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Abstrakt 

 

Diplomová práce zkoumá roli žen v historii českého punku. V úvodní části práce je 

popsána historie a vývoj punku ve světě. V této části jsou vysvětleny významy pojmu punk 

jako subkultura (v terminologii pozdějších výzkumů scéna) a punk jako hudební žánr.  

Popsána jsou specifika ženské punkové módy a stylu. Jsou uvedeny role, ve kterých se 

ženy v punkové scéně realizují a typické ženské role v hudebních skupinách. 

Součástí teoretické části práce je stručný popis historie punku na území České republiky a 

zapojení žen v české punkové scéně. 

Jako jeden z hlavních zdrojů při vypracování diplomové práce byly využity rozhovory 

vedené metodou odvozenou od metodologie orální historie. Dílčím cílem práce bylo 

ověření použitelnosti analytického programu Atlas.ti pro analýzu orálně-historických 

interview. Tento software byl využit pro analýzu výzkumných rozhovorů. 

Druhá polovina práce se zabývá interpretací témat obsažených v rozhovorech. Věnuje se 

specifickým oblastem života v souvislosti s punkovou subkulturou jako jsou důvody, které 

přivedly ženy k punku, role přátel a vztahů, setkání punkového myšlení s autoritou 

v podobě rodičů a školy. Dále se práce zabývá transformací punkových názorů v dospělosti 

ve vztahu k zaměstnání a vlastní rodině. Poslední část interpretace se věnuje ženským 

rolím, které byly v punkové scéně identifikovány. 

 

Klíčová slova 

Punk, punk-rock, punková móda, ženy, genderové role, hudební subkultury, hudební 

skupiny, ekologický aktivismus, antifašistický aktivismus, anarchismus, feminismus, 

Česká republika, orální historie, Atlas.ti. 
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Abstract 

 
Thesis explores"the role of women in the history of Czech punk. The introductory part 

describes history and development of punk movement in the world. This section explains 

the meanings of the term punk as subculture (in the later research terminology „scene“) 

and punk as a musical genre. 

The specifics of female punk fashion and style are described. The roles in which women 

participate are also mentioned with special attention given to a typical female role in music 

bands. 

Theoretical part of the thesis contains a brief description of the history of punk in the 

Czech Republic and involvement of women in the Czech punk scene. 

One of the main sources of research data were interviews conducted according to the 

method derived from the methodology of oral history. The operational objective was to test 

the applicability of the analytical program Atlas.ti for analyzing oral-history interview. 

This software was used for the analysis of research interviews. 

The second half of this thesis deals with the interpretation of the topics covered in the 

interviews. Dedicated to specific areas of life in connection with the punk subculture as are 

the reasons that led women to punk, role of friends and relationships, confrontation of punk 

philosophy with authority in the form of parents and educational institutions. Furthermore, 

the work deals with the transformation of punk opinions in adulthood in relation to 

employment and their own families. The last section of interpretation is dedicated to 

female roles that were identified in the punk scene. 

 

Keywords 

Punk, punk-rock, punk fashion, women, gender roles, musical subcultures, music bands, 

environmental activism, anti-fascist activism, anarchism, feminism, Czech Republic, oral 

history, Atlas.ti.  
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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá rolí žen v historii české punkové subkultury. Punkovou 

subkulturou či scénou rozumím skupinu lidí, jejichž společnou charakteristikou je zájem o 

punkovou hudbu a dále pak i o názory a životní styl s punkovou hudbou spojené. V práci 

stručně nastíním historii tohoto hnutí jak ve světě, tak na území dnešní České republiky. 

Punkovou hudbou pro potřeby diplomové práce rozumím rozličné formy punk-rocku a 

hardcore. 

V existující literatuře o české punkové scéně ženy prakticky chybí. Zastoupení žen 

v hudebních skupinách tohoto žánru je na první pohled malé. Jedna z mých hypotéz byla, 

že role žen v této subkultuře možná nespočívala jenom v hudebních skupinách, ale 

nalezneme je častěji v podporujících rolích jako manažerky, tvůrkyně punkové DIY1 módy 

a samozřejmě také v pasivnější roli fanynek, která je ale pro fungování hudební scény 

stejně nepostradatelná jako samotní hudebníci. 

Podobně jako na britské scéně najdeme výraznou postavu módní návrhářky Vivienne 

Westwood, která oblékla kapelu Sex Pistols do provokativního roztrhaného oblečení 

inspirovaného fetišismem a sado-masochistickou estetikou, Soo Catwoman, která 

inspirovala londýnskou punkovou subkulturu svým nezapomenutelným účesem a 

absolutně pobuřujícím stylem oblékání i make-upu, jsem si byla jistá, že musí být možné 

najít podobné postavy i v české punkové scéně. 

 
OBRÁZEK 1: TAKZVANÝ BROMLEY CONTINGENT: DEBBIE JUVENILE , SIOUXSIE SIOUX, STEVE SEVERIN, 

LINDA ASHBY, SOO CATWOMAN, SHARON HAYMAN, SIMON BARKER, PHILIP SALON AND BERLIN V BYTĚ 

LINDY ASHBY’S FLAT, ŘÍJEN 1976 , AUTOR: RAY STEVENSON/REX , ZDROJ: WWW.UTHZINE.COM 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1
"DIY"je"zkratka"anglického"výrazu"„do"it"yourself“"–"udělej"si"sám,"vyrob"si"sám."
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Otázky, na které jsem během výzkumu hledala odpověď, zní: Existují ženy, které 

sehrály roli v historii české punkové scény? Pokud ano, proč chybí v dosavadních 

publikacích, které se českou punkovou scénou zabývají? Pokud se většina publikací 

zabývá punkovou scénou ve smyslu především členství v hudebních skupinách, které 

důležité role související s fungováním punkové scény v nich chybí? Kdo jsou ženy, které 

se rozhodly stát se součástí této subkultury? Jaké důvody je vedly právě k této subkultuře? 

Jaké jsou jejich zkušenosti s postavením žen v rámci subkultury? Jak vnímají punkovou 

scénu jako součást svého života? Jak punkové scéna a vše s ní spojené ovlivnilo jejich 

životy? 

Cílem diplomové práce je doplnit dosavadní poznání o české punkové subkultuře. 

Zjistit, zda v historii české punkové scény měly svou roli i ženy a pokud ano, jaká tato role 

byla. Zachytit důvody, které ženy do této subkultury přivedly. Poznat punkovou subkulturu 

z ženského pohledu, protože dosavadní výzkumy pracují téměř výhradně s mužskými 

narátory či respondenty. 

Dílčím cílem práce bylo také ověřit možnost využití analytického programu Atlas.ti 

pro analýzu a interpretaci orálně-historických interview. 

Diplomová práce je syntézou dosavadních teoretických poznatků z literatury a dat 

získaných terénním výzkumem. Terénní výzkum byl realizován formou rozhovorů 

s narátorkami – ženami, které byly (či stále jsou) součástí české punkové scény. 

Výzkum byl zpracován metodou odvozenou od metodologie orální historie. 

Výzkumná metoda byla pro potřeby výzkumu role žen v české punkové subkultuře 

upravena z důvodu specifické skupiny narátorů. Vzhledem k tomu, že téma nebylo dosud 

popsáno, se jedná o explorativní výzkum, který odhalil další možné směry bádání. 

Pro analýzu rozhovorů byl využit software pro kvalitativní výzkum vyvinutý na 

univerzitě v Berlíně, Atlas.ti. Analýza byla zpracována metodou obsahové analýzy a 

následně metodou odvozenou od metodologie zakotvené teorie. 

Formálně je práce rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola s číslem 2 

vysvětluje vznik punku, charakterizuje punk jako hudební žánr, popisuje typické znaky 

punkové subkultury, věnuje se také pukovému vizuálnímu stylu a jeho prostředkům. 

