal, revival zažívá trash a power metal (Hammerfall, Manowar, Iced 

Earth) a glam metalové kapely, jako Mötley Crüe a Poison, se dávají znovu dohromady. Na 

začátku 21. století se ale nu-metal vyčerpal a populárními se stávají emo kapely, jako Funeral 

for My Friend a My Chemical Romance, které staví na nu-metalu, hardcoru a punku. Přichází 

také nová vlna amerického heavy metalu (Killswitch Engage), která vychází z extrémního 

metalu a začíná vytlačovat nu-metal [Kahn-Harris 2007: 1-2, 133-137].  
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3. Teoretická východiska 

3.1. Subkultura  
 Základní teorií používanou pro studium kultur mladých je subkultura. Se subkulturní 

teorií přichází v polovině 20. století Chicagská škola, která chtěla vysvětlit braní drog, 

drobnou kriminalitu a členství v gangech mladých lidí ve městech. Subkultury chápala jako 

deviantní skupiny, které spojují mladé lidi se stejnými problémy se zapadnutím a 

přizpůsobením. Mladí lidé podle ní reagují na svůj nízký sociální status vytvořením 

subkultury, která uznává alternativní kolektivní normy, rituály a hodnoty. Získání statusu v 

rámci subkultury ale vede k ztrátě statusu uvnitř širší společnosti a vyčlenění z ní, čímž 

vzrůstá pouto k subkulturní skupině [Hodkinson 2002: 9-13; Hodkinson 2007: 4]. 

 V 60. a 70. letech pak vzniká na Birminghamské univerzitě Centre for Contemporary 

Cultural Studie, které se zabývalo britskými poválečnými kulturami mladých zejména z 

řad dělnické třídy, jako byly teddy boys, mods, rockers, hippies a punks. Subkultury chápalo 

jako stylizovaný odpor k dělnické třídě rodičů i hodnotám kapitalismu a konzumu. Konzumní 

trh mladým lidem poskytl materiály, které kreativně a aktivně zpracovávali metodou 

brikoláže. Každodenní předměty jako oblečení, hudbu a volnočasové aktivity si různě 

přizpůsobovali a kombinovali a připisovali jim nový subkulturní význam. Řešili problémy 

marginalizace a moci imaginárním a symbolickým způsobem, což ale spíše posilovalo, než 

řešilo materiální podřízenost dělnické třídy mladých [Hodkinson 2002: 9-13; Hodkinson 

2007: 5-6]. 

3.1.1. Heavy metal a subkulturní teorie  

 Heavy metal vychází z kultur mladých 60. let. Mladí bílí muži z řad modrých límečků 

našli v kulturách mladých způsob ospravedlnění a rozšíření jejich přirozeného odporu proti 

sociálnímu pořádku, ve kterém je nečekala atraktivní budoucnost. Přijali dlouhé vlasy, drogy 

a psychedelickou hudbu, ale udrželi si tradiční mužnost spojenou s fyzickou silou 

motorkářských gangů. Tato hybridní kultura hippie a motorkářů se začala objevovat na konci 

60. let, ale nebyla organizovaná a neměla vlastní formy sebe-vyjádření. V té době začala 

psychedelická hudba přitvrzovat, a když se kultury mladých 60. let zhroutily, modré límečky 

a psychedelické kapely se spojily a vznikla heavy metalová subkultura. Hudba se stala 

symbolem identity této skupiny, protože byla v souladu s jejím životním stylem. Tato 

subkultura nevznikla jako výtvor populárního hudebního průmyslu, ale existovala ještě před 
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tím, než vznikl heavy metal jako hudební žánr. Možná by tu žádný heavy metal nebyl, kdyby 

tu nebyla subkultura připravená ho přijmout [Weinstein 2000: 100-102]. 

 Heavy metal se tak v 70. letech stal hudebním stylem dělnické třídy, nižší střední třídy 

a studentů. Byl předmětem loajality a kulturní aktivity mladých, ale přesto ho subkulturní 

teorie odmítala jako neautentický, protože nemá politické pozadí. Ignorovala ho také kvůli 

zvláštnímu třídnímu složení jeho posluchačů, nedostatku stylu a konzumnímu původu. Podle 

subkulturní teorie totiž všichni mladí lidé považují trh kulturních komodit za neautentický a 

čistá stylizace nesmí být kontaminována médii. Subkulturní teorie věří v existenci prostoru 

bez médií a trhu, ale právě subkulturní trhy jsou podmínkou rozšíření poválečné stylové 

kultury. Heavy metal podle ní nevyjadřuje resistenci ale spíše tradiční hodnoty dělnické 

mužnosti. Přehlíží ho i přesto, že byl v té době populární kulturní formou a vykazoval 

podobnou skupinovou jednotu a identitu jako skupiny, kterými se subkulturní teoretici 

zabývali. Subkulturní teorie také přeceňuje politiku a dělá ze subkultur autentické vyjádření 

dělnického odporu, neuvědomuje si ale, že autentické subkultury byly vytvořeny až 

subkulturními teoriemi. Příklad heavy metalu tak nabízí kritiku subkulturní teorie, která se 

nezabývá rolí médií a kulturního průmyslu až do doby, než se čisté subkultury stanou 

předmětem morální paniky a spotřebním stylem. Heavy metal ale nebyl předmětem morální 

paniky až do roku 1980, a tak ho subkulturní teorie přehlížela. Subkulturní teorie navíc 

považuje poválečné subkultury za dělnického původu, ale heavy metal má fanoušky ze všech 

tříd. Opomíjí pak zejména hudební stránku poválečných subkultur a tím i heavy metal, který 

je spojen převážně s hudební scénou. Subkulturní teorie hudbu podceňuje, považuje ji sice za 

součást soudržnosti subkultury, nezabývá se ale tím, proč hraje hudba důležitou roli při 

utváření její identity. Nechce totiž uznat, že komodity již nesou význam v souladu se stylem 

subkultury. Nepřipouští si, že subkulturní stylizace je důsledkem subkulturních trhů, a že 

kreativita nemusela nutně proběhnout před tím, než se styl rozšířil [Brown 2001: 209-219]. 

 Weinstein se mimo jiné zabývala právě otázkou, zda je heavy metalové publikum 

masové. Masa se skládá z lidí z široké škály sociálních pozic, kteří se nestýkají a jsou to 

anonymní individua. V tomto smyslu tak heavy metaloví fanoušci masu netvoří, protože 

pochází z úzké demografické skupiny a znají se osobně z koncertů a v rámci věkových 

skupin. Podle Straw [Straw 1984, In Weinstein 2000: 95] mají trvalé a soudržné vzorce vkusu 

a liší se tak od normálního publika, jehož členové mají elektivní vkus a jsou pouze pasivními 

příjemci. Rockové a heavy metalové publikum není pasivní, ale definuje a interpretuje hudbu. 

Přináší ji do svých již utvořených realit a používá ji k uspokojení již existujících potřeb. 
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Metalové publikum je různorodé, vytrvalé a s pevným jádrem. Komunita je v ideologii 

metalového publika vysoce ceněna, ale na druhou stranu v něm najdeme mnoho odlišností. 

Podskupiny heavy metalu mají vlastní, částečně odlišné publikum, různé módy interpretace 

hudby a liší se také v tom, jak je hudba začleňována do životů fanoušků. Geografické, časové 

a žánrové variance heavy metalu mohou mít do určité míry jiné publikum. Do stejné kultury 

jsou tak zapojeny různé skupiny, a přesto pro ně má metal stejný význam a vliv. Podle 

Weinstein tak heavy metalové publikum tvoří subkulturu s odlišným stylem a aktivitami. 

Členství v subkultuře je ale vždy problematické, protože v publiku najdeme plnohodnotné, 

částečné i okrajové členy. Být fanouškem rocku nebo heavy metalu může nabýt velkého 

významu a stát se dominantní součástí fanouškovi identity. Pro jakoukoli na hudbě založenou 

subkulturu ale zůstává vždy otázkou, jakou část publika žánru tvoří členové subkultury a 

jakou publikum. Nedá se odhadnout poměr, ale obecně platí, že čím populárnější, 

melodičtější, měkčí a optimističtější heavy metal bude, tím větší bude jeho publikum 

[Weinstein 2000: 94-98].   

3.2.2. Kritika a přepracování konceptu subkultury 

 Subkulturní teorie se později stala terčem kritiky, protože prezentuje subkultury jako 

pevně kulturně ohraničené, deviantní, statické a homogenní skupiny. Nezabývá se přitom tím, 

proč odlišné subkultury používají různé symboly k odporu ke stejné většinové kultuře. 

Zastávali ji hlavně teoretici, kteří neměli dostatečná empirická data a přehlíželi, co účastníci 

skutečně řekli či udělali a soustředili se na čtení odporu ze stylu a rituálů. I přes kritiku ale 

vybudovali teoretické, konceptuální a metodologické základy pro studium subkultur mladých. 

Subkultura je dnes považována za překonaný koncept nejenom kvůli jejím teoretickým 

nedostatkům, ale také kvůli její neaplikovatelnosti na současnou postmoderní společnost, 

kterou charakterizuje menší závazek vůči členství v sociálních skupinách, heterogenita, 

mnohočetné identity jedinců, fragmentace a globalizace. Mnozí jsou tak přesvědčení, že 

pojem subkultura zemřel s dobou a odmítají pevná substantivní společenství, ale podle 

Hodkinsona není třeba tento přístup zcela opouštět a je i nadále platný pro určité skupiny 

[Hodkinson 2002: 9-13; Kahn-Harris 2007: 18; Williams 2007: 575-577]. 

 Hodkinson používá přepracovaný koncept subkultury k popisu relativně substantivní, 

jasně ohraničené, zvolené kulturní skupiny a na příkladu gotiků ukazuje, že subkulturní 

substance může existovat i v době médií a komerce. Gotická scéna obsahuje prvky pohybu, 

překrývání a změny, to ale nezastiňuje její vysokou úroveň oddanosti, identity, odlišnosti a 

autonomie. Hodkinson kombinuje užitečné aspekty přístupu Chicagské a Birminghamské 
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školy s flexibilnějším přístupem dočasných identit a neopomíjí roli médií a komerce při 

utváření kulturních skupin. Nespojuje subkultury s resistencí, řešením problémů, třídním 

konfliktem a spontánností, ale důraz klade na kulturní substanci složenou z odlišnosti, 

identity, závazku a autonomie. Odlišnost znamená existenci sdíleného vkusu a soudržných 

hodnot odlišných od hodnot ostatních skupin. Identita znamená, jak moc členové vnímají, že 

jsou součástí odlišné kulturní skupiny a sdílí smysl pro společnou identitu. Závazek pramení z 

toho, jak moc subkultury ovlivňují každodenní život členů. Právě intensivní, trvalé a praktické 

zapojení členů odlišuje subkultury od povrchnější a částečnější účasti ve více skupinách. 

Autonomií má na mysli to, že i když je subkultura spojená se společností a politicko-

ekonomickýcm systémem, zůstává relativně autonomní a závislá na nadšencích a 

dobrovolnících. Autor rozlišuje vnitřní subkulturní média a komerci, která probíhá jen v rámci 

skupiny a vnější nesubkulturní produkty a služby pro širší publikum, mezi nimiž bude vždy 

existovat šedá zóna. Subkultury jsou podle něj charakteristické spíše svou substancí než 

pomíjivostí [Hodkinson 2002: 9, 28-33]. 

 Podle Hesmondhalgha ale není jasné, jak Hodkinsonova kniha [Hodkinson 2002] 

přispívá do sociologie populární hudby, jelikož hudba je v ní jen jednou z mnoha kulturních 

praktik, které spojují gotiky. Větší důraz je tu kladen na přátelství, speciální události, 

oblečení, internet a vlastní média. Kniha tak připomíná, že subkulturní analýza nikdy neměla 

dostatečný vhled do hudby a věnovala se kolektivům mladých, kteří používali hudbu jen jako 

jeden z prostředků budování identity. Subkultura tedy není vhodný koncept pro analýzu 

populární hudby, ale může být užitečný pro sociologii mladých, kam také patří. V sociálních 

vědách je studium populární hudby spojené se studiem kultury mladých, ale pro toto spojení 

nejsou důkazy. Panuje představa, že do populární hudby jsou zapojeni zejména mladí lidé a je 

důležitou součástí jejich života a volného času. To ale neznamená, že hudba není důležitá také 

pro starší lidi, a navíc se ukazuje, že hudba je jako prostředek sociální distinkce důležitá jen 

pro některé mladé. Mladí nejsou největšími spotřebiteli hudby a většině lidí, kteří se zapojují 

do kulturních aktivit je 20-40 let. Měli bychom tedy zjistit sociální a emocionální význam 

hudby pro všechny. Spojení studia populární hudby a mladých bylo výsledkem historických 

okolností a je překážkou porozumění hudby a společnosti. Jeden nebo dva koncepty nebudou 

nikdy pro analýzu hudby stačit, a tak by mělo být hledání nového všeobjímajícího termínu, 

který spojí studium mladých a populární hudby opuštěno [Hesmondhalgh 2005: 30-38]. 
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3.3. Nový přístup k hudebním kulturám 
 Studiím před rokem 1980 dominovala socio-ekonomická marginalizace a vzdor, ale 

v posledních letech jsou to témata fragmentace, proměnlivosti a konzumerismu. S rozvojem 

médií a konzumní kultury došlo k zhroucení předchozích jistot, stability a komunity. Osobní 

biografie jsou nepředvídatelné výsledky vkusu, okolností a voleb. Globalizovaná média a 

konzumní zboží nabízejí dočasné a částečné zdroje identifikace. Životy a identity individuí už 

nejsou jasně dané tradicí, ideologií a komunitou. Lidé si dnes vytvářejí vlastní mnohačetné a 

prchavé identity. Mladí hledají identifikaci s ostatními prostřednictvím spotřeby zboží a 

zejména módy. Je nepravděpodobné, že vzhledem ke vzrůstající komplexnosti, fluiditě a 

diverzitě kulturního průmyslu se budou mladí vázat k jasně ohraničeným subkulturám. Styly 

se odpoutávají od konkrétních skupin a jejich charakteristik jako třída a etnicita. Každý si 

vytváří vlastní vkus, zájmy a sociální sítě, které prochází napříč žánry či komunitami. Někteří 

stále přijímají kolektivní styly, ale ty jsou vnitřně rozrůzněné, prolínají se a kladou důraz na 

individua víc než na kolektiv. Důraz na fragmentaci, fluiditu a individualismus má ale svoje 

problémy. Dochází k proti-subkulturním vysvětlením ponižujícím Birminghamskou a 

Chicagskou školu a současné koncepty jako neo-kmen a scéna zůstávají nevyjasněné. 

Zbytečné hledání nejlepší náhrady vede ke vzniku matoucí řady podobných konceptů 

[Hodkinson 2002: 14; Hodkinson 2007: 8-9]. 

 Podle teorie masové kultury vytvořil kulturní průmysl nabízející standardizované 

kulturní produkty pasivní, nekreativní a homogenní masovou kulturu, kde je málo místa pro 

substantivní, smysluplná společenství. Odlišné, nezávislé a okrajové kultury jsou zničeny a 

globální kapitalismus se prosazuje jako jediný způsob života. Komunity ztrácí svoji hloubku, 

autenticitu a význam při procesu standardizace masovým marketingem. Tato teorie 

předpokládá nevyhnutelný vliv komerce na kulturu. McRobbie [McRobbie 1989, In 

Hodkinson 2002: 13-16] ale přichází s teorií aktivní spotřeby mimo viditelné subkultury. 

Skupiny se podle ní liší kreativním používáním masových médií a komerčních produktů. 

Dochází k aktivnímu procesu vyjednávání spíše než nevyhnutelnému nahrazení autentické 

místní kultury tou globální a masovou. I trh může obsahovat malé, vysoce specializované a 

substantivní části a média mohou být malá, nezávislá, kreativní a specializovaná. Podle 

postmoderní teorie jsou dnes tradiční body kolektivní identifikace jako třída, žánr, rasa a 

místo roztříštěné do mnoha různorodých bodů identity. Modernita byla érou jasně odlišných a 

vnitřně homogenních kolektivit, v postmoderně ale vnitřní fragmentace dosáhla takového 

stupně, že se hranice mezi kulturními skupinami hroutí. Obě teorie považují média a komerci 
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za neslučitelnou se substantivními kulturními skupinami, ale přesto nejsou schopny vysvětlit 

relativní stabilitu a svázanost některých skupin [Hodkinson 2002: 13-19].  

3.4. Kmen 
 Jedním ze současných konceptů je termín neo-kmen, který zdůrazňuje, že identity a 

životní styly jsou v postmoderní době fluidní a konstruované nikoli statické a dané. Kmeny 

postrádají strukturu a mají plynulé hranice, přes které je možné přecházet. Mají sice určitou 

skupinovou identitu udržovanou rituály a občas pocit odlišnosti od ostatních skupin, ale 

nestaví se k nim do opozice. Kmeny jsou zdrojem emocionálního spojení a identity uvnitř 

širší společnosti. Pojem zachycuje pohyb jedince mezi nejasně ohraničenými žánry, styly a 

skupinami, který odráží měnící se povahu hudebních a stylistických preferencí mladých lidí. 

Vystihuje tak dynamický vztah mezi spotřebiteli a populární kulturou, přičemž spotřebu bere 

jako vybíravou a závislou na vkusu, který se individuálně vyvíjí a mění. Kmen zachycuje 

určitý stav vědomí, který je vyjadřován životním stylem [Bennett 1999: 605-614; Hodkinson 

2002: 19-20; Hodkinson 2007: 10-11]. 

  Bennettovo [1999] pojetí kmenu vyzdvihuje konzumerismus a bere životní styl jako 

zvolený a identitu jako vytvořenou jedincem. Všechny vztahy mezi vkusem a identitou jsou 

podle něj nahodilé nebo závislé individuu. Soustředí se na dočasnou a proměnlivou povahu 

moderních skupinových identit. Kmen tak vyzdvihuje ty aspekty, které subkultura ignoruje, 

ale vynechává skoro tolik jako subkultura. Je málo analyticky použitelný, protože je vlastně 

popisem formy sociality a afektu, které jsou založeny na společném tancování či protestních 

pochodech. Jedná s řadou aktivit v podstatě podobně a nevysvětluje, proč jde někdo raději 

protestovat než tancovat ani se nezabývá texty a institucemi, které určitá sociální formace 

utváří. Navíc přeceňuje změnu kultury za poslední desítky let a nevysvětluje, že i když je 

volnějších formací více, mají některé skupiny stále daleko k povrchnosti a prchavosti. 

Nepočítá s tím, že různé formy zapojení a interakce spolu mohou koexistovat [Hesmondhalgh 

2005: 23-26; Kahn-Harris 2007: 18-19]. 

3.5. Žánr 
 "Žánry jsou systémy orientací, očekávání a konvencí, které kolují mezi průmyslem, 

textem a publikem" [Neal 1980, In Toynbee 2000: 103; překlad L.H.]. Komunity posluchačů 

jsou často pevně spojené s hudebním žánrem, který pro ně má značný kulturní význam. Žánr 

zprostředkovává mezi zájmy a očekáváními, je zdrojem sounáležitosti a komunity. Žánr 

vyjadřuje kolektivní zájmy a názory komunity, jelikož populární hudba je vytvářena uvnitř 
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komunit a platnost hudebního stylu určuje míra, do které vyjadřuje hodnoty a identitu 

skupiny. To platí zejména v rockové ideologii, která idealizuje komunitu a odmítá komerční 

povahu populární hudby. Tuto komunitu doprovází solidarita, společná identita a zájmy 

protikladné k dominantním sociálním vztahům. Nesmíme ale žánr omezovat jen na jeho 

sociální rozměr. Některé komunity sice promítají svou sociální stavbu do hudebního žánru, 

ale v jiných případech je vztah mezi komunitou a stylem méně přímý nebo mohou žánry 

zahrnovat velké sociální a geografické oblasti, které už komunity netvoří. Žánr je způsob, jak 

organizovat očekávání publika ohledně zvuku hudby. Průmysl potřebuje vytvořit hudbu 

rozpoznatelnou a žánr je tak spoluutvářen nahrávacími společnostmi, obchody, časopisy a 

rádii. Nahrávací společnosti vydávají široký repertoár hudby, oslovují různé sociální skupiny 

a utváří si tak publikum tzv. smyšlenou komunitu podle Andersona [1983]. Hudební průmysl 

pomáhá utvářet hudební komunity tím, že využívá touhu po nalezení společné identity na 

základě hudby. Komunity tak nejsou zcela umělé ani zcela autentické. Propojení žánru a 

komunity je problematické, jelikož na jednu stranu jsou hudební identity částečné a vytvořené 

mocenskými vztahy (černošská hudba) a na druhou falešně universální a všeobecné 

(mainstream). Organizace populární hudby odráží nerovnou a rozdělenou společnost a při 

míchání a spojování trhů hraje zásadní roli průmysl. Mocenské vztahy tak zasahují do 

sociálních kolektivit populární hudby. Hudební žánry mohou representovat komunity a ty 

nacházejí identitu v určitých stylech. Hudba pak může vznikat v rámci těchto komunit, ale 

rozsah hudby napříč časem a prostorem vede k tomu, že hudební průmysl prodává hudbu jak 

širokým tak specifickým sociálním formacím. Hudebníci tak tvoří v rámci omezení žánru 

nebo začleňují do své tvorby očekávání publika mimo primární komunity [Toynbee 2000: 

102-128]. 

 Podle Hesmondhalgha [Hesmondhalgh 2005: 32-35] je žánr mnohem uspokojivější a 

slibnější výchozí bod pro zkoumání vztahu sociálních skupin a hudebních stylů než 

subkultura, scéna nebo kmen. Toynbee [2000] se podle něho zaměřuje na politickou 

důležitost vztahu hudby a sociálna, která byla často přehlížena. Podle Kahna-Harrise [Kahn-

Harris 2007: 12-13] jsou žánry hudební události i sociální procesy a komunity, které vytváří 

tyto události. Pravidla žánru přitom definují samy komunity a zahrnují do nich sociologické i 

ekonomické vztahy. Kultura žánru pak vzniká spojením komerčních organizací a labelů s 

aktivitami fanoušků, publika, hudebníků a historie. Žánr tak spojuje hudbu, trh a ideologii. Je 

založený nikoli na sociální ale na textové abstrakci a postrádá zakotvení ve skutečných 

sociálních vztazích. 
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3.6. Scéna 
 Pojem nejčastěji používaný k uchopení metalové kultury je scéna. Základní kámen k 

jejímu akademickému použití položil Straw [1991] v jeho eseji v Cultural Studies. Popisuje ji 

jako sociální skupiny, které vznikají kolem určitého hudebního stylu. Pro vytvoření hudebních 

významů a hodnot je zásadní budování a posilování hranic mezi hudebními formami a 

udržování komunikace mezi roztříštěnými kulturními komunitami. Scéna je kulturní prostor 

pro širokou škálu hudebních praktik. Jejich účel je utvářen komunikací, při které vznikají 

hudební aliance a hranice. Složení publika scény se odvíjí od institucí a sítí, v rámci kterých 

hudba vzniká. Sítě spojují populace na základě vkusu a tím propojují geograficky roztroušená 

místa. Scéna spojuje vkus a spotřební vzorce se sociální identitou. V rámci hudební kultury 

kolují hodnoty, na jejichž základě vznikají důležitá spojenectví. Členové scény přitom nejsou 

omezeni třídou, genderem nebo etnicitou. Scény jsou lokální i trans-lokální kulturní prostory, 

které se utváří jak kolem stylu a hudby tak na základě osobního kontaktu. Historické změny 

v rámci širší mezinárodní hudební kultury se pak promítají do místních scén a narušují jejich 

kontinuitu. Scéna obsahuje více praktik než subkultura, post-subkultura a neo-kmeny, které 

zahrnují převážně poslech hudby a identitu na ní založenou. Scéna ale zkoumá celý hudební 

život, jeho produkci i spotřebu a různé, často lokálně specifické způsoby, jak se prolínají. 

Spojuje lokální, trans-lokální a virtuální kontext. Sjednocuje ty, jejichž kulturní hranice jsou 

neviditelné a elastické, je flexibilní, ne-esencialistická a nahrazuje fixní a problematické 

pojmy třída a subkultura [Bennett 2004: 225-226; Straw 1991: 372-373, 384-385; Straw 

2001: 248].        

 Scéna je podobná subkultuře, ale je to více flexibilní, volnější druh prostoru, ve kterém 

vzniká hudba. Je to komplexní kontext pro hudební praktiky, který zahrnuje produkci, oběh i 

spotřebu hudby. Na úrovni komunity je menší a na úrovni obchodu širší a umožňuje 

vztáhnout konkrétní případy ke globálním procesům. Extrémní metalová scéna je 

decentralizovaná, globální a proměnlivá síť producentů a konzumentů extrémního metalu. 

Mnoho jejích účastníků se nikdy osobně nesetkalo, nikdy nezávisela na lokálních scénách a 

vždy byla v kontaktu a součástí širší metalové scény. Podle Harrise nemusíme řešit hranice 

scény, jelikož "... veškerá hudba a s ní spojené aktivity se odehrávají v rámci scény nebo scén 

... žádná hudební praktika nemůže probíhat zcela odděleně od sociálních procesů ... scéna 

zahrnuje vše od jednotných místních hudebních komunit k isolovaným muzikantům a 

příležitostným fanouškům, jelikož všichni přispívají a čerpají z širšího prostoru hudebních 

praktik ... nejde tak přesně rozlišovat mezi aktivním a pasivním členstvím. Zároveň všechno 
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uvnitř scény a scény samy existují v rámci řady dalších scén ... texty a individua mohou 

v průběhu života procházet různými trajektoriemi napříč scénami. Stejně tak scény se neustále 

mění, rozdělují a kombinují - jakákoli stabilita může být pouze dočasná" [Harris 2000: 25; 

překlad L.H.]. Globální scéna extrémního metalu spojuje hudebníky a fanoušky po celém 

světě a přesto si všímá místních specifik. Spojuje tak účast na globální populární hudbě s 

lokální identitou. Scéna zapojuje hudební texty, instituce a praktiky do jejich sociálního 

kontextu a poskytuje alternativu jak pro atomizující formy výzkumu, které ignorují širší 

kontext hudební produkce a spotřeby, tak pro výzkumy, které berou tento kontext jako 

determinovaný subkulturním rámcem. Scéna nabízí alternativu k restriktivním pojmům 

subkultura a neo-kmen, které neberou v úvahu, že různé formy zapojení a interakce mohou 

v určitém prostoru koexistovat. Tento prostor nesmí být určen příliš přesně, aby nevyloučil 

žádnou třídu lidí nebo interakcí. Všeobecné použití konceptu scény umožňuje holismus, který 

studie extrémního metalu a jeho kultury potřebuje. Právě ambivalentnost konceptu umožňuje 

jeho přizpůsobení na konkrétní podmínky [Harris 2000: 13-27; Kahn-Harris 2007: 14-22]. Na 

základě mého výzkumu se koncept scény ukázal jako nejvhodnější pro mnou zkoumanou 

skupinu, čemuž se budu ještě věnovat v empirické části, a proto se k němu ve své práci 

přikloním.  

3.6.1. Lokální, trans-lokální a virtuální scény 

 Scénu můžeme rozdělit do tří podkategorií na místní, trans-lokální a virtuální. Místní 

scéna zahrnuje místní praktiky vytváření hudby a specifické kolektivní hodnoty. Globální 

populární hudební styly mohou být ale přepracovány tak, aby byly kulturně významnější pro 

hudebníky a fanoušky v místním kontextu. Kruse [Kruse 1993, In Bennett 2004: 229] tak 

přichází s termínem trans-lokální, který označuje způsob, jak si mladí lidé přizpůsobují hudbu 

a styl na základně místního kontextu, ale jsou si přitom vědomi jejich spojení s hudebním 

vkusem a stylem v jiných regionech. Ve studiích lokálních kultur se věnuje jen málo 

pozornosti prostorově neurčitým vlivům ve formě médií a komerce, které je ovlivňují. 

Přehlíží se, že osobní a malá společenství nemusí být zakotvená v prostoru a nezávislá na trhu 

a společenství rozprostřená přes několik kontinentů, nemusí být velká. Gotická scéna je 

založena na lokálních skupinách gotiků, které jsou ale v kontaktu s jinými skupinami gotiků 

ve Velké Británii i v zahraničí. Extrémní metalová scéna je tvořena řadou místních scén, které 

existují částečně nezávisle uvnitř sebe, ale navzájem se ovlivňují, hudebně a institucionálně se 

překrývají a utváří tak globální extrémně metalovou scénu. Dochází ke globální distribuci i 

takto specializované hudby a módy, institucí a identity, které ji provází. Dvě geograficky 
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vzdálené komunity tak toho mohou mít mezi sebou více společného než se svými sousedy 

díky společném vkusu a sítím komunikace a komerce. To ilustruje příklad metalových 

fanoušků na Bali, kteří zapojili universální metalovou symboliku do místního diskursu. Na 

ostrově je znalost globální scény a nikoli vytvoření originálního repertoáru hlavním zdrojem 

autenticity. Místní metalisté se lyricky a lingvisticky neinspirovali domácím prostředím, ale 

převedli globální repertoár do místní formy a používají metal jako způsob distancování se od 

místní reggae kultury spojené s turismem. Vztahováním se ke globální metalové scéně 

upouštějí od spojování hodnot s určitou lokalitou [Baulch 2003; Bennett 2004: 223-230; 

Harris 2000; Hodkinson 2002: 24-28; Kahn-Harris 2007]. 

  Internet pak otevírá nové kanály trans-lokální komunikace a umožňuje formování 

virtuálních scén, kde se členové nemusí ani nikdy osobně setkat. Počítačem zprostředkované 

komunity sdílejí společné zájmy, mají pocit závazku a identity a kolektivně brání své 

elektronické hranice. Internet vytváří široce rozšířené a přesto malé komunity a lokálně 

nespecifické formy kolektivní identity. Členství v těchto virtuálních scénách závisí na 

hudebním vzdělání a informacích nikoli na účasti na vystoupeních a image. Podle Lee a 

Petersona [Lee, Peterson 2004, In Bennett 2004: 232] je vstup do virtuální scény často 

jednodušší, ale pokud se někdo chce plně zapojit, musí dokázat svou oddanost skrze 

pravidelné přispívání do diskuzí a hudební a další znalosti. Základní rozdíl vidí 

v demografickém složení scén, jelikož virtuální scény mají mnohem širší a různorodější 

složení [Bennett 2004: 230-232; Hodkinson 2002: 24-28]. 

3.7. Subkulturní kapitál 
 Thornton při své analýze klubové kultury vychází z Bourdieova Distinction [1984], 

kde se autor zabývá souvislostí vkusu a sociální struktury a rozlišuje různé druhy kapitálu 

(kulturní, ekonomický, sociální), které mohou lidé vlastnit, a které pak ovlivňují jejich 

postavení v sociálních polích. Thornton v tomto smyslu objevuje subkulturní kapitál, který 

potvrzuje status jeho držitele v očích ostatních členů subkultury a ovlivňuje jeho postavení. 

Může být objektivizovaný (účes, sbírka desek) nebo vtělený (chování, vyjadřování). Klíčovou 

roli v subkulturním kapitálu hrají média, která definují a distribuují subkulturní vzdělání. 

Organizátoři, návrháři, novináři a hudebníci definují a utvářejí subkulturu, stojí v jejím čele a 

mají největší subkulturní kapitál. Ten se dá sice přeměnit na kapitál ekonomický ale jen ve 

velmi omezené míře. Subkulturní kapitál se neváže na třídu, ale poskytuje před ní naopak 

únik. Nejdůležitější charakteristikou v souvislosti s hudbou bývá věk a gender, jelikož ženy a 

mladší členové mívají nižší subkulturní kapitál než muži a starší členové. Subkulturní kapitál 



15 
 

tak ospravedlňuje nerovné postavení v rámci subkultury a vytváří alternativní hierarchii, ve 

které hraje roli věk, gender, sexualita a rasa namísto třídy, příjmu a zaměstnání. Subkultury se 

vymezují proti mainstreamu, ale jejich problémem bývá právě popularizace a rozšíření do 

mainstreamu. Nabízí alternativní hodnoty, reinterpretaci sociálního světa a moc založenou na 

vnitřní hierarchii a obsahují tak mikrostruktury moci. Snaží se překonat třídní zařazení a 

dominantní strukturu vytvořením struktury alternativní založené na subkulturním kapitálu 

[Thornton 1997: 200-209].  

 Z Bourdieho [1984]  čerpá také Kahn-Harris a přirovnává scénu k sociálnímu poli, kde 

se odehrávají všechny činy, obíhají určité formy kapitálu a pozici individua určuje jeho 

habitus. Kapitál obíhající ve scéně označuje jako scénický nikoli subkulturní. Oba pojmy ale 

označují stejnou skutečnost, tedy kapitál kolující v rámci komunity, který slouží k utváření 

vnitřní hierarchie. Ve své práci se tak budu držet původního zažitého pojmu subkulturní 

kapitál. Scéna pak stejně jako pole omezuje nebo otvírá možnosti, které se stále mění a jsou 

předmětem vyjednávání. Přirovnáním scény k poli můžeme zjistit, jak je moc reprodukována 

skrze infrastrukturu extrémní metalové scény. Moc a prestiž přitom pramení z vlastnictví 

určitých forem kapitálu. V různých polích kolují různé formy kapitálu a poskytují členům 

prestiž a symbolickou moc. Členové pole mají dále habitus, který vytváří určité dispozice, 

tedy smysl pro to, jak se chovat a co očekávat od života. Habitus je produktem kapitálu a 

ovlivňuje šance na uspokojení a úspěch v poli. Převažující habitus ve scéně tak odráží 

převažující charakteristiky členství v ní [Kahn-Harris 2007:69-70]. 

3.8. Identita a identifikace  
             Identifikace je v antropologii míněná vždy jako sociální, to znamená, s jakou skupinou 

se člověk identifikuje a jaké vytváří hranice mezi námi a jimi. Každý jedinec v komplexní 

společnosti má mnoho identifikací, které se odvíjejí od jazyka, příbuzenství, národnosti, 

etnické příslušnosti, vzdělání, sociální vrstvy, náboženství a zejména od pohlaví a věku. 

V praxi nehrají tak významnou roli objektivní kulturní rozdíly mezi skupinami, ale to, jaké 

mezi skupinami panují vztahy a jak jsou tyto rozdíly chápány těmi, kterých se týkají. Nejde 

tedy o to, jaké rozdíly skutečně existují, ale jaké z nich jsou sociálně významné. Identifikace 

vzniká na základě identifikování se s někým nebo odlišování se od někoho a je vždy relační a 

situační. Sebe sama je možné definovat jen ve vztahu k druhému, a tak se identifikace mění 

podle toho, ke komu ji vztahujeme a je kombinací sebe-prezentace a pohledu ostatních. 

Důležité je pak rozlišovat mezi svobodně zvolenou identitou a vnucenou imperativní identitou 

odvíjející se nejčastěji od věku, pohlaví, národnosti nebo etnicity. Tyto kategorie ale nejsou 
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absolutní, protože i s imperativní identitou můžeme do určité míry manipulovat a vyjednávat 

její situační definici a na druhou stranu ani svobodně zvolená identita není nikdy zcela 

libovolná [Eriksen 2007: 64-72]. 

         Některé identity jsou důležitější než jiné na základě simmelova pravidla, které praví, že 

vnitřní soudržnost skupiny záleží na míře vnějšího tlaku na ni. Čím je vnější tlak na skupinu 

větší, tím je skupina více semknutá. Typ skupiny pak závisí na tom, odkud tento tlak přichází. 

Kvalita soudržnosti přitom nezávisí pouze na vnějším tlaku, ale i na vnitřním uspořádání, 

které vytváří vzájemnou loajalitu a závazky. Záleží na tom, co skupina jedinci nabízí, což 

mohou být ekonomické a politické výhody, ale také smysl života a další kvality. Skupina dále 

potřebuje určité zdroje, strukturu autorit a ideologii, jelikož ke své existenci potřebuje důvod, 

který si dokáže obhájit. Existují i anomálie, což jsou lidé, kteří nepatří do žádné skupiny, stojí 

na pomezí nebo jsou součástí více skupin. Tento fenomén najdeme v mnoha společnostech a 

je označován jako hybridita, kreolizace či synkretismus. Tyto procesy vytvářejí nové míšené 

formy a znemožňují vytváření jasných hranic mezi skupinami. Kulturní výměna neznamená 

konec hranic, ale často pravý opak, jelikož čím jsou si lidé podobnější, tím více se snaží 

odlišit [Eriksen 2007: 73-79]. 

         Při výzkumu hudebních kultur a kultur mladých se často staví do opozice subkulturní a 

mainstreamová identita. Autentická identita podle subkulturní teorie existuje pouze ve chvíli 

vzniku subkultury, jelikož styl a identita účastníků jsou rychle komodifikovány. Mainstream 

je oproti subkultuře různorodá formace, která vytváří universální hudbu. Sama pro sebe ale 

nemá název a nahrávací společnosti tento pojem nepoužívají. Používají ho pejorativně 

hudební fanoušci a kritici, kteří ho vidí jako uhlazený, neurčitý, bez stylu a v protikladu 

k autentickým formám. Podle Thornton [Thornton 1995, In Toynbee 2000: 122] není 

mainstream jednotný a neměl by se používat jako analytická kategorie. Je to ideologický 

termín, který slouží jako opora subkulturního kapitálu. Podle Toynbeeho ale hraje ústřední 

roli při rozdělování hudby a je to nejvhodnější označení pro dominantní anglo-americký pop. 

Hudební průmysl se snažil vytvořit masové standardizované trhy, co se žánru a způsobu 

produkce týče. Chtěl u publika vytvořit uniformní hudební očekávání, která by spojila různé 

sociální skupiny. V současnosti ale mainstream neexistuje, jen mozaika žánrů, komunit a 

vzorců generační spřízněnosti [Toynbee 2000: 122-125; Williams 2007: 585-587].       

 V souvislosti s kolektivními identitami varuje Brubaker před tendencí brát skupiny 

jako základní jednotky sociálního života. Skupiny by se při analýze neměly zhmotňovat a brát 
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jako kolektivní aktéři s vlastními zájmy a cíly. Jsou to analytické a proměnlivé kategorie a 

zaměřit bychom se měli na přeměnu těchto kategorií na skupiny, tedy na vzrůstající míru 

skupinovosti, která se může, ale nemusí uskutečnit. Skupiny jsou základní způsoby vnímání, 

interpretování a representování sociálního světa, nikoli věci samy o sobě. Brubaker dále 

kritizuje identitu jako nejednoznačný a rozporuplný pojem, který je používán v mnoha 

oborech pro označení různých skutečností a tímto nadužíváním ztratil svoji analytickou 

hodnotu. Je potřeba rozlišovat identitu jako praktickou kategorii každodenní sociální 

zkušenosti, kterou používají sociální aktéři k sebe-porozumění a politici identit 

k organizování a ospravedlnění kolektivních akcí a identitu jako analytickou kategorii 

používanou sociálními vědci. Analytické a praktické použití identity v současnosti splývá a 

vede ke zhmotňování identit jako existujících entit. Identita je sice praktická kategorie, ale 

můžeme ji analyzovat, aniž bychom předpokládaly existenci identit [Brubaker 2004: 7-36]. 

 Existuje silné pojetí identity zastávané esencialismem a slabé pojetí prosazované 

konstruktivismem a instrumentalismem. Silné pojetí chápe identitu jako něco, co mají, měli 

by mít nebo hledají všichni lidé a skupiny, neměnní se v čase a každý ji v rámci skupiny 

vnímá stejně. Toto pojetí tak vytváří dojem silné skupinové sounáležitosti a homogenity. 

V současnosti převažující slabé pojetí identity ji naopak chápe jako mnohočetnou, nestabilní, 

proměnlivou, roztříštěnou, konstruovanou a vyjednávanou. Je pak ale otázka, co je vlastně 

ještě identitou. Toto pojetí je podle Brubakera příliš slabé, a proto identitu navrhuje nahradit 

pojmy identifikace a kategorizace, které vyvolávají otázku, kdo identifikuje a nepředpokládají 

vnitřní stejnost, odlišnost a ohraničenost skupiny.  Identifikace je v dnešní době situační a 

kontextuální a označuje proces, nikoli jako identita trvalý stav. Identifikace může být 

založena na síti vztahů (vztahová) nebo na členství v určité třídě osob, které sdílejí určité 

charakteristiky (kategorická). Záleží také na tom, zda jde o sebe-identifikaci nebo identifikaci 

a kategorizaci jedince ostatními. Kolektivní identitu nahrazuje pojmy stejnost, propojenost a 

skupinovost. Stejnost označuje sdílení společných vlastností a propojenost vztahy spojující 

lidi, ale tyto prvky nevytvářejí automaticky skupinovost, tedy pocit, že člověk patří do 

odlišné, ohraničené a solidární skupiny. Ke skupinovosti je potřeba ještě pocitu sounáležitosti 

a naopak propojenost není vždy její podmínkou. Například u států je skupinovost založena 

především na pocitu stejnosti nikoli propojenosti. Tyto pojmy nám tak umožňují rozlišovat 

mezi silným pocitem skupinovosti a volnějšími a slabšími formami sounáležitosti [Brubaker 

2004: 37-48]. Ve své práci budu používat pojmy identita a identifikace ve výše zmíněném 

konstruktivistickém smyslu. Úplné nahrazení pojmu identita identifikací, jak navrhuje 
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Brubaker, by ale bylo matoucí, jelikož autoři, ze kterých čerpám, používají pojem identita. 