V druhé polovině se kapitola věnuje ženám ve vztahu k punku. Blíže se zaměřuje na 

ženský styl, sleduje psychologické aspekty výběru podobné subkultury a zabývá se ženami 

hudebnicemi, včetně typického výběru postu v rockové kapele. 

Kapitola číslo 3 se věnuje české punkové scéně. Shrnuje dosavadní stav poznání 

k tomuto tématu. V krátkosti také přibližuje známou historii českého punku, která je 
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historií především mužských kapel. V poslední části se zaměřuje na shrnutí dosavadního 

poznání o ženách v punkových skupinách. 

Kapitola číslo 4 se věnuje metodologii výzkumu. V úvodní části shrnuje historii 

výzkumu subkultur. Dále jsou v kapitole formulovány výzkumné otázky, popsána metoda 

výzkumu a charakterizována skupina potenciálních narátorek. Následující část popisuje 

způsob získávání kontaktů na potenciální narátorky, způsob oslovení a výsledný zkoumaný 

vzorek. V první polovině kapitoly jsou také vyjmenovány tematické okruhy pro výzkumné 

rozhovory. 

Druhá polovina metodologické kapitoly se zabývá způsobem analýzy rozhovorů. 

Kapitola seznámí čtenáře s programem Atlas.ti a jeho funkcemi, které napomáhají 

efektivnějšímu zpracování dat pocházejících z kvalitativního výzkumu. Dále kapitola 

popisuje metodologické zakotvení zvoleného způsobu analýzy výzkumných rozhovorů. 

Kapitola číslo 5 se věnuje interpretaci získaných rozhovorů. V rozhovorech byla 

zachycena a kódována témata, která byla poté vyhodnocena z hlediska frekvence výskytu a 

zakotvenosti v souvislostech. Pomocí nástrojů programu Atlas.ti byla témata zakotvena do 

relačního modelu seskupeného kolem centrální kategorie, neboli hlavní výzkumné otázky: 

Kdo jsou ženy českého punku? 

Samotná interpretační kapitola je potom rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá 

cestou k punkové subkultuře. Patří sem tedy zdůvodnění, proč narátorky zvolily právě tuto 

subkulturu, jakou roli v tom sehrála přátelství a vztahy, jak se k jejich punkerství stavěli 

rodiče a jaký dopad mělo punkerství na studium narátorek. 

Druhá část interpretační kapitoly se věnuje punkovému dospívání. Zajímavým 

tématem, které se objevilo v rozhovorech, je adaptace radikálních názorů z mládí na 

dospělý život. Podrobněji je rozpracována možnost sladit punkový životní styl se 

zaměstnáním a vlastním rodinným životem. Kapitola se také věnuje tomu, co pro narátorky 

z odlišných věkových skupin znamená punk a jaké názory jsou s ním spojené. Závěr této 

části se věnuje sebedestruktivnímu aspektu punku spojenému s užíváním drog, opět ve 

vztahu s přechodem do další životní fáze. 

Třetí podkapitola interpretační části diplomové práce je věnována vývoji postavení 

žen v české punkové scéně ve vztahu k vývoji postavení žen obecně. 

Poslední část interpretační kapitoly popisuje jednotlivé role v punkové scéně 

zastávané ženami. Jedná se o ženy hudebnice v kapelách, ženy v manažerských a 

organizátorských rolích, ženy v roli hudebních fanynek a ženy aktivistky. 
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1.1 Vztah ke zkoumanému tématu 

„Sex Pistols mě přivedli k The Clash a Generation X a k původní americké scéně 

s New York Dolls, Television, Richardem Hell a The Viodoids, The Ramones, The Stooges 

a zase zpátky ke kapelám, které dělaly hudbu v mém sousedství: Black Flag, The Dead 

Kennedys, The Germs a nekonečně dalších. Ale všechny tyhle kapely byly složené jen 

z mužů, mužů a ještě víc punkových mužů. Bezpochyby byli tito muži krásní, naštvaní, 

chytří a v problémech. Líbilo se mi, jak vypadají a někde v hloubi duše jsem si přála, aby 

se některý zhmotnil uprostřed mého pokojíčku a zeptal se, jestli s ním chci chodit. Byla 

jsem inspirovaná kluky, ale taky mě zajímalo, kde jsou nějaké holky,“ napsala Sharon 

Becker v roce 2012 v úvodníku Women´s Studies, speciálního vydání věnovanému ženám 

punkové hudby. (Becker 2012) 

A já se před lety nacházela přesně té samé situaci, když jsem v době dospívání 

objevila kouzlo syrové punkové hudby. Veškeré informace, které se ke mně dostaly, 

pocházely z půjčených kazet a později CD, které putovaly od kamaráda ke kamarádovi. 

Přístup k Internetu ještě nebyl běžnou záležitostí každé domácnosti. Informace se šířily 

ústně nebo pomocí kopírovaný samizdatových fanzinů2. 

V článku The Year when the Punk Book Broke Sam Sutherland píše „ Je tu mezera 

v informacích a je tu přirozená potřeba tu mezeru zaplnit. A tak začnete pátrat. Napřed jen 

pro sebe, ale časem se z toho stane větší projekt, který toužíte sdílet.“ (Sutherland 2013) 

Stejně tak i já jsem začala pomalu sbírat informace o ženách, které mohou inspirovat 

dospívající dívky a časem jsem se stala téměř posedlou touhou po objevování ženských 

zpěvaček a ženských hudebních skupin. Na myšlenku začít psát o ženách české punkové 

scény mne poprvé přivedla kniha Marisy Meltzer Girl Power: The Nineties Revolution in 

Music, kterou jsem si zálibně prohlížela v knihkupectví muzea současného umění Museu 

d'Art Contemporani v Barceloně. Tehdy jsem ji vrátila do regálu s vědomím, že mi na ni 

v rámci našeho punkového nízkonákladového výletu už nezbydou peníze. O půl roku 

později jsem knížku rozbalila pod vánočním stromečkem. Moje sestra si všimla utrápeného 

výrazu, s jakým jsem se knihy vzdávala, a dokázala to přede mnou utajit celý půlrok. O 

čtyři roky později jsem stála v budově, která se nachází od muzea jen přes ulici, v budově 

barcelonské univerzity, a přednášela o projektu svého výzkumu3 na XVIII. kongresu 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2
"Fanzin"je"název"pro"samizdatově"vydávaný"časopis"fanoušků"určitého"žánru."

3
"ŘIMANOVÁ,"Jana."Women's"role"in"the"development"of"Czech"punk"subculture”."In:"SANTACANA,"Carles"a"

Don"RITCHIE.Las$múltiples$voces$de$la$historia$oral:$The$many$voices$of oral$history."Barcelona,"Španělsko:"
International"Oral"History"Association,"2014,"s."218h225."ISBN"978h84h393h9167h8."
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mezinárodní asociace orální historie Power and Democracy: The Many Voices of Oral 

History. 

Blízký vztah ke zkoumané subkultuře má své klady a zápory. Předně bez kontaktů 

uvnitř punkové scény by bylo velmi obtížné získat kontaktní údaje a narátorky vůbec 

vypátrat. Ještě obtížnější by však pravděpodobně bylo je přesvědčit k rozhovoru. 

Vzhledem k tom, že se ve zkoumané skupině nějakou dobu pohybuji, osobní zkušenosti mi 

umožnily být více empatickou výzkumnicí při vedení rozhovorů. Zároveň mi určité 

předporozumnění punkové symbolice umožnilo lépe chápat vyprávění narátorek. Zároveň 

cítím velkou odpovědnost ke všem ženám, které mi svěřily své osobní příběhy, a všem 

dalším lidem z punkové scény, kteří se mnou trpělivě konzultovali a očekávají výsledek 

mé práce. 

Snažila jsem se vyhnout možným negativním stránkám výzkumu z emické 4 

perspektivy. Těmi může být například kladení sugestivních otázek v rozhovorech či snaha 

idealizovat zkoumanou skupinu.   

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4
"Termín"emická"perspektiva"označuje"výzkum"z"pozice"člena"zkoumané"skupiny."
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2 Co všechno znamená „punk“ 

2.1 Původ výrazu punk 

Slovo punk obvykle odkazuje ke dvěma 

základním významům. Je to punk rock jako 

hudební žánr nebo punková subkultura. Oba dva 

jsou neoddělitelně propojeny, ale nemusí se vždy 

plně překrývat. Nicméně je punk kulturním 

fenoménem druhé poloviny 20. století. Nejčastěji 

uváděným datem jeho zrodu je rok 1977. Rok 

1977 se objevuje jako téma i v mnoha punkových 

písních (například stejnojmenná píseň skupiny 

The Clash). V roce 1977 vyšlo několik zcela 

zásadních punkových desek a to především The 

Sex Pistols: Never Mind the Bolocks, The Clash: 

The Clash, The Damned: Damned Damned 

Damned, Dead Boys: Young, Loud and Snotty, 

Richard Hell & The Voidoids: Blank Generation, 

Iggy Pop: Lust for Life, několik živých nahrávek z turné the Ramones (Rocket to Russia, 

Los Angeles 1977), The Runaways: Waitin' for the Night, The Stranglers: No More 

Heroes, Talking Heads: Talking Heads 77, Television: Marquee Moon, The Vibrators: 

Pure Mania a několik singlů5 zpěvačky Patti Smith. Mezi těmito skupinami najdeme 

předchůdce v podstatě všech významných směrů vývoje budoucích subžánrů v punkové 

hudbě. Sex Pistols se stanou nejslavnější punkovou skupinou na světě, The Clash se stanou 

představiteli méně destruktivní a více aktivistické odnože punku, The Ramones jsou 

vnímáni jako nejvýznamnější kapela jemnější, odlehčenější verze punkové hudby, 

označované jako „punk 77“ a The Damned položí základ stylu gothic. 

Výraz punk začal být ale v hudbě používán už o sedm let dříve. Skupiny a hudebníci, 

se kterými byl v té době spojován, jsou dnes označováni jako proto-punk. (Proto-punk 

music © 2014) 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5
"Singl"je"označení"pro"samostatné"vydání"zhruba"jedné"až"čtyř"skladeb"(obvykle"limitované"délkou"času,"

který"je"možný"zaznamenat"na"nejčastější"médium"70."let"–"sedmipalcovou"gramofonovou"desku)."

OBRÁZEK(2:(IGGY(POP(NA(OBÁLCE(ČASOPISU(
CREEM(V(DUBNU(1974.(ZDROJ:(OSOBNÍ(
ARCHIV(
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Slovo punk mělo původně význam 

odkazující k něčemu co je „špatné“, 

„bezcenné“. Výraz se dříve používal pro 

shnilé dřevo využívané jako troud. 

V přeneseném význam se slovo punk 

využívalo pro označení „bezcenného 

člověka“, mladého chuligána. Na začátku 

20. století bylo označení používáno pro 

„zločineckého učně“ nebo prostitutku. 

(punk © 2001-2014) Kromě toho bylo 

slovo používáno také jako označení pro 

homosexuála. 

Poprvé by termín punk použit ve 

spojení s hudbou pravděpodobně Edem 

Sandersem v Chicago Tribune 22. března 

1970. Popisoval styl jeho kapely The 

Fugs. Doslova mluvil o "Punk rock - 

redneck sentimentality"6. 

V listopadu 1970 proto-punkové 

duo Suicide označilo svou tvorbu na promo letácích jako „punk music“. V prosinci 1970 

označil kritik Lester Bangs Jamese Newella Osterberga, v té době známého již pod 

uměleckým pseudonymem Iggy Pop, jako „That Stooge punk“7. (von Wayward © 2004) 

Nejznámější je však případ, kdy byl „punk rock“ použit v článku Davea Marshe, 

častého přispěvatele Rolling Stone, v časopise Creem v roce 1971. Výraz použil k popsání 

tvorby kapely Question Mark & the Mysterians. Přestože hudba, kterou Marsh označil za 

punk, byla velmi vzdálená tomu, co dnes rozumíme pod pojmem punk, výraz začal být 

používán hudebními kritiky jako označení tvrdého, syrového zvuku. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6
"Slovo"„redneck“je"slangovým"výrazem"označujícím"bělocha"z"nižší"třídy"jižanského"venkova,"přeneseně"

venkovského"balíka,"vidláka,"burana."(Seznam.cz,"Lingea"s.r.o"©"1996–2014)"Původně"odkazovalo"ke"

spáleným"krkům"chudých"zemědělců."V"dnešním"významu"označuje"ale"i"osoby"ze"společenské"spodiny"

obecně."
7
"Stooge"znamená"v"angličtině"loutku,"panáka"či"přisluhovače."V"tomto"případě"odkazoval"k"názvu"kapely"

Jamese"Osterberga"The"Stooges."

OBRÁZEK(3:(LETÁK(PROTOCPUNKOVÉHO(DUA(
SUICIDE(Z(ROKU(1970.(ZDROJ:(OSOBNÍ(ARCHIV(
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OBRÁZEK 4: DUO SUICIDE:  MARTY REV A ALAN VEGA V BERLÍNĚ V ROCE 1978. AUTOR 

FOTOGRAFIE: BOB GRUEN 

2.2 Počátky punku 

Ed Sanders v knize Please kill me: the uncensored oral history of punk (1997) tvrdí: 

„Potíž s hippies byla v tom, že vnesli dovnitř kontrakultury nesnášenlivost. Na jedný straně 

stáli ti, kdo vyznávali jakousi společnou víru a na druhý ti s vlastním rozumem. Je pravda, 

že třeba černoši byl z hippies v Létě lásky 1967 docela otrávený, protože měli pocit, že 

tyhle děcka kreslej kašmírový vzory na svý tabulky od Sama Flaxe, pálej tyčinky a berou 

LSD, ale můžou z toho vypadnout, kdy se jim zlíbí. Můžou prostě odejít domů. Můžou 

zavolat matce a říct: „Přijeď si pro mě.“ Kdežto ten, kdo vyrůstal díky sociálnímu 

programu na Columbia Street a potloukal se parkem na Tompkins Square, se nemá kam 

vrtnout. Nemají kam odejít. Nemůžou se vrátit do rodinného sídla, nemůžou odjet do 

Connecticutu. Nemůžou se vrátit do internátu v Baltimoru. Jsou v pasti. 

Tak vznikla odnož jakýchsi proletářských hipíků, který měli fakt podělaný dětství – rodiče 

je nenáviděli nebo se jich dokonce zbavili. Pocházeli třeba z nábožensky založených rodin, 

kde jim nadávali do kurev nebo říkali „Mělas potrat? Tak odsud vypadni,“, nebo „Našla 

jsem v tvý kabelce antikoncepci, vypadni, zmiz odsud.“ A z těhle dětí se stal určitej druh 
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drsných obyvatel ulice. Punkový týpky.“ (Legs McNeil and Gillian McCain 1997) 

Prezentuje tak jeden z názorů na vznik této subkultury, který kořeny punku hledá mezi 

drsnější odnoží hippies, pocházejících z těžkých poměrů.  

Přestože punk bývá charakterizován jako subkultura pracující třídy, tento její původ 

je diskutabilní. V hodnocení punkové scény z roku 1977 v týdeníku New Society to napsal 

Peter Marsh a tento názor se později stal obecně přijímaným výkladem. Podle Marshe 

hudba Sex Pistols a The Clash reflektuje obavy příslušníků bílé pracující třídy.  