Pojem identifikace chápu jako upřesnění pojmu identita a zdůraznění, že se jedná o proces 

odvíjející se od kontextu.    
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4. Metodologie a reflexe výzkumu 

4.1. Výzkumné téma  
 Cílem mého výzkumu je zjistit, jakým způsobem se metalisté identifikují s metalem 

jako hudebním žánrem a jakou skupinu na základě toho utvářejí. Kladu si proto otázky: jakou 

roli hraje metal pro svoje posluchače v každodenním životě a jaký význam mu přikládají, co 

metalisty spojuje, na čem se zakládá jejich pocit sounáležitosti, zda se nějak dělí a jestli mezi 

nimi vzniká nějaká hierarchie, čím se liší od většinové společnosti a jaké s ní mají vztahy.  

4.2. Výzkum v pozici insidera a positioning 
 Metal jsem poznala přes punk a rock asi v 16 letech, ale v mém hudebním repertoáru 

představoval jen okrajovou část, protože mě příliš neoslovil a líbily se mi jen některé jeho 

hudební prvky jako rychlost, tvrdost a nečekané změny, ale už ne určitá monotónnost a 

nepřítomnost výrazných melodií. Dávala jsem tak přednost kapelám, které používají některé 

metalové prvky, ale nejsou čistě metalové. Až v posledních letech hlavně díky mým 

kamarádům metalistům, kteří mi doporučují kapely, které by se mi mohly líbit, a s kterými 

jezdím na metalové festivaly, jsem se v metalu začala více orientovat a okruh metalových 

kapel, které poslouchám, se rozšířil. Nelíbí se mi ale growling, který používá velká část 

metalových kapel, a tak poslouchám jen kapely, kde zpěvák alespoň částečně zpívá. Growling 

tvoří v metalu zásadní prvek a těžko by se hledal metalista, který ho nemá rád, a proto se za 

metalistku nepovažuju, navíc metalové kapely ani dnes v mém hudebním repertoáru 

nepřevažují.  Na metalové festivaly nejezdím především kvůli hudbě, ale kvůli kamarádům a 

příjemnému prostředí letního festivalu, který má obzvlášť v pevnosti Josefov (Brutal Assault) 

jedinečnou atmosféru. Z metalových koncertů v průběhu roku si pak vybírám koncerty 

metalových kapel, které poslouchám, nebo mě něčím zaujaly a jinak chodím na koncerty 

punkové, rockové a rockabilly. 

 Metal mě nejdřív jako výzkumné téma vůbec nenapadl, jelikož jsem ho brala spíše 

jako součást mého života a nic neobvyklého. Potom jsem si ale uvědomila, že část mých 

kamarádů a známých jsou metalisté a měla bych tak do této skupiny dobrý přístup a zároveň 

se s nimi účastním metalových koncertů a festivalů, takže mám o metalu i určitý přehled. S 

prostředím výzkumu jsem tedy dobře seznámena a nutný tak pro mě byl kritický odstup a 

nahlédnutí na známé věci novým způsobem. Moje postavení při výzkumu bylo výhodným 

postavením okrajového insidera, kterého chtěli ostatní poučit, ale zároveň mě nevnímali jako 

rušivý element, jelikož mě na metalových akcích pravidelně vídají [Hammersley a Atkinson 
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2004: 109-112]. Insider výzkum označuje etnografickou situaci značné blízkosti mezi 

sociokulturním umístěním výzkumníka a informátorů. Sdílejí spolu kulturní kompetici, která 

vede k zisku množství dobrovolných informací a ochotě účastníků. Myslím si, že při mém 

výzkumu právě moje hudební, sociokulturní a věková blízkost s informátory napomáhala k 

jejich otevřenosti. Kulturní skupiny jsou ale dnes volně ohraničené, a tak v mnoha případech 

nejde určit, zda je výzkumník úplným insiderem nebo outsiderem, jelikož je kombinací obou 

a jeho identita se mění podle situace. To odpovídá i mojí situaci, jelikož nejsem pro metalisty 

ani úplný outsider, protože metal do určité míry poslouchám, ale ani plnohodnotný insider, 

protože poslouchám převážně jiné, i když metalu blízké hudební žánry. Kulturní skupiny 

často doprovází vlastní kolektivní ideologie a hrozí tak, že v přítomnosti insidera se 

informátoři cítí být povinni podat odpovědi v souladu s převažujícím smýšlením uvnitř 

skupiny. Zároveň by se ale v přítomnosti někoho zasvěceného měli informátoři vyhnout 

nejzávažnějším vědomým nepřesnostem, které by outsider neodhalil. Jako částečný insider 

jsem zažila aktivity, motivace, pocity a náklonnost, které jsou srovnatelné s těmi informátorů 

a to zejména, co se týká hudebních prožitků, ale i vztahu s mainstreamem. Mohla jsem tak na 

základě svých zkušeností posoudit upřímnost, motivace, použitelnost a význam získaných 

informací. Zároveň jsem se ale snažila nepřehlížet samozřejmosti a nepřebírat úhel pohledu 

informátorů [Hodkinson 2005: 131-147]. Díky tomu, že už se určitou dobu mezi metalisty 

pohybuji a také díky otevřenosti metalových fanoušků, kteří netvoří uzavřenou skupinu, ale 

rádi se o svoje metalové zážitky podělí, jsem neměla problém ani se vstupem do terénu ani při 

získávání informátorů. To, že jsem část metalistů znala, mi zajistilo ochotu poskytnout 

rozhovor a také další kontakty a zároveň přijetí při pozorování.  

4.3. Techniky sběru dat 
 Výzkum jsme prováděla dvěmi technikami kvalitativního výzkumu a to 

polostrukturovanými rozhovory a zúčastněným pozorováním. Při rozhovorech jsem měla 

připravené širší otázky a případné podotázky, na které ale většinou informátoři odpověděli 

sami od sebe. Snažila jsem se informátory nepřerušovat a navazovat na jejich myšlenky, aby 

byl rozhovor plynulý. Pořadí otázek je tak pouze orientační a jejich seznam se nachází v 

příloze 2. Výhodou takto vedených rozhovorů bylo, že jsem se ujistila, že dotazovaní otázkám 

rozumí a mohla jsem otázky přizpůsobit jednotlivým informátorům. Chtěla jsem získat jejich 

subjektivní porozumění dané problematice a kladla jsem tak, co nejvíce otevřené otázky a 

snažila jsem se jejich formulací informátory neovlivňovat. Informátoři tak měli možnost se na 

kterékoli téma více rozpovídat a zároveň jsem ode všech získala odpovědi na všechny klíčové 
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otázky [Hendl 2005: 161-175]. Rozhovory vznikaly od října 2014 do ledna 2015, jejich 

průměrná délka se pohybovala mezi 50-90 minutami, přičemž nejdelší rozhovory měly 120-

150 minut. Volbu místa rozhovorů jsem nechávala převážně na informátorech a odehrávaly se 

tak v hospodách, kavárnách, rockových klubech a u informátorů doma. 

 Postavení okrajového insidera mi při rozhovorech pomohlo, jelikož uvolňovalo 

atmosféru a dodávalo rozhovorům na plynulosti a vzájemnosti. Před rozhovorem jsme si s 

informátorem většinou krátce popovídali a po rozhovoru jsme se nejednou zapovídali na téma 

metalu, ale i na mnohá další. Celkově jsem byla ochotou metalistů ať už vůbec rozhovor 

uskutečnit, tak jejich otevřeností při samotném rozhovoru mile překvapena. Před výzkumem 

jsem si říkala, že se jim nebude chtít rozebírat něco tak samozřejmém jako je pro ně metal, že 

jim bude připadat, že se ptám na banální a nezajímavé otázky a ztrácí se mnou čas. Většinou 

jsem ale měla dojem, že rozhovor informátory bavil, že se zamysleli nad věcmi, o kterých 

jinak nepřemýšlejí, zavzpomínali na svoje metalové začátky a zážitky a předali svoje názory, 

na které se jich do té doby na toto téma asi nikdo neptal. Pro metalistu nebo asi pro 

posluchače jakéhokoli žánru, je myslím vždycky zajímavé dozvědět se, co poslouchají ostatní 

jemu hudebně blízcí lidé, co se jim líbí za žánry, na jakých koncertech a festivalech byli. 

Během rozhovorů bylo přínosem, že mám určitý základní přehled o kapelách a žánrech a 

nemusela jsem se pořád doptávat o čem, že vlastně dotyčný mluví a naopak jsem občas také 

mohla zmínit nějakou zajímavou informaci. Myslím si, že i pro informátory bylo snad 

příjemnější mluvit o metalu s někým, koho buď znají, nebo kdo jim byl hudebně i vizuálně 

bližší a někdy mi přišlo, že mě i za metalistku považovali. Abych ale díky těmto základním 

sdíleným informacím nepřišla o zajímavé a nové poznatky, ptala jsem se vždycky i na věci, 

které jsou pro metalisty samozřejmé, nebo které o dotyčném vím. 

 Druhou metodou sběru dat bylo zúčastněné pozorování na koncertech a festivalech, 

které probíhalo od března 2013 do listopadu 2014. Za tu dobu jsem se zúčastnila sedmnácti 

koncertů v Praze, dvou jednodenních (Aerodrome) a dvou vícedenních festivalů (Brutal 

Assault). Informátoři, se kterými jsem na akce chodila, nasměrovali moje pozorování k 

extrémnějším odnožím metalu, snažila jsem se ale navštěvovat i jiné žánry. Metalových 

koncertů a festivalů jsem se účastnila už několik let před zahájením výzkumu, a tak jsem na 

nich nijak nevyčnívala a moje přítomnost nevyvolávala žádné zvláštní reakce. Musela jsem se 

naopak snažit vidět v jinak podobně probíhajících koncertech nové skutečnosti. Moje 

pozorování se na první pohled nijak nelišilo od běžné účasti na koncertu. Informátoři, se 

kterými jsem na koncertě byla, věděli, že provádím výzkum, ale nepřišlo mi, že by kvůli tomu 
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nějak změnili svoje chování oproti dřívějšímu jak vůči mně, tak obecně. Moje přítomnost v 

poli výzkumu tak zkoumanou situaci neovlivňovala a většina přítomných si ani nebyla 

vědoma toho, že provádím nějaký výzkum. Mezi metalisty zapadám do určité míry i 

vzhledově, a tak ani neměli, jak to poznat. Nemusela jsem tak svoji roli v prostředí výzkumu 

nijak vyjednávat, protože už byla předem daná a v podstatě rovnocenná té ostatních metalistů, 

přičemž mi nebylo nikým vytýkáno, že nejsem pořádný metalista a můj zájem o metal byl 

spíše oceňovaný. Kromě toho jsem se s metalisty vídala i mimo koncerty v hospodách a na 

chatách, kde nebyla moje přítomnost také ničím neobvyklým, proto si myslím, že 

neovlivňovala výpovědi metalistů. Můj výzkum ale mohl ovlivnit gender, jelikož ženy jsou 

mezi metalisty v menšině. Řekla bych, že šlo ale o pozitivní vliv, protože jak už bylo řečeno, 

mě metalisté chtěli spíše poučit, než že by se vůči mně nějak vymezovali. Pozorování 

metalových koncertů nepřináší žádné další překážky, protože stačí si jednoduše koupit lístek a 

dorazit na příslušnou událost. Metalová scéna je tak otevřená v podstatě komukoli a vstup do 

ní nevyžaduje žádný zvláštní postup. Koncerty a festivaly se odehrávají na různých místech a 

nejsou svázány žádnými specifickými pravidly, pokud ale nechce člověk vyčnívat, je vhodné 

se patřičně obléct, přičemž postačí černé oblečení. 

 Poznatky z pozorování a neformálních rozhovorů jsem si průběžně zapisovala formou 

terénních poznámek. Z neformálních rozhovorů jsem získala i spontánní nevyžádané 

informace, na které by mě jinak nenapadlo se zeptat. Vznikaly mi tak dva typy poznámek, 

jedny zaznamenávaly informace získané při neformálních rozhovorech a popisovaly 

pozorovanou situaci a druhé takto získané informace interpretovaly, přičemž jsem tyto dva 

typy poznámek rozlišovala a interpretaci prováděla už v průběhu výzkumu. Výhodou 

pozorování bylo, že jsem mohla porovnávat informace získané z polostruktorovaných 

rozhovorů s informacemi vypozorovanými a získanými při neformálních rozhovorech 

[Hammersley a Atkinson 2004: 83-99, 124-133; Hendl 2005: 191-198]. 

4.4. Výzkumný vzorek  
 Výzkumný vzorek mé práce tvoří šestnáct informátorů. Jedná se o účelový vzorek, 

který reprezentuje populaci problému [Disman 2002: 304]. Na začátku výzkumu jsem znala 

asi polovinu informátorů a ostatní jsem získala metodou sněhové koule, při které jsem od 

oslovených metalistů dostávala kontakty na další metalisty [Hendl 2005: 152]. Domluva 

přitom probíhala většinou přes Facebook a žádný z oslovených metalistů rozhovor neodmítl. 

Podmínkou výběru metalistů bylo, zda dotyčný poslouchá metal a aktivněji se zapojuje do 

metalové scény, konkrétně jestli se účastní koncertů a festivalů, případně hraje v kapele, nebo 
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píše pro nějaký metalový server nebo časopis. Do výzkumu jsem zapojila metalisty více i 

méně aktivní v metalové scéně, abych tak zjistila, jestli se jejich identifikace s metalem nějak 

liší. Při výběru informátorů jsem se také snažila o rozmanitost poslouchaných žánrů metalu, 

abych získala pohled z různých úhlů.  

 Metal poslouchají lidé napříč generacemi, tudíž jsem si nekladla žádná věková 

omezení a snažila se získat informátory z co nejširšího věkového rozpětí. Nejvíc metalistů na 

koncertech vídám ve věku mezi 20-45 lety a tuto věkovou škálu jsem se také snažila při svém 

výzkumu obsáhnout. Starší metalisté už tvoří o něco odlišnou generaci, která poslouchá často 

hlavně heavy metal, stávají se z nich spíše příležitostní fanoušci a tvoří tak okrajovou 

skupinu. Mladší metalisté jsou také poněkud vyčleňováni a na koncertech jsem je moc 

nevídala. Soustředila jsem se proto na získání informátorů z jádrové skupiny a věk mých 

informátorů se tak pohybuje mezi 23-40 roky. Důležité pro výběr informátorů také bylo, aby 

metal už delší dobu poslouchali a většina z nich tak poslouchá metal už od základní nebo 

střední školy. Všichni pak v současnosti bydlí v Praze a okolí, což byla také podmínka jejich 

výběru, jak kvůli dostupnosti, tak kvůli soudržnosti vzorku. Co se týče výběru informátorů 

podle pohlaví, snažila jsem se zachovat poměr žen a mužů, který vídám i na koncertech, a 

který přibližně odpovídá poměru v metalové scéně. Převaha mužů v metalu je značná a 

nejvíce je patrná mezi hudebníky, kde jsou ženy spíše výjimkou, mezi fanoušky pak bývá 

poměr žen a mužů 1 ku 3. Nikdo ale ženám nebrání účastnit se scény, ani jsem se nesetkala s 

tím, že by metalisté brali metalistky jako méněcenné. Naopak ženy hudebnice vzbuzují mezi 

metalisty pozornost a obdiv. V mém výzkumu tedy převažují muži, sehnat metalistky bylo 

trochu obtížnější a musela jsem se po nich konkrétně poptat, ale nakonec jsem udělala 

rozhovor se 4 ženami a 12 muži, což zhruba odpovídá obvyklému poměru. Žádná další 

kritéria jsem při výběru vzorku nezohledňovala, jelikož metalisté pocházejí ze všech 

sociálních a společenských skupin. Seznam informátorů se nachází v příloze 3.  

4.5. Analýza dat 
 Při analýze dat jsem pracovala induktivním postupem od konkrétních dat k obecným, 

hledala porozumění dané skupině a vytvářela její komplexní obraz. Rozhovory jsem se 

souhlasem informátorů zaznamenala na diktafon, doslovně přepsala a k jejich analýze použila 

metodu otevřeného kódování, pomocí které jsem v datech objevovala určitá témata. Nejprve 

jsem přepsané rozhovory označila popisnými kódy. Takto mi vzniklo šestnáct základních 

kódů, pod které spadaly rozsáhlé části rozhovorů. Na základě nich jsem poté provedla 

segmentaci textu na tematické jednotky (např. hudební vývoj, vztah k mainstreamu, význam 
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metalu, identita metalisty). Při analýze jednotlivých segmentů jsem používala kódy popisné, 

které dále upřesňují obsah textu, kódy interpretativní, tedy vlastní poznámky, které analyzují 

význam textu a strukturální kódy, které v textu odhalují opakující se témata, pravidla a 

vzorce. Na základě těchto kódů jsem data získaná z rozhovorů interpretovala. Poznámky z 

pozorování a neformálních rozhovorů a jejich interpretace mi poté pomohly doplnit, potvrdit 

či zpochybnit data získaná při rozhovorech [Hendl 2005: 238-257; Miles a Huberman 1994: 

57-58].  

4.6. Etika výzkumu  
 Všichni informátoři se výzkumu účastnili dobrovolně. Informovaný souhlas jsem od 

nich získala ústní, jelikož jsem od nich nezjišťovala žádná citlivá data a písemný souhlas by 

zbytečně narušoval a formalizoval výzkumnou situaci. Seznámila jsem je s tématem a účelem 

mého výzkumu a způsobem zpracování dat. Všichni souhlasili s nahráváním rozhovoru na 

diktafon a použitím křestního jména nebo přezdívky v citacích. Při výzkumu jsem se snažila 

nezasahovat do jejich soukromí více, než vyžadoval výzkum, a svým výzkumem je nijak 

nepoškodit. Zajistila jsem také anonymizaci jejich identity a ochranu osobních informací. 

Během výzkumu se nevyskytly žádné etické překážky ani problémy, které bych musela řešit.  
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5. Empirická část  

5.1. Metalová hudba   

5.1.1. Hudební vývoj metalistů 

 Začnu tím, jak se moji informátoři k metalu dostali. Cesta k metalu se nedá příliš 

zobecňovat, jelikož každý informátor prodělal svůj vlastní vývoj odvíjející se od vkusu 

dotyčného a zejména jeho okolí. Naprostá většina informátorů poslouchá metal nebo obecně 

tvrdší hudbu už od školy, nejčastěji střední, někdy i základní, tedy zhruba od věku 13-16 let, 

což je také období, ve kterém se vůbec o hudbu začali aktivněji zajímat. V závislosti na věku 

tak metal poslouchají 8-25 let. V podstatě nikdo z nich se k metalu nedostal úplně sám od 

sebe. Často informátory k metalu dovedla rodina, zejména starší sourozenci: "Já jsem z 

rodiny, kde to bratr a sestra poslouchali, takže jsem k tomu vedenej v podstatě od malička." 

(Lukáš) "Ségra vždycky přinesla kazety od svejch kamarádů. Ona už to dávno neposlouchá, 

ale já jsem si to od ní půjčoval ... a už jsem u toho zůstal." (Adam) "... dostala jsem se k němu 

přes bráchu. Osobně jsem o tom zrovna nedávno přemejšlela a neznám nikoho, kdo by se k 

němu dostal sám od sebe." (Pavla) "Kdybych měl vyjmenovat jednoho člověka, tak bych řekl, 

že to byl táta." (Dan) Ne všichni informátoři měli ale hudebně založenou rodinu: "U nás ta 

hudba pro nikoho nic neznamenala, až jako pozdějc jsem zjistil, že to tvoří většinu mýho 

života, ale u nás doma se spíš poslouchala televize, hudba byla u nás velice podřadná." 

(Tomáš) Pokud je přímo k metalu potažmo rocku nevedli, byli rodiče metalistů povětšinou 

shovívaví vůči hudebnímu vkusu svých potomků a jen málokdy se metal a obecně tvrdší 

hudba setkávala s určitou nevolí:  "Víš, kolikrát jsem přišel domu a vostříhej se a proč u toho 

ten chlap tak ječí. Naši poslouchaj Rolling Stones a ty taky v mládí nosili dlouhý vlasy, takže 

to je taková pruda na oko." (Adam) "Naši nám kolikrát zabavovali za trest kazety, protože 

když jsme udělali něco špatnýho, tak v tom viděli tu příčinu, že v tom hardcoru je ta 

agresivita, že je to to, proč jsme se takle zachovali ... naši nikdy neposlouchali takovouhle 

hudbu ... ne, že by to úplně zakazovali, když jsme se chovali dobře, tak samozřejmě bylo 

všechno v pořádku." (Michal) "Já jsem se to jeden čas snažila i tajit před rodičema ... protože 

jsem nějak podvědomě tušila, že je to špatně a nevěděla ani proč, ale vim, že před rodičema 

bych si to asi nedokázala obhájit, protože jsme měli takový striktní pravidla." (Pavla). Častý 

metalový nebo rockový základ v rodině svědčí o určitém předávání metalu a rockové hudby z 

generace na generaci. Zároveň jen málo z informátorů zmiňuje nějaké závažnější problémy v 

rodině kvůli poslechu metalu, a tak metal nebyl až na výjimky používán jako způsob vzdoru 
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proti generaci rodičů, jak bylo časté u hudebních subkultur popisovaných subkulturní teorií. 

Metal je svým širokým generačním rozptylem mezi hudebními kulturami ojedinělý a nedá se 

o něm mluvit jako o kultuře mládeže, jelikož zahrnuje posluchače každého věku a 

nepředstavuje jen přechodnou etapu v dospívání. Metal tak není vázaný na žádnou sociální 

nebo věkovou skupinu. To je v souladu s tvrzením Hesmondhalgha, že studium populární 

hudby a kultur mládeže by nemělo být spojováno, jelikož do hudebních kultur se zdaleka 

nezapojují jen mladí lidé [Hesmondhalgh 2005: 36-38]. Vzdor a rebélie, které hrají v metalu 

svoji roli a informátoři je často zmiňují, se obrací vůči většinové společnosti bez ohledu na 

věk a projevují se nikoli formou otevřeného vzdoru, ale snahou o osobní odlišení a vyčlenění.  

 Další skupinou, která měla vliv na hudební vývoj informátorů, jsou kamarádi, 

spolužáci a kolegové. Někteří informátoři se na škole nebo v práci setkali s lidmi, kteří 

poslouchali podobnou hudbu a podpořili tak jejich metalový vývoj: "Těch metalistů byla 

vždycky taková dobrá třetina, čtvrtina, vždycky bylo s kym si vyměňovat nahrávky, zvlášť 

v dobách kazet, kdy to nebylo tak přístupný z internetu..." (Adam) "... pak jsem začal pracovat 

v bejvalym zaměstnání a tam byli lidi, co poslouchali metal. To bylo takový trošku štěstí, že 

zrovna ten tým se tam sešel a všichni poslouchali metal ... takže tahle práce to byl takovej 

začátek. Možná, že kdybych znal jiný lidi, tak bych teď poslouchal jinou hudbu..." (Petr) 

"Pouštěli jsme si docela často z bedniček ve škole o přestávkách metal. Postupně jsme udělali 

takovou partu, kde vesměs všichni poslouchali ten metal, ale v zásadě to fakt přišlo od 2-3 

kluků, který to poslouchali. Dva to měli od rodičů a ty to vlastně přinesli do tý třídy. Nás tam 

pak bylo tak 12-13 z těch 26." (Jan) "... pak jsem šla na šestiletej gympl a tam jsme ve třídě 

byly čtyři holky, co jsme měly vztah k tý tvrdší hudbě, takže jsme pak začly Cradle of Filth a 

takle. Pak jsme začly jezdit i na ty festivaly a každá jsme si udělaly trochu jinej styl ... ale bylo 

to dobrý, že jsme se takle sešly, jako že se to dycky nesejde..." (Magdalena). Ne všichni ale 

měli to štěstí, aby potkali další metalisty: "... tam (na střední)1 jsem ať už jako hoper nebo 

metalák byla outsider..." (Kamila) "V tom okolí základ moc nebyl, většina kamarádů nebo 

spolužáků poslouchala takovou tu populární hudbu..." (Jarda) "Ne nikdo, tam byli samí takoví 

ti diskofilové." (Honza) "Ve škole na to reagovali velmi s podivem ... co vim, tak na škole byly 

čtyři lidi, co poslouchali metal." (Pavla) Ukazuje se tak, že i když okolí hraje při utváření 

vkusu metalistů značnou roli, nezáleží jen na něm. I metalisté, kteří kolem sebe neměli 

nikoho, kdo by poslouchal podobnou hudbu a poslech metalu jim spíše znesnadňoval život, se 

                                                             
1 V kulatých závorkách v citacích rozhovorů uvádím doplňující informace, které z citace přímo nevyplývají. 
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k němu přesto dostali a nevzdali se ho. Tady už by mohl hrát roli kromě hudebního vkusu 

právě určitý vzdor vůči mainstreamovému kolektivu a snaha se od něj odlišovat.  

 Kromě okolí hrají v hudebním vývoji roli také žánry, které informátory k metalu 

dovedly. Většina informátoru se k metalu dostala přes rock, kde jsou jako zásadní zmiňovány 

kapely Deep Purple, Led Zeppelin a AC/DC a z české rockové scény Wanastowi Vjeci a 

Lucie. Častý je také přechod z punku a hardcore: "... byl v tom punk takovej ten klasickej, 

surovej, starej hardcore a ten metal, třeba Guns'n'Roses, potom Megadeath..." (Michal) "Dřív 

jsem poslouchal podobnou muziku, punk, hardcore a metal jsem tou dobou poslouchal jenom 

okrajově, ale pak přes ty kamarády jsem se dostal víc k metalovejm kapelám." (Jarda) "Dostal 

jsem se k němu přes 4th Face, to je takovej crossover metal, nu-metal ... kapely jako Status 

Praesents, takový podobný zezačátku, the Switch, samý český... ty se prolínaly s punkem, 

chvíli tam byl skapunk a pak z toho punku do hardcoru a pak do metalcoru, i když ten 

hardcore jsem hodně rychle opustil." (Tomáš) Někteří informátoři měli sice rockový základ, 

ale v dospívání experimentovali s jinými žánry, až se nakonec přiklonili k metalu, a tak se 

objevuje i přechod z hip hopu nebo ska: "Rock jsem poslouchala vždycky, jako odmalička ... a 

pak někdy v těch 14-16 letech jsem poslouchala hodně skáčko ... a hip hop ... takže na střední 

jsem přišla jako hip hoper a odcházela jako metalista, což je uznávám docela zajímavej 

progress..." (Kamila) "... první jsem slyšel Pink Floydy a pak Landu ...  pak se mi zalíbil 

skatovej styl, nosil jsem skatový hadry, poslouchal hip hop… potom přišel nějakej punk rock, 

hodně Wohnouti ... do toho se mi tam přimíchaly ty Stratovarius už nějak v těch 13 (od 

bratrance a sestřenice)… pak jsem začal hrát se skáčkovou kapelou ... a pak najednou jsem 

toho byl plnej a potřeboval jsem změnu … a rovnou snad přišel black metal… " (Foly) 

"...předtim jsem poslouchala Manu Chao, to byla moje velká láska ... a chansony a tak ... a 

jednou mi (brácha) ukázal klip Cradle of Filth Nymphétamine a mě to strašně chytlo a od tý 

doby poslouchám metal." (Pavla) Poměrně často se informátoři záhy dostali k heavy metalu, 

který odstartoval jejich metalový vývoj a v rámci něhož mají zásadní vliv Iron Maiden a 

Metallica: "První metalová kapela byli pro mě Iron Maiden, to je taková moje srdcovka, takže 

přes Maidny a Judas takovýhle kapelky jsem se dostal k metalu." (Honza) "... to jsem už na 

základce začala poslouchat Metallicu..." (Magdalena) "Začínal jsem na těch nejprofláklejších 

skupinách, Iron Maiden, Metallica, ta asi úplně první..." (Dan) "Moje od začátku čtyři kapely 

Accept, Halloween, Iron Maiden a W.A.S.P..." (Adam) "V první polovině 80.let to byly kapely 

Megadeath, Halloween, Metallica, Iron Maiden, to co v tý době bylo na vrcholu no." (Marián) 

Někteří informátoři zmiňují vliv nu-metalu na jejich hudební vývoj a zejména pak kapely 
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Linkin Park. Nutno podotknout, že v té době, tedy kolem roku 2000 byl nu-metal velmi 

oblíbený žánr a dostával se i do populárních médií a je tak považován za mainstreamovější a 

měkčí žánr metalu, a proto také mnohým posloužil jako vstupní brána do metalu: "... na 

základce poslouchali lidi rádiovky včetně mě, až ke konci tam kamarád začal poslouchat Limp 

Bizkit, Linkin Park. Vlastně Hybrid Theory (od Linkin Park) byla deska, která mě seznámila s 

tvrdší hudbou..." (Tomáš) "Začal jsem asi Linkin Park, Limp Bizkit a takovýhle věci a to mě 

pak dovedlo k metalu, protože to už k tomu má blíž. Na začátku jsem poslouchal hip hop ... i ty 

Linkin Park byli trochu hip hop ... ty mě k tomu dotáhli ... pak nějaký Papa Roach, ty už jsou 

k tomu taky dost blízko, některý alba, to byly tyhle lehčí kapely..." (Petr) " V osmý třídě jsem 

začala asi nejvíc poslouchat vyloženě rockovou hudbu, to jsem poslouchala hlavně Pink 

Floyd, Led Zeppelin, různej artrock Yes, Genesis, takový ty starý věci, tehdy taky Linkin Park, 

no je to metal … taky Metallicu, ty alba Load a Reload, ta symfonická Metallica ... a pak jsem 

našla progresivní metal, strejda měl Dream Theater, tak ty jsem začala poslouchat." 

(Kristýna) Nabízí se tu generační srovnání tedy, že informátoři začínali na kapelách a žánrech, 

které byly aktuální v době klíčového věku 13-16 let, kdy začali hudbě věnovat větší 

pozornost. Toto tvrzení platí ale jen částečně, jelikož i část mladší generace začínala na heavy 

metalu, který byl nejpopulárnější v 80. letech, kdy se teprve narodili. Větší vliv než věk 

informátorů má tak jejich okolí, které je k této hudbě dovedlo a individuální vkus. Dále se 

ukazuje, že na metal lze přejít buď postupně z podobných žánrů, nebo skokově z žánrů 

odlišných, přičemž plynulý přechod bývá častější.  

 Pravidlem je poté postupný přechod z měkčích žánrů metalu jako heavy, speed, power 

a nu-metal směrem k extrémnějším žánrům jako death a black metal, nebo k progresivnímu a 

technickému metalu. K tomuto posunu došlo u všech informátorů a jejich hudební vkus se 

tedy dále vyvíjel: "... Iron Maiden byla kapela, na který jsem začala, ale z toho heavy metalu 

jsem hodně rychle vytvrdla na death a black metal, ale jako ten heavy metal je pořád moje 

srdcovka..." (Kamila) "... přes tyhle čistě heavy a speed metalové kapely a mírně trash 

metalové záležitosti postupně jsem se dostal k těm tvrdším, což víceméně bylo i tím, že moje 

okolí naštěstí byli skoro všichni metalisti, takže oni to začali taky trošku ovlivňovat ten můj 

výběr a došlo to až k tomu, že dnes poslouchám ten death, trash a někdy i black metal a tyhle 

tvrdší žánry a odnože." (Marián) "Žánrově klasika Iron Maiden a pak sem přešel na ty tvrdší 

bandy, takže co mě baví, jsou ty extrémy: black metaly a death metaly a tak no." (Honza) 

"Vývoj jsem měl asi takový, že jsem čím dál posluchačsky náročnější a poslouchám teď hlavně 

ty avantgardní, experimentální a psycho věci." (Standa) To ale neznamená, že by svoje 
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kořeny zcela opustili, naopak se k nim většinou rádi vrací a berou je jako součást svého 

hudebního vývoje: "Metalovej vývoj ten je klasicky, ne vývoj, ale obliba, to už jsem poznal 

dávno, to je v takovejch kruzích, že postupně tvrdší, tvrdší, tvrdší až se toho za dva roky 

přejim, samozřejmě se v průběhu týdne mění nahrávky a pak se zase najednou vrátim 

k nějakejm Zeppelinům a hard rocku, teď už to teda takový kruhy nejsou, ale fakt to takle bylo 

ten vývoj, na střední postupně tvrdší a tvrdší ... no pak se toho člověk přejí." (Adam) 

"Začínala jsem na těch Cradlech, ale pak jsem se zvrhla do power metalu ... a teďka pořád se 

k těm kapelám ráda vracim, jsou to prostě moje začátky ... ale už tak nějak cejtim, že mi to 

nestačí a teďka spíš se pohybuju v rámci melo death..." (Pavla) "Mě třeba teďka asi nejvíc 

baví technickej metal a poslední tři roky hodně poslouchám i hardcore ... ale jako samozřejmě 

se vracim i k těm klasikám i k těm rockovejm třeba k tý Metallice, Pink Floydům, k tomu na 

čem jsem vyrostla." (Magdalena) Mezi informátory se nenajde nikdo, kdo by zůstal na 

kapelách a žánrech, na kterých začínal. Takové metalisty naopak neuznávají a berou je jako 

metalisty s nízkým subkulturním kapitálem, kteří jsou příliš konzervativní a nepřijímají nové 

vlivy. Při přechodu z lehčích žánrů metalu se mezi informátory objevuje určitá tendence k 

rozvětvení vývoje buď směrem k progresivním a technickým žánrům metalu, nebo k 

extrémnějším žánrům jako black a death metal. Nedá se ale říct, že by šlo o pravidlo, protože 

je mnoho těch, kteří kombinují obě větve. Dále platí, že spíše než, že by se metalisté 

posouvali mezi žánry od jednoho k druhému, přibírají do svého repertoáru další žánry, aniž by 

původní žánry úplně opustili. Metalisté tedy stále rozšiřují svůj hudební repertoár. 

5.1.2. Žánry metalu 

 Tím se dostáváme k tomu, jaké žánry metalu dotazovaní metalisté v současnosti 

poslouchají. Charakteristiky jednotlivých žánrů metalu jsou popsány v příloze 1. Při výběru 

informátorů jsem se snažila, aby bylo zastoupeno, co nejvíce žánrů metalu, a tak je žánrový 

rozsah poměrně široký. Mezi oblíbenými žánry se často objevuje death metal a melodický 

death metal, metalcore, black metal, power metal a progressivní metal. Nedá se ale na základě 

toho tvrdit, že je nějaký žánr metalu oblíbenější než jiný, jelikož všechny metalové žánry mají 

řadu fanoušků a zjistit oblíbenost různých žánrů by vyžadovalo rozsáhlou studii. Jaké žánry 

metalisté poslouchají je otázkou vkusu. Jak metalisté často zmiňují, metal je natolik 

různorodý a široký žánr, že si v něm vybere každý: "Nejblíž mi je metalcore, djent, elektro 

metal a hodně se mi začal líbit progressive rock a metal, protože to jsou ty těžší kapely, co 

jsou víc na ten poslech, nasadit si lepší sluchátka, protože ta muzika je hodně barvitá." (Foly) 

"Obecně to mám rozdělený podle ročních období ... čím lehčí metalovej žánr, tim víc v létě ho 
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poslouchám a čím těžší a depresivnější písničky, tvrdší, tim víc v zimě. Ten melo death je asi 

jedinej, kterej poslouchám napříč obdobíma." (Dan) "... dokážu si vybrat skoro ve všem, kde 

je melodie. Mám ráda symfonický věci, death, power metal stále, ale oslovujou mě i tvrdší 

věci, vysloveně i industrial ... potřebuju tam nějaký moment, který si zapamatovat, jakmile tam 

neni, tak je to pro mě moc jednočarý, nemám se čeho chytit, nezaujme mě to ... proto asi 

nemám ráda grindy ... je to takový na jedno brdo, nemění se to." (Pavla) "Technickej metal ... 

nebo pak takový ty post věci ... mě to přijde zajímavý z hudební stránky, že to nezní pořád jako 

metal, ale je to proložený takovejma pomalejšíma částma ... mě tam baví, že tam roste to 

napětí, ta atmosféra..." (Magdalena) "Nemám moc rád takový ty progressivní styly a jinak 

všechny, s tim, že power, trash a death jsou samozřejmě nejoblíbenější..." (Adam) Stává se 

také, že někomu vadí konkrétní hudební prvek např. kytarová sóla, ženský zpěv nebo zpěv 

položený příliš vysoko. Poněkud ambivaletní vztah pak mají informátoři k heavy metalu. Ten 

byl pro mnohé žánr, který je k metalu dovedl a rádi se k němu vrací, ale jiní si k němu cestu 

nenašli, nebo už se k němu nevracejí: "... nemám rád dlouhý sóla na kytaru ... jak tam tu 

kytaru škrtěj celou dobu ... vadí mi vůbec jako osmdesátkovej metal, takovej ten power metal, 

ta kytara, to mně vůbec nebaví, nějaký ty uřvaný ječáky..." (Tomáš) " K nějakejm kapelám se 

nemůžu vůbec prokousat jako třeba základy Iron Maiden, Judas, AC/DC, od nich znám pět a 

půl písniček..." (Pavla) "Z metalu neposlouchám skoro heavy metal už dneska ... to už mi 

vůbec nic neřiká." (Jan). Grindcoru a black metalu je pak někdy vytýkána přílišná 

monotónnost: "Grindcore, djent, metalcore mi nevadí, ale mě přijdou ty kapely strašně moc 

podobné i ty djentové..." (Lukáš) "Nemusim doom metal, to je moc utahaný, grind nemusim, 

to je zase moc tvrdý a black je na hraně, dřív jsem ho poslouchal, ale teď už mi to přijde 

všechno na jedno brdo ...  potřebuju v tý muzice barvu a tohle to je takový ratata a konec a 

další písnička a je to zase to samý." (Foly) [Jaký žánr metalu nemáš rád?]2 "To co jde do 

grindcoru a něco, co tomu je blízký. Já tam mám rád výrazný kytarový riffy, nějakou tu 

melodickou stránku, aby to mělo, nějakou linku, aby ta písnička měla nějakej vývoj..." (Dan) 

V souladu s tím, že obsahová stránka metalu je vždycky až na druhém místě, čemuž se budu 

věnovat ještě dále, jsou většinou zmiňována pouze hudební pozitiva a negativa. Najdou se ale 

i výjimky: "Nemám rád black metal ... z hlediska mejch osobních hodnotu už mi to přijde 

takový na hraně a vůbec v tom nevidim smysl ... to už mi přijde, že to směřuje k nějaký 

ideologii, která asi lidem nic pozitivního nepřinese." (Jarda) Metal má velké množství 

odlišných podžánrů a tudíž i široké rozpětí fanoušků. Na základě pozorování se domnívám, že 

                                                             
2 V hranatých závorkách uvádím otázku, na kterou informátor odpovídá.  
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metalistům často nezáleží tolik na žánru jako spíše na konkrétní kapele. Někteří metalisté 

zmiňují, že si užijí téměř jakýkoli metalový žánr, když je dobře zpracovaný. Žádný z mých 

informátorů neposlouchá jenom jeden metalový žánr, naopak jejich žánrový záběr je docela 

široký, ale existují podle nich i metalisté, kteří poslouchají pouze jeden žánr a ten pak 

považují za jediný správný metal a vymezují se na základě něj vůči ostatním metalistům. V 

rámci metalu tak dochází k určitému vnitřnímu dělení a kategorizaci na základě žánrů, čemuž 

se budu věnovat v jiné kapitole.  

 Na tomto místě se nabízí otázka, jestli se metalové žánry vlastně nějak objektivně liší 

nebo jde pouze o uměle vytvořené kategorie. Rozlišili od sebe metalisté zezačátku jednotlivé 

žánry a na základě čeho? Některé metalové žánry se liší na první poslech a rozdíl vnímají i 

posluchači jiných žánrů, o čemž jsme se přesvědčili při pokusu na semináři hudební 

antropologie, kdy jsme pouštěli spolužákům různé žánry metalu a oni měli uvést, zda mezi 

nimi slyší rozdíl. Schválně jsme ale vybírali, co nejodlišnější žánry metalu. Některé žánry 

metalu ale k sobě podle informátorů mají tak blízko, že rozlišit je mají problém i zkušení 

metalisté a na internetu se na téma, co hraje konkrétní kapela za žánr, vedou dlouhé diskuze. 