Tomuto názoru kontruje v knize Punk´s dead Simon „Six“ Barker z takzvaného 

Bromley Contingent, skupiny fanoušků pohybující se na konci 70. let okolo kapely Sex 

Pistols8. Počátek punku jako kulturního fenoménu interpretuje jako geniální marketingový 

tah Malcoma McLarena, postavy, která stála u zrodu legendárního butiku Sex i skupiny 

Sex Pistols. Britský punk byl ve svých počátcích módou především studentů elitních 

uměleckých škol. I když jeho hudební i stylová předloha pocházela z USA, teprve 

v Británii se fenomén rozvinul do své nejproslulejší podoby. Když na počátku roku 1976 

média objevila punk, epicentrem dění byla nákupní třída King’s Road, na které ležel i butik 

Sex, na které trávili čas znudění adolescenti, často studenti uměleckých škol, které 

nebavila současná popkultura. Do tohoto prostředí zasáhl výstřední pár – Malcom 

McLaren a Vivienne Westwood. McLaren a jeho manželka Vivienne (v té době návrhářka 

šperků) spolu otevřeli butik s názvem Let It Rock, který byl původně zaměřen na 

subkulturu Teddy boys9. Později se zaměřili na subkulturu novější – rockery. Přejmenovali 

butik na Too Fast to Live, Too Young to Die10 a obchod začaly plnit extravagantní modely 

Vvienne Westwood. V roce 1974 McLaren s Westwood navštívili New York a odtud si 

přivezli novou inspiraci. Butik otevřeli pod názvem Sex a začali s využíváním prvků 

převzatých z BDSM11 estetiky. Obchod zdobily sado-masochistické pomůcky v kombinaci 

s intelektuálskými hesly, čerpající například z francouzského situacionismu, který 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8
"Britská"punková"skupina"založená"v"roce"1975."Kapela"za"dobu"svého"působení"vydala"čtyři"singly"a"jedno"

studiové"album."První"singl"skupiny"Anarchy$in$the$U.K."byl"plný"zlosti"i"energie."Jejich"nejslavnější"singl"God$
Save$the$Queen"byl"vydán"v"době"25."výročí"královny"Alžběty"II."na"brtiském"trůně"a"byl"interpretován"jako"

útok"na"monarchii."Kapelu"proslavilo"také"televizní"interview"v"pořadu"Today"na"Thames"Television,"během"

kterého"se"skupina"opila,"zaznělo"slovo"„shit“"v"přímém"přenosu"a"moderátor"Bill"Grundy,"přišel"po"

odvysílání"rozhovoru"o"místo."Vysílání"bylo"hojně"probíráno"britským"bulvárem"a"skupinu"ještě"více"

proslavilo."
9
"Subkultura"dělnické"mládeže"vzniklá"v"50."letech"ve"Velké"Británii."Typickým"subkulturním"oděvem"byly"

obleky"inspirované"„eduardovským"obdobím“"–"obdobím"vlády"krále"Eduarda"VII."v"letech"1901"až"1910."

Dívky"v"subkultuře"nosily"dlouhé"sukně"a"později"toreadorské"kalhoty"doplněné"klobouky."Teddy"boys"

poslouchali"především"americký"rock´n´roll."
10
"„Moc"rychlý"na"život,"moc"mladý"na"smrt.“"

11
"Zkratka"BDSM"pochází"z"angličtiny"a"je"souhrnným"výrazem"pro"sexuální"praktiky:"B"a"D"jsou"zkratkami"pro"

bondáž"a"disciplínu"či"dominanci,"D"a"S"pro"dominanci"a"submisivitu,"S"a"M"pro"sadismus"a"masochismus."



16"

"

McLaren obdivoval. V New Yorku se McLaren pokoušel stát manažerem a dovést 

k návratu k popularitě kapelu The New York Dolls. Hospodářská krize i celková 

společenská deziluze ve Spojených státech by teoreticky nahrávala novému radikálnímu 

hudebnímu směru, jenže v té době se pouliční hudba začala rozvíjet nejen rockovým 

směrem. Na sklonku 70. let totiž přichází také fenomén Disco hudby a počátky Hip 

Hopové scény.  

Mezitím dva prodavači z původního butiku Glen Matlock a Steve Jones založili 

kapelu. McLaren se stal jejich manažerem, přibrali zpěváka Johna Lydona alias Johnnyho 

Rottena a tak začala historie nejznámější punkové skupiny historie. Londýnská King´s 

Road se stala módním korsem a mezi lidi, kteří se tady i okolo butiku scházeli, bylo mnoho 

pozdějších slavných tváří punkové hudby, mimo jiné třeba Siouxsie Sioux a Steve Severin 

(Siouxsie & the Banshees), Billy Idol, Soo Catwoman, jako prodavačka tu působila 

Chrissie Hynde (pozdější zpěvačka The Pretenders) nebo módní ikona Jordan. (Barker 

2011) 

V roce 1978 už se punk rozšířil do celého světa. Jeho původní protagonisté se 

mezitím stylově posunuli ale jejich odkaz žil dál. Zatímco Vivienne Westwood si otevřela 

butik zaměřený na vlnu „Novoromantismu“, místo obchodu Sex ale naplnily nově 

vznikající butiky navazující na její odkaz. Sex Pistols se rozpadli v době bouřlivého turné 

po USA, ale v té době už dokázali inspirovat vznik desítek nových kapel. S nástupem 80. 

let se punk z rukou svých vynálezců, pocházejících hlavně z intelektuálských kruhů 

dostává mezi pracující třídu a přichází éra takzvaného Streetpunku. (Mýty a styl punku 

2014) 

 

2.3 Punk rock jako hudební žánr 

Výraz punkové scéna z teritoriálního hlediska v období 70. let označuje hlavně 

britskou a americkou scénu. Kapely i manažeři se stěhovali mezi kontinenty, nebo jezdili 

na turné a vzájemné vlivy se přenášely. Nejen pro punk ale i pro další hudební žánry je 

typické, že se umělci stěhují za dalšími spoluhráči, a proto je i dnes u některých skupin 

těžké určit odkud pochází. Pokud se ale některé aspekty těchto scén liší, potom je popisuji i 

z hlediska teritoriálního. 
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Počátky punk rocku najdeme v letech 

1974 – 1976 ve Spojených státech, Velké 

Británii a Austrálii. Hudba z počátku 70. let 

už začínala být příliš komplikovaná a 

nesrozumitelná. Dlouhá kytarová sóla 

vytlačila jednoduchou rock´n´rollovou 

písničkovost. Používaly se nazdobené a 

komplikované kytarové efekty.  

Punková hudba se stala logickou 

odpovědí na tento stav. Vrátila se k původní 

rock´n´rolové jednoduchosti. Kytarová sóla 

nahradila silná sdělení. Do It Yourself12 etika 

umožnila vzít nástroj do ruky lidem, kteří 

nebyli tak zkušení muzikanti, ale přesto cítili 

potřebu se vyjádřit. 

V roce 1976 zveřejnil britský fanzin13 

Sideburn legendární obrázek s textem "This is a chord, this is another, this is a third. Now 

form a band."14, který posměšně upozorňoval na tři základní power-akordy15 nejčastěji 

používané v punkové hudbě. 

Punkové skladby čerpají z garage-rockové hudby 60. let. Typické složení punkové 

kapely představují jedna nebo dvě elektrické kytary, baskytara, bicí a vokály. Písně jsou 

spíš kratší než u jiných rockových žánrů. Většina písní sleduje klasickou rockovou 

strukturu sloka – refrén. Tuto formu později rozbouraly hlavně hardcorové kapely 80. let a 

nové kapely čerpající z dalších žánrů. 

Zpěv je obvykle spíše ukřičený, což se liší u jednotlivých podžánrů. Dlouhá kytarová 

sóla jsou považovaná za „hudební snobství“. Kytarová linka se často skládá hlavně 

z takzvaných power akordů a baré akordů, které vytváří charakteristický punkový zvuk. 

Basová linka bývá jednoduchá a silně rytmická. Bicí sestava bývá minimalistická (Snare, 

česky zvaný „virbl“ nebo malý buben, velký basový buben, obvykle dva „tomy“, 

přechodové bubny umístěné na basovém bubnu a malý počet činelů). 

 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
12
"„Udělěj"si"sám.“"

13
"Na"principu"DIY"vytvářený"fanouškovský"samizdatový"časopis."

14
"„To"je"akord,"to"je"další…a"třetí."Teď"založ"kapelu.“"

15
"Jedná"se"o"zjednodušený"akord,"jehož"zvuk"je"konkrétní,"čitelný"a"tím"pádem"i"silný."(Petržela"n."d.)"

OBRÁZEK 5: SLAVNÝ OBRÁZEK Z 
PUNKOVÉHO FANZINU SIDEBURN, 1976. 
ZDROJ: OSOBNÍ ARCHIV 
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2.4 Punková subkultura 

Subkultura jako společenský jev sama sebe definuje tím, že se vymezuje vůči 

většinové společnosti. Důležitým propojujícím prvkem subkultury je takzvaná subkulturní 

ideologie, v antropologické jazyce nazývaná také „worldview“, neboli „světonázor“. Je to 

soubor specifických hodnot, které nositelé subkultury vyznávají. (Novotná 2011) Pro 

punkovou subkulturu je základní hodnotou sdílený zájem o hudbu.  

Hudební subkultury jsou specifický fenomén, který se objevuje ve 2. polovině 20. 

století. Na území České republiky jejich výskyt zaznamenáváme později, zhruba v 70. 

letech. Kniha Folklor atomového věku uvádí další příklady, kdy se subkulturní ideologie 

punkerů vymezuje vůči většinové společnosti. Většinová konzumní společnost si zakládá 

na spotřebních, konfekčních nebo značkových produktech. Punková subkultura místo toho 

uznává DIY estetiku neboli Do IT Yourself16. Punkové oblečení je tím víc ceněné, čím 

originálnější je. Vlastnoručně pomalovaná trička, doma našité nášivky přetvářející tričko, 

kalhoty nebo bundu v transparent hlásající vaše hudební zájmy a tak v přeneseném 

významu i názorovou orientaci, doma ušité nebo recyklované sukně, kalhoty, saka a 

podobně. 

 
OBRÁZEK 6: NÁŠIVKA ČESKÉ SKUPINY SEE YOU IN HELL, ZDROJ: 

WWW.SEEYOUINHELL.CZ 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
16
"„Udělěj"si"sám“"
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Autoři knihy také staví do protikladu společenský důraz na výkon jednotlivce a 

kariérní postup formulovaný například v podobě tzv. amerického snu o chudém jedinci, 

který se vlastní pílí vypracuje z nuly na vrchol. K punkové subkultuře se oproti tomu váže 

heslo „No future“17 a nihilismus. (Novotná 2011) 

Tyto příklady určitě nelze aplikovat na celou punkovou subkulturu. Heslo No Future 

je spojeno s britskou punkovou skupinou Sex Pistols, která nejvíce proslula svou písní 

„God save the queen“18 parodující státní hymnu. Pro punk je ale ještě více než sdílení 

nihilistického přístupu důležitá svoboda. Zatímco nihilismus byl typický hlavně pro určitou 

sortu punkerů a byl často spojený se značnou konzumací alkoholu a drog, do ostrého 

kontrastu s nihilistickým vzezřením se dostával levicový utopismus kapel jako Crass. 

(Washburne 2004) Pro punk je mnohem víc než sdílený politicko-společenský postoj 

důležitá autenticita. Negativně hodnocení jsou jedinci i hudební skupiny, které z celé 

subkultury využívají pouze určité stylové prvky, ale nesdílejí související hodnoty a 

filosofii. 

V 80. letech se západní pobřeží USA stalo místem vzniku nejvíce politicky 

angažovaných punkových skupin v čele s nejznámějšími Dead Kennedys a Black Flag19. 

(Kolářová 2011) 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
17
"„Žádná"budoucnost“"

18
"„Bůh"ochraňuj"královnu“"

19
"Kapela"Black"Flag"položila"základ"novému"stylu"vyvíjejícímu"se"v"80."letech"z"punku"–"hardcore."
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OBRÁZEK 7:OBAL SAMOSTATNĚ VYDANÉ PÍSNĚ HOLIDAY 

IN CAMBODIA SKUPINY DEAD KENNEDYS. ZDROJ: 

HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HOLIDAY_IN_CAMBODIA 

 

So you been to school 

For a year or two 

And you know you've seen it all 

In daddy's car 

 

Thinkin' you'll go far 

Back east your type don't crawl  

Play ethnicky jazz 

To parade your snazz 

On your five grand stereo 

Braggin' that you know 

How the niggers feel cold 

And the slums got so much soul  

 

It's time to taste what you most fear 

Right Guard will not help you here 

Brace yourself, my dear:  

It's a holiday in Cambodia 

It's tough, kid, but it's life 

 (úryvek z textu písně) 

 

2.5 Punkový styl 

Britský teoretik médií a sociolog Dick Hebdige, který se na konci 70. let zabýval 

poválečnými subkulturami mládeže, došel k závěru, že pro subkultury je zásadní takzvaný 

subkulturní styl. Hebdige zkoumal subkultury Teddy Boys, Mods, Rockers, Skinheads a 

Punks. Všímal si především historických, třídních, rasových a socioekonomických 

podmínek, za kterých daná subkulura vznikla. V knize Subculture: The Meaning of Style 

(1991) ukazuje, že zkoumané subkultury se vymezují vůči většinové společnosti 

symbolickými formami odporu. Subkulturní styl je podle Hebdigeho konstruován skrze tři 

nejdůležitější prvky, a to vizáž, vystupování a slang. Tyto prvky nejen vyjadřují odlišnost 

od mainstreamu, ale zároveň slouží jako rozpoznávací znamení. Hebdige došel k závěru, 

že subkultury, které vznikly jako jednotky odporu proti majoritní společnosti, se po určitou 

dobu zdají být radikální, vzbuzují v ostatních lidech strach a to posiluje jejich vliv. Ten ale 

vydrží jen krátký čas, protože ve chvíli, kdy začne majoritní společnost subkulturu vnímat, 

se objeví podnikatelé, kteří přetvoří prvky subkulturního stylu v obchodní artikl. V tu 

chvíli přestává být subkultura vnímána jako nebezpečná a ztrácí svou sílu. To, co působilo 
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původně jako podvratné a radikální, je akomodováno a přijato do mainstreamové kultury. 

(Hebdige 1991) 

Hebdigeova kniha sklidila množství kritiky, například za idealizování hnutí punks 

nebo za přehlížení dalších snah a cílů subkultur mimo samotný styl a podobně. Přesto byla 

tato publikace jednou z velmi zásadních studií subkultur mládeže. 