Ve výsledku záleží víc na tom, kam se zařazuje sama kapela a kam ji řadí média, než na 

objektivních hudebních kritériích: "... když si o nich (Avenged Sevenfold) většina lidí myslí, že 

jsou metal, tak jsou metal, ty žánry stejně vymejšlíme ... je to konstrukce." (Jan) V 80. letech 

nebylo ještě tolik žánrů a rozlišit ty základní nebylo tak obtížné: "Tak jednak čtu 20 let jeden 

a ten samej časopis a tam to nějak musej škatulkovat. Navíc ty škatulky byly před dvaceti lety 

o dost jednodušší, byl hardcore a metal a ne metalcore třeba příklad. Prostě byl death, trash 

a heavy a hotovo a nějakej pagan a folk, s tim si nikdo hlavu nelámal ... tak to je jasný, když 

jsem poslouchal Halloweeny, Accpety nebo Maideny a pak se mi do ruky dostali Slayer, tak to 

byl jasnej rozdíl, Slayer to byla vlastně první kapela, kdy jsem si řekl jo, líběj se mi ty tvrdý 

kapely..." (Adam) "V tý době, když jsem začal poslouchat metal, tak tyhle nejtvrdší žánry se 

teprve rodily nebo ještě ani některý nebyly, takže ano, jak postupně přicházely, tak jsem ten 

rozdíl poznal." (Marián) Postupně se ale situace komplikovala, žánrů přibývalo a dnes má 

snad každý žánr metalu další podžánry: "To jsem třeba slyšel rozdíl, ale vůbec jsem nevěděl, 

jak se to jmenuje, nic, ona kapela od kapely v tom žánru je taky jiná." (Petr) "Tak jednak 

prvně jsem se to dozvěděl, že jsou různý subžánry, ale moc jsem tomu nerozuměl, nevnímal 

jsem ty rozdíly. Když mě začaly některý kapely víc bavit a vyhledával jsem si další informace, 

tak jsem začal rozeznávat i ty žánry, čim se vyznačujou..." (Jarda) "... než jsem se dozvěděla, 

že se nějak jmenujou, tak jsem to rozlišovala jako, že tohle je ten, kde se děje tohle a tohle je 
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jinej, protože tam se děje něco jinýho ... jako že jsem si k sobě spojovala ty kapely ...  a když 

jsem si pak někde přečetla nebo mi někdo řekl, že tahle a tahle kapela hrajou tohle to, tak pak 

už je to jasný..." (Kristýna) "Jedna část je, že si to sám někam zařazuješ a druhá, že ti lidi 

řikaj, co je co, nebo je to nějakym způsobem zažitý třeba na netu..." (Jan) Některé žánry je pak 

jednodušší rozpoznat než jiné, protože jsou pro ně charakteristické určité hudební prvky: 

"...ten power byl od začátku dost jasnej asi každýmu, to je taková veselá muzika s jasnejma 

melodiema ... black metal je člověku taky docela jasnej." (Jan)  "... tak nějaký ty žánry jako 

pagan metal, to je úplně jiný, ale u nějakejch kapel jsem měla problém, jestli jsou jako black 

nebo death, zezačátku je zařadit." (Magdalena) "... zase třeba mezi heavy metalem a power 

metalem je ten rozdíl taky jakoby malej." (Standa) Žánry metalu tak nejsou uzavřené 

kategorie, ale slouží spíše jako orientační body, na základě kterých si člověk utvoří hrubou 

představu o dané kapele: "... jako škatulkovat určitě, to je správný to někam zařadit, aby měl 

člověk přehled ... ale myslim si, že je to občas až přehnaný, co se tam vymejšlí za názvy…" 

(Michal) "... i sama mám tu tendenci to škatulkovat ... že chci aspoň malinko tušit, co od tý 

hudby čekat, aniž bych jí znala..." (Pavla) Málokterá kapela se přitom pohybuje čistě v rámci 

jednoho žánru, ale naopak většina kapel je směsí hned několika žánrů: "Ty kapely se přelejvaj 

z jednoho do druhýho a asi to nemá úplně smysl natvrdo se snažit zařazovat." (Jan) "To se 

všechno hrozně prolíná, ale jsou dycky pro každej ten žánr typický určitý věci..." (Foly) "Jsou 

na to daný pravidla, ale je hrozně moc novejch vlivů ... málokdy je nějakej žánr čistej." 

(Kamila) Kuriózní byla například situace po koncertě britské kapely The Defiled, kdy jsme se 

s informátory nemohli shodnout, jaký žánr vlastně kapela hraje. Po dohledání na internetu 

jsme zjistili, že každý z nás měl vlastně pravdu, protože kapela je směsí hned čtyř žánrů. Při 

rozpoznávání žánrů metalu a zařazení kapel do nich tak současně probíhá určitá socializace 

při vstupu do metalové scény, kdy informátoři získávají informace od ostatních metalistů a z 

dalších zdrojů, zejména z médií a internetu, spolu s rozlišováním žánrů podle slyšitelných 

hudebních rozdílů. Rozpoznávání žánrů tak přichází postupně s tím, jak si člověk hledá další 

kapely, účastní se koncertů a festivalů a rozšiřuje svoje znalosti, tedy s tím, jak postupně roste 

jeho subkulturní kapitál.  

5.1.3. Význam metalu pro jeho posluchače 

 Zůstaneme-li ještě u metalových začátků, nabízí se otázka, podle čeho vlastně 

informátoři metal poznali a jak ho rozlišili od jiných žánrů. Shodují se, že metal brali 

zpočátku jako tvrdý, agresivnější a rychlejší rock a že hranice mezi rockem a metalem je 

tenká. Jako charakteristické prvky metalu jsou pak nejčastěji zmiňovány zkreslené podladěné 
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kytary, tvrdé kytarové riffy, rychlé bicí a specifické vokály ať už growling, nebo vysoko 

položený zpěv: "Metal je tvrdá rocková muzika prostě ... ono pak, když postavíš vedle sebe 

klasickej rock a prostě nějakej jakoby hrozně progresivní metal, tak je to hrozně podobný ... 

když srovnáš klasickej rock a metal, tak se to dá poznat podle ladění kytar, že v metalu jsou 

kytary hodně často podladěný ... jsou tam jiný zpěvy, prostě v klasickym rocku tam nikdo řvát 

víceméně nebude ... podle mě největší změna je hlavně ve zpěvu ... si spousta lidí včetně mě 

tehdy musí zvykat na ten zpěv." (Standa) Metal se tedy od jiných žánrů odlišuje určitými 

hudebními prvky, ale přechod mezi ním a rockem je pozvolný a některé kapely i celé žánry se 

pohybují na jejich pomezí.  

 Proč si tedy informátoři metal vlastně vybrali a zalíbil se jim při prvním poslechu? 

Tady se odpovědi různí, část informátorů slyšela metal v útlém věku, kdy se jim ještě nelíbil a 

vrátili se k němu později: "... mám pocit, že to bylo na základce, že jsem slyšel Limp Bizkit a 

řekl jsem, že to je hrozná hudba a že to v životě nebudu poslouchat." (Tomáš) "Ne, vůbec 

právě, mě to hrozně sralo a přišlo mi to jako hroznej rámus a že to nemá žádnou melodii a tak 

a pak to tam začneš slyšet časem ... musel jsem se k tomu proposlouchat přes různý hudební 

styly."  (Petr) "Hned ne ... Maidny jsem slyšel hrozně dávno, ale pořád jsem byl ještě depešák3 

několik let v těch 80. letech ... až někdy asi v osmý třídě jsem si řek: jo tohle se mi líbí a přešel 

jsem na druhou stranu..." (Adam) Naopak někoho zaujal metal na první poslech a vybavují si 

chvíle, kdy ho slyšeli poprvé a jak na ně zapůsobil: "První metalová deska byli Iron Maiden ... 

to bylo prostě úžasný ... první píseň měla takovej říznej zvuk, tak si řikám, to je dobrý, to je 

něco, co se mi fakt líbí, takže se mi to líbilo hned." (Honza) "... v momentě, kdy jsem slyšel 

The Four Horseman od Metallici, což považuju za první písničku, která mě přivedla na metal, 

to se mi to strašně líbilo hned. To si ještě teď pamatuju v autě ten moment, kdy jsem to 

poslouchal, tak to byl silnej zážitek pro mě." (Dan) "Poprví, když sem viděla ten klip (Cradle 

of Filth) ... tak mě to vyděsilo tim fascinovaným děsem: já vim, že bych neměla, ale nemůžu si 

pomoct. Měla jsem z toho velmi těžkej pocit v žaludku, protože mi to přišlo hrozně špatně, ale 

zaujalo mě to ... jsem to nějak nemohla vytěsnit z hlavy." (Pavla) Záleží také na tom, jakou 

kapelu slyšeli jako první, protože melodičtější a měkčí kapely se spíše zalíbí na první poslech, 

ale k jiným se informátoři dostávali postupně: "Mě oslovila hnedka první skladba (od Iron 

Maiden) ... ale s dalšíma kapelama jsem to měla tak, že se mi nelíbily na první poslech 

(Heaven Shall Burn) ... že jsem se do nich musela zaposlouchat." (Kamila) "... takovej ten 

klasickej power (Freedom Call, Hammerfall) to fakt ve chvíli, kdy jsem slyšel, tak se mi to 

                                                             
3 Fanoušek kapely Depeche Mode 
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líbilo. První co jsem podle mě slyšel byli Maidni a Manower a to se mi nelíbilo ani jedno teda 

v tý době ..." (Jan)  

 Každého pak na metalu oslovilo něco jiného, což potvrzuje zmíněnou pestrost metalu: 

"Emoce ... mě vyloženě oslovila ta energie. Jsem pustil první skladbu Tom Sawyer (skladba 

od Rush), ona začíná synťákem, takový púúú a to jsem normálně cejtil husí kůži." (Lukáš) "...v 

metalové muzice je něco, co v těch jiných žánrech není ... je to taková ta jasně daná, 

bezprostřední, přímočará, syrová muzika." (Marián) "... že ta muzika není předvídatelná ... že 

i když tu písničku poslouchám podesátý, tak mě nenudí... " (Kamila)"... když jsem to slyšel, tak 

mě to docela hnedka oslovilo … ta neotřelost, ta progresivita a asi v tom i hrálo roli, že to 

bylo mimo to, co poslouchali všichni ostatní…" (Michal) "Asi to rebelství takový, to je na něm 

to úžasný, ta svoboda." (Honza) "... vůbec mě překvapilo, že tady něco takovýho je, jsem si v 

tu chvíli říkal: tohle existuje, takováhle hudba?" (Dan) Většinou informátory zaujala hudební 

část, ale někteří věnovali pozornost i textům: "Asi taková přímá energičnost tý muziky a 

agresivita ... metal má takový jasnější, výraznější hudební myšlenky ... občas i textový motivy, 

co se týká válek nebo fantasy nebo sci-fi..." (Jan) "... ta hudba je taková bohatší, co se týče 

zvuku nástrojů a zaujalo mě to třeba i textově, hlavně u těch pagan metalovejch kapel je to 

takový autentický, když ty texty vycházej z nějakejch lidovejch pověstí nebo z mytologií 

jednotlivejch národů." (Jarda) S tím souvisí otázka, co se informátorům na metalu líbí dnes: 

"... když se mě někdo zeptá, proč poslouchám metal: copak mám na vybranou? Prostě 

poslouchám to, co se mi líbí." (Adam) "Na metalu se mi líbí ta jeho tvář, že si zachovává svoji 

osobitost..." (Foly) Jako oblíbené prvky jsou často zmiňovány tvrdost, rychlost a agresivita, 

které ale u dotyčného nevyvolávají agresi, ale naopak přináší uvolnění a uklidnění a zároveň 

nabuzení a nabití energií: "Líbí se mi, že je svym způsobem agresivní, že se v něm můžu vybít 

... že mě to odreaguje, až bych občas řekl, že uklidní ... nabíjí mě to..." (Tomáš) "... ta 

agresivita člověka nějak nabije, ale ne, aby něco rozkopal, ale mě to prostě vnitřně nabíjí." 

(Magdalena) "Ono to z tebe úplně vytřese takovej ten stres ... jsem takovej úplně uklidněnej 

jako po orgasmu ... nebo po sportovnim výkonu." (Adam) "Ono tě to v podstatě nasere, potom 

to vypustí asi nějaký endorfiny, jak seš nasraná a to tě zase zklidní jakoby. Vytlačíš to do 

otáček a pak to skončí." (Petr).  Metal je energická, dynamická a emocionální hudba, a tak v 

něm lidé často nacházejí útočiště a podporu: "Metal je pro mě balzám na tělo i duši, pohon při 

sportu, vytáhne mě z psychickýho srabu, zoceluje mě, abych nebyla tak měkká vůči lidem, 

který by se mnou chtěli jednat podle." (Kamila) "To je takovej soundtrack života. Je to 

muzika, která ti může pomáhat s různejma vnitřníma stavama ... textově jsou to věci, který 



35 
 

jsou ti blízký, když si v určitý životní situaci. Ten metal se často týká nějakých sociálních nebo 

osobních problémů ... snaží se mluvit k lidem a i hudebně je to hodně emotivní muzika ... v tý 

pop music člověk prostě nenajde takovou emocionální extrémnost jako v tom metalu." (Jan) 

"Je to snad jediná věc, která mě nezklamala ... je to věc, na kterou se dycky můžu spolehnout, 

že mi zvedne náladu nebo mi dá vnitřní klid." (Adam) "... že to uvolní emoce, který nemáš, jak 

jinak uvolnit ... tu tensi ... nemusíš nic vysvětlovat, ta hudba prostě ví ... takový to, když 

nemůžeš křičet, ale zakřičí někdo místo tebe v tý hudbě. Nemůžeš utíkat, tak místo tebe utíká 

ten, co je za těma kopákama ... je to zázemí v tý hudbě, protože se o ni vlastně opírám každej 

den, že mě nenechá ve štychu ... když je nejhůř tak ta hudba pomůže." (Pavla) A hudebníci v 

metalu nacházejí také způsob seberealizace: "Pro mě je to forma zábavy, hudební vyjádření..." 

(Lukáš) "Tak asi rozhodně uspokojení, ten pocit, že děláš něco, co ne moc lidí dělá, 

poslouchá. Zase asi nějakej pocit svobody, když to vezmu z toho, co hrajem. Nějaký heroiny 

nebo kokainy, to je na nic, největší droga je, když můžeš hrát pro ty lidi, když tam máš tu 

kapelku a tlačíte do lidí ty těžkotonážní riffy." (Honza) Oceňovaná je také už zmíněná žánrová 

rozmanitost a technická úroveň metalu: "Ta složitost ... když se ti mění nálada, tak pro každej 

okamžik najdeš písničku, která tě vystihuje nebo která tě podpoří ... to jsem prostě v žádnym 

žánru nenašla. Všechno je to moc jednotvárný, moc přímočarý." (Pavla) "Hardcore pořád 

poslouchám a už to mám hodně naposlouchaný. Myslim, že jsem slyšel to nejlepší, co se dá 

slyšet a to, co vychází nově, buďto to neni zajímavý, nebo to je zajímavý, ale kopíruje to věci, 

který už vyšly. Už je to takový trochu vyčerpaný ... (v metalu) je o dost větší žánrovej 

potenciál. Když si vezmu ten hardcore, tak tam nevidim moc podstylů, který by se výrazně 

lišily, kdyžto u toho metalu, když si vezmu třeba death metal a doom metal, tak jsou to 

naprosto odlišný žánry. Myslim, že je tam mnohem větší potenciál k nějakýmu dalšímu 

vývoji..."  (Jarda) "Hudebně se mi na něm líbí propracovanost, nepředvídatelnost a geniálnost 

lidí, kteří takovou muziku dělají." (Kamila) "... mě to prostě fascinovalo, jak ty lidi to dokážou 

zahrát." (Standa)  " ... jak umí hrát, že jsou skvělí muzikanti ... zajímavý složitý skladby, sóla, 

každej má jinej zvuk, muzikant i kapela." (Kristýna) "... že mě někdo neovlivňuje, že tohle to 

jsem si vybral, tohle se mi líbí a to já považuju za moji volbu ... je jedno, jestli to je, nebo není 

módní hit, jestli to je, nebo neni doporučené, poslouchám jen to, co chci a to je ta svoboda..." 

(Marián) " A v nějaký myšlenkový rovině je to nějaký možná až osvobození od běžnejch 

záležitostí a běžnýho života." (Jarda) "Mám i období, kdy se projevuje abstinence (na 

dovolený) ... myslim, že pro mě je to do jistý míry droga, že je to taková duševní potrava pro 

mě ... nakrmíš tu duši, člověk hudbu potřebuje, po jídle je hrozně důležitá ta hudba..." (Lukáš) 

"... bez hudby bych nemohl žít." (Michal) Z výpovědí informátorů tak vyplývají určité 
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hodnoty, které za metalem stojí, a které jeho posluchači oceňují a čerpají. Nejsou to hodnoty v 

konkrétní formulované podobě, ale ve formě energie, která metalisty nabíjí a zároveň 

uklidňuje a emocí, které jim pomáhají vyrovnat se s životními problémy a osvobodit se od 

nich. Po hudební stránce pak metal jeho posluchači oceňují kvůli jeho složitosti, 

propracovanosti a nepředvídatelnosti. Výpovědi mých informátorů se tak shodují s těmi, které 

uvádí Kahn-Harris [2007: 51-54] ve své studii extrémní metalové scény. Jeho informátoři o 

hudbě mluví také jako o důležité součásti života a metal jim na rozdíl od jiné hudby nabízí 

určitou nespecifikovanou energii, která dobíjí a rozproudí tělo a dává průchod agresi a vzteku. 

Poslech metalu tedy uvolňuje negativní emoce a tím snižuje depresi a frustraci a pomáhá při 

osobních problémech.  

5.1.4. Texty metalových skladeb 

 Názory a způsob myšlení metalistů by se mohly odrážet v textech metalových kapel, 

proto jsem se ptala, jestli se metalisté o sdělení v nich zajímají a pokud ano, zda v nich 

nachází nějaké hodnoty, které by metalisty spojovaly nebo které by pro ně osobně měly hlubší 

význam. Některým metalistů na textech nezáleží vůbec nebo jenom okrajově. Roli hraje i 

určitá jazyková bariéra a to, že growlovaným textům není rozumět a na to, aby si člověk texty 

dohledával, už musí vynaložit další úsilí. Už samotný fakt, že metalovým textům není 

rozumět, tak vlastně odsouvá texty do pozadí: "... mě by to zajímalo, ale nikdy jsem neměl 

trpělivost si pročíst, co ty kapely zpívaj ... překládat si to mě nebaví. Já jsem zaměřenej spíš 

na tu hudbu než na texty..." (Foly) "... nějak extra mě to nezajímá, protože všichni zpívaj o 

tom, co chtěj zrovna říct: nadávaj na politiku, válku nebo zpívaj o horrorech, o mrtvolách ... 

nejsme ještě nikdo z anglofonních zemí, takže texty pro nás dycky byly druhořadý, mě 

zajímala dycky z 90% hudba." (Adam ) "No zajímám, ale jako teda nejsem v angličtině zas 

tak dobrá a když blejou (growlují), tak jim nerozumíš ... přijde mi dobrý, že ta hudba právě 

působí a nemusíš jí ani rozumět, je to nadstavba..." (Magdalena) Větší část metalistů si ale 

texty svých oblíbených kapel nebo skladeb, které je zaujmou, dohledává, případně překládá: 

"Zajímá mě to, ale je to ta druhořadá věc. Chci vědět, o čem která kapela zpívá ... přečtu si, o 

čem zpívaj ... co chtěj vůbec říct tou svojí muzikou, ale samozřejmě ta muzika je na prvnim 

místě. Záleží na tom, jestli se mi ta muzika jako celek libí nebo nelíbí, když se mi nelíbí, tak mi 

můžou zpívat z duše, ale stejně to poslouchat nebudu a naopak, když se mi texty nelíbí, ale 

muzika a celkově ten projev je vynikající, tak si to poslechnu." (Marián) "Jedině když je ta 

písnička nějaká zvláštní, že je tam nějakej refrén pozoruhodnej, že si řeknu, co tim teda 

mysleli nebo když je to nějakej zajímavej příběh a něčemu v tom nerozumim, tak si to jako 
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vyhledám, ale když tam maj ty abstraktní texty, tak je mi to úplně jedno ... takový ty umíráme, 

všude je krev, to by mi nebylo sympatický poslouchat, že bych se s tim neztotožňovala a jinak, 

jestli zpívá úplně debilní text o svojí přítelkyni nebo něco hrozně filosofickýho o astrálních 

cestách nebo politickej názor, kterej není úplně hroznej nebo o lásce nebo o chlastu, to je mi 

fakt úplně jedno..." (Kristýna) " O texty se zajímám u některejch kapel, když mě třeba víc 

zaujme a chci si zjistit víc, tak si ty texty vyhledávám a překládám je." (Jarda) " ... snažim se ty 

texty poslouchat a snažim se i nad nima přemejšlet, co znamenaj, jaký názory ta kapela má." 

(Jan) "... když se mi některá písnička líbí nebo stoprocentně když nějakou hudbu sdílim, tak si 

nejdřív ten text dohledám a přeložim a zabejvám se tim a hledám smysl v těch textech. Jsou 

kapely, u kterých je to polovina toho, proč to poslouchám." (Michal) "... mě to i zajímá, 

protože chci vědět, o čem to zpívaj ... zastávám ten názor, že důležitý je to dohromady, ale 

texty dělaj hodně." (Pavla) Každý tedy přikládá textům jinou váhu, ale význam kladený na 

hudební část celkově jednoznačně převažuje nad významem textů. Sama hudba už podle 

informátorů vyjadřuje emoce a předává energii a texty jsou tak chápany jako doplnění této 

hudební myšlenky. Metalisté mezi sebou nerozebírají významy textů, nebo alespoň já jsem se 

s tím při svém výzkumu nesetkala, a tak si nemyslím, že by se od znalostí textů odvíjel 

subkulturní kapitál metalistů. Menší význam textů tak spíše vypovídá o tom, že většina 

metalistů nebuduje svoji identifikaci s metalem na sdělení v textech, ale na hudbě.  

 Obsahově se pak v rámci žánrů metalu dají najít určitá typická témata, ale metal jako 

celek nespojuje žádná jednotná ideologie nebo poselství: "Mezi těma žánrama už je pak 

málokdy podobnost si myslim. Žánry právě bejvaj rozdílný i v tom, o čem se zpívá." (Michal) 

"Nemyslim si, že ten metal jednotně je nějak politicky zabarvenej ... neřekl bych úplně 

společný pro všechny, ale jsou tam určitý stereotypy, který se docela často objevujou. Třeba 

jako v tom black metalu se pořád objevujou texty o přírodě permanentně, každá druhá kapela 

má texty o lesech, texty o umírání, texty o všem možnym temnym. V death metalu tam je 

docela častý i určitý politický zabarvení, občas jsou to takový až hororový texty, kterejma se 

proslavili Cannibal Corpse, to je v deathu typický. V takovym tom progresivnim deathu 

dneska, v takovejch těch Scar Symetry a podobně, jsou často věci o vesmíru, nějaký moderní 

filosofie a tak podobně. V tom poweru je to jasný, to je o tom, my máme sílu, my všechno 

dokážeme, my budem šťastný a dáme si pivo. Ve folk metalu je to jenom dáme si pivo nebo 

když máš problémy, dáme si pivo ... spíš v rámci těch subžánrů bych řek, že tam stereotypy 

jsou. Ten metal je dneska tak obrovskej, že se štěpí do strašně malejch kousků." (Jan) 

"Myslim, že v rámci žánru už by se to (něco společného) dalo najít. Já bych zas musel mluvit v 
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příkladech, že některý ty žánry vyjadřujou fakt skepsi, depresi, ten black, takovej ten pocit 

neštěstí, zmaru, některý žánry jdou i do osobních pocitů, že se vztahujou hodně k člověku, boje 

uvnitř člověka, třeba ten melodickej death metal. Ten power metal, tam je to jasný, tam jsou 

to boje, války, vítězství, hrdinové, na to kladou hroznej důraz i individuální vítězství, nějaká 

fyzická síla a tyhle věci, to je jasnej rozdíl mezi nim a jinejma žánrama..." (Dan) "Hlavní moto 

... je právě ten protest proti těm ortodoxním moralistům ... obrací se vůči někomu, kdo se 

snaží určovat morální nebo etickej směr společnosti ... ten protest je tam různej, ale určitej 

protest tam je, například u těch severskejch kapel je ten protest proti tomu, že nechtěj, aby ta 

jejich kultura zapomněla na svoje kořeny... " (Marián) Některé texty tedy odráží politické a 

společenské postoje a názory kapely, jiné jsou propracované po lyrické a metaforické stránce. 

Další se vyznačují tím, že čerpají z historie, mytologie a literatury, nebo se obrací naopak do 

budoucnosti a zabývají se sci-fi, fantasy a apokalyptickou tématikou. Hodně textů se také 

vyrovnává s osobními problémy, frustrací, odcizením, depresí a dalšími pocity. Najdeme ale i 

poměrně dost kapel, jejichž texty slouží pouze jako kulisa: "Jo dohledávám si to, pro mě je to 

důležitý vědět, o čem kapela zpívá ... našel bych hodně kapel, který maj vyhraněný názory ... a 

pak jsou kapely, co maj texty vo hovně ... poskládaný věty. Pak jsou kapely, co maj zajímavý 

texty ... mě se líbí, když maj třeba sci-fi texty nebo maj nějaký utopie nebo čerpaj z historie..." 

(Standa) "Vylože si myslim, že je to vcelku o ničem (texty). Je to téma, který se milionkrát 

zopakovalo nebo jsou ty texty i pro tu kapelu druhořadé. Zpěvák tam zpívá growlingem a to 

sdělení tam ani moc není. Pak jsou kapely, který samozřejmě mají texty prolnuté nějakou 

vtipnou formou poezie, pěkně lyricky ztvárněné." (Lukáš) "No zajímám se, když jsou 

inteligentní, ale když nejsou, tak si jenom poslechnu muziku. 90% těch písniček není moc 

chytrejch ... musíš to brát s nadhledem,  ty texty jsou docela úchylný." (Petr) "Spousta kapel 

se snaží zpívat ve stejnym duchu: o životě a o problémech jednotlivejch lidí a tenle styl mi moc 

nesedí, protože mi přijde, že to nenabízí žádný řešení, to se jenom opakuje ... u těch pagan 

kapel vidim takovej jakoby pohled do historie, že se člověk může i zamyslet nad tim, jaký 

hodnoty měli předkové, jaký hodnoty máme my, jestli vůbec máme nějaký hodnoty. Člověk si 

tak může srovnat ten život, jakej byl před těma X generacema a jakej je teď ... " (Jarda)  

 Co tedy texty svým posluchačům přinášejí? "Myslim, že ta emoce je sama o sobě 

hodnota, to je ten důvod, jinak bych tu hudbu neposlouchal ... už je to přenos nějakých 

hodnot, který ten muzikant do toho dal ... (sdělení) je dycky druhořadé, ten spouštěč, a jen to 

doplní tu vizi, ale to prvotní je náraz energie, která není úplně definovatelná a spojitelná 

s texty. Pro mě jsou ty texty vždycky doprovodná věc, ale v první řadě je ta hudba." (Lukáš) 
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Často se texty dají aplikovat na životní zkušenosti posluchačů, nebo ji naopak obohatit o nové 

myšlenky:"... slyšíš nějakou písničku a jako by ti mluvili z duše ... to dokážu vztáhnout na 

určitý situace ... zpívá se o věcech, který si ty lidi nechtěj uvědomovat, nechtěj si připomínat 

nebo na ně nechtěj myslet tak často a to jsou prostě věci o životě, o smutku, o depresi ... je to 

prostě celý takový okrajový no, když to vezmu z hlediska tý normální společnosti." (Pavla) 

"...třeba Kamelot, ty je maj ale hodně ovlivněný literaturou ...  to jsou často texty, který ti 

dovolej zamyslet se nad nějakejma aspektama tvýho sociálního nebo vnitřního života ... často 

jsou o běžnejch sociálních situacích, který člověk prožil nebo prožívá..." (Jan) "... (nacházím v 

textech) přirovnání k  vlastnímu životu ... že v tom člověk prostě není sám ... že takovejch lidí 

je mraky a člověku to pomůže ... mě se líbej i apokalyptický věci o konci světa." (Michal) 

"...kapela Kataklysm ... maj takový motivační songy ... můžeš si je pustit, když je ti smutno, 

když máš špatnej pocit, oni jsou na to dělaný, že si to poslechneš a je to v pohodě. Bylo vidět 

na tom koncertu, že žijou těma textama ... řeknou ... doufám, že naše texty vám pomohli 

vyřešit problémy ve vašem životě … takže je vidět, že to s tim úmyslem skládaj, chtěj ty lidi 

motivovat a tak, to samý, jak Hatebreed..." (Petr) "... mě se dycky líbí poslání v hudbě, třeba 

postoj Serje ze System of a Down ... člověk si sedne a zamyslí se ... to je to, co mám rád na 

rocku a metalu, že je tam nějaká myšlenka, poslání, sdělení..." (Lukáš) "... mě by asi velká 

část těch textů, který ti přijdou negativní, tak by mi asi přišly jako k zamyšlení … přemýšleli a 

pak o tom napsali skladbu… " (Kristýna) "To je taky jeden z důvodů, proč to rád poslouchám 

koneckonců, já u toho taky rád přemejšlim." (Dan) "Jsou tam podle mě hodnoty, který odráží 

ty konkrétní lidi ... myslim, že to nejde vztahovat na komunitu, jen na daný kapely ... rozhodně 

mě oslovujou víc texty, který jsou ze života... (Kamila) "To se mi líbí u tý Gojiry, že bojujou za 

záchranu velryb a tak celkově, aby si lidi uvědomili, jak se chovaj ... a ještě moje oblíbená 

kapela Heaven Shall Burn, Němci, kteří řikaj, že jsou vegani a zajímaj se i celkově ... za ty 

texty (Heaven Shall Burn) bych se fakt postavila." (Magdalena) "Třeba Samael maj takový až 

anarchistický texty proti extrémnímu kapitalismu, hodně protikřesťanský, proti 

tradicionalismu, proti dogmatům. To je třeba muzika, s kterou se hodně i textově 

ztotožňuju..." (Jan) Hodnoty v metalových textech se tedy odvíjejí od názorů konkrétní kapely 

nebo hudebníka a často čerpají z jejich osobních zkušeností. V každém žánru najdeme určitou 

typickou tématiku, která se opakuje, ale celkově se nedá říct, že by metal spojovala nějaká 

myšlenka, kterou by texty předávaly. To může být také jeden z důvodů, proč jim metalisté 

přikládají menší význam než hudbě. Do jaké míry se metalisté o texty zajímají, se pak odvíjí 

od jejich osobních preferencí. Všichni, kdo se o texty nějakým způsobem zajímají, si v široké 

škále témat dokážou najít ta, která je oslovují a ke kterým se do určité míry vztahují. Podobně 
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jako v samotné hudbě v nich pak nacházejí oporu a inspiraci, a navíc ještě názory, se kterými 

sympatizují. Z výpovědí vyplývá, že většina metalistů má poměrně velký přehled, o čem texty 

různých kapel a žánrů jsou, a často uvádějí konkrétní příklady. Texty tedy vnímají a dokážou 

odhalit jejich hlavní témata a sdělení, ale zvýznamňují jen ta, která se jich nějak osobně 

dotýkají.  

 Při svém výzkumu jsem analyzovala texty 15 metalových kapel různých žánrů. 

Vybírala jsem významné a charakteristické kapely daného žánru a od každé přečetla 

minimálně 10 textů z různých alb.  Rozbor textů by vyžadoval samostatnou studii, ale i na 

tomto úzkém vzorku se ukazuje, že každá kapela má svoje témata, která se v textech opakují, 

a specifický způsob psaní a vyjadřování, přičemž hodně kapel má sklon k lyričnosti a je tak 

těžké je interpretovat. Většina textů nemá jednoznačný význam a jde vyložit více způsoby. 

Často se jedná o abstraktní texty, které mají vyvolávat emoce a nálady a navozovat atmosféru 

spíš než přenášet konkrétní myšlenky a poselství. Převažují v nich negativní emoce, jako 

úzkost, nenávist, zloba, agrese, deprese a melancholie. Méně často se objevují politická a 

milostná témata. Bývají také častěji určené jednotlivci než skupině a vyjadřují spíše 

individuální pocity, než že by vybízely ke kolektivní akci. Každý si tak texty může přebrat 

podle svého a použít na svoje pocity a zkušenosti.  

5.2. Metalová identita   
 Dostávám se tak k otázce, na základě čeho se metalisté identifikují, na čem zakládají 

svoji metalovou identitu. Identitu a identifikaci chápu ve smyslu Eriksena [2007] a Brubakera 

[2004] jako relační a situační proces, kterým se jedinec vztahuje k určité skupině nikoli jako 

stav, který je člověku vlastní. Skupinovou identitu neboli skupinovost [Brubaker 2004] chápu 

jako sdílení společných vlastností, propojení skrze vzájemné vztahy a pocit sounáležitosti se 

skupinou. Většina informátorů se za metalisty považuje a dále to neproblematizuje: "Je to můj 

životní styl, neřikám, že se podle toho oblíkám, ale je to můj život určitě. Chodim rád na 

koncerty, jsem rád, když jsou ty koncerty, rád vidim ty kapely naživo, i když jsem je viděl 

několikrát. Jsem schopnej za nima dojíždět, to by asi člověka, kterýho metal neovlivňuje, 

nějak netrápilo." (Tomáš). Metalový životní styl je tak pro ně poměrně jasně definovaný 

hudbou a činnostmi s ní spojenými. Jiní sice neberou metal jako svůj životní styl, ale za 

metalisty se považují, protože metal poslouchají: "Nevim, co to znamená považovat se za 

metalistu, jestli je to o tom, že životní styl musí bejt, já nevim, pořád chodit v černym, furt bejt 

celé dny připravenej, že jdu na koncert, tak pak nejsem metalista, ale pokud jde o tu muziku a 

o to, že tomu věřím a víceméně tim žiju, pak ano, pak jsem metalista." (Marián) "Sám sebe 
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považuju za metalistu tim způsobem, že se mi ta hudba líbí, že jezdim na ty koncerty, a že tý 

scéně do určitý míry rozumim. Ale na druhou stranu se nepovažuju za metalistu tim 

způsobem, že bych to považoval za nějakej životní styl nebo něco pro mě neměnnýho nebo co 

má nějakou prioritu nad všim ostatnim ... ty lidi, co poslouchaj jiný žánry si jakoby v tý 

muzice hodně budujou svoji identitu, že je to jakoby základ tý jejich osobnosti, že poslouchaj 

punk, hardcore nebo něco jinýho. Což u toho metalu mi přijde takový volnější, že pro ty lidi to 

neni tak důležitý. Choděj na koncerty, nosej trička svejch oblíbenejch kapel, ale neni to něco, 

na čem by stavěli nebo co by bylo pro ně v jejich očích důležitý. Myslim si, že to netvoří tak 

velkou část jejich osobní identity ... možná je to tim, že v metalu neni tolik ideologie ... myslim 

si, že tim, že je člověk metalista, neprezentuje v podstatě žádný politický názory, možná ani 

náboženský, vůbec svůj vztah ke společnosti ... tam neni nátlak na to, aby měl člověk nějaký 

vyhraněný názory na většinu témat..." (Jarda) "Můžu o sobě říct, že jsem metalistka, ale neni 

to pro mě náplň života. Ta hudba je mi blízká, poslouchám jí, ale zase to neni, že by to byla 

alfa a omega. To zase pro mě nemá tak velkej význam, poslech tý hudby jo, ale není to jako 

životní styl." (Magdalena) "Já to jenom poslouchám, nepotřebuju žít tim stylem, nebo takle, já 

si myslim, že skutečnejch metalistů je fakt málo ... třeba skutečnejch punkáčů je taky málo, že 

jo ... tak si vem, o čem jsou metalový písničky, to máš pitva, nekrofílie, tak nemůže bejt nikdo 

skutečnej metalista ... nemůže bejt punker a nemůže bejt metalista, protože nechceš žít na ulici 

a nechceš vraždit lidi." (Petr) "Považuju, ale neni to něco, podle čeho bych se identifikoval. 

Dřív jo, dřív jsem to tak měl, že to pro mě bylo hrozně určující kritérium, ale teď už to beru 

tak, že poslouchám metal. Asi jo, protože kdo poslouchá metal, je metalista, ale nechci, aby si 

o mě lidi řikali: jo to je ten metalista ... myslim, že s tim souvisí nějaká odlišnost, ale v mym 

případě teď už vnitřní, že mi to pomáhá mít nějakou svoji osobnost ... co mě prostě tak nějak 

dotváří, neřikám utváří, ale dotváří." (Dan) Metalisté tedy nepociťují tak silnou identifikaci s 

metalem jako některé jiné skupiny například jako gotici [Hodkinson 2002], pro které je 

příslušnost ke gotické subkultuře ústředním bodem identity. K hierarchizaci mnohočetných 

identifikací jedinců používá Callero [1985: 203-205] pojem salience, který by se dal přeložit 

jako nápadnost nebo význačnost identit (v jeho pojetí rolí-identit). Salience značí význam 

identity pro jedince a závazek s ní spojený. Pokud je identita salientní, odvíjí se od ní sebe-

definice jedince. Například pokud se jedinec považuje za oceláře, člena odborů a katolíka a 

jeho katolická identita je salientní a identita oceláře a člena odborů okrajová, měl by jedinec 

při sebe-definici klást větší důraz na katolickou identitu. U informátorů je tak míra salience 

jejich metalové identita různá. Pokud se bez váhání a dalších podmínek považují za metalisty, 

je jejich identifikace s metalem spíše salientní, ale pokud nejsou o své identifikaci s metalem 
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přesvědčení, je pro ně spíše okrajová. Salienci tak chápu jako škálu nikoli jako pevnou 

kategorii. Od salientní identity se pak odvíjí i vztahy s okolím. Čím salientnější identita je, tím 

více jsou sociální situace vnímány jako příležitosti pro performanci této identity a tím spíše 

jsou stabilní vztahy s ostatními založené na této identitě. Salience metalové identity se tak 

ukazuje i na tom, kolik mají informátoři ve svém okolí dalších metalistů a jak svoji identitu 

manifestují skrze vizáž, tedy zda se metalově oblékají. Salientní identity ostatním oznamují, 

podle čeho nás mají definovat a zakládat svá očekávání. U mých informátorů hraje roli, komu 

chtějí svoji identitu oznámit a zda chtějí být na jejím základě definováni, čímž se budu 

zabývat v následující kapitole věnované vzhledu. Se salientní identitou se také pojí určité 

vzorce chování a aktivity, což je v případě metalistů zejména účast na koncertech a 

festivalech.  

 U metalistů dochází i k hybridizaci identit, kdy se lidé považují za členy více skupin: 

"To se považuju spíš za hardcoristu ... hardcorový texty jsou taky o dost víc pozitivní než 

metalový ... hardcore se zabejvá takovejma reálnějšíma tématama jako motivace a tak." (Petr) 

"Teďkon možná spíš víc tíhnu k tomu hardcoru i k tomu, jak tam ty lidi třeba uvažujou, že se 

mi líbí, že je hodně z nich veganů nebo vegetariánů, takže k tomu mám asi jako blíž i co se 

týče toho stylingu, že se mi třeba víc líbí. Ale jo, klidně bych řekla, že jsem metalistka ... pro 

ně (metalisty) je to hudba, ale neznám nikoho, koho by to změnilo ... stal se vegetariánem 

nebo v tom našel něco hlubšího." (Magdalena) Také informátoři, kteří do určité míry 

poslouchají rock, dávají přednost širšímu označení rocker nebo posluchač rockové a metalové 

hudby. Metal na jedné straně hraničí s rockem a na druhé s hardcorem, proto se lidé na těchto 

hranicích mohou identifikovat s oběma skupinami zároveň a míra jejich identifikace se odvíjí 

od aktuálního kontextu a preferencí. K hardcoru se informátoři mimo jiné vztahují kvůli jeho 

hodnotám, které v metalu nenacházejí. Metal podle nich neobsahuje názory, se kterými by se 

dalo ztotožňovat. Lidé si z metalu neodnášejí žádné poučení, nečerpají z něj žádné konkrétní 

hodnoty a životní postoje a to je možná také možná důvod, proč někteří nepovažují metal za 

svůj životní styl. 

 Co by měl tedy metalista splňovat, aby ho ostatní považovali za metalistu? Na základě 

čeho ho identifikují jako metalistu? Základní podmínkou samozřejmě je, aby poslouchal 

metal. Pravidlem ale není, že by se musel i metalově oblékat, čemuž se budu věnovat v příští 

kapitole. Přesto je oblečení často druhá věc, která informátory v souvislosti s touto otázkou 

napadne, přičemž pokles významu oblečení je chápán jako současný jev: "Musí to hlavně 

poslouchat. Dneska se už moc neřeší ani to oblečení. Dřív byla ta subkultura charakteristická 
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i podle oblečení." (Standa) "Hlavně by to měl poslouchat v první řadě. Podmínka, že by tak 

musel vypadat, ta už dávno neplatí. Mezi většinou lidí, co jsem znal, jsem dlouhý vlasy nosil 

jenom já ... žádná jiná podmínka pro to není." (Adam) "Poslouchat metal ... dneska už se 

spousta lidí ani neoblíká metalově, a přesto se za metloše považujou." (Jan) Je tak možné, že 

v minulosti a zejména za minulého režimu byli metalisté více pod tlakem většinové 

společnosti, a tak měli větší potřebu se semknout, přičemž bylo důležité poznat se na první 

pohled. Tento jev popisuje tzv. simmelovo pravidlo, podle kterého se vnitřní soudržnost 

skupiny odvíjí od vnějšího tlaku na ni [Eriksen 2007: 73-76]: "V jedný době byl ten heavy 

metal taková sociální revolta. Vycházelo to asi hodně z těch americkejch vzorů, jak šli 

republikáni po Twisted Sister4, tak přesně takový případy nutily tu komunitu se stmelovat i 

jako vizuálně si myslim. Stejně jako za komančů tady to máničkovství v kožený bundě bylo 

způsob revolty proti konzervativním stařešinům, který vládli ... a dneska neni ten důvod, proti 

čemu by se ta skupina měla sjednocovat..." (Jan) Na tématu oblečení se informátoři 

povětšinou shodnou a důraz kladou spíše na sebe-identifikaci s metalem než vnější 

manifestaci příslušnosti k metalu prostřednictvím vzhledu: "... hlavně poslouchat metalovou 

hudbu, poslouchat jí ze srdce ... jestli někdo chodí na koncerty nebo se tak oblíká, to už si 

myslim, že je vedlejší." (Michal) "Jsem metalista duší, ale nejsem navenek metalista, jelikož 

chodim oblíkaná, jak se mi to líbí a v metalových hadrech chodim jen na metalový koncerty a 

festivaly. Myslim, že oblečení už je taková třešnička na dortu, důležitý je to tak cejtit a hlavně 

se tak chovat ... že ty lidi by se k sobě měli chovat hezky..." (Kamila) "... já s tim souznim 

vnitřně, ale nemám potřebu se tak oblíkat ... mě se to třeba líbí, ale aby se člověk celej život 

oblíkal jenom takle, tak to mi přijde škoda ... to by mě asi omezovalo, protože se mi líbí 

různorodost." (Magdalena). Objevuje se určitá tendence, že ten, kdo se sám metalově obléká 

každý den, pro toho má oblečení větší význam i u ostatních a ti, kteří nedávají viditelně 

najevo, že jsou metalisté, pro něj ztrácejí určitý subkulturní kapitál: "[Jaké charakteristiky 

obnáší být metalistou?]... nosit merch5 viditelně navzdory práci ... potkávám hodně metlošů, 

který nemaj potřebu nosit okatě merch nebo dávat najevo, že jsou metloši, přitom maj 

rozsáhlý znalosti a zájem o tu hudbu ... jestli bohužel nezapadáš do toho vizuálního obrázku, 

neznamená to, že by byl člověk o to míň metloš, ale znamená to, že tě prostě přeskočej (na 

první pohled) ... částečně je to vymezený i tim oblíkánim, u mě to hraje třeba velkou roli..." 

                                                             
4 V 80. letech vznikla v USA morální panika ohledně špatného vlivu heavy metalu na mládež vedená 
republikány a konzervativními stranami, při které byly k výpovědi u soudu předvolány i některé osobnosti heavy 
metalu jako zpěvák Twisted Sister Dee Snider [Kahn-Harris 2007:27]. 
5 Merchandise, zkráceně merch je oblečení a další zboží nesoucí názvy a loga kapel, které lze koupit buď přímo 
na koncertě, nebo ve specializovaných obchodech.  
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(Pavla) Na druhou stranu, pokud to někdo s oblečením přehání, dostává se do podezření, že je 

neautentický účastník scény a svoji příslušnost manifestuje pouze navenek, aniž by ji 

doprovázely nezbytné znalosti: "Jsou i takoví, co se vymezujou na základě oblečení a dělaj 

takový ty husto démony6... ale tušíš, že je to jenom póza..." (Pavla) "Vnitřně jsem metalistou, 

protože tu muziku mám rád a potom je druhej člověk, je to metalista, ale pozér, nosí kýčovitý 

blbiny a přívěsky a tyhle lidi moc nemusim, který musej kýčovitě dávat najevo: jo já 

poslouchám metal." (Foly) "... zase je spousta lidí, který se tak oblíkaj a je to jenom póza." 

(Kristýna) "Mě to teda přijde jako taková póza, když se někdo oblíkne do těch hadrů 

z Nosferatu7 a jde v nich na ulici, dá si bílý kontaktní čočky, tak mi to přijde jenom jako 

image, nic důležitýho." (Tomáš) Vzhled je tedy součástí identity metalistů, ale je mu 

přikládána různá váha podle osobních preferencí informátorů. Platí, že vzhled není tím 

nejdůležitějším a metalista by se neměl snažit obléknout si na sebe za každou cenu co nejvíce 

metalového oblečení a doplňků. Dochází tak k vyjednávání mezi vnější manifestací 

příslušnosti a autenticitou. Pouze vzhled k autenticitě a zisku subkulturního kapitálu nestačí. 

Metalisté více oceňují, pokud se člověk s metalem vnitřně identifikuje a má o něm určitý 

přehled, než když svoji příslušnost dává výrazně najevo patřičným oblečením. K zisku 

subkulturního kapitálu jsou tak potřeba především poslech a znalost hudby. Metalisté nejsou 

jejími pasivními konzumenty, ale aktivně se o ni zajímají: "V zásadě by to měl bejt člověk, co 

má rád hlavně tu hudbu, má svoje oblíbený kapely, občas si zajde na koncert a to je asi ten 

základ." (Jarda) "Měl by to podle mě poslouchat a měl by vědět, co poslouchá a za jakým 

účelem to poslouchá, že poslouchá tenle typ hudby, protože se mu to líbí, stojí si za tim." 

(Standa) "Když už má na triku nějakou kapelu, tak vědět o čem ta kapela je8... vyznat se v tom, 

co poslouchá aspoň okrajově..." (Pavla) Dalo by se tak říct: "Čím víc toho máš 

naposlouchanýho, tím větším si metalistou." (Kamila). Metalista by se také měl svými názory 

a hodnotami odlišovat od okolní společnosti, ale jakými konkrétně nedokázali informátoři 

formulovat: "Tak určitě i nějakýma názorama, že metalista bude mít jiný názory na svět než 

třeba punkáč nebo skáčkař..." (Tomáš) "... aby se trochu odlišoval od normálního uvažování, 

aby si na něm viděla, že nejde úplně s davem. Metal má v sobě i jiný hodnoty, který nesouvisej 

s oblečenim pro mě. Já mám rád hudbu, která je přemejšlivá, hlubší, dává najevo, že se od 

něčeho odlišuje, která neni spojená s různym konzumovánim, nehraje v obchoďácích..." (Dan)  

                                                             
6 Vezmou si na sebe, co nejvíc metalového oblečení a doplňků a připadají si jako jediní praví metalisté. 
7 Obchod s metalovým oblečením a doplňky.  
8 Znát základní informace o kapele, případně význam textů. 
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          Odlišnost, kterou se bude zabývat ještě dále, je tak pro metalisty důležitější než její 

přesná náplň, je sama o sobě cílem. Metalisté mají mít svůj životní styl, který ale může mít 

každý metalista jiný. Metal neurčuje svým posluchačům, jaký život mají vést. Být metalistou 

tak "... není žádná přítěž nebo břímě, to určitě ne. Je to strašně svobodný." (Foly) Někteří 

metalisté mají možná pocit, že by měl mít metalový životní styl nějakou konkrétní náplň, 

nějaké normy, kterými by se odlišoval od většinové společnosti, a proto váhají považovat ho 

za svůj životní styl a myslí si, že by tyto charakteristiky v očích ostatních nesplňovali. Když 

ale vyjmenují podle nich základní podmínky, které by měl metalista splňovat, ukazuje se, že 

je všichni splňují a to i ty, které zmiňují ostatní metalisté. Těmito podmínkami jsou poslech 

metalu a aktivity s ním spojené, zejména účast na koncertech a festivalech, odlišnost od 

většinové společnosti a do určité míry i vzhled. Metalová identita je tak založena na sdíleném 

hudebním vkusu a s ním spojeným stylem a na vnitřní odlišnosti od mainstreamu. Možná tak 

lidé metal vyhledávají právě proto, že nevyžaduje žádná další pravidla a neurčuje člověku, 

jaké postoje má v životě zaujímat.  

5.2.1. Vzhled metalistů 

 Než se dostanu k tomu, co vzhled pro metalisty znamená, je na místě jeho ukázka, 

která se nachází v obrazové příloze. Obrázky jsou pouze ilustrační a slouží k přibližné 

představě. Jedná se o určité ideální typy vzhledu, nikoli předepsané normy, jak by měl daný 

metalista vypadat. Pro všechny metalisty obecně je typické černé oblečení, těžké boty, trička 

kapel a různé pyramidové a kovové doplňky a většina běžných metalistů si vystačí s těmito 

základními prvky. Jednotlivé žánry metalu pak kladou důraz na různé vizuální prvky. Ne 

všechny podžánry metalu mají ale svůj specifický vizuální styl a charakterizuji zde proto 

pouze ty, které se nejvýrazněji liší. U každého stylu uvádím jeho nejčastěji používané prvky. 

Není ale podmínkou, aby posluchači a kapely daného žánru kombinovali všechny tyto prvky 

najednou. Pro heavy metalisty jsou typické džínové vesty s množstvím nášivek, dlouhé vlasy 

a tričko s oblíbenou kapelou, jak ukazuje obrázek č.1. Podobný styl oblékání mají také 

fanoušci power, speed a trash metalu. Obrázky č.2 a č.3 představují glam metalové kapely 

Twisted Sister a Crashdïet. Pro glam metal jsou typické natupírované vlasy a extravagantní 

téměř dámské oblečení nebo černé kožené oblečení. Obrázky č.4 a č.5 zachycují black 

metalové kapely Carach Angren a Trollech. Pro black metal jsou typické dlouhé černé kabáty, 

vysoké těžké boty, pásky s nábojnicemi a náramky s ostny, dlouhé černé vlasy a corpse 

painting9 obličeje. Death metalisté působí o něco civilnějším dojmem a mívají černá trička, 

                                                             
9 Corpse painting napodobuje vzhled mrtvoly, proto je obličej nabělený a oči černě podmalované.   
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dlouhé vlasy, těžké boty a černé nebo maskáčové kalhoty, jak ilustrují obrázky č.6 a č.7 kapel 

Cannibal Corpse a Mental Demise. Kapely Limp Bizkit a Ill Niňo na obrázcích č.8 a č.9 

představují nu-metal, pro který je typické volnější sportovní oblečení, tenisky, kšiltovky a 

dready. Metalcore zastoupený kapelami Bring Me the Horizon a Asking Alexandria na 

obrázcích č.10 a č.11 charakterizují kratší vlasy, černá a barevná trička a tílka, tenisky, 

kšiltovky, upnutější kalhoty a rozsáhlá tetování. Stylově se tak blíží hardcoru, který 

představuje kapela Agnostic Front na obrázku č.12. Pro viking, folk a pagan metal je typické 

středověké válečné oblečení, zbraně a war painting10 obličeje, jak ilustrují kapely Turisas, 

Ensiferium a Arkona na obrázcích č.13,č.14 a č.15. Metal je tak pestrý nejenom po hudební 

ale také po vizuální stránce. Jaký má ale tento způsob oblékání význam? 

 Metalové oblečení pro informátory znamená v podstatě tři věci: poznávací znamení, 

vyjádření skupinové příslušnosti a odlišení se od většinové společnosti: "Podle mě se tak lidi 

oblíkaj a oblíkali, aby se vymezili, nechtěj jít s tim davem .... metaláci se tak oblíkali, protože 

nechtěli zapadnout do středo-proudovýho konzumu, chtěli se vymezit ... to mělo zároveň i ten 

efekt, poznat toho spřátelenýho člověka z tý komunity, že když se takle sešli dva lidi, který o 

sobě do tý doby nevěděli, tak se tímhle způsobem poznali a mohli se třeba i seznámit." 

(Standa) "Je to něco, co tě na první pohled spojuje a nepůjdu v civilu na metalovej festival, 

protože bych tam vyčuhovala a to je podle mě podstatou každýho člověka, že chce někam 

patřit. Je to hrozně povrchní spojovací znamení. Vymezit se vůči okolní společnosti a někam 

patřit." (Kamila) "...  první věc je, že vyjadřují svůj názor, svoje přesvědčení, svoji příslušnost 

a druhá věc je, že se chtěj od těch ostatních odlišit ... to je protest, prostě chceme být jiní, 

protože my jsme takovýhle a chceme, abyste to věděli." (Marián). Většina mých informátorů 

tíhne k tmavším barvám a nosí trička kapel a další metalové prvky jako těžké boty, náramky a 

kožené bundy. O čemž svědčí i to, v jakém oblečení přišli na rozhovor a v jakém je většinou 

vídám: "Nosim většinou tmavý a černý oblečení, nějakej kov. Mě se to vizuálně libí, 

neoblíkám se teda vyloženě jako typickej metalista (viz. obrazová příloha) ... takže něco 

z toho." (Kristýna) "Je to taky daný tim, jestli to chce člověk ukazovat navenek, že je 

metalista, nebo jestli nechce,  a nebo je mu to jedno. Já jsem tak někde uprostřed, nosim 

některý věci a chci, aby když někam jdu, aby lidi viděli, že nejsem nějakej diskant a vypatlaná 

hlava, ale že trochu vybočuju z řady, ale zároveň někdy to nepotřebuju dávat najevo, vezmu si 

košili a svetr a lidi to do mě ani neřeknou..." (Foly) "Podle nálady no, já jako obecně mám 

rád takovou tu módu koženejch bot, úzkých džín, černýho trika a kožený bundy nebo černýho 

                                                             
10 War painting je způsob líčení obličeje, který napodobuje válečné líčení pohanských kmenů.   
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kabátu." (Jan) "Někdy si třeba oblíknu i ty glády, síťovaný punčochy, linky ... a baví mě to, ale 

někdy opravdu vidíš někoho na ulici a na první pohled si řekneš: hele metalista, tak vypadám 

málokdy, ty černý kabáty a tak (viz. obrazová příloha) ... mě někdy naopak baví i na tom 

Brutalu se oblíkat ještě víc barevně než třeba obvykle, aspoň se pak dycky s kamarádama 

najdem (smích)." (Magdalena) Každý má tedy svoje oblíbené prvky metalové oblečení, které 

nosí, ale většinou nekombinuje všechny najednou. Způsob oblíkání metalistů by se dal 

vymezit i z druhé strany tím, že si na sebe nevezmou do diska laděné oblečení (flitry, zlaté, 

stříbrné nebo růžové věci). 

 Přibývá metalistů, kteří mají krátké vlasy. Mezi mými informátory měl v době 

rozhovoru dlouhé vlasy pouze jediný, několik jich mělo vlasy delší, ale většina úplně krátkých 

a žádný si dlouhé vlasy narůst neplánoval. Hodně jich ale zmiňuje, že měli dlouhé vlasy dříve, 

zejména v období dospívání, ale potom je ať už kvůli vypadávání, práci, pohodlí, nebo z 

estetických důvodů zkrátili: "... ty dlouhý vlasy signalizovaly něco a když jseš opravdu v 

prostředí různejch bank a tak, tak nenajdeš moc lidí, který by měli dlouhý vlasy ... těm lidem, 

co se mnou pracovali to určitě nijak nevadilo, ale bylo vidět, když jsem se ostříhal, že mě 

vnímali jinak..." (Dan) U mých informátorů pokles důležitosti dlouhých vlasů souvisí s již 

zmíněným poklesem významu oblečení, tedy celkově klesající potřebou dávat svoji odlišnost 

viditelně najevo při každé příležitosti. Vlasy navíc, na rozdíl od oblečení, není možné měnit 

podle situace, a tak slouží jako trvalý znak příslušnosti k metalu. Na koncertech a festivalech 

ale stále vídám hodně metalistů s dlouhými vlasy, a tak je možné, že nejde o celkový trend, 

ale o náhodu. Dívky naopak dlouhé vlasy měly všechny. Na místě je zmínit i určitý vývoj 

trendu dlouhých vlasů. Ty sloužily jako poznávací znamení metalistů zejména v 80. letech.  

Nu-metalová éra konce 90. let byla pak prvním obdobím, kdy metaloví hudebníci nemívali 

dlouhé vlasy, a když ano, tak často dready. A u stylů ovlivněných hardcorem, jako metalcore 

a grindcore, už dlouhé vlasy nejsou charakteristickým prvkem. Délka vlasů se tak stejně jako 

styl oblékání odvíjí od poslouchaného žánru: "Córisti11 už nemaj dlouhý vlasy, většinou maj 

krátký a čepice ... jsem na facebooku v nějaký skupině a tam je to třeba hodně vidět, že jsou 

tam lidi, co dlouhý vlasy nemaj, ale pak jsou tam zase lidi, kterejm je třeba 20 a nechávaj si 

vlasy narůst, takže ono je to takový, že část jich ubude a část zase přibude." (Standa)   

 Metalová identita je zvolená a je tak možné s ní manipulovat a situačně jí vyjednávat. 

To se nejvíce projevuje právě na vzhledu metalistů: "Dřív jsem dával tu spřízněnost najevo s 

                                                             
11 Souhrnné označení pro posluchače hardcoru, metalcoru a grindoru a jejich podžánrů. 
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tim stylem docela rád ... potřeboval jsem se prezentovat, aby to ostatní viděli ... něco jako 

světu ukázat, tohle jsem já, tohle je můj styl ... teď už se tak vůbec neoblíkám ... vůbec nechci, 

aby to na první pohled bylo vidět. Nechci, aby si mě lidi takle škatulkovali." (Dan) "No tak 

jako teď chodim do práce, kde se v takovejch tričkách nechodí, nosim dlouhý kalhoty a košili, 

ale ve volnym čase jo, už teda míň, už to není takový lámání přes koleno, abych v tom chodil 

furt, ale mám toho plnej šatník ... takže teďka to využívám jenom na koncerty nebo někam na 

víkend. Na fesťáky tam je to jasný, tam si člověk na sebe navlíkne to, s čim by normálně na 

ulici nešel ... ale na fesťáku je člověk na to pyšnej nebo v tý komunitě." (Adam) "Samozřejmě 

občas nosim trička svejch oblíbenejch kapel, občas nějakej ten ostýnek nebo náramek, ale ne 

jako ten klasickej metalovej mundůr (viz. obrazová příloha) ... no v mládí, když jsem měl ty 

dlouhý vlasy, tak jsem se taky oblíkal jinak ... je to asi spojený i s tim, že když člověk pracuje 

... nechce, aby na něj lidi nahlíželi jako na někoho, kdo to má na háku (ve smyslu, že mu 

nezáleží na odvedené práci)..." (Michal) Opačný příklad než zaměstnání pak představují 

koncerty a festivaly. Na ně by se metalisté jinak než metalově neoblékli: "Jasně na koncerty si 

to oblíkneš, to si člověk vezme svoje oblíbený metalový hadry, který doma má..." (Foly) 

"Samozřejmě na Brutalu vytáhnu spíš všechny trička s lebkou, ve kterejch chodim i normálně, 

ale mám taky rád barevný věci, ale na tom Brutalu nebo i na koncert prostě jdeš oblečenej 

spíš metalově..." (Tomáš) Obléknou se tak i ti, kteří se jinak metalově neoblékají: "Já to moc 

neřešim. Normálně se jako metalista neoblíkám. Když jdu na koncert nebo jedu na festival, 

tak mám trička pár svejch oblíbenejch kapel." (Jarda) "Tak teď už se tak moc neoblíkám, na 

koncerty jo, jinak ne, ale tak dřív to bylo i to oblečení: roztrhaný džíny, řetězy, tričko s 

lebkou." (Honza) Na tomto místě je vhodné zmínit i reakce okolí, které se liší podle toho, s 

kým se člověk v životě setká: "Máma dycky:  zase máš ty černý hadry, ale ona to říká ze 

srandy ... ono to bylo takový na oko, abys neměl ve škole problémy ... na střední to možná 

jenom někdo okomentoval, ale je to nepříjemný takovýhle komentáře, proč to řikaj?…" 

(Adam) "Jsou lidi, kteří to respektujou ... jsou lidi, kteří to nepochopěj a jsou lidi, kterým je to 

jedno, takže různé reakce okolí. Ti, co mě znaj vědí a je jim to jedno ... nepohoršujou se..." 

(Marián) "Předsudky, předsudky, předsudky ... tyhle boty ti vyhovujou? a neni ti teplo v tý 

černý? ... jsem si teď koupila New Rocky12 na podpatku a už začali: jůů ty máš podpatky, co 

to, ty máš přítele co? ... možná jde fakt jen o povahový rysy ... nerespektovat osobní zónu a 

osobní informace, osobnost jako takovou." (Pavla) " Jsem dycky pracoval v práci, kde lebky a 

podobný věci nikdy nevadily, tak co jsem si oblíknul do práce, tak v tom jsem klidně mohl jít i 

                                                             
12 Značka těžkých bot. 
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na koncert nebo do hospody a nikomu to nevadilo." (Tomáš) " ... míval jsem jeden čas vlasy 

téměř až k zadku a to si myslim, že lidi na to dost reagujou ... takový ty starý konzervativní lidi 

si k tobě v metru prostě v životě nesednou." (Jan) Objevuje se tu určitá tendence informátorů 

zbytečně neprovokovat a předcházet reakcím a předsudkům okolí v prostředí, které k tomu 

není vhodné. To se projevuje zejména v zaměstnání tím, že člověk svoji vizuální identifikaci s 

metalem upozadí a to buď tak, že nosí pouze černé oblečení bez výraznějších obrázků a 

doplňků, nebo si vezme oblečení, které s metalem nesouvisí, případně se oblékne podle 

pracovního dress codu13, který je v některých zaměstnáních nevyhnutelný. Vnímají, že 

zdůraznění identifikace s metalem prostřednictvím oblečení, by je mohlo v zaměstnání 

znevýhodnit. Jejich postoj k oblečení se pak liší podle toho, s jakými reakcemi okolí se 

setkali. Jak se metalista oblékne, tak do jisté míry záleží na toleranci prostředí, ve kterém se 

pohybuje. Naopak ve volném čase a zejména pak na koncertech a festivalech v přítomnosti 

jiných metalistů, informátoři svoji identifikaci s metalem vizuálně zdůrazňují, protože jsou 

kolem lidé, kteří takový vzhled ocení. Kdyby se na koncert či festival metalově neoblékli, 

připadali by si, že nezapadají. Přijít v ne-metalovém oblečení na koncert sice není nepřípustné 

a nikdo se nad tím nebude pozastavovat, dalo by se ale říct, že to není společensky vhodné. 

Na základě pozorování mohu potvrdit, že na festivalech a koncertech opravdu vládne černá. 

Výjimkou jsou různé kostýmy a recese, které jsou poznat na první pohled a na festivalech 

jsou velice oblíbené, například růžové tričko a tanga, člověk omotaný toaletním papírem nebo 

igelitem, různé strašidelné masky nebo masky zvířat (viz. obrázky č.16 a č.17 v obrazové 

příloze). Jinak ale platí, že na festivalu se každý snaží obléknout, jak nejlépe metalově dovede 

a zvolí své oblíbené metalové oblečení: "Dívky jsou jako každý rok (na Brutal Assaultu) 

pečlivě metalově oblečené: korzety, minisukně i dlouhé sukně, punčocháče a síťované 

punčocháče, vysoké boty, výrazné líčení a černé linky, černé nehty, černé nebo barevné vlasy 

(oblíbená je zejména červená a modrá)." (terénní poznámky 7. srpna 2014) Metalové oblečení 

tak stále tvoří důležitou součást vybavení každého metalisty, je výrazným spojujícím prvkem 

a znakem metalové identity, která je ale situační a relační. Metalisté dávají svoji identifikaci 

najevo vizuálně hlavně v přítomnosti dalších metalistů, tedy v rámci scény, a jinak mají na 

sobě jen některé prvky metalového oblečení (například tričko kapely). Tento prvek ale dokáže 

jiný metalista bezpečně identifikovat a slouží tak jako signál a poznávací znamení pro ostatní 

metalisty, naopak členové většinové společnosti nemusí tento prvek vůbec rozpoznat nebo mu 

přikládat zvláštní význam. Z toho by se dalo usoudit, že deklarace identifikace s metalem 

                                                             
13 Oblečení, které je dovolené nosit na pracovišti.  
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směřuje v prvé řadě k ostatním metalistům a až poté k většinové společnosti. Podobně zjišťuje 

i Hodkinson [2002], že vzhled gotiků slouží jako sdělení zejména pro ostatní gotiky, kterým 

vyjadřují svůj subkulturní kapitál. Z výše zmíněného vyplývá, že větší subkulturní kapitál 

mají metalisté, kteří mají největší hudební přehled, účastní se koncertů a festivalů a 

identifikují se s metalem do určité míry i vizuálně. Dalo by se z toho také usoudit, že čím 

častěji se metalisté i příslušně oblékají, čím pravidelněji se účastní koncertů a festivalů a čím 

více dalších metalistů mají ve svém okolí, tím více salientní je jejich identifikace s metalem. 

Celkově z výpovědí informátorů i pozorování vyplývá, že metalová identita je pro ně méně 

salientní, než je tomu v případě gotiků, pro které je gotická identita tou nejdůležitější, tedy 

salientní. Ve svém okolí mají převahu gotiků, vídají se s nimi pravidelně v klubech a na 

gotických událostech, které vyhledávají zejména kvůli socializaci s dalšími gotiky. 

Nejvýraznějším prvkem jejich identity je vzhled, na základě kterého se mezi sebou vymezují, 

a od kterého se odvíjí jejich subkulturní kapitál. U metalistů neplatí, že čím více metalově se 

člověk obléká, tím větší je jeho subkulturní kapitál. Sám vzhled neslouží ke vzájemnému 

vymezování, ale jako indikátor příslušnosti k určitému podžánru metalu, na jehož základě se 

poté metalisté vymezují, čemuž se budu věnovat ještě dále. Naopak metalisté, kteří kladou na 

oblečení přílišný důraz, jsou podezříváni z toho, že svoje nedostatečné znalosti a přehled 

dohánějí oblečením, které je snadnější získat. Metalový vzhled by tak měly doprovázet 

příslušné znalosti. Lidé, kteří jsou okolím považováni za zkušené metalisty s velkými 

znalostmi, se nemusí nutně i výrazně metalově oblékat. Dalo by se tak říct, že se vzrůstající 

jistotou a přehledem v metalu klesá potřeba dávat svoji příslušnost najevo i vizuálně. V 

souladu s tím je skutečnost, že ve výpovědích je často do protikladu staveno období 

dospívání, kdy se dotyčný více metalově oblékal, případně měl i dlouhé vlasy, a současnost, 

kdy už odlišování navenek nepřikládá takový význam. Přičemž aktuální věk informátorů 

nehraje roli a stejné výpovědi se objevují u informátorů různého věku. V dospívání tak 

metalisté dávali svoji identifikaci s metalem najevo většinové společnosti více než v 

současnosti, kdy tato vizuální manifestace příslušnosti směřuje spíše dovnitř scény. Zda se 

bude metalista i metalově oblékat, je tak otázkou osobního vývoje, vkusu a okolností.  Záleží 

na tom, komu chtějí metalisté svoji odlišnost a identifikaci s metalem signalizovat, jestli 

veškeré okolní společnosti, svému bližšímu okolí, nebo jen ostatním metalistům. Ve 

výpovědích a na základě pozorování jsem zachytila i určitou tendenci odlišovat se od 

ostatních metalistů, tedy vyčnívat i v rámci scény, například tím, že si člověk oblékne barevné 

tričko nebo si ostříhá vlasy. K vyjednávání odlišnosti tak dochází nejenom s okolní 

společností, ale i v rámci metalové scény.  
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5.2.2. Co metalisty spojuje? 

 O identifikaci s metalem vypovídá i to, co metalisté vnímají, že je navzájem spojuje, 

tedy na čem je založena metalová scéna. Na prvním místě stojí opět hudba: "... to budu 

parafrázovat větu, kterou mi řekla zpěvačka z Butcher Babies ... že na metalový koncerty ... 

chodí lidi bez ohledu na rasu, sociální původ, věk, pohlaví a všechny spojuje metalová muzika 

a to si myslim,  je strašně trefný." (Kamila) Také zpěvák izraelské skupiny Orphaned Land 

mluví během koncertu o tom, že: "metal spojuje lidi a překovává rozdíly" (terénní poznámky 

1. října 2013). Metalisté ale vnímají, že je spojuje ještě něco víc než hudba: "Jsou tam 

hodnoty, který je spojujou ... na těch velkejch festivalech ... každý ten člověk nebo ta skupina 

je z jiné společenské vrstvy, z jiného kraje, z jiné oblasti, jinak věkově orientovaná, možná i 

pohlavně orientovaná, ale i rasově orientovaná ... kromě náklonnosti k tý muzice, je to právě 

taková ta svoboda, vůle tam být, užít si to spolu s těma ostatníma lidma... " (Marián) Jako 

další spojující faktor je chápán již zmíněný vizuální styl a myšlenkový rámec: "Jiná 

mentalita, podobnej vkus ... kdo tu hudbu poslouchá, tak je pro něj i důležitá ... nepatří k těm, 

co řeknou, že poslouchaj všechno. Prostě řeknou, že tohle je moje oblíbená hudba, tu mám 

rád, rád půjdu na koncert." (Kristýna) "Ty prvky, který metal a metalovej svět spojujou, jsou 

hudba, styl oblíkání a mentalita. Tři základní kameny toho světa, na kterejch to stojí ... 

metalisti si prostě žijou tim svym životem ... jsou to hodně inteligentní lidi, takový na úrovni, 

vyznaj se v tom a tak, maj i všeobecnej přehled…" (Foly) "To je soubor těch věcí ... image, jak 

se vyjadřujou, pohled na svět, jakou hudbu poslouchaj ... myslim, že jsou ty metaláci dejme 

tomu takový vyspělý, rozumný ... že si hodně uvědomujou takovou tu podstatu života ... proč 

tady jsme a jak by se lidi měli chovat ... jsou čestný, nejsou sobecký a tohle maj opravdu 

společný. Je to zajímavý, kolikrát ty texty jsou anglicky a někdo tomu nerozumí a stejně jsou si 

ty lidi podobný." (Michal) "... často z těch lidí, co znám, bejvaj (metalisti) hodně kritický, 

takový jako víc reflexivní, míň berou věci jako daný. Maj tendenci o věcech víc přemejšlet, ale 

taky jak který, je to hodně daný tim, jakou skupinou jsem obklopenej ... je to hodně 

individuální ... jde o ty menší skupiny, který se navzájem ovlivňujou..." (Jan) "Řekl bych svým 

přístupem obecně a takovym určitym nadhledem, že neberou některý věci až tak vážně." 

(Jarda) Metalisty tedy kromě hudby spojuje ještě životní postoj, který zahrnuje přemyšlení a 

přehled o věcech a utváření vlastních názorů na ně, tolerance a respektovaní osobní svobody. 

Tyto hodnoty sice metalisté nečerpají z textů metalových skladeb, ale vnímají je jako spojující 

metalovou scénu. Tím, že jsou metalisté tak početná skupina, která klade důraz na 

individualismus, nespojují ji dále žádné konkrétní společné názory: "Ten metal je hrozně 

velkej na to, aby to spojovalo všechny lidi pod jednou myšlenkou. Já sám taky nesdílim ty 
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myšlenky ... jako o žádný myšlence, kterou bych měl z metalu, nebo kterou by mi metal 

sděloval vzhledem k tomu, že si nepřekládám texty, nemám. Já ten metal beru spíš jako hudbu 

než jako poselství." (Tomáš) "Společná ideologie si myslim, že je nespojuje. To spíš takovej 

společnej zájem nepodlíhat nějakym ideologiím. Spíš respektování vzájemný individuality a 

rozdílů jednotlivejch lidí. Když ty lidi potkám na koncertech, tak můžou bejt různý, co se týká 

věku, profese, vzdělání nebo i zájmů a osobních hodnot. Tak mi přijde, že tam je velká míra 

tolerance lidí vůči sobě. " (Jarda) "Mám takovej pocit, že u těhle lidí je ta muzika fakt to 

hlavní epicentrum zájmu, že ta muzika je daleko víc ve středu, třeba u těch punkáčů je 

důležitější celá ta kultura, to udržování jakýsi myšlenky ... jsou ty lidi (metalisti) do tý muziky 

daleko víc zažraný, daleko víc jí řešej ... na cokoliv kromě tý muziky je to (metal) příliš takový 

tekutý, takový jako rozrůzněný i ty lidi podléhaj vývoji..." (Jan) "... že bych tam jinak viděla to 

poslání nebo třeba, jak měl ten punk, ta anarchie, tak to myslim, že tady prostě neni. Máš 

kapely, ale v dnešní době je jich dost málo, co jsou opravdu satan ... ty lidi (v hardcoru) 

uvažujou nad životem a jsou i vysloveně vegetariáni nebo vegani ... je to tam třeba i v těch 

textech a některý ty skupiny tam maj ještě to poselství z toho punku... " (Magdalena) 

Základním zdrojem sounáležitosti a identifikace je tak pro metalisty společný hudební vkus. 

Na něm je založena jejich stejnost a pocit sounáležitosti a z toho vyplývající skupinovost 

[Brubaker 2004]. Tím se liší od subkultur, kterými se zabývala subkulturní teorie, v nichž 

hudba tvořila jen jeden ze zdrojů identifikace a sounáležitosti. Subkulturní teorie tak roli 

hudby při utváření identifikace zanedbávala [Brown 2003]. Podle Kruse [Kruse 1993, In 

Kahn-Harris 2007] scény spojují hudební praktiky s utvářením identity. Jsou spojeny 

abstraktně skrze sdílený vkus a konkrétně skrze sociální a ekonomické sítě. A právě vkus je 

důležitou součástí subkulturního uvědomění. Podle Straw [2001: 372; překlad L.H.] "... je 

korelace vkusů a spotřebních vzorců s kategoriemi sociální identity explicitní a výraznou 

součástí smyslu, který fanoušci připisují svému zapojení do kultury populární hudby." Podle 

Bourdieho [1984] aktéři sami sebe zařazují podle toho, jak se vztahují ke kulturním objektům, 

tedy na základě vkusu, kterým vyjadřují svoji odlišnost od ostatních a komunikují mezi sebou. 

Estetický cit a s ním spojené životní styly různých skupin se pak vždy vymezuje vůči jiným, a 

tak je vkus především nevkusem druhých, a právě netolerance vůči životnímu stylu jiných lidí 

nejvíce odděluje jednotlivé skupiny. Metalisté se takto vymezují vůči většinové společnosti, 

do určité míry stojí mimo ní a tato odlišnost je spojuje: "Jsou ne-mainstreamový, ne že by byli 

všichni přímo anarchisti, ale takový tolerantnější asi, že jim nepřijde divný něco, co není 

norma ... jsou svoji, nestaraj se o mainstream a dělaj si, co je baví, a poslouchaj si tu svoji 

muziku, maj svůj svět. Neviděla jsem rockera nebo metalistu, kterej by studoval, co se teď 
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nosí, jako to některý lidi dělaj ... co teď letí za hudbu a za filmy ... to jde taky mimo ně ... ten 

konzum, že tam není ... asi že maj vlastní názory, ale to je taky těžký, když znáš pár lidí a 

soudíš to podle nich..." (Kristýna) "... ta rebélie spojuje ty lidi, to je metal ... to je zásadní věc 

si myslim. Rebélie proti konzumu, proti čemukoli, čeho je moc, i proti některejm strukturám 

v tom systému ... (metal) ovlivňuje životní styl ... ty lidi se nějak oblíkaj, kupujou si nějakou 

módu, utrácej peníze za nějaký koncerty a to je něco, co je v tom životnim stylu spojuje ... 

praprincip té hudby je odlišovat se od toho konzumu ... schíza je, když nechceš ani splývat 

s tím davem svojí komunity, to je nekonečná spirála." (Lukáš) "Ty lidi jsou lehce mimo tu 

mainstreamovou kulturu, třeba u těch 50 letejch lidí, že jsou často potetovaný, dlouhý vlasy. 

Jsou to takový ty bejvalí rebelové, co se za komunistů chodili rvát s policajtama a tak, u těch 

bude určitě nějaká společná ideologie jasná. U těch mladejch současnejch, je strašně těžký 

něco podobnýho najít, protože spousta z nich k tomu přijde tak, že je to rebélie proti 

mainstreamu, to stoprocentně, ale nějaký další myšlenky to netušim ... podle mě tam nějaká 

velká nadstavba úplně nebude..." (Jan)  "No minimálně to, že se zajímaj o to, informacema, že 

nejsou jen takoví běžní konzumenti ... u metalu je velký procento lidí, který se o to zajímaj… 

vymetaj ty fesťáky, maj to naposlouchány, až by člověk brečel ... kolik lidí v normálnim životě 

chodí s černejma tričkama svý oblíbený kapely ... kolik se prodává věcí nehudebních … to je 

takový velký poznávací znamení, to nikde jinde neexistuje…" (Adam) "... ty lidi jsou 

svobodnější ve vyjadřování a odolnější proti společenský manipulaci, proti takovýmu tomu 

vytváření určitých dojmů ve společnosti a nějakých reklamních kampaní, konzumnímu 

způsobu života. Lidi, který poslouchaj metal to v podstatě nezajímá. Jejich hodnoty se s tímhle 

způsobem života vůbec neshodujou a vůbec metalovou scénu beru jako takový příjemný a 

svobodný prostředí, kde se člověk může vyjadřovat bez toho, aby se musel nějakým způsobem 

tvářit a nějak vypadat." (Jarda) "... že jsme trochu jiný, to nás odlišuje, a máme něco, co ty 

ostatní nemaj ... my známe ten jejich svět, ten je všude kolem nás, s tim se setkáváme, ten nám 

pořád někdo vnucuje ... oni to znaj možná jenom z médií, kde na to často kydaj špínu ...  maj 

ty předsudky ... takže i tohle mystický: my víme, ale vy ne, tohle je to naše, nemusíme vám to 

cpát, vaše škoda." (Dan) Metalisté se tedy vnímají jako odlišní od většinové společnosti a 

neuznávají její konzumní životní styl. Odlišnost metalistů by se ale neměla přeceňovat: "To 

záleží na člověku, jestli se chce odlišovat, nebo ne. Já si nepřipadám, že bych byl jinej než 

kamarád, co poslouchá elektro ... většina metalistů, co znám, nebo vlastně všichni, já neznám 

nikoho, o kom bych řekl, že je jinej než zbytek společnosti ... to je prostě tak hrozně široká 

komunita lidí, že shrnout to takle jak: joo odlišujem se všichni, to nejde..." (Tomáš) "Třeba 

lidi, co choděj na diskotéky, tak se projevujou určitě odlišnym způsobem než metaláci ... 
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punkáči, ty se víc projevujou než metalisti ... ty metaláci maj tak nějak svůj klid ... ten projev 

není tak výraznej." (Michal) Vymezování se vůči mainstreamu je tak kromě stejného 

hudebního vkusu základním spojovacím prvkem metalové scény a odehrává se v oblasti 

volného času a spotřeby. Praktická odlišnost metalistů od většinové společnosti ale podle 

mého pozorování není příliš výrazná. Metalisté se svými aktivitami a způsobem života nijak 

výrazně neliší od většiny společnosti, i když to sami deklarují a budují si tak svoji diskursivní 

odlišnost. Cílem této odlišnosti přitom není porušovat normy většinové společnosti a stavět se 

k ní do opozice, ale fungovat v rámci ní jako její specifická do určité míry nezávislá součást. 

Svoji odlišnost chápou jako vnitřní a nejednoznačně definovanou způsobem myšlení a 

kritičností k převažujícím názorům ve společnosti. Metalisté podle svých slov nepodléhají 

společenským trendům, utváří si na věci vlastní názor a okolní společnost je tak příliš 

nezajímá. Metal se obrací k jedinci, vede ho k samostatnému myšlení a je proti veškeré 

ideologii, která by narušovala jeho svobodu.  