Až kolem roku 2000 navázal na výzkumy Birminghamského centra pro současná 

kulturní studia David Muggleton. Na rozdíl od předešlých výzkumů, které se snažily 

punkery popsat a vysvětlit jako celek, Muggleton provedl množství kvalitativních 

rozhovorů. Na základě získaných výzkumných dat zavedl koncept „samostatné identity 

uvnitř subkultury“. Z rozhovorů vyplynulo, že příslušníci punkové subkultury si zároveň 

velmi zakládají na vlastní individualitě uvnitř subkultury. (Muggleton 2006) Pixová k tomu 

podotýká: „Individuální přístup k vlastní identitě dnes mnoha jedincům umožňuje zůstat 

subkulturními i v dospělosti.“ (Pixová 2011) 

Punk tedy není fenoménem ryze mládežnickým. Joanna Davis následně ve svém 

výzkumu publikovaném v časopise Symbolic Interaction zkoumá stárnutí punkerů. Ti, 

kteří podle Davis zvládají stárnutí v rámci punkové komunity méně úspěšně, postupně 

ztrácí okruh svých vrstevníků, nebo se jim nedaří spojit dospělý život se životem 

subkulturním. Naopak ti, jejichž punkové stárnutí bylo úspěšné, se buď sami stali 

legendami, nebo se jim podařilo úspěšně vyvážit punkový a dospělý život (ve smyslu 

zaměstnání, které neodporuje původním názorům, zastávaným v rámci punkové komunity, 

či rodinného života). (Davis 2006) 

 

Je neoddiskutovatelné, že punková vizáž je pro běžnou společnost nejvýraznějším a 

nejčitelnějším aspektem punku. Zároveň je ale typická svou proměnlivostí a 

nejednoznačností. Punkový vzhled zahrnuje nejen otrhanou vizáž amerických punks, ale i 

upravený vzhled „working class“ spojený se streetpunkovými a pub rockovými kapelami. 

Může také kombinovat i inspirace z glam-rockového20 vzhledu 70. let. Některé skupiny 

jako Sex Pistols do punkové vizáže zakomponovaly oblečení ze sex shopů a BDSM 

estetiku. The Clash a the Stranglers volili spíš vzhled pracující třídy. Kapely The Damned 

nebo Souxie and the Banshees vyvořily více teatrální gotický styl. Na londýnské scéně se 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20
"Pro"glamhrock"nebo"také"„glitter"rock“"jsou"typické"velké"účesy,"třpytky,"oblečení"inspirované"sfihfi"filmy"a"

androgynní"či"travesti"show"inspirovaný"vzhled."Typickými"představiteli"z"oblasti"hudby"jsou"David"Bowie,"

Mott"the"Hoople."Později"z"odkazu"glam"rocku"čerpala"skupina"KISS."
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rozšířil DIY21 přístup, který přetvářel běžné věci běžného užití v punkové modely. Nosila 

se roztrhaná trička, která byla znovu dohromady spojená spínacími špendlíky, pomalovaná 

hesly a nápisy, staré obleky – symbol businessmanů různým způsobem přetvořené, psí 

obojky jako náhrdelník, plastové pytle na odpadky jako šaty. (Leblanc c1999) 

Punková móda má skoro ve všech případech účel působit subversivně. Punkeři často 

používají předměty spojené s mainstreamem, ale otáčejí jejich význam do parodické, 

kritické, znepokojivé podoby. Adoptováním takových symbolů vytváří punkeři paralelu 

mezi sebou a tvůrci převrácených symbolů. (Leblanc c1999) Leblanc uvádí příklad 

vojenských bot, které původně nesou symboliku disciplíny a militarismu, nošených ve 

spojení s antimilitaristickými a anarchistickými hesly. V tomto případě bych ale podotkla, 

že vojenské okované boty patří k vizuálnímu stylu pouze určité části punkové subkultury a 

mají v mnoha případech i funkci zbraně v potyčkách se znepřátelenými skupinami, mezi 

které patří například neonacisté.  

Původní punkeři využívali všeho možného, aby dali najevo odpor a pohrdání 

konvenčními normami. Využívali vizuálních prostředků, které byly spojené s nízkostí a 

nízkým sociálním postavením (psí obojky), sexuální perverzi (bondážové oblečení, BDSM 

estetika, latex) či banalitu (falešná leopardí kožešina). Zároveň přetvářeli a otáčeli význam 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21
"„Do"It"Yourself“"–"„Udělej"si"sám“"

OBRÁZEK(8:(PUNKOVÉ(SAKO(S(MOTIVEM(SVASTIKY(A(NÁPISEM(„GOD(SAVE(THE(QUEEN“.(AUTOR:(CHRIS(
MOORHOUSE/GETTY(IMAGES 
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většinovou společností ceněných symbolů (školní uniformy, vojenské a policejní 

uniformy). V počátcích punkové scény v 70. letech se setkáme i s použitím symbolu 

hákového kříže, který v tomto případě nenesl význam sympatií k nacismu, ale byl 

využíván jako prostředek k vyvolání pohoršení a znechucení běžné společnosti. Vivian 

Goldman vzpomíná ve svém článku vydaném k Týdnu židovské knihy v únoru 2014 na 

roztržky, které užívání svastiky v punkové scéně vyvolávalo. Zkušenost Holocaustu ještě 

nebyla tak vzdálená a mnoho významných postav punkové scény bylo židovského původu, 

například manažer legendárních Sex Pistols Malcom McLaren, přítelkyně Sida Viciouse 

(jednoho z těch, kteří symbol svastiky nosili) Nancy Spungen nebo Bernie Rhodes. K 

používání symbolu ale přistupovali různě. I když Goldman věděla, že její punkoví známí 

nosí svastiky na oblečení hlavně kvůli tomu, aby naštvali a znechutili starší generaci, 

v situaci kdy měla před očima vytetovaná čísla z koncentračního tábora na rukou svých 

rodičů, to považovala za nepřijatelné. Roztržku vyvolala svastika i na festivalu v klubu 100 

v roce 1976. Malcom McLaren začal rozdávat pásky na rameno s tímto motivem, Siuxie si 

dala jeden na ruku a Bernie Rhodes ze skupiny The Clash zařval, že jestli někdo bude 

používat svastiku na pódiu, nesmí použít nástroje půjčené od The Clash, jak bylo původně 

domluveno. Páska byla sundána a vystoupení pokračovalo. (Goldman 2014) 

Výsměch, ironie a parodie byly a jsou prostředky, kterými punkeři dávají najevo 

nesouhlas s hodnotami většinové společnosti a své outsiderství. Punková vizáž ale nekončí 

jen u oblečení. Patří k ní také psí obojky, řetězy a žiletky používané jako šperky, piercing a 

tetování. V neposlední řadě je třeba zmínit také punkové účesy - nezvyklé barvy a 

vystříhání a vyholení vlasů do neobvyklých očividně umělých vzorů. V punkové scéně 

pozdních 70. let se objevuje „mohawk“, u nás známý pod názvem číro. Účes vytvořený po 

vzoru indiánských válečníků se později stal prakticky symbolem punkové subkultury. 

Punková vizáž, kterou si asi nejčastěji představíme, tedy číro, kožená bunda „Křivák“22 

ozdobená plackami, kováním, řetězy a nášivkami, kostkované kalhoty a těžké boty, 

pochází až z počátku 80. let a je výrazně spojená s kapelou The Exploited. 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
22
"Tento"typ"bundy"je"označovaný"jako"„Křivák“"pravděpodobně"pro"šikmé"umístění"zipu"od"ramene"k"boku,"

na"Slovensku"se"pro"tento"typ"bundy"používá"označení"„Sidovka“"podle"baskytaristy"skupiny"Sex"Pistols"Sida"

Viciouse."
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Punkové oblečení je velmi silným komunikačním prostředkem. Nášivky, odznaky a 

nápisy se jmény kapel, přezdívkami, zkratkami a hesly mnohdy vyžadují zkušeného 

pozorovatele, aby mohla být plně interpretovaná jejich sdělení.   

OBRÁZEK(9:(THE(EXPLOITED(NA(KONCERTĚ(V(CITY(GARDENS.(FOTOGRAFIE:(KEN(SALERNO.(
ZDROJ:(WWW.PINTEREST.COM 
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2.6 Ženský vizuální punkový styl 

V počátcích punkové subkultury v 70. letech neměl ženský punkový vizuální styl 

žádná pravidla. Legendární ženská kapela The Slits se na obalu svého debutového alba 

objevila v podstatě nahá a obalená bahnem. 