5.2.3. Vztahy metalistů a mainstreamu  

 Vymezování vůči mainstreamu je tedy pro metalisty výrazným bodem identifikace a 

pocitu sounáležitosti. Mainstream metalistům umožňuje vymezit se jako skupina ve smyslu 

my versus oni. Členové subkultur často staví svoji autentickou subkulturní identitu do opozice 

vůči té mainstreamové [Williams 2007]. Uvědomuji si problematičnost kategorie mainstream, 

na kterou upozorňuje Thornton [Thornton 1995, In Toynbee 2000: 122]. Zároveň se ale jedná 

o kategorii, bez které se ve svém výkladu neobejdu. Budu ji tedy užívat v emické perspektivě, 

jako uniformní masu bez vlastního názoru, stylu a hudebního vkusu, která se řídí 

společenskými trendy a přijímá to, co jí nabízejí populární média: "Ty srágory, co jsou 

mainstream, to je objektivní sračka, co si o tom můžeš jinýho myslet ... to jsou lidi, který 

nemaj hudební sluch nebo to neslyší, co tam jako je, nerozumí tomu. Určitě ten, kdo bude 

poslouchat vážnou hudbu nebo něco, kde se hraje na kytaru, tak uslyší, že oni (metalisti) 

dobře hrajou ... pochopěj, proč to posloucháš, že kvůli tý hudbě. Ti, kdo poslouchaj disko, 

vůbec nepoznaj hudebně nic..." (Kristýna) "Chci mít lidi kolem sebe, nemusej vyloženě 

poslouchat metal, ale maj něco svýho vybranýho, co maj rádi, nějakej styl a nějakym 

způsobem částečně vybočujou z řady těch oveček, co choděj po ulici a poslouchaj to, co jim 

dá Nova a MTV. Já tyhle lidi nemám rád, protože mi přijde, že pak nemaj na věci vlastní 

názor, že je to ubíjí i v myšlenkách. To je, jak když člověk čte podřadný noviny jako Blesk .... 

tak si řeknu, že není v pořádku. To samý si myslim o lidech, který poslouchaj disko…" (Foly)  
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 Většina metalistů se ve svém životě setkala s určitou netolerancí kvůli hudbě, kterou 

poslouchají. Její forma a míra se pak liší podle toho, s jakými lidmi se v životě setkali: "... to 

záleží, na kterýho člověka narazíš ... setkal jsem se s oběma reakcema (kladnou i zápornou) ... 

tam (v práci) největší problém měl jeden člověk a ostatní se přidávali, tak si ze mě dělali 

srandu, že poguju14 a tak ... ale když to vezmu kolem a kolem, tak já jsem měl v práci dycky 

štěstí. Nikomu nevadilo to, jak se oblíkám ... a nakonec většina lidí, co jsem potkal v práci, 

poslouchá metal a to je ta moje metalová komunita ... akorát na střední si z nás s kamarádem 

dělali srandu, protože tam byli samí diskanti a hopeři." (Tomáš) "Setkal jsem se s tim: jak to 

můžeš poslouchat a tak, ale většinou to byli lidi, co vedou dost nudný nalajnovaný život, jsou 

šedí. Když vezmeš jazzové muzikanty a dáš jim poslechnout metal, tak řeknou dobrá hudba, to 

se mi líbí. Lidé, co jsou v nějaké okrajové komunitě, mají schopnost se tolerovat, je jim to 

vlastní, když je něco dobré, že něco není vyloženě ten prvoplánový kalkul." (Lukáš) Ze strany 

většinové společnosti se tak metal setkává s nepochopením, je vnímán jako něco negativního 

a nenormálního. Stereotypní představa většinové společnosti o metalu pramení zejména z 

nedostatku informací, na základě kterých si o něm utvořili zkreslenou představu: "Takový 

špičkování zažívám už vlastně od základky a střední školy ... kdo to nezná, nějakej popíkář 

nebo dechovkář nebo jak o sobě řekl jeden kamarád, že je komerčák, nemá styl, poslouchá jen 

to, co pouštěj v rádiu, tak tyhle lidi to nikdy nepochopí. Si myslej, že když někdo poslouchá 

takovou agresivní hudbu nebo když tam někdo řve, tak že já vezmu sekeru a půjdu někoho 

zabít a ono je to přesně obráceně, já bych šel někoho zabít, když slyšim Michala Davida 

(smích)… " (Adam)"... jsem se o tom bavil s jednou holkou, protože ona poslouchala dub 

step, a ptala se mně, co mě láká na tom metalu, že je to moc drsný, že to nedává. Takže takle 

bych řek, že na to kouká většina lidí. Ale to je ten první pohled na věc, podle mě, když si 

poslechneš album nějaký kapely, tak na to změníš názor, stačí fakt album v kuse, ale nějaký 

lidi to nevydržej..." (Petr) "Češi maj problém, že jsou hodně takový jako konzervativní v 

tomhle ... ten metal pořád přijímaj jako něco disturbing (znepokojivého), něco trošku mimo, 

pro lidi bez morálky ... ona za to asi taky může ta subkultura, která tady kolem toho metalu 

byla na začátku (v 80. letech). To byla kontrakultura dřív a pořád ty lidi maj pocit, že jsou to 

ty nemorální lidi, který chtěj dělat bordel (porušují společenské normy) ... ale metal 

poslouchá spousta úplně normálních lidí, do kterejch by to člověk v životě neřek..." (Jan) "Z 

hlediska většinový společnosti bych řek, že tak 50% lidí jsou takový, že je nic nezajímá, že je 

jim to úplně jedno, že je nějakej další člověk metalista nebo někdo jinej, prostě absolutní 

                                                             
14 Tanec probíhající během punkových, hardcorových a metalových koncertů, kdy zúčastnění rychle pohybují 
končetinami do rytmu a strkají do sebe. 
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nezájem a taková rezignace na to, zajímat se o ostatní lidi. U spousty lidí pozoruju, že pro ně 

je metal nebo metalisti spíš taková záminka pro ventilování agrese nebo nějaký negace, že si 

prostě můžou tu svoji agresivitu vybít na nějakym tématu, který je společensky přijatelný 

kritizovat ... aniž by k tomu měli nějakej reálnej důvod..." (Jarda) "Myslim si, že ta společnost 

má svym způsobem předsudky ... teďka už to bude otevřenější, že ty lidi už jsou obecně víc 

otevřený než třeba generace našich rodičů, ale myslim si, že ty lidi maj furt předsudky. Když 

to řeknu třeba někde před lidma: jo metal a vopravdu? A maj pocit, že metalista je ten tvrdě 

tvářící se chlápek, co má ty kovový náramky. Ale zase si myslim, že k tomu nemaj důvody, že 

nikdo třeba nemůže říct, že by byl na ulici zmlácenej metalistama..."(Magdalena) "Určitě jsou 

tam dost protichůdný názory a předsudky hlavně ze strany tý společnosti, která úplně neví, co 

to obnáší a vidí za tim lidi, který chlastaj a nosej černou a řvou na koncertech a berou drogy, 

což může bejt jeden z těch předsudků, se kterym jsem se setkal a musel jsem to lidem 

vyvracet..." (Dan) Předsudky většinové společnosti tak nejsou založené na konkrétních 

negativních zkušenostech s metalisty, ale jsou výsledkem přejímání zažitých stereotypů, 

nezájmu a neochoty se o metalu informovat.  

 Velký vliv na obraz metalu ve většinové společnosti mají mainstreamová média, která 

jsou podle informátorů stále plná negativních stereotypů o metalistech: "Pořád na nás 

metalisty koukaj jako na ty, co zapalujou kostely a žerou malý děti a unášej hodný dcery do 

doupat neřesti, pořád je to v nich zakořeněný. Ono je to daný i tim, co do tebe tlačej. Nepíšou 

o tom, že Bruce Dickinson má nadaci na pomoc dětem v Africe, ale když se někde postřílí 

nějaká škola, tak se dycky najde: postřílel je člověk a měl na tričku Ozzyho Osbourna a to 

jsou ty metalisti šílený, takže tak na nás koukaj, jako na někoho špatnýho nebo zlýho." 

(Honza) "Není to vůbec přijímaný, ale to je tim, že to není mainstreamová věc, kterou by 

člověk denně vídal v televizi ... co vidíš denně v televizi se ti podbízí a je to mnohem víc 

přijímaný ... takže lidem metal není sympatickej, protože to není denně konzumovaný tou 

společností. Je to okrajová věc a to je dobře .... od těhle okrajových skupin lidi automaticky 

očekávaj nějakou rebélii a strašně je překvapí, že drsňák v černym si to za rohem nepíchá a 

nedělá bordel." (Kamila) Metal bývá ze strany většinové společnosti napadán také kvůli 

satanismu a okultismu: "... v televizi byl nějakej metalovej festival na Slovensku a nějaký lidi 

tam proti tomu demonstrovali z náboženskejch důvodů ... varovali tam ty lidi, že je to proti 

bohu a podobně ... když jsem viděl v televizi nějaký svatováclavský oslavy, tak tam ten náš 

arcibiskup šel mezi lidma, v ruce měl skleněnej kvádr, ve kterym byla lebka se zlatou korunou 

... a oni se tam před nim klanili a tu lebku uctívali ... to jsem neviděl ani na koncertech black 



57 
 

metalovejch kapel..." (Jarda) Satanismem a okultismem se v mé práci zabývat nebudu, 

protože je pro ni irelevantní, jelikož se týká pouze málé části black metalové scény. I když 

mnoho metalových kapel využívá satanistickou a okultní symboliku a tématiku, pro většinu z 

nich jde hlavně o image nebo ji používají jako kritiku církevních organizací a jejich snahy 

ovládat lidi skrze náboženství. Zejména ve skandinávských zemích pak kapely spíše než k 

satanismu vyzývají k návratu k původním pohanským hodnotám a kultuře. Výzkum 

satanismu mezi metalisty by tak vyžadoval odlišnou studii, informátory i prostředí. 

 Z výše zmíněného obrazu metalistů o mainstreamu, ale vyplývá, že předsudky mají i 

metalisté. Připouštějí si to ale jen ti, kteří se s nějakou výraznou formou netolerance ze strany 

metalistů přímo setkali: "Myslim, že ty předsudky panujou rozhodně z obou stran. Ze strany 

mainstreamu ve stylu: joo satanisti, s čímž se pořád setkávám ...  (v práci) za mnou choděj a 

ptaj se mě, proč nosim černou ... a na druhou stranu i předsudky metalistů vůči mainstreamu, 

že jsou zabedněný a nepochopěj to, což na jednu stranu chvílema chápu ... když už to opakuješ 

po šedesátý a musíš každej den obhajovat to, že jseš prostě, tak člověka to unaví a 

zakonzervuje do určitýho postoje no ... cejtíš, že tě to vyřazuje z kolektivu, ale ty předsudky 

jsou prostě na obou stranách ... on (kolega metalista) je hrozně netolerantní. Má přítelkyni a 

její babička je křesťanka a on babičku kvůli tomu nenavštíví." (Pavla) "Ty ortodoxní 

(metalisti) jsou i odmítaví k tomu zbytku společnosti, že neberou různorodost, takže ty lidi, 

který neposlouchaj metal, neberou, takže je to vzájemný." (Magdalena) "Ty kovaný metalisti, 

jsou takový hrdý nebo jako nebudou chodit někam, kde jsou nějaký metroušové15 a tak, s těma 

se nebudou bavit. Neřikám větší konflikty, ale málokdy bude takle kombinovaná parta." (Dan) 

Ze strany metalistů tak předsudky plynou na jedné straně z vymezování se vůči mainstreamu, 

o kterém mají negativní obraz, a na druhé straně z reakcí většinové společnosti, která 

metalisty nepřijímá, a proto ani oni neuznávají jí. Jinak je ale vzájemné soužití povětšinou 

bezproblémové, informátoři nezmiňují žádné závažnější konflikty a ani při svém výzkumu 

jsem se s žádným nesetkala. Podle informátorů, kteří mají možnost srovnání, se vztahy 

metalistů a většinové společnosti v průběhu posledních 25 let zlepšily: "Čím víc jsou ti ostatní 

proti a extrémnější v názorech, tak tím víc na to reaguje ta metalová společnost nebo 

komunita. A čím jsou liberálnější, umírněnější nebo vstřícnější, tím je to spolužití jednodušší 

nebo i ta naše strana pak nepřikládá tomu protestu až tak velkej důraz ... obecně by se dalo 

říct, že většinová společnost si zvykla ... co si pamatuju, tak ty lidi si zvykli a obecně jsou spíš 

tolerantnější."  (Marián) "Ta rebélie byla mnohem výraznější než dneska (v 80. letech) a to 

                                                             
15 Metrosexuál je muž, který příliš pečuje o svůj vzhled.  
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nejenom tady, ale i v Německu a všude ... všichni na to byli alergický, kdo to neposlouchali." 

(Adam) Metalisté se shodují, že metal je stále ještě něco okrajového, co neposlouchá tolik 

lidí, ale nesmíme zapomínat na to, že metal do určité míry přesahuje do mainstreamu. Některé 

metalové kapely jsou všeobecně známé a objevují se i v populárních médiích, na metalové 

festivaly jezdí desetitisíce až statisíce lidí, existuje celé oděvní odvětví věnující se metalové 

módě a dalším doplňkům: "... hromada kapel je mainstreamovejch ... svym způsobem mi 

heavy metal přijde jako mainstream no, ten se hraje hlavně v rádiích..." (Tomáš) "... potřeba 

odlišit se od té konzumní společnosti je pro metal důležitá, byť je metal její součástí, ale je to 

něco jiného. Máš pizzu a na té čtvrtce máš sušená rajčata, tak to je podle mě metal. Jsi na tom 

těstu, ale už trochu jinak ... metal je pořád součástí populární hudby, je to pořád produkt, ať 

se lidi tvářej, jak chtěj, furt jsou součástí západní konzumní společnosti... " (Lukáš) V rámci 

globálního trhu tak metalový trh funguje jako jeho specializovaná část, která má svoje 

producenty a pořadatele, obchody, módu, média, prostředky komunikace a spotřebitele. Kahn-

Harris [2007] v tomto smyslu mluví o infrastruktuře extrémní metalové scény, jejíž malé nebo 

žádné výdělky jí umožnily udržet si určitý stupeň izolace od globálního proudění kapitálu. 

Scéna je tak do určité míry nezávislá na poli moci. V tomto smyslu mluví také Hodkinson 

[2002] o trhu a médiích gotiků jako o autonomních a závislých na nadšencích a 

dobrovolnících, jejichž motivace jsou spíše subkulturní než finanční. Ukazuje, jak určité 

formy médií a zejména internet hrají klíčovou roli při vývoji a přežití závazných, odlišných a 

autonomních forem kolektivní identity. 

5.2.4. Vztah metalistů k jiným žánrům 

 To, že se metalisté vymezují vůči většinové společnosti, ale neznamená, že neuznávají 

jiné žánry než metal. Naopak moji informátoři jsou otevření jiným žánrům a neposlouchají 

čistě jen metal, ostatní žánry ale tvoří podstatně menší část jejich hudebního repertoáru. Stejně 

jako Kahn-Harrisovi informátoři [Kahn-Harris 2007: 51] tak zdůrazňují rozsah svého 

hudebního vkusu. Kromě spřízněných žánrů jako rock, punk a hardcore, se mezi 

poslouchanou hudbou objevují i měkčí žánry kytarové hudby, jako jazz a blues, a z jiné 

hudební větve je pak často zmiňována elektronická, ale i vážná hudba: "Poslouchám i post-

rock, klasickej rock, všechno možný i rap, takovej ten tvrdší, filmovou hudbu, klasickou hudbu 

mám hrozně rád Dvořáka, Smetanu, Vágnera. Vágner byl výbornej, oni mu říkaj metalista 

klasický hudby..."(Standa) "... (poslouchám) takovej dub step, nějakej trošku do rocku ... 

tvrdší dub step nebo techno má dost blízko k metalu, hodně, je to řežba, na který se potřebuješ 

vyřádit…" (Petr) "...můžu i taneční muziku ... takový ty kapely jako Massive Attack, Faithless 
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a jak učim tu hudebku, tak mě děti přivedly i na takový ty dub stepy a podobně, jako je třeba 

Skrilex." (Honza) "Poslouchám docela dost taneční muziku, všechno možný od drumce přes 

trance, přes harsh EBM, aggrotech, to jsou takový ty growlovaný styly elektroniky ... hodně 

často poslouchám soundtracky, hudbu z počítačovejch her... (Jan) K technu mají metalisté 

určité výhrady: "Techno je takový na hraně ... klasický techno a tekno a tyhle věci ... lidi jsou 

tam kolikrát akorát celý sjetý a není to podle mě staromódní názor ... na house party si 

nedovolim něco takovýho tvrdit nebo na jungle … na druhou strany měl jsem kamaráda 

technaře a vim, že ty lidi si to poslechnou i ve střízlivym stavu a nacházej v tom něco, ale já 

v tom vidim jenom základ, kterej by se měl s něčim prolnout..." (Michal) "Já bych teda 

v životě nemohla poslouchat ani nic elektronickýho a techno, drum’n’base, house ... ale 

nepřijde mi to divný. Nerozumim tomu, že se to těm lidem líbí, ale nevidim to nějak kriticky..." 

(Kristýna) Nejméně oblíbený žánr mezi metalisty je hip hop, což je do určité míry dané tím, 

že se často objevuje v populárních médiích a jeho podstatná část je součástí mainstreamu: "To 

se mi nelíbí hip hop, tomu fakt nerozumim ... a ty český hip hopy, to je pro mě prostě pro 

smích, jak tam dělaj ty gesta ... na druhou stranu obdivuju hip hopery, pro to jejich umění ... 

takže to, co uměj je zajímavý, ale ta hudba se mi nelíbí... " (Honza) "(nelíbí se mi) třeba ten 

hip hop, ten moderní. Taky vim, že ten starej, to bylo něco jinýho, ale ten moderní, to 

nechápu, ale těm lidem to neberu." (Magdalena) Vymezené hudební žánry spojené s určitou 

subkulturou tak mají metalisté tendenci tolerovat a vymezují se negativně vůči žánrům 

spojeným s mainstreamovou kulturou, jako jsou disko, pop a r'n'b. Nejde přitom jen o 

samotnou hudbu, ale také o lidi, kteří ji poslouchají: "Nevezmu to jako žánr, ale jako 

mentalitu lidí, protože to k tomu patří. Tim myslim hudbu na Evropě 2, ten klasickej 

mainstream, kterej poslouchá milion lidí: Shakira, Ricky Martin a tydle ty blbosti jsou úplně 

triviální. Tak ty lidi nemusim, protože mi přijde, že oni nemaj něco svýho ... navenek je 

neodsuzuju, ale vnitřně jsou z nějakýho důvodu odsouzený. Nedávám jim to nějak najevo, 

protože každej má právo poslouchat, co se mu líbí, ale co já si s tim člověkem budu povídat, 

mě nebaví přicházet na to, co máme společnýho ... to je furt to samý, ta stejná rychlost, akorát 

jednou to zpívá chlap, jednou ženská … třeba hoper nebo technař, to už jsou komunity ... to už 

polevujem z toho mainstreamu a jdem do něčeho specifičtějšího, ale když vezmu mainstream, 

to disko, r’n’b,  tak si myslim, že ty lidi by byli těžko schopný vyjádřit, proč to poslouchaj ... 

mě jako hudebníka by to zajímalo, co se jim obecně na tom líbí ... ale na druhou stranu oni 

nechápou nás." (Foly) "... (nemám rád) takový ty mainstreamový záležitosti ... ty rádoby 

taneční rychlokvašky, co vzešly ze Superstar ... mě to nepřijde ani jako konzumní. To neni ani 

k tomu, aby ti to vyplňovalo nějakou zvukovou kulisu, když vaříš bramboračku."  (Honza) 
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"...ale postoj, kterýmu nerozumim je, že ty lidi doma třeba neposlouchaj nic, nebo že jim je to 

jedno. Jdou večer na diskotéku a jim je prostě jedno, co tam budou hrát, hlavně, že někoho 

sbalej na tom parketu. Tak to jako nechápu, že si nenašli nic bližšího a je jim to vlastně jedno, 

co poslouchaj... "(Magdalena)  

 Jiné žánry nemají ale povětšinou metalisté oblíbené natolik, aby šli i na jejich koncert. 

Ten už vyžaduje větší míru zaujetí. Návštěvou koncertu člověk dává najevo určitou 

sounáležitost s daným žánrem a tu k jiným žánrům metalisté nepociťují. Koncertům jiných 

žánrů se sice nebrání, ale ani je nevyhledávají: "... kdyby se hrála nějaká klasická hudba, tak 

bych klidně znova šel." (Standa) "Na rockový zajdu ráda i na folkaře Nohavicu ... mám ráda 

rockabilly ... chodila jsem i na skáčkový koncert, na Sto zvířat..." (Kamila) "... kdybych měl 

někoho, kdo bude obrážet jazzový koncerty, tak s nim rád půjdu." (Foly) "Teď jsem byla na 

koncertě elektroniky ... to fakt neni, že bych si nedokázala užít jinej koncert než metal..." 

(Magdalena) "... spíš asi ne, poslechnout si to je jedna věc, ale jít na koncert, to je jiná. To je 

jako s těma tričkama. Poslouchat můžu lecos, poslouchal jsem třeba i Jacksona, ale když jsem 

pak od mejch neznalejch prarodičů dostal tričko s Jacksonem ... tak jsem řikal, sorry, ale 

tohle nosit nebudu, není možná … to je striktně daný tohle, to je jako by Slávista měl obléct 

sparťanskej dres." (Adam)"... přišlo by mi to jako zbytečný vyhazování peněz, protože bych si 

to neužil a nic k tomu necejtim ... ale když tam jdou všichni, tak to přetrpim…" (Tomáš)  

5.3. Metalová scéna 
 Informátoři se shodují, že pokud metalisté tvoří nějaké uskupení, tak spíše volně 

propojené a roztříštěné na skupiny přátel. To je v souladu s postmoderním pojetím kulturních 

společenství jako fluidních, různorodých a založených na individuích, které neváže silný pocit 

sounáležitosti [Hodkinson 2007: 8-9; Hodkinson 2002: 14]. Každý metalista má okruh 

metalových přátel, se kterými se pravidelně stýká: "... já bych svoji metalovou komunitu 

nazval jako bandu kamarádů, se kterejma chodim na pivo, a se kterejma sdílim svoje 

metalový zážitky... " (Tomáš) "To spíš v konkrétních skupinkách, ale celkově tam asi nějaká 

sounáležitost s těma, co neznáš je, jako že poslouchaj stejnou hudbu, tak to jsou jakoby 

bráchové." (Kristýna) "Tak určitě mám přátele, se kterejma se o tom pobavim no, tak to by se 

asi komunitou nazvat dalo." (Michal) Pocit sounáležitosti s širší metalovou scénou je 

založený na podobném hudebním vkusu: "Určitě jsem (součástí) rockové metalové komunity, 

mám takové známé, s těma si píšu. Do jisté míry to propojený asi je. Mě s těma lidma 

propojuje to hraní, ale nemůžu říct, že bych chodil s metalistama na víno." (Lukáš) "Myslim 

si, že ta muzika vytváří určitou komunitu, a kdybych řikal, že nejsem součástí, tak bych asi 
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strašně kecal ... v poslední době si všímám docela hodně toho, že ty lidi se hodně sdružujou i v 

tom online prostoru." (Jan) "Když jsem s kamarádama, když jsme na nějakym festivalu nebo i 

na koncertu a je nás parta lidí, tak jsem rád s nima, rád si to s nima užiju ... takže komunita ve 

velmi širokém pojetí slova, v úzkém ne." (Marián) Rozšířený je názor, že metalisty hudba 

spojuje, i když se jinak neznají: "Rozhodně bych řek, že když se viděj dva metalisti, tak k sobě 

maj blíž než dva, co poslouchaj něco jinýho, protože těch lidí je málo nebo míň než ostatních 

a jsou rádi, že potkali někoho podobnýho." (Petr) Metalisté si zachovávají určitou nezávislost 

a svobodu právě proto, že nejsou v kontaktu s širším okruhem dalších metalistů, a tak ani 

nikdo neurčuje pravidla metalové scény, nefunguje v rámci ní sociální kontrola: 

"Posloucháme všichni rockovou hudbu, tak jsme všichni rockeři no, ale že bych byl členem 

nějakýho hnutí, to ne ... jakmile se to začne spojovat do nějakých skupin, který někdo řídí a 

vede, tak to postrádá tu svobodu, to už ti někdo řiká, co máš a nemáš dělat ... (v metalu) 

nejsou ty pravidla a hranice. " (Honza) "Mě ta skupina přijde taková hodně volně vázaná, že 

ty lidi spojuje spíš to, že jim ty ostatní nevaděj, než že by měli něco společnýho." (Jarda)  

 Nabízí se označit metalisty za subkulturu v Hodkinsonově [2002; 2007] přepracované 

formě, ale i v jeho pojetí vyžaduje skupina označená jako subkultura větší míru odlišnosti, 

identity, závazku a autonomie, než splňují metalisté. Metalisty spojuje jejich odlišný hudební 

vkus, ale jejich skupinovost je silně vnímána pouze na koncertech a festivalech. Mají vlastní 

média, sítě komunikace a produkce, ale jejich autonomie je zpochybnitelná, protože jsou 

spojena s ekonomickým systémem společnosti. Subkultura tak popisuje odlišnou realitu 

propojených a nezávislých skupin, což neodráží skutečnost dnešních roztroušených metalistů 

spojených ve volné síti vztahů. Navíc, jak podotýká Hesmondhalg [2005], pro subkulturu 

představuje hudba jen jeden z mnoha jejích spojujících faktorů, ale pro metalisty je hudba 

základem všeho dalšího. Pojem kmen [Bennett 1999] je naopak příliš široký, postrádá 

strukturu a váže se na něj menší pocit sounáležitosti, než který vykazují metalisté. Klade 

velký důraz na individualitu, která je sice v metalu také zdůrazňována, přesto je ale jeho 

kultura jednotná, co se týče aktivit, stylu a vkusu. Kmen zdůrazňuje prchavost a proměnlivost 

identifikace, ale metalisté vykazují značnou stabilitu vkusu a metal poslouchají někdy i 

desítky let. Metal tak pro ně není dočasná móda, ale trvalá součást života. Pojem kmen navíc 

vyzdvihuje konzumerismus, který metalisté neuznávají a spojují ho s mainstreamovou 

společností. Pojem žánr [Toynbee 2000] by mohl být pro metalovou kulturu také vhodný, 

jelikož se zabývá spojením komunity fanoušků s hudebním průmyslem a komercí. Klade však 

větší důraz na praktiky produkce a spotřeby hudby než na samotné sociální aktivity spojené s 
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hudbou. Byl by tak vhodný pro jiný typ výzkumu, který by zahrnoval kromě samotných 

metalistů také zástupce metalových médií a vydavatelství a zaměřoval by se více na produkci 

metalu. Podle mého názoru tak metalisty nejlépe charakterizuje pojem scéna v Kahn-

Harrisově smyslu [Harris 2000; Kahn-Harris 2007], který používá i Baulch [2003]. Scéna 

zahrnuje veškeré hudební aktivity spojené s určitým žánrem a nejlépe zachycuje individualitu 

i propojenost metalové kultury. Zmíněný Hodkinsonův výzkum [2002] mezi gotiky používám 

jako srovnávací, protože se na něm ukazuje odlišnost mezi slabší formou identifikace a 

sounáležitosti v rámci metalové scény a silnější identifikací a pocitem sounáležitosti a 

závazku v rámci subkultury gotiků. Metalisty hudba spojuje, i když se všichni osobně neznají, 

ale tato propojenost je v metalu velmi neformální a flexibilní. Metalisté tak tvoří spíše 

pomyslnou komunitu v Andersenově smyslu, kde se členové nemohou znát ani osobně setkat 

se všemi ostatními členy, ale přesto v rámci tohoto společenství panuje představa spřízněnosti 

[Anderson 2008: 17-62].  

 Jak se tedy tato spřízněnost s neznámými metalisty projevuje v běžném životě? 

Většina metalistů připouští, že aniž by to dali najevo, budou upřednostňovat metalistu před 

jiným neznámým člověkem a zejména pak před člověkem z opačného hudebního spektra 

(například posluchačem diska nebo hip hopu). S metalistou už je totiž předem spojuje hudební 

vkus, mají podobné zážitky a vždycky tak najdou společné téma: "Tak samozřejmě, je mi 

sympatičtější (metalista) a mnohem líp se s tím člověkem bavim, mám k němu blíž ... ty lidi 

jsou takový vstřícnější ... málokdy potkáš člověka, kterej to poslouchá ... takže potom když 

potkáš člověka, kterej opravdu zná ty kapely, tak to sbližuje." (Tomáš) "Mám k těm lidem blíž, 

aniž bych s nima prohodila slovo ... metalista ti je sympatičtější tim, že něco už máte 

společnýho." (Kamila) "... ne proto, že bych si myslela, že ten člověk bude nějak lepší, ale že 

jsem zvědavá, co poslouchá ... a jestlipak by nešel na koncert ...  víc mě zajímá, když mi někdo 

představí metaláka..." (Kristýna) "... když máš takle od začátku s tim člověkem něco 

společnýho, tak se ti ten člověk víc otevře." (Foly) "Vždycky si máš co říct, je to zajímavý, 

prostě ten styl spojuje lidi." (Petr) "... je to vstupní výhoda, když k tobě někdo přijde novej, tak 

má v tomhle tom náskok (když je metalista)... " (Adam) "I když se považuju za hodně 

tolerantního člověka, tak asi by tam nějakej předsudek byl. Jako kdybych se bavil s člověkem 

a ptal se ho, co posloucháš a řekl by Lunetic nebo Madonnu, tak si řeknu, tak dobrý, čau. Asi 

bych už automaticky předpokládal, že s takovym člověkem si toho moc neřeknu, když bych ho 

neznal." (Jarda) "Já bych ráda řekla, že nechci mít ty předsudky ... člověk si řekne, že nechce 

mít, ale podvědomě je možná má ... asi si budu intuitivně řikat, že bych mohla mít blíž k tomu 
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metalistovi, ale neni to tak, že bych toho druhýho úplně zazdila, jako třeba ortodoxní 

metalista ... mám i hodně kamarády od ségry a ty vůbec neposlouchaj metal." (Magdalena) 

Některým ale na tom, co člověk poslouchá, nezáleží a člověka hodnotí podle jiných kritérií: 

"Nezáleží na tom, jakou poslouchá hudbu, pro mě náklonnost k tomu člověku závisí úplně na 

jinejch věcech." (Michal) "Asi bych metalistovi nepřiřazoval větší váhu než ostatním, mám 

tendenci si lidi nejdřív poslechnout, a pak až se s nima teprve začít bavit." (Jan) "... žádný 

xenofóbie ... beru je jako rovnocenný. My jsme taky na střední měli kluky, který sjížděli house 

party a taneční muziku, a byli jsme nejlepší kámoši." (Honza) Metal tak dokáže spojit i lidi, 

kteří by se spolu možná jinak ani bavit nezačali. Někteří moji informátoři se seznámili 

prostřednictvím metalu a díky němu poznali, že mají i jiné společné zájmy. Jindy zase metal 

pomohl tomu, aby spolu zůstali v kontaktu, a vídají se hlavně na koncertech a festivalech: 

"...kdybysme tu hudbu neměli, tak se nikdy nepotkáme a nikdy se ani neoslovíme. Je to něco, 

co tě spojuje, aniž bys toho člověka znala nějak do hloubky." (Pavla) 

 Setkává se metalová scéna ještě jinde než na koncertech festivalech? V Praze najdeme 

několik metalových hospod a klubů. Mezi nejznámější patří Error, Kain, Hells Bells a Exitus. 

Většinou jde o menší podniky, kde se schází pravidelní zákazníci, na pozadí hraje z 

reproduktorů metal a v některých probíhají i živé koncerty: "Kdysi jsem chodil do takovejch 

hospod ... takový ty zaplivaný metalový hospody ... ty štamgasti, co tam (U Starejch Hadrů) 

chodili, ty tam byli skutečně každej den, furt, celej den, takový ty trolové, vychlastaný hlavy, 

každej den tam dá 15 piv ... chodíš tam se svejma dvěma třema kámošema, ale pak si třeba 

někdo přisedne ke stolu ... nebo někdo přijde: nemáme třetího nebo čtvrtýho na fotbálek... " 

(Adam) "Jak kdy, v poslední době moc ne, stagnovalo to malinko, dřív jako určitě ... třeba 

dvakrát do týdne ... spoustu lidí tady (v Hells Bells) znám od vidění, jsou to takový známí 

neznámí no, pozdravíte se ... ale neznáte se natolik, abyste se oslovili." (Pavla) Moji 

informátoři setkávání v metalovém prostředí nepřikládají zvláštní význam: "Máš i metalisty, 

který moc nerespektujou jiný hospody, než je Error a Lízátko a Hells Bells ... ale nevim, jestli 

je to něčim přínosný ... ty lidi jsou tam na plech a takhle by mohli skončit v jakýkoli jiný 

hospodě, ale tam se asi cítí dobře ... maj možná pocit, že jsou nejtvrdší na světě ... já tuhle 

potřebu nemám no ... že bych se tam musela vracet, abych měla pocit, že tam najdu lidi na 

stejný vlně, to ne. To se takle s těma kamarádama scházíme a je nám jedno kde, v jaký 

hospodě." (Magdalena) "Jo dřív, zase v  těch 17-18, třeba do Hells Bells a tak, ale to už mi 

taky přestalo vyhovovat ty hospody ... mám rád lidi, co o sebe trochu dbaj, choděj cvičit, 

nekouřej a ne, že by se někde vožrali, probudili se, vstali a zase znova a hodně těch metalistů, 
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co byli v těch hospodách, byli takovýhle typy ... spíš s pár lidma do nějaký neutrální hospody 

než čistě nějaký metalácký doupě..." (Dan) Na základě pozorování a neformálních rozhovorů 

jsem zjistila, že roli v návštěvnosti těchto podniků hraje, že jejich výběr je dost omezený a 

bývají malé, zakouřené, nevynikají kvalitou piva a místní pravidelná klientela je z velké části 

tvořena staršími metalisty v podnapilém stavu, se kterými nemají moji informátoři zájem 

navazovat vztahy. Většina informátorů tak tyto podniky nevyhledává: " ... v Česku jich moc 

není teda ... kamarád zná nějakou hospodu, kde se takle scházej, ale to je heavy metalový, 

takže to jsou starší lidi." (Petr) "... asi existujou nějaký metalkluby, ale moc jich takle po 

republice neznám ... třeba pamatuju na Astakus v Rakovníku ... dejme tomu, že tam metalácká 

komunita byla." (Michal) Stejně jako u oblečení, jehož význam časem klesá, tu vidíme 

klesající tendenci návštěvnosti metalových hospod. Dalo by se říct, že navštěvování 

příslušných podniků má větší význam pro začínající metalisty, kteří si tak potvrzují svoji 

identifikaci s metalem a poznávají další metalisty. Postupem času si ale utvářejí víceméně 

stálou skupinu metalových přátel a svoji identifikaci s metalem už nepotřebují utvrzovat, 

jelikož získali zkušenosti a sebejistotu ve scéně. Situace pražských metalistů je tak podstatně 

odlišná od té, kterou popisuje Hodkinson [2002] u gotiků v Anglii. Pro ty je socializace v 

místních i vzdálenějších gotických klubech podstatnou součástí toho, být gotikem. Poznávají 

tam nové přátele, získávají přehled o gotické hudbě a zejména módě a tím i subkulturní 

kapitál. Gotická subkultura se tak odehrává zejména v těchto klubem.  

 Někteří informátoři se pohybují, nebo pohybovali i v jiných scénách, než je ta 

metalová, a tak mají možnost srovnání, na kterém se ukazuje, čím se metalisté liší od 

posluchačů jiných žánrů: "Ty lidi v tom hardcoru mi přijdou takový milejší, že tam mi ta 

komunita přijde ještě přátelštější než u toho metalu, ale přijde mi v metalu jako dobrá. To 

řikal kamarád, co poslouchal hip hop, tak byli na tom hip hop kempu, tak tam se ty lidi k sobě 

nechovali dobře, že tam zažil i pár rvaček, že se k sobě nechovali přívětivěji než cizí lidi, že 

tam nebyla dobrá atmosféra, což jako u tý tvrdý hudby mi to přijde v pohodě." (Magdalena) 

"Když zavzpomínám na ty punkový festivaly, tak to bylo z dnešního pohledu asi hodně 

pokrytecký. Člověk si myslel takový to: já jsem punkáč, seru na společnost, nějaký peníze, 

majetek, na to se můžu vykašlat, já jsem nezávislej, mám svoje názory, ale prakticky to bylo, 

že člověk došel z vlakový zastávky na místo, kde se stanovalo a na tý cestě 50 lidí žebralo, 

jestli nemá cigáro nebo drobák ... nebo takový to jako, že člověk čím větší byl prase, tím víc 

ho v podstatě ty ostatní uznávali .... pak jsem začal jezdit na hardcorový festivaly ... to se 

hodně zakládá na tom, že si to dělaj všechno sami, že tam nejsou žádný sponzoři ... ale na 
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druhou stranu je to pro mě takový hodně pozérský, že se tam prodává jenom veganský jídlo, 

vůbec tam neprodávaj tvrdej alkohol ... (na internetových diskuzích) kdykoliv někdo kritizoval 

něco, že tam třeba nefungovalo, nebo že tam něco chybí, tak se na něj hned vrhlo pět lidí, 

který mu řekli: na co si ztěžuješ, dyť si to organizujeme sami, měl bys bejt rád, že tady něco 

takovýho existuje, jsme nezávislí na korporacích ... když to pak srovnám s těma metalovejma 

festivalama, tak jsou to jednoznačně komerční festivaly. Maj nějakýho pořadatele, jehož cílem 

je vytvořit zisk, má svoje sponzory, což jsou klidně velký korporace ... ale tak jako proč by mi 

to mělo vadit..." (Jarda) Posluchače hardcoru kromě hudby spojují i názory a způsob života, 

tedy snaha o nezávislost na ekonomickém systému většinové společnosti, veganství a 

vegetariánství, případně i abstinence. Z těchto hodnot plyne i silnější pocit skupinové 

sounáležitosti a větší identifikace členů se scénou, než je tomu v metalu. S tím se pojí i určité 

normy, na základě nichž se jeho posluchači mezi sebou vymezují, a v rámci scény probíhá i 

určitá sociální kontrola. Podobně i u gotiků jsou daná pravidla příslušnosti odvíjející se 

zejména od vzhledu a noví příslušníci skupiny musí nejprve prokázat svůj dostatečný 

subkulturní kapitál, než jsou přijati za plnohodnotné členy [Hodkinson 2002]. U metalistů 

nedochází k této kontrole, protože scéna je příliš široká a jen volně provázaná. Roli hraje i to, 

že zapojení gotiků do scény se do značné míry odvíjí od účasti na místních klubových 

událostech, kde se gotici socializují, a mají proto o sobě větší přehled. Socializaci a vytváření 

nových přátelství také gotici připisují větší význam než metalisté. Pražští metalisté nemají 

kromě koncertů a zmiňovaných podniků žádný specifický prostor, kde by se sdružovali. Na 

koncertě se pak podle mého pozorování pozornost účastníků upíná na účinkující kapely a 

komunikace s ostatními metalisty se omezuje na krátké chvíle před, mezi a po koncertě a 

probíhá víceméně jen mezi přáteli, kteří na koncert přišli společně, a k interakcím s cizími 

metalisty dochází spíše náhodně. Gotická scéna je založená především na vzhledu, socializaci 

s ostatními a až poté na hudbě, která je u metalistů vždy na prvním místě. Patrný je rozdíl také 

mezi metalisty a punkery. Srovnání metalu a punku často používají i moji informátoři, jak 

bylo zmíněno výše. Punk vnímají více jako soubor názorů a postojů, které hudba vyjadřuje, 

než jako hudbu samotnou, a spojují ho s anarchií, jako jeho nejvýraznější myšlenkou. Podle 

Pixové [2011] lze v punku rozlišit "punk hudební", který se týká hlavně hudby a módy, je 

lyrický, apolitický, lidový a často i líbivý pro mainstream a "punk názorový", který je 

kritický, vyhraněný, méně lyrický a pro mainstream méně líbivý, tudíž nekomerční.  Hlavní 

ideou punku je přitom směřování k anarchii a protest proti politickým zřízením a negativním 

společenským jevům a konvencím, zejména pak odmítání komerce, konzumu, rasismu, 

homofobie, nacismu, týrání zvířat, válečných konfliktů a globalizace. Na rozdíl od punku tak 
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metal nespojují takto konkrétně definované názory. Metalovou scénu charakterizuje volnější a 

slabší forma sounáležitosti a jeho kolektivní identita neboli skupinovost [Brubaker 2004] se 

odvíjí zejména od stejnosti založené na hudebním vkusu spíše než od vzájemné propojenosti 

vztahy členů. Podle Brubakera ale nemusí stejnost a pocit sounáležitosti, které utvářejí 

skupinovost, vždy doprovázet také propojenost členů.  