 
OBRÁZEK 10: OBAL PRVNÍHO STUDIOVÉHO ALBA SKUPINY THE SLITS S NÁZVEM CUT,  

VYDANÉHO V SRPNU 1979.  ZDROJ: 

HTTPS://ARCMUSIC.FILES.WORDPRESS.COM/2010/10/SLITS_CUT.JPG 

 

Další vizuální styl označovaný později jako „punkettes“ vytvořila Susan Janet 

Dallon, známá pod uměleckým jménem Siouxie Sioux. Patří k němu neodmyslitelně 

síťované punčochy, černé ježaté vlasy, dramatický make-up a tvrdý, skoro štěkavý styl 
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zpěvu. Třetí ženský vizuální styl z počátku punkové subkultury pochází od baskytaristky 

skupiny The Adverts Gaye Advert. „Její „pandí“ oční make-up a všudypřítomná kožená 

bunda definovaly ženské punkerství pro další dekádu“, napsal o ní Dave Thompson ve své 

knize Alternative Rock (Thompson c2000). 

 
OBRÁZEK 11: SIOUXIE SIOUX, ZDROJ: 

HTTP://ARMOURBEAUTY.COM/?P=1224 

 
OBRÁZEK 12: GAYE ADVERT. ZDROJ: 

HTTP://SOMEBODYSTOLEMYTHUNDER.BL

OGSPOT.CZ 

 

Zatímco londýnská (potažmo britská) punková móda oplývala teatrálními a 

výraznými prvky, americká větev se vyvíjela trochu jinak. Hlavně v 80. letech preferovaly 

ženy z punkové subkultury spíš vzhled „one of the boys“23 než cíleně bizarní a divoký 

vzhled, který byl populární na londýnské scéně.  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
23
"„One"of"the"boys“"–"„Jedna"z"těch"kluků“"
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2.7 Punková subkultura jako útočiště pro stydlivé dospívající? 

V článku prezentovaném v roce 2009 v časopise Journal of Research on Adolescence 

zkoumali Nejra Bešič a Margaret Kerr z jakých důvodů se dospívající lidé identifikují se 

subkulturami proslulými výstředním vzhledem, jako například punkeři nebo „gotikové“24. 

V době dospívání nabývá příslušnost k určité skupině daleko většího významu než 

v kterémkoli jiném životním období. Lidé, kteří náleží k určité skupině vrstevníků, nemusí 

být nutně přátelé nebo spolu trávit čas, ale jsou pro ostatní rozpoznatelní a zařaditelní. 

Skupiny, které byly mezi dospívající mládeží identifikovány a objevují se ve větším 

množství studií, jsou například Sportovci (sportovně orientovaní), „Nerds and Brains“25 

(orientovaní na studium), Populární (zaměření na sociální status), „Burnouts“ (bourači 

norem), Samotáři (sociálně ztracené existence, nikam nezapadající) a Alternativci 

(rebelující proti společenským konvencím). Klíčové pro zařazení do sociálních skupin jsou 

zájmy, sociální schopnosti i talent. (Bešić 2009) 

Mladý člověk, který je ostatními řazen do určité skupiny, například mezi populární 

adolescenty, nemá své zařazení pod kontrolou. V ostrém kontrastu s tím zařazení do 

skupiny pankáčů vyžaduje aktivní osobní vklad při vytváření rozpoznatelného a výrazného 

vnějšího vzhledu. Tito lidé se cíleně identifikují se skupinami známými svým výstředním 

či radikálním vzhledem. Bešić a Kerr v článku uvádějí hypotézu, že k výběru samostatného 

přiřazení se ke skupině vyznačující se radikálním vzhledem inklinují stydliví dospívající. 

Tato výzkumná otázka není vůbec od věci, protože téma útěku k punku jako k útočišti pro 

outsidery je zmíněno jak v knize Lauraine Leblanc a objevilo se i v rozhovorech, které 

jsem k diplomové práci vedla: „No přesně tak. Tu svojí nejistotu a tu plachost schováš za 

něco a je to...trochu lepší. (smích). Je to takový útočiště freaks26.“ (Rozhovor s M.Č.) 

Autoři studie Bešič a Kerr uvádí, že porucha chování vyznačující se strachem 

z cizích lidí a situací je relativně stabilní stav. Výběr překvapivé, extravagantní vizáže je 

jedním ze způsobů jak se s tímto stavem vyrovnávat. Vést k tomu mohou dva důvody. 

Stydliví dospívající vysílají radikálním zjevem mainstreamovému společenskému proudu 

signál, že nestojí o sociální kontakt. Druhé možné vysvětlení je, že stydliví dospívající 

používají radikální vizáž jako způsob jak předem pojistit svůj určitý handicap 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
24
"Subkultura,"jejíž"vznik"je"datován"do"80."let"20."století"ve"Velké"Británii."Byla"jednou"z"odnoží"posthpunkové"

scény."Je"propojena"s"větším"množstvím"relativně"odlišných"hudebních"žánrů"jakými"je"gotický"rock,"

deathrock,"dark"wave,"neoclassical"–"nová"vážná"hudba."Gotická"móda"čerpá"inspiraci"ve"středověku,"

Viktoriánské"éře"ale"i"v"Anime"filmech."
25
"„Nerdové"(z"angličtiny"přejatý"slangový"výraz"pro"člověka,"který"se"příliš"úzce"zaměřuje"na"jeden,"zpravidla"

technický"vědní"obor,"v"češtině"významově"odpovídá"nejvíce"slovo"„mimoň“)"a"Mozci“"
26
"Podivínů"nebo"šílenců"
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v komunikaci, na který je později možné svést případný společenský neúspěch. Studie, 

která toto téma zkoumala ve Švédsku, byla provedena na vzorku dospívajících ve věku 13-

18 let a porovnávala množství stydlivých teenagerů v jednotlivých skupinách. Pro 

hodnocení na škále stydlivosti využívala studie sebehodnocení účastníků popisující strach 

v sociálních situacích.  Studie potvrdila, že stydliví dospívající z radikálních skupin jsou na 

tom s mírou stydlivosti zhruba stejně jako stydliví dospívající z jiných sociálních skupin. 

Liší se ale častějším výskytem depresivního myšlení, ale zároveň i pozitivnějším 

sebehodnocením. Studie bohužel nedokázala potvrdit kauzalitu. Je možné, že stydliví 

příslušníci radikálních skupin se do těchto skupin zařadili skutečně z důvodu vyrovnávání 

se s tímto rysem osobnosti, ale toto zařazení nepřispělo k jejich emoční spokojenosti. 

Druhé vysvětlení, které se nabízí, tvrdí, že se do radikálních skupin zařadili, aby se tak 

vyrovnali se svou stydlivostí, ale později se setkali s odmítavou reakcí okolí, rodičů či 

učitelů, která vyústila ve výskyt depresivního myšlení. (Bešić 2009) 

 

2.8 Ženy v punkové subkultuře 

Co vede ženy k tomu, aby se staly součástí převážně mužské subkultury? Odpověď 

na tuto otázku hledala v knize Pretty in punk: girls' gender resistance in a boys' subculture 

(1999) Lauraine Leblanc. Autorka dochází ke zjištění, že dívky se zapojují do punkové 

subkultury, pokud se nechtějí účastnit něčeho, co autorka nazývá „feminity game“, tedy 

nechtějí fungovat ve stereotypních genderových rolích, které diktují ženám jednat 

poslušně, pasivně a v souladu s genderovým status quo. Punková subkultura nabízí dívkám 

možnost vyjádřit svou maskulinní stránku, kterou většinová společnost potlačuje. 

Paradoxně ale uvnitř punkové subkultury naráží na podobné genderové stereotypy. Ve 

vztahu k většinové společnosti punk dívky osvobozuje, ale existencí genderových 

stereotypů uvnitř subkultury je i omezuje. 