5.3.1. Česká metalová scéna 

 Metal utváří globální scénu rozprostřenou po celém světě, v rámci které funguje 

množství místních scén [Kahn-Harris 2007]. Je tedy česká metalová scéna něčím 

charakteristická? Moji informátoři zanedbávají české metalové kapely, které se podle nich 

nevyrovnají těm zahraničním a jsou pouze jejich slabšími napodobeninami: " ... ty (český)  

kapely to ještě neuměj tak dobře, nejsou originální ... kopírujou styl jinejch kapel, nepřijdou s 

ničim převratnym ... žádnej českej dobrej metalcore neznám, ne že bych to nějak vyhledával, 

nemám potřebu..." (Tomáš) "Já je nehledám, takže je neznám a neposlouchám ... nemám na 

to čas ... navíc poslouchám progresivní a to se tady asi moc nehraje a když mám čas, tak si 

radši poslechnu skvělý muzikanty ze zahraničních kapel. Třeba si představ, neslyšela jsem 

všechny desky Yes a ani všechny Rush, tak nebudu poslouchat nějaký pokusy ... a nebudu 

trávit čas tím, že to budu zkoušet na YouTube, než se k něčemu dostanu." (Kristýna) "Ono to 

nemá cenu poslouchat, protože od každý český kapely existuje zahraniční, co je lepši." (Petr) 

Přitom českých metalových kapel není nedostatek a není ani problém je najít: "... hodně 

českejch (metalovejch kapel) jsem našel na bandzonu ... nenašel jsem žádný, který by se 

vyrovnaly těm světovejm. Oni třeba nejsou zlý, ale českej zpěv se mi moc nelíbí ... český 

kapely, co zpívaj anglicky, to už je lepší, ale pořád mi přijde, že to neni ono, že je to někde 

jinde ..." (Dan)  

 Každý z informátorů má jen několik českých metalových kapel, které více či méně 

poslouchá nebo je považuje za zajímavé. Často zmiňované jsou hlavně starší uznávané 

kapely, jako Krabathor, Debustrol nebo Tortharry, a z novějších pak Status Praesents a the 

Switch. S tím souvisí názor informátorů, že za komunismu u nás vznikaly zajímavější kapely 

než dnes: "Za totáče jsme měli super hudbu tady ... možná proto, že sem nikdo nejezdil a jak 

to bylo s deskama atd.,  tak si to prostě lidi hráli sami a teď už nemaj tu motivaci ... asi taky, 

že byl tehdy na to čas ... žádná kariéra ... ve volnym čase, co tady, tak měli čas se tomu 

věnovat. Dneska má ve volnym čase každej hromady koníčků ... dřív to právě byl jako únik od 

tý reality socialistický, věnovat se hudbě a snažit se zdokonalovat a zahrát to, co na západě, 

tak to asi hodně lidí motivovalo..." (Kristýna) "... právě konec 80. a začátek 90. let byl v český 
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hudbě super, občas sice naivní texty a příšerný vohozy, ale od tý doby úpadek. [A čím by to 

mohlo být?] Jako ve všem, globalizace, digitalizace, všechno je rychlejší a povrchnější, 

naprd, hlavně v hudbě." (Adam) 

 Ti, co se více orientují v české metalové scéně, jako hudebníci, novináři a recenzisté, 

jsou ale jiného názoru a vyjmenovávají řadu českých kapel a hudebníků: "... česká metalová 

scéna rozhodně stojí za zmínku ... na to, jaká jsme malá zemička, tu v minulosti bylo i dneska 

je spoustu skvělejch hudebních počinů a řada z nich má obrovský potenciál prorazit za 

hranice ... potíž je, že česká metalová scéna je dost málo propagovaná, je málo vidět, už 

proto, že to není středoproudá záležitost ... takže musí člověk hledat. Dobrý kapely nedostane 

naservírovaný na talíři... " (Kamila) Dnešní méněcenné postavení českých kapel pak někteří 

vysvětlují naopak negativním vlivem socialismu: "... to je těma komančema tady daný, že 

jsme malý národ ... a nemáme bejt na co hrdý ... protože česká kapela rovná se špatná kapela 

nebo kapela, která vykrádá jiný a vůbec to není pravda, protože tady máme spoustu úžasnejch 

kapel ... který si zasloužej podporu, ale většinou to zabalej ... nemaj možnost to někam dál 

dotáhnout, protože nemaj finance většinou ... už to prostě nejde jako Matahari. Ty si to kdysi 

vyjezdili a už se dostali do podvědomí... " (Honza) "Tady neuděláš nic. Ty lidi jsou z toho 

komunismu deformovaní, profilují se furt do role toho ubožáčka, který musí přijímat pózu 

někoho jiného ... všichni chtějí znít jak někdo ... nemáme identitu, ona tady nevznikla." 

(Lukáš) "Je to řek bych cejtit i z hudebních producentů a těhle těch lidí, který se tomu 

vyhejbaj. Metal neni prostě často branej za rovnocennýho partnera zbytku tý muziky, což je v 

cizině naprosto běžný, že je metal považovanej za úplně rovnocenej popu a rocku. U nás 

prostě pořád ty předrevoluční nálady zůstávaj." (Jan) Hudebníci mají problémy s prosazením 

a malou účastí na koncertech: "Tady funguje hudební mafie ... si to předávaj ... pustí tě mezi 

sebe, ale musíš jim zaplatit. Není to tak agresivní jak v popu ... je to obchodní nabídka, pořád 

je to trh, pokud chceš dělat akce a nemáš známé..." (Lukáš) "... na to, jak je ČR malá, tak je tu 

moc kapel, a tím pádem i hodně akcí. Lidi už to nudí, nechodí na koncerty a raději si pustí 

YouTube nebo si stáhnou tvorbu z netu ... tady na ty kapely pořádně nikdo nechodí, tady se 

musej dělat free zone, free mondays16 ... v jednom roce jsme měli 38 koncertů a nic z toho, 

jenom nás to stálo peníze… " (Foly) "Tohle už kritizovalo dost lidí, že v Čechách neexistuje 

taková ta klasická kultura, co maj třeba v Anglii, že se sbalej a jdou v pátek na náhodnej 

koncert do náhodnýho klubu popít, to u nás prostě nikdo nedělá." (Jan) Na základě 

pozorování na koncertech a soutěžích začínajících českých metalových kapel mohu říct, že na 

                                                             
16 Akce v pražských klubech, kam je vstup zdarma. 
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ně chodí hlavně přátelé a známí dotyčných kapel, kteří jim přišli vyjádřit podporu. Střídají se 

v předních řadách, kde se snaží svoji kapelu hlasitě povzbuzovat a soutěž pak vyhrává ta 

kapela, která dovedla na akci nejvíce známých. Cizích lidí je na těchto koncertech minimum. 

 Česká metalová scéna ale podle informátorů existuje: "Ty kapely jsou poměrně dost 

propojený, ty lidi se tam znaj, neni úplně velká ... ta tvrdá scéna jsou lidi, co se hodně znaj 

mezi sebou, je to hodně provázaný i s těma fanouškama, je to taková uzavřenější komunita. 

Pak takový ty powerový nebo heavíkový17 komunity jsou víc otevřený... " (Jan) "Ono když 

člověk obráží ty koncerty a festivaly, tak jsou určité skupiny lidí, které vidíš vlastně na 

každém. Člověk je sice nezná, ale pozná je podle tváří ... komunita v širšim slova smyslu u nás 

určitě funguje, jak je moc aktivní nebo moc silná nebo početná, to nevim." (Marián) 

"...většinou ty organizátoři (koncertů českých metalových kapel) hrajou v nějaký kapele ...  

takže určitě ta scéna tu je a určitě ty stejný lidi choděj i na ty soutěže i na ty koncerty. Spousta 

lidí potkávám na našem koncertě, který pak potkám na koncertě Iron Maiden..." (Honza) 

 Je to tedy začarovaný kruh: lidé přehlížejí i zajímavé české kapely, protože je už 

předem považují za méněcenné a ty tak kvůli nezájmu nemají šanci se prosadit. Českých 

kapel je poměrně hodně, ale lidem chybí motivace je vůbec hledat, když znají řadu podle 

svého mínění lepších zahraničních kapel. Konkurence je velká a prosadit se v ní je velmi 

obtížné. Česká metalová scéna tvoří jen malou část světové metalové scény, a tak je 

pravděpodobnost, že člověk hledající kapely na internetu narazí na nějakou českou, aniž by 

hledal cíleně, poměrně malá. Domnívám se, že v metalu nezáleží na zemi, odkud kapela 

pochází. Nevím o nikom, kdo by hledal kapely podle země původu. To, že kapela pochází z 

České republiky, nehraje při jejím poslechu velkou roli, tak proč by měl někdo poslouchat 

nebo cíleně hledat kapely jen kvůli tomu, že jsou z jeho země? Jedině kvůli českým textům 

nebo častějším koncertům. Pro metalisty jsou ale texty druhotné, český zpěv se jim nelíbí a v 

Praze není nouze ani o koncerty zahraničních kapel, kterým metalisté dávají přednost. Podle 

slov metalistů z neformálních rozhovorů, bude tak situace o něco jiná v menších městech a na 

vesnicích, kam moc zahraničních kapel nejezdí a lidé jsou rádi i za koncerty místních kapel. 

Můj výzkum se ale omezuje na pražskou metalovou scénu a výzkum v celé republice by 

vyžadoval rozsáhlejší studii. Kromě pražské scény, je podle informátorů rozvinutá také 

metalová scéna na Moravě, zejména v okolí Zlína, jejíž jádro tvoří heavy, speed a power 

metal a jeho fanoušci.   

                                                             
17 Heavy metalové  
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 Metalová scéna se odehrává na lokální, trans-lokální i virtuální úrovni. Pražští 

metalisté se účastní koncertů hlavně ve svém městě, občas za nimi cestují do jiného města, 

případně do zahraničí a na festivaly. Někteří se přátelí i s metalisty ze zahraničí, ale jinak mají 

kamarády převážně ze svého města a stýkají se s nimi v místním prostředí. Nikdy ale 

neposlouchají pouze místní kapely, nýbrž kapely z celého světa, naopak ty místní tvoří v 

jejich repertoáru zanedbatelnou skupinu. V místních podmínkách tak poslouchají, probírají a 

chodí na koncerty kapel z celého světa. Místní scény mají svá specifika, ale většina věcí je 

metalistům po celém světě společná, jelikož poslouchají podobnou škálu kapel a čtou a dívají 

se na podobná média. Metal tak utváří scénu rozprostírající se po celém světě. Česká 

metalová scéna se vztahuje právě k této globální metalové scéně a nehledá svoji vlastní 

identitu. Její případ je tak podobný metalistům na Bali, kteří neuznávají kapely, které zpívají v 

indonéštině a věnují se místní problematice. Autenticitu hledají v cover kapelám zahraničních 

kapel, nikoli v kapelách s vlastní tvorbou. Na jejich příkladu se ukazuje, že autenticitu lze 

najít i mimo vlastní kulturu [Baulch 2003: 203-207]. Čeští metalisté uznávají sice více české 

kapely s vlastní tvorbou nikoli cover kapely, dávají ale přednost kapelám, které zpívají 

anglicky a oceňují české kapely, jen pokud se vyrovnají těm zahraničním. Ani česká tématika 

v textech nemá pro metalisty větší význam. Nehledají tak českou metalovou identitu, ale 

vztahují se k zahraničním kapelám, které jim slouží jako vzor. 

5.3.2. Vnitřní dělení metalistů 

 Metalová scéna zahrnuje mnoho podžánrů a na koncertech a festivalech se schází lidé 

všech věkových kategorií, ze všech sociálních skupin a z různých lokalit, a tak se nabízí 

otázka, zda mezi metalisty dochází k vnitřnímu dělení: "Máš kinder metaláky18, metaláky a 

pak oldschoolaře19, který choděj furt ve vestách, a pak jsou córisti no ... jsou black metaláci, 

který poslouchaj jedině black metal, oblíkaj se jako black metal. Pak jsou lidi jako já, který se 

oblíkaj jako metaláci, ale poslouchaj více méně všechno ... ta rivalita neni ani tak mezi žánry 

jako spíš mezi novou a starší generací ... dneska už ta subkultura není jednotná jako dřív. 

Dneska už třeba ti, co poslouchaj metalcore, se oblíkaj jako ty kapely, buď si vezmou tričko 

od nich, který je většinou hodně barevný, nebo si vezmou nějaký značkový věci ... hlavně 

z těch novejch věcí, mathcorů, djentů, mi přijde, že ty lidi ani neřešej, jak se voblíkaj." 

(Standa) "Máš tam ty klasický stereotypy: máš tam takový ty vestičkářský strejce ... potom tam 

máš takový ty mladý, dejme tomu náctiletý metloše, který maj na sobě hrozně moc gotic 

                                                             
18 Metalisté pod 18 let. 
19 Metalisté nad 45 let. 
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doplňků ... takový ty córaře, co maj dycky volnější kalhoty, skejtový boty, tunely v uších. 

Potom takový ty true kulťáky, co maj namalovaný voči, dlouhej kabát až na zem i v létě a 

vysoký boty ... pak spoustu takovejch těch neidentifikovatelnejch lidí v modrejch džínách s 

koženejma botama a nějakym metalovym trikem a dlouhejma vlasama. To samý asi platí pro 

holky ... (metalisti se dělí) podle věku a žánru." (Jan) Na těchto citacích vidíme, že oblečení 

má v praxi větší význam, než mu metalisté explicitně přikládají, protože slouží k rozlišení 

metalistů podle žánrů. Znovu se také objevuje tvrzení, že dříve byla metalová scéna více 

spojená a nedocházelo v rámci ní k vnitřnímu dělení. Jelikož se metalisté rozdělují zejména 

podle žánrů, je jejich vnitřní dělení důsledkem zmiňovaného rozrůznění metalu podle žánrů, 

které probíhá od 90. let. Pokud ale informátoři pociťují nějaké větší vymezování mezi 

metalisty, tak jen ze strany black metalistů: "Asi se vymezujou ty black metalisti, ti extrémní, 

ty jejich sekty, ty se určitě vymezujou, ale třeba i normální black metalista ... že si jako myslej, 

že black metal je jedinej správnej metal. Já bych to určitě nerozlišovala, metalista jako 

metalista, maximálně fakt ty black metalisty..." (Kristýna) "... black metalista by nikdy nešel 

na koncert metalcoru a já to mám podobně ... takže určitě se to škatulkuje ... ale Brutal je 

příkladem toho, jak moc je to spojený nebo Masters, tam jsou různý kapely a žánry ... 

škatulkuje se to, ale jsme schopný žít spolu..." (Tomáš) "... některý (metalisté) jsou na ty 

jemnější, na ten pagan a takle, pak třeba zvláštní skupinu tvořej ty black metalisti ... nebo 

potom třeba i do čeho spadaj ty moji kamarádi, že ani nemáme potřebu se tak oblíkat ... a 

jinak asi i tim věkem, poznáš ty skupinky těch mladejch ... přijde mi, že se lidi i na těch 

festivalech baví spolu ... vidim to spíš jednotnějc." (Magdalena) Rozdělení metalistů podle 

žánrů metalu se projevuje hlavně tím, že posluchači různých žánrů navštěvují jiné koncerty a 

na festivalech se publikum podle žánru mění, to ale nebrání společnému soužití. Další dělení 

metalistů se odvíjí od věku, přičemž ale metal není doménou pouze určité generace: "Věková 

kategorie podle mě u metalistů není, to asi nebude vůbec. Většinou mladý lidi neposlouchaj 

metal, mi přijde, do 20 let..." (Petr) "Těm lidem, který jsou vyspělí, těm je to jedno i těm 

starším je to jedno, největší rivalita je podle mě mezi těma náctiletejma gotic oblečenejma a 

těma kolem 20-21 ... ta mladší (generace) si myslí, že ti starší už jsou konzervativní páprdové 

a ty konzervativní páprdové si myslej, že ty druhý jsou nevyspělí kindersáci..." (Jan) 

"...vycházim  z těch koncertů a festivalů ... tam jsem jezdil s tátou a kterej člověk, kterej 

poslouchá jinej žánr, může tohle říct, ještě teda kromě rocku. To jsou podle mě žánry, který 

jsou mimořádně věkově tolerantní mimo jiné, to dělení tam moc neni... (Dan) Prakticky ale 

není vnitřní dělení podle informátorů tak výrazné: "To mi přišlo právě u toho punku nebo 

hardcoru, že spousta lidí tam vyhledávalo témata, na kterejch by se mohli vymezit vůči 
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ostatnim ... jako ty posloucháš tohle, my nosíme tohle, ty jíš tamto, ty piješ tohle, což mi u 

toho metalu mi přijde, že ty lidi nemaj za potřebí řešit ... prostě jsou různý skupiny, ale nemaj 

potřebu se vůči těm druhejm vymezovat." (Jarda) Jak již bylo řečeno, vymezování v rámci 

jiných scén vychází z jejich norem a pravidel jako například v gotické scéně, kde je kladen 

velký důraz na patřičný vzhled a ti, kteří ho dostatečně nenaplňují, mají nižší subkulturní 

kapitál [Hodkinson 2002]. V metalu je ale jedinou podmínkou příslušnosti poslech metalu. 

Důraz kladený na dělení podle žánrů se ale liší podle toho, s jakými metalisty se člověk 

setkal. Objevuje se tak i úplně opačný názor: "Metalisti se velmi škatulkujou a velmi se souděj 

navzájem ... podle toho jakou hudbu poslouchaj ... když někomu, s kym se bavim o tvrdejch 

žánrech, řeknu, že poslouchám i ty softies20 ... tak se na mě začne dívat úplně jinejma očima ... 

ti, co tíhnou k těm tvrdším žánrům, jsou míň tolerantní než ti, co poslouchaj třeba power ... 

nějaký nemaj tu potřebu vymezovat se vůči ostatním třídám, ale někteří maj potřebu dát 

najevo, že jsou lepší než ostatní ... neni to jenom ze strany black metalu ... mám zkušenost s 

trasherama21, který nemaj rádi žádnou jinou hudbu než trash ... většinou ty heavíkáři22 maj 

velmi zkreslenej pohled ... heavy je pro ně true metal..." (Pavla) Z výpovědí informátorů tak 

vyplývá, že se metalisté dělí na základě žánrů a věku, ale vnímají, že i přes tyto podskupiny 

patří do jedné širší skupiny, jak dosvědčují vícežánrové a věkově různorodé festivaly. Žádný 

jiný faktor, který by metalisty rozděloval, se ve výpovědích neobjevuje. Většina metalistů 

poslouchá více žánrů metalu, a tak je dělení podle žánrů spíše orientační. Najdou se ale i 

metalisté, kteří svoji identifikaci s metalem zakládají pouze na jednom žánru a považují se za 

metalisty s nejvyšším subkulturním kapitálem. Moji informátoři naopak uznávají metalisty s 

širším žánrovým rozsahem a metalisty poslouchající pouze jeden žánr považují za metalisty s 

nízkým subkulturním kapitálem. Vymezování na základě poslouchaných žánrů tak v podstatě 

neovlivňuje subkulturní kapitál posluchačů jednotlivých žánrů, protože jedni si myslí, že mají 

vyšší kapitál oproti druhým a naopak, ale neexistuje žádná všemi uznávaná hierarchie 

metalových žánrů. Žánrově bývají nejčastěji vyčleňování heavy metalisté, black metalisté a 

córisté. Dalo by se použít také obecnější rozdělení na posluchače měkčích žánrů (heavy a 

power metal) a tvrdších žánrů (black a death metal), ale jde spíše o dva póly metalové škály 

než o přesné kategorie. Přechod mezi nimi je plynulý s množstvím mezistupňů a informátoři 

často poslouchají kapely z obou těchto pólů. Stejně tak generačně panuje určitá tendence 

                                                             
20 Měkčí žánry metalu. 
21 Posluchači trash metalu 
22 Posluchači heavy metalu 
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rozlišovat výrazně mladší metalisty pod 20 a výrazně starší nad 50. Celkově jsou tak vždy 

vypichovány okrajové, vyhraněnější skupiny a ostatní jsou vnímány spíše jednotně.    

5.4. Koncerty a festivaly  
 Stěžejní součást zapojení informátorů do metalové scény tvoří, vedle poslechu hudby, 

účast na koncertech a festivalech. Jsou to období, kdy informátoři vnímají identifikaci s 

metalem nejsilněji, protože jsou obklopeni dalšími metalisty. To je v souladu s tím, že 

identifikace je proměnlivá a může se měnit v závislosti na okolnostech: "Samozřejmě jsou 

momenty, kdy se člověk cítí být metalistou více a líbí se mu na tom všechno. To je nejvíc asi v 

létě nebo naopak v zimě, když je člověk dlouho bez koncertů a festivalů a už mu to chybí..."  

(Marián) Zejména pak festivaly jsou vnímány jako vyvrcholení hudebního roku. Naprostá 

většina informátorů se účastní koncertů i festivalů. Zážitky z nich rozlišují, protože každý 

přináší trochu něco jiného: "Koncert někde v klubu má svoji specifickou atmosféru a většinou 

je to koncert, kterej je zaměřenej na jednu konkrétní kapelu nebo dvě tři, ale jsou to obdobné 

kapely a všichni ty lidi jsou tam jenom na to ... ten zážitek z toho krátkodobýho někde uvnitř je 

fakt intensivní, jseš uzavřená v tý místnosti a šije to do tebe. Je silnější, ale zas není tak 

pestrej. Když se povede dobrej festival 3-4 dni v kuse, tak nevíš, z čeho máš větší radost." 

(Marián)  

5.4.1. Koncerty 

 Metalistům se na koncertech líbí hlavně to, že vidí svoji oblíbenou kapelu naživo a 

mohou se na ní odreagovat. Vystoupení oblíbených kapel je pro ně silným zážitkem, podle 

mého pozorování, jsou z něho v euforii, někdy až dojatí a vychutnávají si ho i se zavřenýma 

očima. Pokaždé vystoupení hodnotí a komentují a po jeho konci si navzájem sdělují svoje 

dojmy: "...chci vidět tu kapelu naživo, když tady bude, vyfotit si fotku, podívat se na merch, 

jako vidět to, bejt u toho ... je to super, jak hrajou a jak tam jsou ... právě je jakoby podpořit 

tím, že tam přijdeš ... stojej tam lidi, který uměj skvělý věci a ty je chceš vidět a slyšet live ... 

nějakou tu energii cejtíš, co oni vytvářej při tom hraní." (Kristýna) "Většinou je tam hrozně 

dobrá nálada, třeba když jsme byli na Heaven Shall Burn, tak tě z ničeho nic nadupla nějaká 

energie, o který si ani nevěděla, že ji máš..."  (Tomáš) "Je to jinej zážitek, že to cejtíš, jako 

když tě ovane vichřice." (Adam) "Člověk je mezi lidma, ale současně může být se svejma 

myšlenkama." (Kamila) Zážitky z koncertů se ale nedají nějak zobecňovat, protože každý 

koncert prožívá po svém. Na základě svého pozorování mohu říct, že člověk předem nikdy 

neví, jaký koncert bude. Kromě výkonu a složení kapel, záleží hodně, a skoro bych řekla 

hlavně, na náladě každého účastníka a jeho očekávání od koncertu. Jsou kapely, u kterých už 
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informátoři vědí, co čekat a rádi se na jejich koncerty vrací. Stává se ale, že se nadšeně 

očekávaná kapela, kterou ještě neslyšeli naživo, nesetká s dobrým ohlasem a naopak neznámá 

kapela, od které nikdo nic neočekával, pozitivně překvapí. Zážitky ze stejného koncertu se 

mohou i dramaticky lišit. Roli hraje s kým tam člověk jde, kde stojí, jestli na kapelu dobře 

vidí, kolik toho vypil, jaká je atmosféra a podmínky v sále (kvalita vzduchu, teplota, 

naplněnost sálu, možnost pohybu, zda publikum spolupracuje s kapelou, ozvučení)  a hlavně 

pak na tom, jak koncert člověka naladí: "... buď jsem v takový euforii, že to tak ani moc 

nevnímám, poguju, užívám si to a pozoruju kolem sebe. Pak jsou zase chvíle, kdy jenom stojim 

a vypadá to, jako by mě to nebavilo, ale strašně to žeru a vnímám prostě každej ten nástroj 

chvíli zvlášť, chvíli jako celek ... a stojim klidně vzadu nebo pak si naopak stoupnu dopředu 

k pódiu a čumim na to, jak ten bubeník hraje, a co bych mohl třeba okoukat, hledám u sebe 

chyby ... mám různý vnímání koncertů, nemůžu říct, že jdu na koncert a pokaždý si ho užiju 

stejně." (Foly) Hudebníci se rádi podívají na výkony svých kolegů: "Tak dycky je dobrý vidět 

nějakýho dobrýho muzikanta. Teď třeba chodim i na koncerty z důvodu toho, že se podívám, 

jak někdo hraje, jakou maj pódiovou prezentaci, že načerpám nějakou inspiraci ..." (Honza)  

 K dalším prožitkům, které člověk na koncertech i festivalech zažívá, patří fyzické 

vybití, které se ale obejde bez konfliktů: "To jsem úplně smyslů zbavenej. To je něco 

nepopsatelnýho. Třeba jít do toho poga, i střízlivej jsem tam byl, ale když se člověk nacamrá, 

tak do toho jde, nebojí se strčit do těch lidí, nebojíš se, že někdo strčí do tebe, protože jseš 

mezi svejma lidma, a když upadneš, tak lidi začnou toho týpka zvedat, aby se mohlo 

pokračovat dál a každej si jede po svym ... není tam žádná hierarchie ... není to nic 

agresivního, třeba wall of death23, tam si nevybereš naproti sobě týpka, do kterýho jdeš, 

prostě se rozběhneš a jak to přijde, tak to přijde ... ten pocit, co z toho (poga) máš, ten si 

nekoupíš ... to je nabuzení, adrenalin ti vyskočí, úplně všechno ...  jsem tam 4-5 skladeb a 

úplně to hltám tu atmosféru a čekám až přijde další skladba, a když přichází, tak úplně vidíš, 

jak ty lidi začínaj funět a čekaj na to, až do toho bubeník udeří a začne to celý na novo a jedeš 

a jedeš ... no a pak skončí kapela a každej jde na to pivko, jste se tam porvali, omylem si dal 

někomu loktem, nebo si dostal loktem ty a není to vo tom, že si řekneš, že tenle týpek ten mě 

jebnul ... tak podívám se, kam jde na pivo a pošleš ho do hajzlu, tak to vůbec není a nikdy 

jsem to ani neviděl, že by se někdo sebral z poga a šel cíleně za tim, kdo mu něco udělal … na 

diskotéce se dycky nějakej blbec najde … to je ta mentalita … většinou se porvou ty míň 

                                                             
23 Při wall of death se publikum rozdělí na dvě poloviny (pravou a levou), které mezi sebou vytvoří mezeru a na 
začátku písničky proti sobě obě poloviny vyběhnou. Viz. obrázek č. 18 v obrazové příloze. 
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psychicky stabilní lidi a spíš hlupáci … jsem řikal hnedka na začátku, že metalisti jsou lidi na 

úrovni..."  (Foly) "Já mám rád tyhle koncerty, protože mám rád pogo, metalovej tanec, ten 

kontakt s lidma je pak jinej. Já mám rád bojový sporty, takže jsem rád, když někoho můžu 

shodit na zem nebo do něj strčit a jemu to ani nevadí, takže mám rád to pogo, tu atmosféru, ty 

lidi, řekl bych, že tam choděj dost chytrý lidi ... paradoxně na tom grindovym koncertu můžeš 

pokecat třeba i o politice ... nestalo se mi, že by na metalovym koncertu byl někdo 

nepřátelskej ... neviděl jsem nikdy nikoho nasranýho na metalovym koncertu. Když v tom pogu 

někdo spadne, tak je úplně stoprocentní, že ho někdo zvedne, neviděl jsem nikdy, že by ho lidi 

ušlapali. Je to jiná komunita lidí, kdybys šla na nějaký techno, tak se tam někdo vyfetuje, leží 

tam v rohu, teče mu pěna vod huby, a všichni ho tam nechaj ležet, je jim to jedno, je to jiná 

komunita."  (Petr) Na základě pozorování můžu potvrdit, že k žádným konfliktům na 

metalových koncertech a festivalech nedochází. I když pogo může působit násilně a 

nebezpečně, nikdy nedochází k cílené agresi. Jedná se o vybití energie pro všechny přítomné 

přijatelným způsobem. Když někdo spadne nebo je omylem zraněn, ostatní ho okamžitě 

zvednou, případně i odvedou pryč. Publikum nejblíže pódia tvoří kotel, v němž se odehrává 

největší aktivita a směřuje tam hlavní pozornost kapely. Účastníci i kapely pak často hodnotí, 

jaký byl na koncertě kotel, tedy jak velká část publika se do něj zapojila, kam až sahal a jak 

aktivní byl. Platí přitom, že čím větší a aktivnější kotel, tím je hodnocení koncertu pozitivnější 

a je vnímán jako koncert s dobrou atmosférou. Za kotlem je pak viditelná jakási zóna většího 

klidu, kde lidé stojí na místě, věnují se headbangingu24, zvedají ruce do metalových rohů25 

nebo pěstí. Další používanou koncertní praktikou je stage diving26 a v kotli může také 

spontánně nebo na vyzvání kapely vznikat circle pit27 a wall of death. Pokud se člověk těchto 

akcí nechce účastnit, posune se dozadu. Samozřejmě se může stát, že se do nich dostane 

nedobrovolně, když ho strhne dav, ten ho ale po chvíli zase někde vypustí. Je to věc, která k 

metalu neodmyslitelně patří a není vhodné dávat kvůli tomu najevo nespokojenost. Když je 

člověk na metalovém koncertě a zejména pak blízko pódia, musí brát na vědomí, že se něco 

takového může stát. Pokud si na to někdo během koncertu stěžuje, setkává se u ostatních s 

nepochopením. Kotle se přitom někdy statečně účastní i dívky. Co se týká obyčejných 

konfliktů nebo potyček mezi účastníky mimo kotel, s žádnými jsem se nesetkala. Maximálně 

se stává, že se někdo víc opije a vráží do lidí. Jeden z nešvarů asi všech masových akcí je, 
                                                             
24 Headbanging je pohyb hlavou do rytmu hudby nahoru dolu nebo ze strany do strany, který může být i velmi 
rychlý a doprovázený kruhovým pohybem hlavy, při kterém se točí vlasy.  
25 Jedná se o metalový pozdrav, při kterém člověk zvedne ukazováček a malíček. Viz. obrázek č. 19 v obrazové 
příloze. 
26 Při stage divingu člověk vyleze na pódium a skočí z něj do publika, které ho zachytí a nese na rukou. 
27 Circle pit je situace, kdy lidé před pódiem běhají v kruhu, pogují a strkají se.  
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když se někdo nebo rovnou celá skupina nechce smířit s tím, že zůstal vzadu a za každou cenu 

se dere davem dopředu, případně ho přímo rozrazí, nehledě na to, že vepředu už není místo. K 

v rámci možností ohleduplnému chování přispívá i fakt, že na metalových akcích není zcela 

běžná přítomnost drog kromě alkoholu, cigaret a marihuany. Naopak jsem se setkala s případy 

vstřícnosti, například když nám sousedé v kempu pomáhali postavit stan.  

 Účinkující hudebníci mají možnost porovnat zážitek z koncertů z obou stran pódia: 

"Je to úplně něco jinýho, na pódiu je to takový jako, že i kdybych tam šel teď jako nemocnej, 

tak na to úplně zapomenu a těch 40-50 minut uběhne jako nic, jako lusknutí prstama. Nikdy se 

mi nestalo, že by se mi ten koncert vlekl ... když člověk někde hraje a je před nim 100-200 lidí 

a je vidět, že to ty lidi baví, tak se hraje úplně jinak a člověk do toho dává úplně něco jinýho." 

(Foly) "... ucítíš nějaký kontakt, výměnu energií ... mě je příjemnější být v tom jevišti než v tom 

hledišti ... mám rád obě dvě ty věci, ale náročnější je to, když hraješ si myslim. Musíš do toho 

dávat víc energie, ty lidi z tebe víc čerpaj, jsou tam čtyři lidi, který předávaj energii, ale zase 

jí víc dostanou ... kdyžto v publiku se ta energie víc rozmělní ... takže je tam taková jemnější, 

kdyžto na pódiu syrovější, ale zase tu energii pak dostaneš zpátky, nebo třeba ne, ale to jsou 

pak hrozné koncerty ... když ty lidi to nebaví, ty hudebníci pak jdou do třetí skladby a jsou 

unavení a smutní ... tak potom už to jenom nějak odehrajou a už tam ta energie není, už je to 

nemotivuje." (Lukáš) "Jsem nervóznější ... na pódiu se musíš víc soustředit, ale zase si můžeš 

užívat, že si středem pozornosti, ale řek bych, že v publiku si to asi víc užiješ, tam se můžeš 

rozject v pogu a vožrat se a řádit úplně, jak chceš." (Jan) "Zážitky z koncertu jsou určitě 

nejúžasnější, když hraješ ty sama, takže když někde hrajem a zrovna nehrajem, tak jim hrozně 

závidim, že oni tam můžou hrát pro ty lidi." (Honza). 

 Na koncerty metalisté chodí pravidelně, ale počet navštívených koncertů kolísá v 

závislosti na tour oblíbených kapel: "Ty koncerty, to je spíš o štěstí, když přijede kapela, 

kterou bych chtěl opravdu slyšet. Pro mě ty koncerty nemaj takovej význam nebo jakoby 

takovou atmosféru (oproti festivalům)." (Jarda) I když informátoři preferují spíše festivaly, 

koncerty jsou neodmyslitelnou součásti života každého metalisty: "Nedokážu si představit, že 

bych třeba jenom jela na letní festival a pak celej rok nebyla nikde..." (Magdalena) Za výhodu 

koncertů je považováno, že na něj člověk může jít i sám a také určité pohodlí vyplývající z 

návratu domů po jeho skončení. V souvislosti s koncerty ale zaznívá také kritika pražských 

klubů: "Problém je v tom, že spousta klubů je špatných, mají špatné renomé, je tam špatný 

zvuk ... strašně často se stává, že ta kapela je dobrá, zní dobře, ale má blbej zvuk." (Lukáš) 

"Stejně tu hudbu ani neslyšíš, jen hluk, bordel ... doma si tu hudbu poslechnu líp než tam. Tam 
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ani člověk neposlouchá tu hudbu, spíš sleduje, jak to hrajou, co tam s tim dělá, jakou má 

kytaru, jak se pohybujou na tom pódiu a tak." (Kristýna) "Spousta lidí to bere až moc vážně: 

stálo to za hovno, protože to nebylo, jak z cédéčka, tady jsem slyšel blbě, zvukař kretén. Já 

jsem v tomhle tom asi moc tolerantní, já to beru jako moment okamžiku ... každý vystoupení je 

živoucí umělecký dílo, je originální ... mohl bejt lepší zvuk, ale i tak jsem si to užila. Jsem tam 

kvůli tomu zážitku, tak proč budu vypichovat to nejhorší, když si z toho najdu to svoje dobrý." 

(Pavla) Koncert je tedy jedinečná performance a metalisté se koncertů účastní zejména kvůli 

těmto nenahraditelným zážitkům: "Z koncertu se vrací naprosto nadšení a dlouho mi o něm 

povídají, pouštějí zúčastněné kapely a další metal, nakonec se ještě dívají na videa z koncertu 

zachycené na mobilu." (terénní poznámky 1. prosince 2013) 

 Opět jsem zaznamenala určitou tendenci, že časem s prací, rodinou, jinými zájmy a 

také s vytvořením určitého vkusu a okruhu navštěvovaných kapel a žánrů, účast na koncertech 

poněkud klesá oproti době dospívání, kdy bylo obcházení koncertů a účast na nich 

intenzivnější: "Ty český kapely už mě omrzely na koncerty. Dřív to bylo pořád, takže od tý 

doby, co jsem začal poslouchat ten mezinárodní metal, tak ty kapely jezděj málokdy, ale 

naštěstí většina přijede na Brutal, takže to vrcholí moje celoroční čekání."  (Tomáš) "Ještě 

než se tak rozmáchly fesťáky, tak třeba v 90. letech bylo hodně koncertů ... chodim čím dál tím 

míň a míň, protože těch koncertů je míň, a když jsou, tak někde v prdeli ve Zlíně." (Adam) A 

také zapojení se do koncertů už nebývá tak aktivní: "Už to neni takový, jako když jsem 

začínal. To jsme byli v první řadě, od začátku třepat hlavou, tak teď už si to tak vychutnávám 

a koukám." (Honza) "Občas mě děsí to, jak dřív jsme s kamarádem chodili do poga na každou 

píčovinu ... ale teďka už mě to nějak nebaví. Já teda chodim pořád dopředu, ale ne přímo do 

toho poga, ale do kotle." (Tomáš) "Chodíval jsem do poga, nebo spíš natlačit se, co nejblíž, 

člověk si tam zablbne, zahrozí ... čím jsem starší, tím míň se tlačim dopředu..." (Adam) 

Výjimečně tento pokles zajde až do extrémů: "Mě nějak jednu dobu začali vadit ty lidi úplně 

strašně, jak je jich tam tolik ... obrovský fronty na stánky ... vedro nebo hnusně ... ty klubový ... 

tam je stejně na ten prostor těch lidí pořád hodně ... nemám tolik času, hodně se mi změnily 

aktivity a spíš jsem si ten metal nechal pro sebe do sluchátek ... už si to radši vychutnávám 

jenom v klidu ... slyšel jsem všechno, co jsem chtěl, měl jsem obrovskej seznam skupin, psal 

jsem si to ... úplně jsem to (koncerty a festivaly) vyřadil ze života." (Dan) Paradoxně ale na 

koncertech nebývá mladší generace tak výrazně zastoupena a převažují lidé mezi 20-40 lety. 

Připisovala bych to do určité míry vývoji hudebního vkusu od doby dospívání, kdy 

informátoři poslouchali poněkud jiné žánry a kapely než dnes, tudíž navštěvovali i jiné 
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koncerty. Na koncertech je pak vidět určitý odstup starších (nad 18 let) od mladších (pod 18), 

který je zmiňován i některými informátory. Osobně jsem si ho všimla na koncertě české 

kapely Status Preasents, kdy se od početné hlučné skupiny teenagerů v popředí, zbytek 

publika prostorově distancoval. Jedná se asi o běžný generační posun, kdy věkově odlišné 

skupiny nevyhledávají vzájemnou interakci.  

5.4.2. Festivaly  

 Festivaly jsou považovány za metalové události roku: "... už na chatě víkend před jeho 

začátkem se Brutal stává námětem rozhovorů, diskutuje se o kapelách, kdo se na kterou 

chystá, jakou doporučuje, jakou novou při naposlouchávání na festival objevil, jaké změny 

oproti loňsku budou, ve vzduchu je cítit napětí a radost z očekávání události..." (terénní 

poznámky 4. srpna 2014) K nejnavštěvovanějším metalovým festivalům v Čechách patří na 

extrémní odnože metalu zaměřený Brutal Assault, kde najdeme široký výběr žánrů od black, 

death a doom metalu po metalcore a hardcore, na grindcore zaměřený Obscene Extreme a na 

lehčí odnože metalu, jako heavy, power a speed, zaměřené Masters of Rock, Metalfest a 

začínající Made of Metal. Informátoři pak preferují ty festivaly, které odpovídají jejich 

žánrovému zaměření. Někteří jezdí na jeden, jiní hned na několik festivalů, najdou se ale i 

tací, kteří festivaly nevyhledávají, patří ale spíše k výjimkám. Metalisté na festivaly jezdí 

samozřejmě hlavně kvůli hudbě, jelikož se na nich každoročně schází široké spektrum kapel: 

"Tak hlavně hudba. Na první Brutal jsme jeli ve dvou, protože nikdo s náma nejel. Já jsem 

tam jel hlavně kvůli tý hudbě a ne, abych si vedle někoho postavil stan a vožral se s nim vedle 

něj. To můžu dělat kdykoli jindy. Neřikám, že to neni bonus, když to uděláš, ale neni to to 

hlavní kvůli čemu tam jedu." (Tomáš) Důležitou roli ale hrají i lidé, se kterými tam dotyční 

jedou a atmosféra, kterou festival nabízí, a tak by si metalisté festival nenechali ujít, ani 

kdyby tam až tolik oblíbených kapel neměli: "Mě tam baví hlavně ty lidi ... s kterýma tam jedu 

i ty, co tam potkám. Je to taková dovolená za hudbou." (Standa) "Jako účastník se chci vrátit 

dycky na Brutal ... i kdyby tam bylo jen pár kapel, co se mi líběj, tak dycky jsem tam u tý stage 

zkejsnul a nasával tu atmosféru. Tam je to hodně o tý atmosféře." (Foly) "Jezdim tam kvůli 

kapelám i kvůli lidem, kdyby tam nebyla žádná kapela, kterou bych chtěl vidět, tak tam nejedu 

a stejně kdyby tam bylo spousta kapel, který chci vidět, ale neměl bych tam s kym jet, tak to 

pro mě taky nemá význam. To, co mě na tom baví, je, že si užiju koncert kapel, který se mi 

líběj s lidma, se kterejma jsem rád." (Jarda) V rámci festivalu pak metalisté navštěvují kapely, 

které jsou jim žánrově blízké nebo je nějak jinak zaujaly. Na Brutal Assaultu je možné 

vizuálně rozlišit posluchače metalcoru, hardcoru a gringcoru (viz. obrázky č.10 - 12 v 
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obrazové příloze), přičemž nejviditelnější jsou v kotli žánrově odpovídajících kapel. Na těchto 

žánrech vídám vepředu i více dívek, které se zapojují i do circle pitů a wall of death. Celkově 

ale na festivalu převažují death a black metalisté (viz. obrázky č. 4 - 7 v obrazové příloze). 

Jiná situace je na Masters of Rock, kde se vyskytuje minimum córistů, jelikož metalcorové a 

hardcorové kapely na něm téměř nevystupují. Účastní se ho zejména příznivci heavy a power 

metalových kapel (viz. obrázek č.1 v obrazové příloze), mezi kterými najdeme i větší 

množství starších metalistů (nad 45), kteří tam někdy jezdívají i se svými rodinami. Každý 

festival tak má, stejně jako každý koncert, poněkud odlišné publikum.  

 Festival je na rozdíl od koncertů několikadenní nepřetržitá záležitost, na které je široký 

výběr metalových žánrů a tomu odpovídající rozmanité množství fanoušků. Jde o vytržení z 

běžného života a ponoření se do života metalového spolu s ostatními, kteří na místo přijeli se 

stejným cílem: "Miluju na festivalu to, že jedeš někam na 5 dní a můžeš se tam totálně 

utrhnout z řetězu a vůbec nic neřešíš ... nemusíš přemejšlet o problémech, co jsou doma, 

nemusíš přemejšlet o práci, o škole, o ničem." (Jan). Festivaly vyžadují větší míru pohroužení 

a zájmu, a proto jsou také metalisty považovány za autentičtější metalové zážitky: "Na 

koncert člověk jenom tak přijde a poslechne si tu kapelu, případně si zařádí, dá si tam to pivo, 

hodí pár slov s kamarádama a jde domu a druhej den jde zase do práce. Kdyžto na těch 

festivalech si myslim, že už proběhne nějaký takový to odpoutání se od běžnýho života a 

člověk do toho líp pronikne. V podstatě se tam na chvíli opravdu stane součástí tý metalový 

komunity, že tam člověk kecá o těch kapelách, přespí tam, druhej den jsou třeba zas. Je to 

určitě jiný (než koncert)." (Michal) "... (metalisti) skončej v práci, vezmou batoh, naložej ho 

do auta a jedou na festival. Tam se prostě bavěj a nemusej řešit, jestli to třeba odpovídá jejich 

společenskýmu postavení ... kdyžto některý lidi nejsou schopný se odpoutat od svýho běžnýho 

života, třeba na 3-4 dny vypnout a dělat něco úplně jinýho." (Jarda) Metalisté odjedou na 

místo, kde se festival pořádá a opustí tak svůj běžný život a postavení v něm. Na několik dní 

vzniká nové časoprostorové uspořádání. Prostor se omezuje na areál, stanové městečko a 

přilehlé okolí a čas se odvíjí od časového harmonogramu festivalu. Lidé vstávají a chodí spát 

za zvuku metalu a jsou obklopeni dalšími jeho fanoušky z celé České Republiky, ale i 

zahraničí. Všechny sociální a další rozdíly jsou v tomto období odsunuty stranou. Není to ale 

jenom obyčejná dovolená, protože lidé nejenom, že opustí své běžné vztahy, ale zároveň se 

spojí s komunitou podobně ražených lidí a na několik dní tak vytvoří nové společenství. 

Nabízí se tak pojetí festivalů jako liminálního přechodového období, ve kterém člověk stojí 

mimo společenskou strukturu a vyznává jiné hodnoty. Takto vzniklé společenství procházející 
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liminaritou nazývá Turner communitas [Turner 2004]. Je to společenství rovnosti a přátelství, 

kde se nerozlišuje postavení a funkce, ale důležité jsou vztahy mezi konkrétními jedinci. 

Communitas stojí mimo společenský řád, lidé jsou uvolněni ze struktury a vrací se do ní 

obrozeni zážitkem communitas. Communitas tak nemůže existovat samo o sobě, ale jen ve 

vztahu ke struktuře a jedná se vždy pouze o přechodný stav, jelikož spontánnost communitas 

nelze udržet po delší dobu. Lidé se po něm vracejí zpátky do společnosti do svého původního 

postavení obohaceni touto zkušeností. Communitas, které by se snažilo udržet delší dobu, si 

časem vytváří vlastní normy a mění se na strukturované společenství.  Podle Turnera 

nevzniká communitas jen při rituálech pre-industrálních společností, ale najdeme ho i v 

současnosti a podle mého názoru jsou právě festivaly jedním z jeho příkladů. Festivaly a 

karnevaly se v Evropě konají už od středověku a hudební festivaly by mohly být jejich 

současnou podobou: "Ten Obscene se mi líbí daleko víc tou atmosférou, protože tam je to i víc 

do karnevalosti a lidi tam klidně choděj s maskama nebo v kostýmech a to se mi jako líbí, 

protože mi to fakt přijde jako odpoutání od běžnýho života. Ta tradice karnevalu tady fakt 

byla, že jo, takže mi to i přijde škoda, že to nefunguje, že je to pro obnovu společnosti nebo i 

celkově uvědomění člověka těch hodnot důležitý. Je to zajímavý prostě a přijde mi to fakt 

sranda, že si tam dáš pivo s klukem, co vypadá jako Ježíš." (Magdalena) 

 Jako důvod, co se lidem na festivalu líbí, je, vedle hudebních zážitků, často zmiňována 

právě uvolněná přátelské atmosféra, která na festivalech vzniká přesto, že jsou tam tisíce 

cizích lidí, a která je právě projevem communitas: "Líbí se mi taková uvolněná atmosféra, 

člověk může vylízt v 8 ráno ze stanu, má na sobě zpocený otrhaný tričko a jde si pro pivo. 

Nikdo na něj nekouká divně, každýmu to přijde úplně běžný. Člověk se tam dá úplně normálně 

do řeči s lidma, se kterejma by si toho třeba moc neřek. Kolikrát vzniká spontánně 

konverzace, která by normálně asi nevznikla." (Jarda) "Zrovna na fesťáku tam se to člověku 

musí líbit všechno. Je tam spousta muziky, kterou má člověk rád, naživo, vidíš ty lidi, který 

celej rok jenom posloucháš ... pak kolem tebe jsou lidi, kteří jsou tam proto samý co ty, takže 

člověk není nějak omezovanej ... má se prostě jako prase v žitě." (Marián) "Když někam 

přijdeš a tisíc lidí má s tebou stejnou euforii ... ta energie, že prostě stovky lidí prožívá to, co 

ty ... na těch fesťácích víc žiju. V běžnym životě se musim furt omezovat na to, že ostatní proti 

mě maj předsudky a já z toho vyvozuju vlastní předsudky, tak festivaly jsou jediný období, kdy 

nemusim nic hrát, kde se cejtim hrozně free ... jsem mezi svejma a nemusim si tam na nic hrát, 

a proto je mám hrozně ráda ... jsou to jediný momenty, kdy se můžu cejtit sama sebou." 

(Pavla) Zmiňována bývá i možnost seznámení se ať už s případným partnerem, tak s 
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náhodnými lidmi a cizinci. Na festivalu padají určité sociální zábrany: "Já jsem se tam rád 

seznamoval s lidma. Chtěl jsem tam poznat nějaký spřízněný duše." (Dan) S tím souvisí i 

nepřítomnost konfliktů na festivalech, jelikož lidé jsou na nich podobně naladěni: "Přijedeš 

na Masters of Rock a uvidíš, že tam choděj celý rodiny ... cizí lidi spolu seděj u stolu a bavěj 

se o hudbě, to na nějaký White Sensation28 nikdo neudělá ... v životě jsem snad neviděl, že by 

se na metalovym festivalu někdo pral, a to jsou tam desítky tisíc lidí ... a pak přijedeš někam 

na zábavu, kde je 30 lidí a poperou se dycky ... tak tohle, že jsou všichni na stejný vlně ...  to 

musí vyplynout z tý hudby jako takový, a pak už se ti samozřejmě líbí všecko, co se kolem toho 

motá…" (Adam) Na festivalu tedy dochází ke zhmotnění a rekonstrukci metalové scény a 

jejímu nejvýraznějšímu projevu. Více než v průběhu roku tu metalisté pociťují svoji 

kolektivní identitu a vzájemný pocit sounáležitosti. Metal se na několik dní stává ústředním 

bodem veškerého zájmu. Metalisté tu deklarují a vizualizují svoji identifikaci s metalem. 

Dochází k seznamování, výměně informací, nakupování metalového oblečení a dalšího zboží. 

Festival nabízí kromě hudby i jiné možnosti vyžití související s metalem: "Dále tu (na Brutal 

Assaultu) najdeme stánky s metalovým oblečením, botami, CD a doplňky, možnost vyfotit se 

v rakvi, chill out29 stan a horror kino, kde se celý den v potemnělé hale ozdobené částmi 

lidských figurín promítají horory všeho druhu a hudební dokumenty. Oblíbeným místem je 

také stánek autogramiád, kde v průběhu celého festivalu probíhají autogramiády snad všech 

účinkujících kapel a člověk tak má možnost setkat se se svoji oblíbenou kapelou osobně. 

Mnoho lidí této možnosti využívá, a tak se před stánkem tvoří fronty." (terénní poznámky 8. 

srpna 2013)  

 Na základě pozorování mohu říct, že koncerty poskytují intenzivní hudební zážitek, 

kdy se člověk soustředí opravdu jen na jednu dvě kapely, napjatě očekává jejich příchod a ve 

stísněných podmínkách klubu bývá i lepší atmosféra. Metalové koncerty se jeden od druhého 

liší žánrem, atmosférou, složením a často i vzhledem publika. Podle žánru se tak na každém 

koncertě sejde trochu jiná skupina lidí, která se někdy liší i převažujícím věkem nebo 

pohlavím. Vzhled i složení posluchačů se často odvíjí přímo od vystupující kapely. Například 

na koncertě viking metalových Turisas se vyskytovala větší koncentrace pagan metalistů (viz. 

obrázky 13 - 15 v obrazové příloze) a někteří byli nalíčení po vzoru kapely, s čímž jsem se na 

koncertech setkala vícekrát. Na koncertě Deathstars byla část lidí oblečena podle kapely do 

vojenského a industriálního stylu. Na koncertě Avenged Sevenfold se sešlo na metal nezvykle 

                                                             
28 Festival elektronické hudby, kam mohou účastníci přijít pouze v bílém oblečení. 
29 Odpočinková zóna. 
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hodně dívek a mladších posluchačů pod 18. let. Záleží tak na tom, jaké publikum si kapela 

získá. V průběhu mého výzkumu jsem navštívila řadu koncertů různých žánrů, a i když se na 

každém na první pohled děje to samé, pokaždé jsem si z nich odnášela jiný zážitek. Lepší 

atmosféra a komunikace s publikem bývá na menších klubových koncertech než na velkých 

halových akcích. Například domácí přátelská atmosféra vládla na koncertě Avatar, Defiled a 

Killus v malém punkovém klubu Modrá Vopice, kde kapely musely na stage přijít skrze 

publikum a po vystoupení se do klubu vrátily a popíjely a fotily se s fanoušky. Na festivalech 

je zase lepší atmosféra, pokud je více menších pódií než jedno velké, a lidé tak mají větší 

kontakt s kapelami. Na multi-žánrových festivalech jsem měla zpočátku problém odlišit od 

sebe jednotlivé žánry metalu, ale časem jsem se je naučila rozpoznávat. To odpovídá i 

zkušenostem mých informátorů, kteří se metalové žánry také naučili rozpoznávat postupně, 

jak je uvedeno v kapitole týkající se žánrů metalu. Metalový festival přináší nesmírně pestrý 

hudební zážitek, přesto mi přijdou dojmy z jednotlivých kapel na festivalu o něco méně 

intensivní než na koncertě. Kapely hrají jedna za druhou, ale kratší dobu, diváci jsou od nich 

dál, často je ještě světlo a člověk je rozptýlen dalšími vjemy. Stejně jako na koncertě se ale 

dojmy liší podle vystoupení a nakonec záleží zase více na divákovi než na kapele, jaký dojem 

si z vystoupení odnese. Zažila jsem tak i velmi intensivní festivalová vystoupení.  

 Koncerty a festivaly představují místa největšího zapojení metalistů do scény a 

informátoři kladou na účast na nich velký význam. Z toho usuzuji, že čím více se metalisté 

koncertů a festivalů zúčastňují, tím více salientní je jejich identifikace s metalem. Účastí na 

nich získávají metalisté zkušenosti ve scéně a s nimi i subkulturní kapitál. Festival oproti 

koncertům vnímají metalisté jako jedinečný celek složený z cesty, stanování, areálu, kapel a 

lidí, se kterými ho člověk prožívá. Je to taková metalová dovolená, jiný svět a 

nezapomenutelný životní zážitek. Stejně jako pro gotiky [Hodkinson 2002] je tak i pro 

metalisty cestování součástí nadšení, které doprovází návštěvu festivalů. Pro gotiky jsou 

festivaly také místy silné skupinové sounáležitosti a nejdůležitější body na nich pro ně 

představují socializace a porovnání svého stylu s jinými gotiky. Narozdíl od gotiků jsou pro 

metalisty vrcholem festivalu živá vystoupení kapel. Opět se tedy potvrzuje, že základem 

metalové scény je hudba. 
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5.5. Metal v každodenním životě 

5.5.1. Metalové praktiky   

 Závěrečnou otázkou, kterou si kladu je, jak metal zasahuje do každodenního života 

metalistů. Metalisté scénu zažívají v kontextu každodenního života, samozřejmého a 

rutinního. Hudba je důležitý prostředek, který do něj vnáší pocity, poznání, vědomí, identitu, 

energii a uvědomění. Hudba může narušit jeho rytmus a poskytuje možnost úniku z něj. 

Zážitky ze scény nejsou vždy oddělitelné od každodenního života a mohou ho ovlivňovat 

[Kahn-Harris 2007: 55].  Nejdůležitější praktikou v metalové scéně je poslech metalu. 

Metalisté ho poslouchají každý den a téměř při všech příležitostech: "... při cestování, při 

chození, při usínání, při sexu, při všem je muzika, jediný při čem neposlouchám muziku, je 

učení nebo čtení něčeho, co si musim zapamatovat." (Foly) "Pouštim si ho při práci ... při 

jakýkoli chůzi a dopravě ... při všech činnostech mimo spaní a učení ... nejsem schopná se při 

metalu soustředit na učení (Kamila) "... hlavně když vařim, protože se na ní můžu soustředit, 

ale zase mě nebaví jako ty audiofilové30, jak sedí v tý sedačce a civí před sebe ... ale zase mi 

vadí poslouchat hudbu u čehokoli, jak maj třeba lidi doma furt puštěnou hudbu a vůbec se 

tomu nevěnujou, tak to zas taky ne, takže většinou když vařim, žehlim nebo uklízim..." 

(Kristýna) Až na výjimky ho každý poslouchá při jakémkoli cestování MHD, autem nebo 

pěšky: "... přijde mi, že na to právě dobře využiju tu cestu a hlavně po cestě nebudu dělat nic 

jinýho..." (Dan). Při poslechu v MHD pak hudba hraje i roli určité izolace od okolí: 

"...najednou si řikám: ježiš marja, to zas slyšim lidi, to nechci, a dám si sluchátka do uší." 

(Dan) "... je to příjemnější, než poslouchat ty kecy v tramvaji. Když si třeba čtu v tramvaji, tak 

je mi příjemnější poslouchat tu muziku, než poslouchat ty kecy..." (Foly). Výhodou poslechu 

při cestování a dalších mechanických a rutinních činnostech tak je, že člověk hudbu může 

intensivně vnímat. Metal vyžaduje vyšší míru soustředění a je obtížné ho poslouchat při 

činnostech, které vyžadují více pozornosti: "Mám práci, kterou když dělám, tak se na to někdy 

potřebuju soustředit, a pak je to buď zbytečný poslouchat, protože to nemůžu dobře vnímat, a 

nebo se nesmim nechat rozptylovat." (Marián) "... ono se při metalu nedá moc pracovat ... se 

zaposlouchám a nemůžu nic dělat ... je to jako když si pustim seriál a měl bych u toho něco 

psát ... tvrdá muzika vyžaduje víc pozornosti, to musíš vnímat prostě ... na pozadí si pustim 

slabší metal, u toho už to jde, melodic death metal, AC/DC..." (Petr) Někteří ale poslouchají 

metal i při činnostech, které vyžadují větší klid: "Třeba v práci se mi už několikrát stalo, že 

když bylo ticho, tak jsem nebyl schopnej pracovat, ale když hrál metal, tak jsem byl mnohem 
                                                             
30 Milovník hudby, který si potrpí na kvalitní a nerušený poslech 
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víc produktivní..." (Tomáš) "Mám takovou úchylku, že třeba neusnu, aniž bych si něco pustil, 

musim mít sluchátka, na cestách, pořád no, jsem jeden z málo, co i když čte knížku, tak si k 

tomu musí něco pustit." (Honza) "Já třeba poslouchám muziku i při čtení, mě to vůbec 

nerozptyluje, ta muzika tvoří super věc k soustředění se třeba na knihu." (Standa) Samostatně 

si ale hudbu metalisté pouštějí jen málokdy: " ... v práci teďka ne, ale třeba v bejvalejch 

pracích jsem měl normálně celej den sluchátka ... doma poslouchám fakt málo, furt čumim do 

počítače nebo do televize ... poslouchám to na cestách ... ve škole  jsem tim byl  i populární, 

někdy i při přednáškách ... před rozšířením mp3 jsem asi musel vypadat trochu netypicky..." 

(Adam): "... někdy si pustim doma v klidu celou desku, to jsou takový pomalejší věci jako 

třeba post-black, což pro mě nemá cenu poslouchat v MHD..." (Magdalena) "... když vyjde 

nová deska, tak tu si poprví pustím třeba jen tak u kafe, když ji neznám nebo si pustim 

izolovaný bicí video31..." (Kristýna) Převažuje názor, že metal vyžaduje větší soustředění, 

přesto ho metalisté téměř vždy poslouchají při nějaké jiné činnosti, nikoli samostatně. Za 

nejvhodnější pro poslech přitom považují činnosti, které nevyžadují příliš soustředění. Pro 

některé ale metal představuje i vhodnou kulisu k náročnějším činnostem, která jim naopak 

pomáhá se soustředit. Poslech metalu je individuální záležitost, a tak je na každém, jaký 

způsob poslechu preferuje. Všeobecnou snahou je poslouchat metal každý den, a tak k tomu 

metalisté využívají všechny činnosti, při kterých je to možné.  

 Dále metalisté sledují novinky a čtou rozhovory, a to hlavně ty týkající se jejich 

oblíbených kapel nebo kapel, které je něčím zaujaly a chtějí se o nich dozvědět víc: "Čtu 

články, poslouchám rozhovory na internetu a YouTube, čtu i knížky ... a čtu rockový časopisy" 

(Kamila) "Sleduju dění v kapelách, který mě zajímaj. Mě zajímá hodně, jak se ty kapely 

vyvíjely, zajímaj mě dokumenty ze studia nebo z hraní, jak to ty muzikanti točili ... nezajímaj 

mě jejich osobní životy." (Lukáš) "Mě to třeba zajímá a čtu si ty rozhovory a všecko možný, 

veškerý ty informace, kde kdo přestupuje někam. Jsou lidi, co tohle to absolutně nezajímá, ale 

je fakt, že metalisti občas bejvaj zvídaví, že to tak bejvalo. V dnešním množství, to už každej 

otupěl, ale když těch kapel bylo pár..." (Adam) Některé ale tato stránka metalu nezajímá 

vůbec: "Tohle to neřešim, v tom jsem spíš konzument, poslouchám a nezjišťuju moc do 

hloubky, od toho mám kamarády." (Foly) Celkově ale převažují ti, kteří se o další informace 

do určité míry zajímají. Kvůli rozsahu metalové scény není ani technicky možné sledovat 

veškeré dění v ní, a tak má každý svoje kapely a typy informací, které sleduje, ať už jsou to 

rozhovory, data vydaní nových alb, koncerty nebo přestupy členů. Už tím, že se člověk 

                                                             
31 Video, kde hrají pouze samostatné bicí bez dalších nástrojů.  
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pohybuje mezi metalisty, sdílí s nimi informace a účastní se koncertů a festivalů, získává 

určitý přehled, který postupem času stráveného ve scéně roste. Řada mých informátorů v 

průběhu rozhovoru často zmiňovala konkrétní kapely, skladby, jména členů i roky vydání alb. 

Všichni metalisté tak mají o metalu určitý všeobecný přehled, ale metalisté, kteří další 

informace aktivně nevyhledávání, uznávají, že jiní metalisté jsou větší odborníci a i mi je s 

tímto odůvodněním doporučovali jako informátory. Sami od nich znalosti do určité míry 

čerpají a dá se tak říct, že ti, kteří jsou svým okolím považováni za větší znalce, mají i větší 

subkulturní kapitál. Vidíme tu tak určité rozvrstvení v rámci scény, které ale není nijak 

výrazné a patrné při pozorování ve smyslu, že by se mezi sebou metalisté na základě znalostí 

nějak vymezovali. 

 S tím souvisí i to, že metalisté stále aktivně rozšiřují svůj hudební repertoár 

vyhledáváním nových kapel nejčastěji na internetu, zejména na YouTube, případně na 

last.fm32: "... většinou na ně narazim třeba na YouTube, když si hledám svoji kapelu ... a 

vyplivne mi to něco jako podobná videa ... last.fm je na to hodně dobrý ... není tak těžký najít 

nový kapely, jak dřív..." (Petr) "Hodně je hledám na YouTube, teďka jsou hodně vychytaný ty 

doporučená videa." (Michal) "Mě se nejvíc osvědčil YouTube, mám svoji metodu ... stačí se 

opravdu proklikat, 5x klinout vpravo na related videos na skupinu, co třeba člověk nezná..." 

(Dan) Dalšími zdroji jsou koncerty a festivaly a kamarádi: "Největší přínos metalovejch kapel 

je Brutal, a podle toho když se třeba podívám na YouTube a najde mi to nějaký podobný 

kapely." (Tomáš) "... co kdo doporučí, třeba Brutal je zajímavá snůška kapel. Je tam spousta 

kapel různejch žánrů, tak to mě taky přivedlo ke kapelám, co jsem ani nevěděl, že jsou..." 

(Foly) "Nový kapely objevuju tak, že mi je někdo doporučí, nebo to jsou kapely, který jsou na 

festivalu, kam jedu..." (Jarda) Dříve byl důležitým zdrojem jak nových kapel, tak informací a 

rozhovorů časopis Spark, ale dnes už metalisté dávají přednost elektronickým zdrojům a svoji 

roli hraje i Facebook: "... v tomhle je i dobrej ten Facebook, mi přijde, že hodně těch mladejch 

kapel, tak oni často dávaj posty..." (Magdalena)  "... to je hlavně to, proč jsem na Facebooku: 

kapely, protože mám čerstvý info z první ruky ... tři čtvrtě stránek, který mám lajklý33, jsou 

metalový." (Pavla) Hledání kapel je tedy pro metalisty důležitější než dohledávání 

rozšiřujících informací a další kapely nějakým způsobem objevují úplně všichni informátoři. 

Hledají tak možnosti dalšího hudebního vývoje. Malý subkulturní kapitál pro ně mají podle 

neformálních rozhovorů naopak metalisté, jejichž hudební repertoár se omezuje na několik 

                                                             
32 Hudební server  
33 Označením like u nějaké stránky nebo profilu na Facebooku se člověk přihlašuje ke sledování této stránky a 
příspěvků na ní. 



85 
 

kapel nebo jeden žánr. Tento přístup pak bývá přisuzován zejména posluchačům heavy 

případně power a speed metalu, tedy lehčím žánrům metalu, kteří podle nich stejně jako samy 

žánry ustrnuly ve svém hudebním vývoji a jejich fanoušci se konzervativně drží zavedených 

kapel. Jde tak o určité vymezování metalistů poslouchajících extrémnější žánry metalu vůči 

těm, kteří poslouchají žánry lehčí. Mnoho informátorů, ale poslouchá extrémnější i lehčí 

žánry, takže spíše než přímo o poslouchané žánry, jde při zisku subkulturního kapitálu o jejich 

celkový rozsah.  

5.5.2. Hudebníci 

 Necelá polovina z mých informátorů se metalové hudbě věnuje i aktivně, takže metal 

zabírá další část jejich volného času. Někteří metalisté se hudbě věnují rekreačně: "...hodně 

rád si drnkám, ne tak často a dycky je to pro radost. Snažim se nějak improvizovat, ale chybí 

mi ty teoretický zkušenosti v tom..." (Michal) Jiní vystřídali různé projekty a skupiny: "... pak 

jsem prošla nějakýma konkurzama. Zajímavý je, že jsem se tam míjela s těma stejnýma lidma. 

Jak je ta pražská klubová scéna hrozně malá, je to strašně propojený ... a teď jsem do toho 

světa díky tomu, že jsem hudební publicista pronikla ještě víc... " (Kamila). Čtyři informátoři 

mají kapelu, se kterou zkouší a vystupují na koncertech, ale hudbou si nevydělávají:  

"...nejsem tu proto, abych dobře hrál v nějaký kapele, ale abych já se jako hráč pořád někam 

posouval, a tim jak se posouvám v tom hraní  se mi začínaj líbit jiný kapely. To, co se mi dřív 

nelíbilo, se mi začíná líbit, a to co se mi líbilo a ujížděl jsem na tom, už se mi nelíbí, protože je 

to moc jednoduchá muzika." (Foly) Hudební tvorba tedy ovlivňuje vkus člověka a hudbu, 

kterou poslouchá a platí to i naopak: "Určitě to jde ruku v ruce, byť si člověk třeba myslí, že 

ne, tak to, co poslouchá, ho ovlivňuje velkym způsobem i na zvuku i na způsobu hraní ... 

stoprocentně ovlivňuje ta hudba, kterou posloucháš tu hudbu, kterou produkuješ."  (Lukáš) 

"No určitě, speciálně ty In Flames hodně a ty Maiden taky. Ty postupy, který používaj, se v 

mojí tvorbě taky občas vyskytnou." (Honza) "... prostě mě to tak ovlivnilo, že jsem začal hrát 

něco podobnýho jako ta kapela, ale hrál jsem si to zase po svym ... člověku se to v hlavě 

zaryje, aniž by chtěl, a pak hraje něco podobnýho…" (Foly) Zároveň se tedy kapely snaží o 

originalitu: "Dneska chci hrát hlavně hezký melodie, ani to nemusí bejt tvrdý nebo extrémně 

rychlý ... ale aby to bylo zajímavý, aby to mělo nějakou myšlenku ... aby to nebyla prostě 

stejná muzika, kterou napsalo už tisíc lidí před tebou." (Jan) Pro část informátorů tak metal 

hraje v každodenním životě ještě větší roli, protože pravidelně zkouší a vystupují s kapelou. 

Neidentifikují se s metalem pouze jako posluchači a fanoušci, ale také jako jeho producenti, a 

jejich zapojení do metalové scény je tak větší. S produkcí hudby, ale nemusí nutně souviset i 
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větší hudební přehled, i když tomu tak často bývá. U některých informátorů pak aktivní 

vystupovaní s kapelou vede k méně časté účasti na koncertech v roli diváků. Manipulace s 

vizuálně manifestovanou metalovou identifikací přitom probíhá u hudebníků podobně jako u 

ostatních metalistů, tedy, že na koncert se obléknou více metalově než v běžném životě. 

Příklad hudebníků tak ilustruje, že subkulturní kapitál se v metalové scéně odvíjí od rozsahu 

hudebního repertoáru, orientace ve scéně, metalového vzhledu, účasti na koncertech a 

festivalech, produkce hudby, případně od jiné s metalem spojené činnosti. Každý informátor 

má pak odlišný subkulturní kapitál podle složení těchto prvků a neplatí, že s jedním prvkem 

se nutně pojí i další, například, že hudebník bude mít větší přehled, více se metalově oblékat a 

častěji se účastnit koncertů a festivalů. Z toho vyplývá, že jednotliví metalisté budují svoji 

identifikaci s metalem na různých prvcích, například pro někoho má větší význam účast na 

koncertech a festivalech než přehled o dění na scéně. Vytváří se tu tak určitá škála zapojení 

metalistů do scény a množství subkulturního kapitálu podle toho, kolik těchto prvků metalisté 

kombinují.  

5.5.3. Význam metalu pro sociální vztahy 

 Podle Callera [1985] o salienci identity vypovídá i to, jak ovlivňuje vztahy s okolím. 

Vyhledávají tedy metalisté ve svém okolí další metalisty? Počty metalistů mezi přáteli 

informátorů se různí, ale v průměru metalisté tvoří něco kolem poloviny: "Mám kolem sebe 

víc lidí, který poslouchaj metal ... je to prostě součást mýho života, součást mě, a chci mít lidi 

kolem sebe...nemusej vyloženě poslouchat metal, ale maj něco svýho vybranýho, co maj rádi, 

nějakej styl, a nějakym způsobem částečně vybočujou z řady těch oveček..." (Foly) "No 

v podstatě všichni kamarádi poslouchaj metal, teď si nevybavuju žádnýho kamaráda, kterej 

ne, když nepočítám lidi, s kterejma chodim na fotbal, nebo je znám přes kolo..." (Adam) 

"Rozhodně většina, takovejch 90% ... jinak mimo mísu takle kamarády nemám no ... tim, že 

tou hudbou žiju, tak mám tendence, o tom kecat asi 75% času, když s někym jsem..." (Pavla) Z 

výpovědí i pozorování vyplývá, že metalisté tvoří menší neformální skupinky blízkých přátel, 

kteří se společně účastní koncertů a festivalů, setkávají se na pivu, na chatách nebo u někoho 

doma a často se poté k metalu přidávají i další společné zájmy. Na těchto společných akcích 

vždycky hraje na pozadí metal a každý si chce pustit svoji oblíbenou kapelu nebo nejnovější 

objev a slyšet na něj názor ostatních. Metal je tak častým, ale nikoli hlavním předmětem 

konverzací. Metalisté se informují o novinkách, proberou, na jaké koncerty a festivaly se 

chystají, doporučí si kapely, ale nevedou spolu dlouhé diskuze založené na znalostech scény 

nebo o technickém zpracování hudby: "Když sedíme u stolu tak se vždycky poinformujem, co 
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je aktuálního nebo na co půjdem na koncert, dycky se jeden nebo druhej zeptá." (Adam) 

"Samozřejmě to spolu řešíme, řešíme to ne pořád, ale čas od času dostanu nějakou kapelu od 

kamarádů, čas od času dostanou oni, řešíme koncerty, hodně často chodíme spolu." (Tomáš) 

"Přijde mi, že s nějakejma (kamarádama) mě fakt nejvíc spojuje ta hudba ... třeba si pak zas 

nemáme, co říct jinak, ale pak mám lidi, se kterejma se můžu bavit o čemkoli a tam neni ten 

metal to hlavní ... ale určitě si myslim, že ta hudba spojuje..." (Magdalena) Metalisté většinou 

tvoří tu nejbližší skupinu přátel: "Jako mám i kamarády, který nejsou metloši, mám jich 

poměrně dost, a řek bych, že v tý partě, se kterou se vídám nejčastějc, tak většina z nás to 

poslouchá..." (Jan) "Mám pocit, že k nim mám blíž, protože maj o dost posunutý hranice 

tolerance nebo snášenlivosti, což asi úplně nesouvisí přímo s tim metalem, ale i s povahou, 

jako že člověkovi se asi nestane, že řekne nějakej nevhodnej vtip nebo že by toho člověka 

vysloveně urazil."(Jarda) "... ta hudba nás provázela se zážitkama ... máme podobný hodnoty, 

máme rádi fantasy, hodně jakoby tam vidim ty společný rysy, který si myslim, že ten metal 

hodně podporuje ... s těma ostatníma lidma, s těma kamarádama, se bavim, ale neni to ono. 

Tady s těmahle klukama můžu řešit úplně cokoli ... nedokážu říct, jestli je to tou hudbou nebo 

tim všim ostatnim okolo. Myslim si ale, že to pomáhá." (Dan) Metal tedy zakládá nebo 

prohlubuje bližší přátelství, která spojují i další zájmy, nebo vytváří známosti založené 

převážně na hudbě a slouží ke sdílení společných zážitků na koncertech a festivalech. Metal 

usnadňuje také komunikaci s neznámými lidmi: "Je dobrý, že i když se s těma lidma neznáš a 

jsou to třeba jen náhodný známý nebo kolegové a víš, že tohle poslouchá, tak s tim člověkem 

nikdy nemáš trapnou chvilku. Stačí říct o hudbě jako o počasí a hned máš společný téma. To 

je dobrý, že ty lidi většinou nejsou jenom posluchači, ale že o tom i něco vědí … metalisti se o 

to jednoznačně víc zajímaj." (Adam) "(metal) Lidi sbližuje v tom smyslu, že na těch 

koncertech nebo festivalech je mnohem jednodušší komunikace mezi lidma ... je to takový 

uvolňující, že člověk potká někoho, koho vůbec nezná a normálně se s nim baví, kdyžto 

normálně fungujou už takový zábrany..." (Jarda) Metalisté tedy ve svém okolí preferují přátele 

podobného hudebního vkusu. I když je v metalové scéně kladen důraz na individualismus, 

metalové praktiky jsou do značné míry kolektivní a metalisté zážitky a informace spojené s 

metalem sdílejí. Metal tak tvoří jeden ze společných zájmů blízkých přátel, nebo hlavní 

spojující prvek známých. Nevybírají si ale přátele vyloženě na základě hudebního vkusu a 

jejich okruh přátel a známých se tak neomezuje výhradně na metalisty. Metal tvoří spojující 

prvek, na jehož základě se budují další přátelství. S lidmi s odlišným hudebním vkusem může 

metalisty spojovat zase jiný zájem a rozhodně je tak kvůli hudebnímu vkusu nediskriminují. 

Skupiny přátel tak nebývají složené výhradně z metalistů. Z výpovědí vyplývá, že jejich 



88 
 

identifikace s metalem je do určité míry salientní, protože preferují přátelé z metalové scény, 

ale není opět natolik salientní jako u gotiků, kteří připouštějí, že kvůli zapojení do gotické 

subkultury, ztrácejí kontakt s ostatními přáteli [Hodkinson 2002].  

 Dalším důležitým bodem sociálního života jsou partneři. Záleží tedy metalistům ve 

vztahu na tom, co poslouchá jejich partner nebo partnerka? Převažuje názor, že hudební vkus 

není pro vztah klíčový, ale pokud by šlo o metalistu nebo metalistku, je to určitá přidaná 

hodnota, výhoda nebo ideál: "Asi by to nebyl ten hlavní problém, ale asi by mi to vadilo, že 

bych s ní nemoh sdílet jakoby jednu z těch mejch nejdůležitějších součástí života." (Tomáš) 

"Bylo by to hodně fajn, ale není to nic rozhodujícího, v podstatě jsem nikdy metalačku neměl, 

i když je to takové zbožné přání." (Michal). Rozhodně by ale preferovali partnera nebo 

partnerku z metalového nebo rockového hudebního spektra: "... vůbec by třeba nemusel 

poslouchat stejný kapely ... ale určitě rock nebo metal ... kdyby třeba poslouchal blues nebo 

jazz a třeba by si se mnou občas poslechl nějakou kapelu ... tak v pohodě... nesměl by se 

vymezovat vůči hudbě, kterou poslouchám já." (Kristýna) "... neřikám, že by musel mít 

konkrétní kapely, ale určitě musí mít vztah k tvrdší hudbě, nebo aby to aspoň respektoval, ale 

bylo by dobře, aby k tomu měl blízko. Můžou bejt nějaký odnože, který nejsou pro něj ... ale 

aby to nebral tak, že jdu třeba někam, kde je špatná zábava." (Magdalena) Podobný hudební 

vkus a s tím i spojené aktivity jako účast na koncertech a festivalech jsou brány jako další 

věci, které mohou mít dva společnou, a která tak upevňuje vztah: "Myslim si, že je to docela 

fajn, protože pak máte společný ty koncerty a fesťáky. My spolu chodíme docela často na 

koncerty a na fesťáky ... je to fajn, moct si pustit společně třeba k vaření nějakou muziku, 

která se líbí vám oběma ... každopádně to utužuje vztah, je to další společná záliba." (Jan) 

"...je to vidět třeba na starší generaci, už jsou to třeba rodiče a oba poslouchaj to samý. To 

vidíš na těch fesťákách, jak jsou úplně nadšený, jsou na stejný vlně, skvěle se s nima dá 

povídat ... tak jakmile maj tyhle lidi partnerku, která je v tom podporuje a jezdí spolu na ty 

fesťáky, tak ty by pro sebe umřeli mi přijde ... je to samozřejmě mnohem snazší,  stoprocentně 

to prohlubuje ten vztah." (Adam) Naopak s lidmi s výrazně odlišným hudebním vkusem by 

metalisty nic nespojovalo: "Kdyby to byl třeba diskant, tak s tim bysme si neměli, co říct, jako 

kdyby chodil každej pátek a sobotu na diskotéku." (Kamila) "... jako s někym, kdo ujíždí na 

disku, bysme si asi neměli toho tolik, co říct, ale zase by mi vadilo, kdyby byl jako jenom 

zapřísáhlej metalista a nic jinýho nerespektoval, musí to bejt otevřenej člověk." (Magdalena) 

 Důležitá je pak pro informátory ve vztahu vzájemná tolerance ohledně oblíbeného 

žánru a také obecně náklonnost k hudbě: "Pokud člověk respektuje, že ten druhej poslouchá 
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něco jinýho a nemá potřebu mu to vnucovat nebo to srovnávat se stylem, kterej se líbí jemu, 

tak s tim nemám problém." (Jarda) "Mohl bych mít nějakou, která poslouchá asi něco jinýho, 

to by asi problém nebyl, ale museli bysme si to navzájem respektovat ... každopádně bych 

preferoval metalistku, rockerku ... člověka v tomhle tom směru hudebně založenýho ... měla by 

mít tu muziku ráda ... na druhou stranu by to bylo zajímavý, třeba zajímavější, mít někoho, 

kdo poslouchá něco jinýho, pak o tom můžete diskutovat..." (Foly) "Spíš obráceně, já si 

nedovedu představit, co by to muselo bejt za tolerantního člověka, aby si nechal vykecávat ty 

díry do hlavy na téma něčeho, co ho nezajímá .... tahle subkultura je postavená na hudbě a 

70% lidí tou hudbou žije aktivně. Nedokážu si představit partnera, kterej by tou hudbou 

nežil." (Pavla) Hudba, kterou člověk poslouchá, přitom vypovídá nejen o jeho hudebním 

vkusu, ale i o jeho životním postoji a způsobu myšlení: "Myslim, že to není jedno. Můžu říkat, 

že je, ale není ... časem by se to asi projevilo ... musela by bejt minimálně psychicky podobná 

v těch názorech, protože jinak to nejde dohromady ... nejde o ten metal, ale jde o tu základní 

ideu, o ten nadhled, bejt trošku cynickej a satirickej." (Petr) "To by pro mě nebylo kritérium 

pro výběr partnerky, ale samozřejmě mi přijde, že bych asi měl větší šanci chodit s nějakou 

slečnou, která má tu hudbu ráda taky, ale to spíš proto, že s tim jsou spojený i ty jiný 

hodnoty..." (Dan) "Určitě, protože ta hudba svým způsobem vypovídá o tom, jaký ten člověk je 

... že ta hudba tě nutí víc přemýšlet, ať je to tou rebélií proti zavedeným standardům ... takže 

jsme na podobný vlně." (Lukáš) S tím souvisí informátory uznávaný názor, že hudba člověka, 

který ji poslouchá, do určité míry ovlivňuje, a to v pozitivním i negativním smyslu: "Taneční 

hudba, agresivní populární hudba ovlivňuje děti, lidi. Je to nádherný kanál k masivní kontrole 

lidí." (Lukáš) "... hodně agresivní metal ti může pomoct třeba si vybít vztek ... ale zároveň si 

myslim, že taková muzika tě může i potopit, když máš depku ... je to taková terapeutická 

pomůcka, ale člověk musí vědět, jak ji použít." (Jan) "Určitě ovlivňuje ve smyslu i oblíkání 

nebo přejímaj názory, když si přečtou rozhovor s někym, přejmou názory toho zpěváka nebo si 

najdou něco v těch textech." (Honza) "Přijde mi, že ty texty, kde se bude běžně bavit o 

takovejch věcech jako drogy a násilí, že pro ty lidi už to nebude tabu, už to bude něco, o čem 

se mluví, něco normálního, součástí jejich života." (Dan) Salience identifikace s metalem se 

tedy projevuje i na vztazích se současnými nebo potencionálními partnery. Pokud informátoři 

nepreferují vyloženě metalistu, pak partnera nebo partnerku z rockového hudebního spektra a 

určitě někoho, pro koho hraje hudba obecně v životě důležitou roli. Naopak určitě by 

nehledali partnera mezi posluchači z opačného hudebního spektra, zejména pak mezi 

posluchači diska. Opět je ale salience identity metalistů nižší než u gotiků, jelikož ti kvůli 
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svému hlubokému zapojení do subkultury vidí vztah s někým mimo ni jako problematický a 

nejčastěji tak partnerství vznikají mezi dvěma gotiky [Hodinson 2002].     

5.5.4. Opuštění metalu 

 Závěrečná otázka, která vypovídá o tom, zda je identifikace s metalem proměnlivá a 

přechodná, nebo má tendenci přetrvávat, je, zda by si informátoři dokázali představit, že by 

metal z jejich života zmizel, a jestli někoho takového znají. Někteří o někom takové vědí, ale 

nebývají to lidé z blízkého okolí, a tak si informátoři často nejsou jistí, jak silná byla 

identifikace dotyčného s metalem. Setkali se tak s lidmi, pro které byl metal pouze určitým 

životním obdobím: "... poslouchali to hodně s klukama na střední, ale teď už víc poslouchá tu 

eletroniku (bývalý přítel) ... v tý době ho to bavilo a teďka už nemá potřebu ani hledat nový 

kapely, ani se vracet k tomu, co poslouchal, že to bere jako etapu, která byla, ale že se v tom 

úplně nenašel. To jsem byla docela překvapená." (Magdalena) "... jsem zažila ty doby, kdy si 

do Erroru přišla po šestý (hodině) a už si seděla na podlaze, protože tam byl takovej nával. 

Tak spousta lidí, který tam v tý době chodili, jsou normální mainstream lidi ... některý to 

berou jenom jako přechodnou fázi a přejdou k něčemu pohodlnějšímu nebo výhodnějšímu." 

(Pavla) "... tam (na střední) bylo období, kdy byl metal docela v módě ... hodně z nich se pak 

po dvou letech ostříhalo a některym to zůstalo, ale už to tak neprojevovali, asi už to ztratilo 

nějakej ten glanz. To byla fakt otázka jednoho roku ... vyloženě móda." (Dan) Dalším 

důvodem k opuštění metalu byla změna životních hodnot nebo prostředí: "Znám lidi, kteří se 

stali silnými křesťany a přestali poslouchat metal." (Lukáš) "... změnil primární skupinu 

přátel, v zásadě ztratil kontakt s kamarády metaláky a začal poslouchat to, co jeho nová parta 

postupně." (Jan) Většina z mých informátorů si ale nedokáže představit, že by metal opustili: 

"Opustit metal by mě zabilo ... nevim, kde bych vypouštěla svoje nasrání, agresi, svoje smutky 

... tohle všechno mi ta muzika odventiluje a jiná na mě nefunguje, protože mě prostě 

neuspokojuje." (Kamila) "Já si ani neumim představit člověka, kterej má tuhle muziku rád, že 

by přestal a opustil ji ... a řekl si, že už nechci, že už stačilo, takového člověka neznám..." 

(Marián) "Já metal a vůbec rockovou hudbu opustit nemůžu. Bylo by to proti přírodě. Až k 

tomu někdy dojde, tak to už budu asi v pekle a tam je to přece normální zvuková kulisa ne. 

Takže metal neopustím." (Honza) "Úplně opustit, to asi těžko ... já už s tim mám zafixovaný to 

mládí a to dětství, a když si to pustim znova, tak se mi vybavěj docela dobrý vzpomínky a už 

kvůli tomu to nemůžu opustit, to bych opustil sám sebe prostě." (Dan) "Tady v Evropě jsou ty 

kapely nadšený, že maj ty stejný fanoušky, jenom se obměňujou generace. Jednou tam přijdou 

se svejma dětma a za 20 let potkaj stejnýho fanouška ... kterej je navštěvuje už 20 let pokaždý, 
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když přijedou přes moře. Todle už jsem čet nejmíň 50 krát od různejch muzikantů, protože to 

v Americe není, dokonce ani v tom zapřísáhlym věrnym Japonsku." (Adam) I když se tedy 

najdou lidé, kteří metal opustili, není to častý jev, a naopak většina metalistů nepovažuje za 

reálné, aby metal přestali poslouchat, což svědčí o dlouhodobém charakteru identifikace s 

metalem. Nevnímají ho jako přechodný styl, o kterém by předpokládali, že pro ně časem ztratí 

význam. Metalisté tedy vykazují velkou míru stability identity podobně jako Hodkinsonovi 

gotici, pro které zůstává gotická identita důležitou součástí vnímání sebe sama i ve věku přes 

30 let, kdy už je jejich zapojení do gotické subkultury kvůli přibývajícím povinnostem méně 

aktivní [Hodkinson 2002].  
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6. Závěr  
 Ve své práci jsem si kladla za cíl zjistit, jakým způsobem se posluchači metalu 

identifikují s tímto hudebním žánrem. Na základě mého výzkumu jsem zjistila, že identita 

metalistů se zakládá především na poslouchané hudbě, od které se poté odvíjí další body 

identifikace, ty ale nemusejí být přítomny všechny současně a záleží na konkrétním 

metalistovi, které z těchto bodů zvýznamňuje. Dalšími body identifikace mohou být metalový 

vzhled, účast na koncertech a festivalech, sledování novinek z metalové scény, případně 

aktivní hudební nebo novinářská činnost v ní. Na vzhledu se přitom nejvíce projevuje 

vyjednávání metalové identity s okolní společností, kdy metalisté přizpůsobují svůj vzhled 

okolnostem. Nejvýraznější je rozdíl mezi vizuální manifestací metalové identity v zaměstnání, 

kdy je spíše upozaděna, a mezi ostatními metalisty na koncertech a festivalech, kde je patřičně 

zdůrazňována. Identifikace s metalem je tak situační a relační a odvíjí se od kontextu 

[Brubaker 2004; Eriksen 2007]. Také význam metalové identity v životě metalistů kolísá. 

Ukazuje se, že identifikace s metalem má větší význam pro dospívající metalisty a postupem 

času zůstává sice důležitou, ale nikoli hlavní identifikací v životě. Pro pražské metalisty je 

také charakteristické, že si neutvářejí specifickou místní metalovou identitu, ale vztahují se ke 

globální metalové scéně.  

          Metal je součástí každodenního života svých posluchačů prostřednictvím poslechu 

metalové hudby, jejího vyhledávání a sdílení informací s ní souvisejících s dalšími příslušníky 

scény. Identifikace s metalem ovlivňuje také sociální vztahy metalistů, ve kterých dávají do 

určité míry přednost interakci s dalšími metalisty. Identifikaci s metalem pociťují nejvíce 

během koncertů a zejména na festivalech, kde jsou na několik dní vytrženi z běžného života a 

vzniká communitas. Stranou jsou odsunuty veškeré rozdíly mezi účastníky a panuje uvolněná 

přátelská atmosféra, ve které účastníci také nejvíce pociťují svoji sounáležitost s ostatními 

metalisty. Koncerty a festivaly obohacují život metalistů a umožňují sdílení jinak spíše 

individuálních hudebních zážitků s dalšími metalisty. Kromě těchto zážitků přináší metal 

svým posluchačům odreagování a únik z každodenního života, uvolnění negativních pocitů a 

oporu při běžných problémech sociálního a emocionálního života. Tu metalistům do určité 

míry poskytují i texty skladeb, které jsou pro ně sice vedlejší, přesto v nich někteří nacházejí 

témata, ke kterým se osobně vztahují. Metal ale nepřináší svým posluchačům žádné konkrétní 

hodnoty a názory, které by prostřednictvím textů přejímali.  
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       Dalším mým cílem bylo zjistit, jakou formu kolektivity metalisté utvářejí a co ji spojuje. 

Na základě svého výzkumu jsem se rozhodla přiklonit k pojmu scéna [Harris 2000; Kahn-

Harris 2007], který nejlépe vystihuje charakter skupinovosti metalistů. Scéna je založená 

především na hudbě a zahrnuje veškeré činnosti s ní spjaté. Metalisté utvářejí volnější 

neformální otevřenou skupinu, kterou váže slabší pocit závazku než jiné hudební kultury. 

Posluchači se k metalu dostávají přes jiné žánry převážně kytarové hudby. Přivádí je k němu 

jejich rodina nebo přátelé, a poté se sami začínají zajímat o metalovou hudbu a rozšiřovat její 

repertoár, účastnit se koncertů a festivalů a nacházet přátele mezi příslušníky scény, se 

kterými poté sdílejí hudební zážitky, čímž se postupně zapojují do metalové scény. S 

ostatními metalisty je přitom váže pocit sounáležitosti vycházející ze sdíleného hudebního 

vkusu, který je hlavním spojujícím faktorem této scény. K němu se poté připojuje i podobný 

vzhled metalistů, který slouží k jejich rozpoznání a zároveň vyjadřuje jejich odlišnost od 

většinové společnosti. Metal spojuje svoje posluchače právě skrze svoji odlišnost, která ale 

nespočívá v porušování norem, nýbrž v určité nezávislosti metalistů, kteří si na věci utváří 

vlastní názory, nezajímají se o trendy panující ve většinové společnosti a mají jiné vzorce 

spotřeby a volnočasové aktivity. Metalisté se negativně vymezují vůči mainstreamu a 

odlišnost od něj je dalším důležitým bodem identifikace s metalem. Metalová scéna poskytuje 

možnost odlišit se, aniž by se člověk stavil do opozice vůči zbytku společnosti. Je to 

svobodný prostor, kam může jedinec uniknout a kde ho nesvazují žádná pravidla kromě 

poslechu metalové hudby, a proto také v metalu není přítomna spojující ideologie, která by 

tyto normy určovala. Díky tomu je tento prostor také poměrně rovnostářský a nedochází v 

rámci něj k výraznému vymezování a vzniku hierarchie mezi jeho běžnými členy. Metalová 

scéna je sice strukturovaná na základě subkulturního kapitálu jejích členů a rozděluje se na 

základě metalových žánrů a věku posluchačů, sami metalisté ale nepřikládají této struktuře 

větší význam a vnímají se i přes tyto rozdíly spíše jako jednotná skupina tvořená specifickými 

podskupinami. Metalová scéna tak představuje do určité míry odlišný a autonomní prostor v 

rámci většinové společnosti. 
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Příloha 1: Žánry metalu 
Uvádím zde z důvodů délky práce pouze základní žánry metalu a některé jejich pod žánry.34 

Názvy žánrů ponechávám v anglické transkripci, jelikož se do češtiny nepřekládají.   

Heavy metal je základní metalový žánr, od kterého jsou odvozeny všechny další metalové 

žánry. Vzniká na přelomu 60. a 70. let převážně ve Velké Británii a USA. Pramení z blues 

rockových a psychedelických rockových kapel, které vytvořily hlasitý a hutný zvuk 

charakteristický zkreslenými elektrickými kytarami a dlouhými kytarovými sóly. Býval 

zaměňován s hard rockem, ten si ale udržuje blues rockovou a rock'n'rollovou identitu a 

swingové pozadí. Průkopníky heavy metalu jsou kapely Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep 

Purple a Judas Priest. [http://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal_music, cit. 10. dubna 2015] 

Na konci 70. let a zejména v 80. letech pak přichází nová vlna britského heavy metalu, což 

je hnutí, které vzniklo částečně jako reakce na úpadek zmíněných zásadních heavy 

metalových kapel. Kapely z této vlny upozadily bluesový vliv, zapojily do hudby prvky 

punku, zrychlily tempo a přijaly celkově tvrdší zvuk. Charakterizují je rychlá kytarová sóla, 

melodické, vysoko položené vokály a tématika mytologie a fantasy. Toto období je 

považováno za základní kámen pro extrémní metalové žánry. Jednalo se například o kapely 

Iron Maiden, Motörhead, Halloween, Saxon, Accept a Manower. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/New_Wave_of_British_Heavy_Metal, cit. 10. dubna 2015]   

Jako odkaz na toto hnutí se používá pojem nová vlna amerického heavy metalu pro hnutí, 

které vznikalo v USA od začátku do poloviny 90. let a nejvíce se rozšířilo krátce po roce 

2000. Definice této vlny není zatím dokončena, jelikož stále přibývá kapel, které se do ní 

počítají, ale jejich styl není natolik odlišný, aby dal vzniknout novému žánru. Jedna z 

charakteristik zní, že kombinuje kytarové riffy evropského stylu s hrdelními vokály. 

Některým z těchto kapel je připisováno, že vrátily heavy metal zpátky do mainstreamu. 

Základ tohoto hnutí položily kapely Pantera, Biohazard, Slipknot a Machine Head a jeho 

vzestup je připisován vyčerpání nu-metalu po roce 2000. Hnutí zahrnuje žánry jako melodic 

death metal, progressive metal, groove metal, stoner metal, sludge metal a industrial metal. K 

dalším protagonistům patří například kapely Killswitch Engage, Unearth, Lamb of God a 

                                                             
34 V České Republice je nedostatek knižních zdrojů věnujících se této problematice. Dostupné encyklopedie se 
věnují buď obecně rocku nebo pouze heavy metalu a zanedbávají novější a extrémnější žánry metalu. Proto jsem 
se rozhodla při popisu žánrů čerpat z wikipedie, která poskytuje nejkomplexnější a nejpodrobnější popisy všech 
žánrů metalu včetně jejich hudebních a lyrických charakteristik, historického vývoje a nejvýznamnějších kapel.  



98 
 

Avenged Sevenfold. [http://en.wikipedia.org/wiki/New_Wave_of_American_Heavy_Metal, 

cit. 10. dubna 2015]   

Glam metal je podžánr hard rocku a heavy metalu, který kombinuje prvky těchto žánrů 

s punk rockem a popem a charakterizují ho chytlavé melodické refrény a kytarové riffy. 

Tematicky je inspirován bluesem a zabývá se láskou a touhou. Vzhledově žánr čerpá z glam 

rocku a členové kapel mají často dlouhé natupírované vlasy, používají make-up, nosí výrazné 

barevné, nebo naopak černé oblečení (hlavně upnuté džínové nebo kožené kalhoty) a 

množství různých ozdob (viz. obrázek č.2 a č.3 v obrazové příloze). Glam metalové kapely 

také nechvalně prosluly svým životním stylem zahrnujícím množství drog, striptérek a 

večírků. Největší rozvoj zažil glam metal na konci 70. a hlavně v 80. letech, kdy získal 

pozornost i v mainstreamu a nabyl komerční podoby. Začátkem 90. let nastal s příchodem 

grunge jeho úpadek a od konce 90. let zažívá revival35. Nejznámější kapely tohoto žánru jsou 

Mötley Crüe, Twisted Sister, Poison a W.A.S.P. a v současnosti Steel Panther, Crashdïet, 

Vains of Jenna a Buckcherry. [http://en.wikipedia.org/wiki/Glam_metal, cit. 10. dubna 2015]   

Speed metal je žánr metalu vycházející z nové vlny britského heavy metalu. Oproti trash 

metalu není tak tvrdý, je více melodický a vykazuje menší vliv hardcore punku36. Je ale 

rychlejší a agresivnější než heavy metal. Vzniká v polovině 70. let, ale postupně se vyvíjí do 

trash metalu a odvozený je od něj také power metal. Speed metalové kapely se tak do velké 

míry překrývají s těmi trash a heavy metalovými. Jedná se například o kapely Accept, 

Dragonforce, Exhorder, Halloween, Judas Priest a Motörhead. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_metal, cit. 10. dubna 2015]   

Trash metal je extrémní odnož heavy metalu, kterou charakterizuje rychlé tempo a celková 

agresivita. Lyricky často pojednává o sociálních problémech, které připisuje systému. Vzniká 

začátkem 80. let částečně jako reakce na široce přijímaný, méně agresivní glam metal a 

kombinuje bicí hardcore punku s kytarovým stylem nové vlny britského heavy metalu. Jeho 

průkopníky jsou kapely Anthrax, Megadeth, Metallica a Slayer. Vrcholu popularity dosáhnul 

trash metal začátkem 90. let a poté začala jeho popularita klesat. Po roce 2000 se ale mnoho 

starších kapel vrací k jejich trash metalovým kořenům a přichází i nová generace trash 

metalových kapel. [ http://en.wikipedia.org/wiki/Thrash_metal, cit. 10. dubna 2015]   

                                                             
35 Návrat na scénu a nová vlna obliby.  
36 Hardcore punk je rychlejší, tvrdší a drsnější než klasický punk rock. 
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Power metal kombinuje klasický heavy metal se speed metalem a má často symfonické 

pozadí. Písně se věnují fantasy, mytologii, kamarádství, ale také osobním bojům, emocím, 

válce a smrti. Mívají silné refrény a vytváří dramatický, emocionální a povznášející zvuk. 

Power metal je rychlý a melodický, zpěv bývá čistý. Kytarové a basové riffy jsou extrémně 

krátké a rychlé, akordy se mění poměrně pomalu a celkově jsou skladby hrané v 

harmonickém tempu. Nedílnou součástí jsou také rychlá a technicky náročná kytarová sóla. 

Vzniká v polovině 80. let v USA, kde má tvrdší zvuk podobný speed metalu a později ho 

rozvíjejí a popularizují evropské a zejména skandinávské a německé kapely svou lehčí a 

melodičtější verzí s častým použitím kláves. Americkými zástupci jsou například kapely 

Manowar, Crimson Glory a Sanctuary a evropskými kapely Halloween, Stratovarius, Blind 

Guardian a Sabaton. [http://en.wikipedia.org/wiki/Power_metal, cit. 10. dubna 2015]    

Black metal je extrémní žánr metalu charakterizovaný rychlým tempem, silně zkreslenými 

kytarami hranými tremolo technikou, screamingem37, neobvyklou strukturou skladeb a 

důrazem na atmosféru. Některé kapely kladou důraz na show a jejich vystoupení mívají až 

divadelní či rituální charakter. Pro kapely i fanoušky je charakteristické černobílé líčení 

corpse painting napodobující mrtvolu (viz. obrázek č.4 a č.5 v obrazové příloze). Texty 

skladeb často útočí na křesťanství a další církevní náboženství a jejich typickými tématy bývá 

satanismus, mizantropie, válka, smrt, destrukce a obnova. Dalšími častými tématy jsou divoká 

příroda a mytologie zemí původu kapel, čímž kapely vyjadřují touhu po návratu 

předkřesťanské a pohanské tradice. Black metal vzniká v polovině 80. let a jeho průkopníky 

jsou kapely Venom a Bathory. Největší rozmach pak zažívá v Norsku začátkem 90. let s 

kapelami Burzum, Darkthrone, Emperor, Mayhem, Satyricon a Immortal.  S touto scénou jsou 

také spojeny slavné kauzy vražd, sebevražd a vypalování kostelů. Jako jediný metalový žánr 

se black metal pojí s určitou ideologií odvíjející se od satanismu a odporu ke křesťanství. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Black_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Death metal je extrémní žánr metalu, pro který jsou charakteristické silně zkreslené 

podladěné kytary, na které se hraje technikou tlumení nebo tremolo. Dále je pro něj typický 

growling38, agresivní silné bicí hrané na dvojšlapku39 a ostré tempo. Texty se zabývají 

                                                             
37 Technika zpěvu, volně přeložená jako křik nebo vřískot, typická pro různé žánry metalu. 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Screaming_(music), cit. 10. dubna 2015] 
38 Growling je technika zpěvu používaná v metalu, při které je zpěv velmi hluboký, chraplavý a neartikulovaný. 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Growling, cit. 10. dubna 2015]  
39Dvojšlapka je dvojitý pedál připojený k jednomu basovému bubnu. Alternativou je použití dvou basových 
bubnů, přičemž je každý ovládán jinou nohou. [http://en.wikipedia.org/wiki/Bass_drum#Double_bass_drum, cit. 
10. dubna 2015] 
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hororovou a násilnou tématikou, okultismem, přírodou, mysticismem, politikou a sci-fi. 

Hudebně vychází z  trash metalu a raného black metalu a vzniká v polovině 80. let. Byl 

ovlivněn kapelami jako Slayer, Kreator a Venom a za jeho průkopníky jsou považovány 

kapely Death, Possessed, Obituary, Deicide, Cannibal Corpse a Morbid Angel. Největší 

rozvoj zažívá žánr na přelomu 80. a 90. let, kdy získal větší mediální pozornost, a kapely 

začaly podepisovat smlouvy s většími nahrávacími společnostmi. Od té doby vzniklo mnoho 

podžánrů death metalu jako melodic death metal, technical death metal, deathgrind. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Death_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Melodic death metal je podžánr death metalu, který kombinuje prvky death metalu s novou 

vlnou britského heavy metalu. Vzniká v polovině 90. let ve Švédsku a proslavila ho metalová 

scéna v Göteborgu. Charakteristické jsou pro něj rychlé melodické kytarové riffy a death 

metalové prvky jako silně zdeformované kytary a dva basové bubny, přičemž zpěv je 

kombinací screamingu, čistých vokálů a growlingu. Jeho průkopníky jsou švédské kapely In 

Flames, At the Gates a Dark Tranquility. [http://en.wikipedia.org/wiki/Melodic_death_metal, 

cit. 10. dubna 2015] 

Doom metal je extrémní metalový žánr typický pomalejším tempem, podladěnými kytarami a 

hutným těžkým zvukem. Hudebně i lyricky má navozovat pocity zoufalství, hrůzy a 

nastávající zkázy. Žánr je silně ovlivněný ranými díly Black Sabbath. Průkopníky žánru jsou 

v 80. letech kapely Candlemass, St. Vitus a Pentagram. Stejně jako další žánry má pak doom 

metal řadu podžánrů jako death doom, stoner doom, funeral doom a další. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Doom_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Death-doom kombinuje pomalé tempo a pesimistickou a depresivní náladu doom metalu s 

pro death metal typickým hlubokým growlingem a dvojšlapkou. Vzniká koncem 80. let a 

populárním se stává hlavně v 90. letech. Na základě něj vzniká příbuzný funeral doom a 

melodičtější a romantičtější gothic metal. Zástupci žánru jsou například kapely My Dying 

Bride, Paradise Lost, Katatonia a Saturnus. [http://en.wikipedia.org/wiki/Death-doom, cit. 10. 

dubna 2015] 

Gothic metal kombinuje tíhu doom metal a death-doom s temnou melancholickou 

atmosférou gothic rocku. Vokály mají široký rozsah od mužského growlingu po ženský čistý 

zpěv. V gothic metalu najdeme více zpěvaček než v jiných žánrech metalu. Texty bývají 

melodramatické, romantické, temné, ponuré a často se zabývají fantasy tématikou. Vzniká 

začátkem 90. let a za průkopníky jsou považovány kapely Type O Negative, Tiamat, The 
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Gathering a Lake of Tears. Kapela Theatre of Tragedy započala estetiku krásky a zvíře 

kombinující agresivní mužský a čistý ženský zpěv, kterou poté převzalo mnoho dalších kapel. 

V polovině 90. let pak kapely Moonspell, Theatres des Vampires a Cradle of Filth přiblížily 

gothic metal black metalu. Na konci 90. let vznikají symfonické varianty gothic metalu 

kapelami Tristania a Within Temptation. Začátkem 21. století se gothic metal zejména v 

Evropě posouvá směrem k mainstreamu s kapelami Poisonblack, Lullacry, HIM a Lacuna 

Coil. [http://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Symphonic metal vychází z raného gothic metalu, power metalu a klasické hudby. 

Kombinuje tvrdé bicí a kytary s různými prvky klasické hudby včetně symfonických nástrojů, 

sborů a někdy i celým symfonickým orchestrem. Také klávesy jako pozůstatek z power 

metalu hrají v tomto žánru důležitou roli. Kapely mívají často včele klasickou operní 

zpěvačku případně druhého zpěváka, který growluje. Texty mají širokou škálu témat, běžná 

bývá mytologická a fantasy tématika. Asi nejtypičtějšími kapelami tohoto žánru jsou 

Nightwish, Therion a Epica. Symphonic metal označuje spíše než žánr použití symfonických 

a orchestrálních prvků v metalu. Existují proto symfonické podžánry jiných žánrů jako 

symphonic black metal, symphonic power metal a symphonic gothic metal. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Symphonic_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Folk metal je žánr metalu, který kombinuje heavy metal a lidovou hudbu. Charakteristické je 

pro něj používání lidových, pro metal netypických nástrojů, jako housle, flétna, dudy, trubka a 

mandolína. Jeho texty se zabývají fantasy, mytologií, pohanstvím, historií a přírodou. Vzniká 

začátkem 90. let a za jeho zakladatele je považovaná kapela Skyclad. Jeho současnými 

zástupci jsou například Finntroll a Korpiklaani. Folk metal a jeho podžánry se značně 

překrývají a kapely se tak dají většinou přiřadit k více z nich. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_metal,  cit. 10. dubna 2015] 

 Pagan metal spojuje extrémní metal s předkřesťanskou tradicí určité kultury či regionu 

prostřednictvím tématických konceptů, venkovských melodií, neobvyklých nástrojů či 

archaického jazyka. Jde tak spíše o myšlenku než žánr, jelikož kapely se v rámci něj jedna od 

druhé značně liší. Mohou do něj být zařazeny například kapely Arkona a Ensiferium, 

Moonsorrow. [http://en.wikipedia.org/wiki/Pagan_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Celtic metal je podžánr folk metalu, který vzniká v 90. letech v Irsku s kapelami Cruachan a 

Primordial, které kombinují tradiční keltskou hudbu s black metalem. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_metal, cit. 10. dubna 2015] 
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Viking metal kombinuje black metal a severskou lidovou hudbu. Témata textů čerpají z 

nordické mytologie, pohanství a vikinského období. Vznikal na přelomu 80. a 90. let jako 

odmítnutí satanismu a okultismu, a proti křesťanství staví místo toho pohanství a Vikingy. 

Lyricky, zvukově i tématicky je podobný pagan metalu, ale ten má širší mytologický záběr a 

přijímá více lidových nástrojů. Členové skupin se do Vikingů stylizují také oblečením a 

nošením zbroje a zbraní. Zástupci žánru jsou například Amon Amarth, Einherjer, Týr a 

Turisas. [http://en.wikipedia.org/wiki/Viking_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Oriental metal kombinuje progresivní metal s prvky hudebních stylů blízkého východu a to 

jak arabských, tak židovských. Průkopníky žánru jsou izraelské kapely Orphaned Land, 

Melechesh a tuniská kapela Myrath. Patří sem ale také Taiwanská skupina Chthonic, která 

začleňuje do své hudby prvky lidové hudby dálného východu. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_metal#Oriental_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Nu-metal kombinuje heavy metal s grunge, hip hopem, funkem, elektronikou, hardcore 

punkem, gothic rockem, industrial metalem a mnoha dalšími. Je založený na kytarových 

riffech a je charakteristický nepřítomností kytarových sól a důrazem na rytmus spíše než na 

komplexnost. Basa a bicí jsou ovlivněny hip hopovými a funkovými break beaty40. Styl zpěvu 

se v nu-metalu pohybuje od zpěvu, rapu, řevu po growling, přičemž jsou tyto techniky někdy 

kombinované i v rámci jedné skladby. Nu-metal používá na rozdíl od extrémního metalu 

tradiční popovou strukturu veršů, refrénů a mostů. Texty se soustředí na bolest a osobní 

odcizení a jsou tak podobné spíš grunge než metalovým žánrům. Vzniká v polovině 90. let a 

jeho mainstreamová popularita začíná koncem 90. let a trvá zhruba do roku 2005, po němž 

nastává spolu s nástupem metalcoru, jakožto nejpopulárnějšího žánru nové vlny amerického 

heavy metalu, výrazný pokles popularity nu-metalu. Mezi jeho nejznámější zástupce patří 

kapely Korn, Deftones, Slipknot, Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach a mnoho dalších. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Nu_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Industrial metal čerpá z industriální taneční hudby, trash metalu a hardcore punku. Používá 

opakující se metalové kytarové riffy, samply, syntetizéry41 a zkreslené vokály. Rozvijí se na 

konci 80. let a za zakladatele jsou považovány kapely Ministry, Godflesh a KMFDM. 

Populárním se stal zejména v 90. letech s kapelou Nine Inch Nails a dalšími kapelami jako 
                                                             
40 Do hudby je vložen technikou samplingu zlom z jiné skladby. Sampling je technika, při které je část skladby 
vložena do jiné skladby. Tato technika je typická pro hip hop a elektronickou hudbu a pochází původně ze soulu. 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(music), cit. 10. dubna 2015] 
41 Elektronicky vytvořený zvuk. [http://en.wikipedia.org/wiki/Synthesizer, cit. 10. dubna 2015] 
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Rammstein, Marylin Manson a Fear Factory. [http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_metal, 

cit. 10. dubna 2015] 

Groove metal používá intenzitu a zvukové kvality trash metalu, ale hraje ho ve středním 

tempu. Využívá podladěné trash metalové riffy a growling nebo screaming. Vzniká začátkem 

90. let a zakládají ho kapely Pantera a Exhorder. Se žánrem jsou také spojené kapely Machine 

Head, Lamb of God, Sepultura a Soufly. [http://en.wikipedia.org/wiki/Groove_metal, cit. 10. 

dubna 2015] 

Metalcore spojuje extrémní metal s hardcore punkem. Zakládající kapely v 90. letech jako 

Hogan's Heroes, Integrity, Biohazard, Converge a Hatebreed směřovaly více k hardcore 

punku a pozdější kapely po roce 2000, kdy tento žánr získal velkou popularitu, naopak více 

k metalu. Zpěv je většinou screaming kombinovaný s čistým zpěvem a hudbu charakterizují 

tvrdé kytarové riffy, dvojšlapka a zejména typické metalcorové zlomy a změny tempa a 

zpěvu. Postupně se v metalcoru začal klást větší důraz na melodii, až vznikl melodický 

metalcore, který spojuje melodický death metal s hardcore punkem a používá častěji čistý 

zpěv. Patří sem například kapely Killswitch Engage, As I Lay Dying, Trivium, All That 

Remains, Atreyu, Darkest Hour a August Burns Red. Tyto kapely se inspirovaly zejména 

švédským melodickým death metalem jako At the Gates, Arch Enemy, In Flames a Soilwork. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Metalcore, cit. 10. dubna 2015] 

Deathcore spojuje death metal s metalcorem. Charakterizují ho death metalové riffy, 

podladěné kytary, rychlé bicí, metalcorové zlomy a melodické riffy a growling kombinovaný 

se screamem. Vzniká v polovině 90. let a průkopníky žánru jsou kapely Antagony a Despised 

Icon a v současnosti Bring Me the Horizon a Suicide Silence. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Deathcore, cit. 10. dubna 2015]    

Grindcore čerpá z trash metalu, noisu42, hardcore punku a crust punku43. Charakterizují ho 

silně zkreslené podladěné kytary, drtivá rychlá basa a extrémně rychlé bicí. Zpěv tvoří 

growling nebo vysoce položený screaming. Texty jsou provokativní a věnují se buď sociálním 

a politickým tématům po vzoru punku, nebo vyjadřují znechucení nad lidským chováním a 
                                                             
42 Noise je kategorie hudby, která používá hluk v hudebním kontextu a vyzívá tak tradiční rozlišení mezi 
hudebním a ne-hudebním zvukem. [http://en.wikipedia.org/wiki/Noise_music, cit. 10. dubna 2015] 
43 Crust punk je styl ovlivněný anarcho punkem, hardcore punkem a extrémním metalem. Vzniká v polovině 80. 
let v Anglii. Jeho texty jsou temné, pesimistické a nihilistické a zabývají se politickými a sociálními problémy. 
Má basový špinavý zvuk a rychlé tempo občas přerušené pomalejšími pasážemi. Zpěv je growling nebo 
screaming. Jedná se například o kapely Amebix, Hellbastard, Antisect, Doom. 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Crust_punk,  cit. 10. dubna 2015] 
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týráním zvířat. Zvláštností grindcoru jsou velmi krátké skladby tzv. mikrosongy, které trvají 

jen několik vteřin. Grindcore vzniká začátkem 80. let s kapelami Napalm Death a Carcass. 

Dalšími zástupci žánru jsou například kapely Brutal Truth, Terrorizer a Repulsion. Grindcore 

má mnoho příbuzných žánrů jako například goregrind zabývající se tělesnou tématikou, 

deathgrind kombinující death metal a grindcore a pornogrind zabývající se sexuální 

tématikou. [http://en.wikipedia.org/wiki/Grindcore, cit. 10. dubna 2015]    

Stoner metal kombinuje prvky doom metalu s prvky psychedelického rocku a blues rocku a 

vytváří tak melodický, ale těžký zvuk. Stejně jako v příbuzném stoner rocku jsou riffy často 

rytmické a psychedelické a tempo je pomalé až střední. Kytary jsou podladěné a na rozdíl od 

stoner rocku se klade důraz na těžký basový zvuk. Průkopníky žánru na začátku 90. let byly 

kapely Kyuss, Sleep a Cathedral. Kapely i fanoušci při vzniku žánru byli častými uživateli 

marihuany, což je téma, které se objevuje i v textech, a ve spojení s těžkým psychedelickým 

zvukem dalo žánru název stoner metal. Kvůli podobnostem ve stylu si některé stoner kapely 

vypůjčují prvky sludge metalu a naopak, ale nejde o stejný žánr. 

[http://rateyourmusic.com/genre/Stoner+Metal/, cit. 10. dubna 2015] 

Sludge metal kombinuje pomalé tempo, těžké rytmy a temnou atmosféru doom metalu 

s agresí a řvanými vokály a občas i rychlým tempem hardcore punku. Nástroje jsou hodně 

zkreslené a vytváří hutný drsný zvuk. Technikou zpěvu je screaming, texty jsou obecně 

pesimistické a točí se kolem utrpení, drogové závislosti, politiky a vzteku na společnost. Styl 

pochází z USA a průkopníky tohoto žánru byly kapely Crowbar a Melvins. Některé kapely 

tohoto žánru jsou ovlivněny southern rockem44. Kvůli podobnostem se stoner rockem je 

mnoho kapel na jejich pomezí. Sludge metal vykazuje také některé hudební a lyrické 

podobnosti s crust punkem kvůli jeho politickým textům a vydatnému špinavému kytarovému 

zvuku. [http://en.wikipedia.org/wiki/Sludge_metal, cit. 10. dubna 2015] 

Progressive metal spojuje silný kytarový zvuk heavy metalu s experimentálními 

komplexními kompozicemi progressive rocku. Skladby bývají delší, než je u metalu obvyklé 

a typická jsou pro něj konceptuální alba. Vzniká jako samostatný žánr z progressive rocku v 

polovině 80. let s kapelami Fates Warning, Queensrӱche, Crimson Glory a Dream Theater. 

Dalšími jeho zástupci jsou například kapely Porcupine Tree, Symphony X, Opeth a Devin 

Townsend. [http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_metal, cit. 10. dubna 2015] 

                                                             
44 Southern rock je podžánr rockové hudby, který vznikl na jihu USA z rock'n'rollu, country a blues. Důraz je v 
něm kladen na elektrickou kytaru a zpěv. Asi nejznámější kapelou tohoto žánru jsou Lynyrd Skynyrd. 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_rock, cit. 10. dubna 2015] 
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Djent je podžánr progressive metalu, který charakterizuje progresivní, rytmická a technická 

komplexnost. Jeho typickými složkami jsou silně zkreslené tlumené kytarové riffy, 

polyrytmus45 a virtuózní sóla. Často se v něm používají sedmi a osmi strunné kytary. Rozvíjí 

se po roce 2000 s kapelami Meshuggah, Sikth, Periphery a Animal as Leaders. 

[http://en.wikipedia.org/wiki/Djent, cit. 10. dubna 2015] 

Post-metal kombinuje heavy metal, post-rock a shoegazing46.  Typické jsou pro něj dvě až tři 

silně podladěné kytary, tvrdá basa a syntetizéry. Post-metalové skladby se vyvíjejí k jednomu 

nebo několika vyvrcholení, staví na opakovaném tématu a překonávají klasický formát písně 

verš-refrén-verš. Vzniká v polovině 90. let s kapelami Isis, Godflesh, Neurosis. Některé 

kapely tohoto žánru jsou instrumentální47. [http://en.wikipedia.org/wiki/Post-metal, cit. 10. 

dubna 2015] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Polyrytmus je současné využívání dvou nebo více protichůdných rytmů. 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Polyrhythm, cit. 10. dubna 2015] 
46 Shoegazing nebo shoegaze je podžánr alternativního rocku, který vznikl ve Velké Británii na konci 80. let. 
Pojmenován tak byl proto, že hudebníci při vystoupeních stáli nehybně a dívaly se na svoje boty, k čemuž 
přispělo hojné používání pedálových efektů. Pro žánr jsou typické právě kytarové efekty a nerozlišitelný zpěv, 
který splývá s kreativním hlukem kytar. [http://en.wikipedia.org/wiki/Shoegazing, cit. 10. dubna 2015] 
47 Nepoužívají zpěv, pouze nástroje.  
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Příloha 2: Otázky k rozhovorům      
 

Jak dlouho metal posloucháš, a jak jsi se k němu dostal? Jaký byl tvůj hudební vývoj? 

Co tě na něm oslovilo? Oblíbil sis ho hned?  

Co se poslouchalo u vás doma, když si byl malý? Co poslouchali spolužáci? 

Jak si zezačátku rozpoznal metal mezi ostatními žánry? Čím se vyznačuje a liší? 

Jaké žánry metalu posloucháš? Je nějaký žánr metalu, který nemáš rád? Jaký? Podle čeho 

rozlišuješ jednotlivé žánry?  

Považuješ se za metalistu/ku a proč ano/ne? Co to podle tebe obnáší? Co je potřeba, aby se 

člověk mohl považovat za metalistu?  

Co se ti na metalu líbí? Hudebně i jinak… Co pro tebe znamená?  

Hraješ nebo si hrál v nějaké kapele nebo na nějaký nástroj? Jaký byl tvůj aktivní hudební 

vývoj? 

Jak často metal posloucháš? Při jakých příležitostech?  

Jak se kromě hudby ještě zajímáš o metal? Zajímáš se o další informace? 

Jak objevuješ nové kapely? Podle čeho je vybíráš?  

Jak často chodíš na metalové koncerty/ jezdíš na festivaly? Můžeš říct něco o jejich 

atmosféře, co se ti na nich kromě hudby ještě líbí?  

Co poslouchají tvoji kamarádi? Jak velkou část tvých kamarádů tvoří metalisté? 

Záleží ti ve vztahu na tom, co poslouchá tvůj partner/ka?  

Když se setkáš s jiným metalistou, jak reaguješ? Co si o něm myslíš v porovnání s někým, 

kdo poslouchá něco jiného? 

Jak ovlivňuje hudba svoje posluchače?  

Rozdělují se nějak metalisté? Podle čeho? Jaké panují vztahy mezi posluchači jednotlivých 

žánrů metalu?  
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Tvoří metalisté nějaký druh komunity? Cítíš se být její součástí?  

Čím se tato komunita vyznačuje? Co ji spojuje? Kde se setkává? 

Jaký význam má pro metalisty oblečení? Proč se takhle oblékají?  

Oblíkáš se jako metalista? Kdy se tak oblékáš? Jak na tvůj vzhled reaguje okolí?  

O čem metalové kapely zpívají? Jaké hodnoty se v textech objevují? Vztahuješ se nějak k 

hodnotám v textech? 

Jaké hodnoty metalisté sdílejí? Co je kromě hudby ještě spojuje? 

Jaké jiné žánry posloucháš? Chodíš i na jiné než metalové koncerty? 

Liší se metalisté nějak od posluchačů jiných žánrů? Čím se odlišují?  

Jaký hudební žánr nemáš rád?  

Jaký vztah má většinová společnost k metalu? A jaký vztah mají metalisté k ní?  
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Příloha 3: Seznam informátorů  
 

Standa, 29 let, řidič 

Tomáš, 25 let, projektant  

Kamila, 24 let, studentka VŠ 

Kristýna, 25 let, studentka VŠ 

Foly, 24 let, bankéř, student VŠ 

Lukáš, 32 let, práce v kanceláři  

Adam, 40 let, projektant 

Petr, 26 let, podnikatel  

Michal, 31 let, konstruktér 

Jan, 25 let, student VŠ 

Marián, 38 let, projektant 

Jarda, 31 let, statik  

Honza, 33 let, učitel 

Pavla, 28 let, práce v kanceláři  

Magdalena, 24 let, studentka VŠ 

Dan, 23 let, práce v kanceláři 
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Obrazová příloha 
Obrázek č.1: Fanoušci heavy metalu 

Zdroj: Webová stránka Realmagick.com [http://www.realmagick.com/heavy-metal-fashion]  

  

 

Obrázek č.2: Glam metalová kapela Twisted Sister 

Zdroj: Webová stránka Explorerockmusic.blogspot.cz 

[http://explorerockmusic.blogspot.cz/2013/07/prominent-images-of-1980s-glam-metal.html] 
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Obrázek č.3: Glam metalová kapela Crashdïet 

Zdroj: Webová stránka Frontiers.it [http://www.frontiers.it/album/4695/] 

 

 

Obrázek č.4: Black metalová kapela Carach Angren  

Zdroj: Webová stránka Pasifagresif.com [http://www.pasifagresif.com/2015/02/carach-

angren-this-is-no-fairytale/] 
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Obrázek č.5: Black metalová kapela Trollech 

Zdroj: Webová stránka Queensofsteel.com [http://www.queensofsteel.com/2005/06/trollech-

eng/] 

 

 

Obrázek č.6: Death metalová kapela Cannibal Corpse 

Zdroj: Webová stránka Ontourmonthly.com [http://www.ontourmonthly.com/the-rockstar-

energy-drink-mayhem-festival-announces-official-2014-artist-line-up/] 
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Obrázek č.7: Death metalová kapela Mental Demise 

Zdroj: Webová stránka Metalmusicarchives.com 

[http://www.metalmusicarchives.com/artist/mental-demise] 

 

 

Obrázek č.8: Nu-metalová kapela Limp Bizkit 

Zdroj: Webová stránka Supermusic.sk 

[http://www.supermusic.sk/skupina.php?idskupiny=668] 
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Obrázek č. 9: Nu-metalová kapela Ill Niňo 

Zdroj: Webová stránka Illnino.com [http://illnino.com/#&panel1-5] 

 

 

Obrázek č.10: Zpěvák Oliver Sykes z metalcorové kapely Bring Me the Horizon 

Zdroj: Webová stránka Theguardian.com 

[http://www.theguardian.com/music/2013/jan/27/new-heavy-metal-rock-british-bands] 
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Obrázek č.11: Metalcorová kapela Asking Alexandria 

Zdroj: Webová stránka Virgin.com [https://www.virgin.com/music/asking-alexandria-better-

ever] 

 

 

Obrázek č.12: Hardcorová kapela Agnostic Front 

Zdroj: Webová stránka Centrum.fm [http://centrum.fm/agnostic-front-z-nowym-klipem/] 
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Obrázek č.13: Viking metalová kapela Turisas 

Zdroj: Webová stránka Screamermagazine.com 

[http://screamermagazine.com/interviews/turisas-sounding-the-battle-cry/] 

 

 

Obrázek č.14: Folk metalová kapela Ensiferium 

Zdroj: Webová stránka Ensiferum.com [http://www.ensiferum.com/gallery/1] 
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Obrázek č.15: Pagan metalová kapela Arkona 

Zdroj: Webová stránka Examiner.com [http://www.examiner.com/review/pagan-metal-group-

arkona] 

 

 

Obrázek č.16: Masky na festivalu Brutal Assault 

Zdroj: archiv autorky  
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Obrázek č.17: Kostým na festivalu Brutal Assault 

Zdroj: archiv autorky 

 

 

Obrázek č.18: Rozestoupení publika při wall of death 

Zdroj: archiv autorky 
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Obrázek č.19: Metalové rohy 

Zdroj: archiv autorky 

 

 