Metodologicky podkládá svůj výzkum jednak „etnografií vzdoru“ (zkoumá aktivní 

odpor dívek zapojených do punkové subkultury) a fenomenologickými interview se 40 

narátorkami, dívkami z různých punkových scén z Atlanty, New Orleans, Montrealu a San 

Francisca. Stejně jako já je Lauraine Leblanc insiderkou, členkou punkové subkultury. Ve 

své knize průběžně reflektuje i vlastní zkušenosti se zkoumanými jevy. 

Leblanc se ve své knize snaží najít odpovědi na otázky jako: Co přitahuje dívky na 

mužské subkultuře jako je punk? Co je vede k tomu, aby si obarvily a oholily vlasy, 

vypadaly jako šílenci a byly kvůli tomu neustále někým obtěžovány nebo odsuzovány? 
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Jaká je role dívek v této subkultuře? Jak konstruují svou genderovou identitu v subkultuře, 

která vyžaduje na jednu stranu mužské „tvrďáctví“ ale zároveň i ženskost? (Leblanc 

c1999) 

Helen Reddington v článku The Forgotten Revolution of Female Punk Musicians in the 

1970s (Reddington 2004) píše o tom, že mnoha ženám dal šanci stát se hudebnicí fakt, že 

v punkové hudbě 70. let byl nedostatek muzikantských schopností vnímán jako potvrzení 

pouliční autenticity. Zatímco u chlapců bylo běžné, že už od teenagerovských let pilovali 

hru na kytaru, dívky měly za sebou při nejlepším hodiny klavíru nebo klasické kytary, tedy 

zkušenosti v rockové hudbě naprosto nepoužitelné. Objevily se kapely jako The Slits 

(1976), Siouxsie And The Banshees (1976), kapela The Adverts spoluzaložená Timem 

Smithem a basistkou Gaye Advert. Gaye byla v knize The Virgin encyclopedia of 70s 

music (Larkin 2002) označena za první ženskou punkovou hvězdu. Kapela Adverts totiž 

byla jednou z prvních punkových skupin, která dosáhla na populární hitparády (UK Top 40 

Hit Singles a Top of the Pops). 

Mary Ann Clawson píše v článku v časopise Gender and Society, že punk umožnil 

ženám dostat se do rockové hudby nejen praktickými, ale i kulturními podmínkami. Častý 

argument, že tříakordová skladba punkových písní umožnila svou technickou nenáročností 

v podstatě každému vzít kytaru a založit kapelu, doplňuje o argument kulturní. V období, 

kdy se hnací silou stala transgrese a bourání zažitých norem, byl nástup žen – a speciálně 

žen, které svým vystupováním a sebeprezentací napadaly mainstreamové představy o 

ženství – prostředkem k narušení kulturního status quo. (CLAWSON 1999) 

S nástupem Margaret Thatcher do funkce ministerské předsedkyně v roce 1979 

prodělala celá britská společnost výraznou přeměnu. Přestože se ve vysoké politické funkci 

objevila žena, nevedlo to k vylepšení postavení žen. Spíše naopak. Společenské změny se 

bizarně projevily v hudebním průmyslu – pokud člověk prochází rockový tisk z počátku 

80. let, objeví v něm zvýšený zájem o androgynnost. Příkladem mohou být představitelé 

vlny novoromantismu Steve Strange, Boy George, Marilyn nebo Soft Cell. „Najednou se 

zdálo, že hybatelé hudebního průmyslu by raději udělali cokoliv, než pustit dopředu 

skutečné ženy. Image začala být důležitá a muži, kteří se oblékali jako ženy, mohli snadno 

nahradit všechny ty strašné ženské jako The Slits, které hrozily narušením klidu 

maloměšťácké společnosti,“ píše ve svém článku Helen Reddington (Reddington 2004). 

„Britská společnost raději uznávala muže oblečené jako ženy, než aby si připustila, 

že jejich vlastní ženy mohou být úplně stejně schopnými umělkyněmi a nejen múzami 

umělců. Že mohou z pozice umělce vyjádřit něco o své pozici ve společnosti.“  
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Reddington v tomto výroku naráží na dnes už legendární příběh Patti Smith, která se 

přistěhovala do New Yorku, aby se stala múzou umělce. Skutečně nějakou dobu žila a 

tvořila po boku fotografa Roberta Mapplethorpa. Později, když se jejich vztah rozpadl 

(Mapplethorpe odhalil svou převážně homosexuální orientaci), vydala se Smith na 

samostatnou dráhu umělkyně a stala se jednou z nejslavnějších rockových muzikantek. 

(Smith 2013) Patti Smith bývá považována za jednu z prvních punkových hudebnic. 

Někdy je řazena mezi proto-punkové umělce. 

Na počátku 80. let 20. století se ale do módy dostává synth-pop a punková hudba se 

stává záležitostí undergroundu a něčím, s čím slušná společnost nechce mít nic společného. 

Tak náhle zase skončil nový fenomén punkové subkultury, která přinesla ženské 

umělkyně, hrající na kytary, keyboardy, baskytary i bubny, zvládaly ovládat techniku, tak 

jako to dosud dělali jen muži. 

2.9 Ženy s hudebním nástrojem v ruce 

„Pokud má holka šaty a kytaru, vypadá prostě divně – jako pes na kole. Nemůžete jí 

minout bez povšimnutí.“, citovala Julii Burchillovou27 britská publicistka Caitlin Moran 

(2012). Ve své knize popisuje, jak se v práci v redakci časopisu Melody Maker na začátku 

90. let marně snažili obohatit obsah časopisu o ženské interpretky „Tehdy nás všechny 

napadalo, že ženy prostě nemají tolik co říct, ale báli jsme se to vyslovit. Bylo to 

koneckonců přes sedmdesát let od doby, kdy ženy získaly volební právo, a přitom jsme, co 

se hudby týká, zatím měly jen hrstku geniálních umělkyň, kterými se můžeme chlubit.“ 

Protože cílem snažení bylo najít ženy, které to dotáhly daleko v rámci oficiálních hitparád 

a nejen uvnitř subkultury, z těch které se mohou počítat mezi ženy punku, sem patří jen 

Patti Smith nebo PJ Harvey. „Doteď jsme neměli ženskou rockovou kapelu, která by 

předčila Led Zeppelin nebo Guns N´Roses. Která holčičí kapela by se mohla srovnávat 

s Beatles? Snad ženské kapely sedmdesátých a osmdesátých let Runaways, Go-Gos, Slits? 

Byl to propastný rozdíl. Ale za nic jsme se o tom nemohli zmínit. Pravda by zněla příliš 

sexisticky.“ (Moran 2012)  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
27
"Britská"hudební"publicistka"hlásící"se"veřejně"k"feminismu."
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2.9.1 Proč hrají ženy tak často na baskytaru  

V populární hudbě je typickým obrázkem žena v roli hlavní vokalistky – zpěvačky. 

Výrazné interpretky jako Madonna jsou doprovázeny anonymní doprovodnou kapelou. 

Dalším typickým modelem jsou písničkářky typu „singer-songwriter“ – zpěvačky a 

skladatelky, které se doprovází samy. V alternativní hudbě ale tento model nefunguje. 

V ideálním případem se předmětem zájmu stává celá hudební skupina jako kreativní 

jednotka. (CLAWSON 1999) 

Hudební skupina tak, jak je vnímána od vzniku alternativní rockové scény na 

počátku 60. let, je tvořena jednou nebo dvěma elektrickými kytarami, baskytarou a bicími. 

Když v roce 1987 přinesl časopis Rolling stone seznam 100 nejlepších alb posledních 

dvaceti let, ženy se objevily v méně než čtvrtině z nich. Z 61 hudebních subjektů tvořilo 14 

žen, které se do výběru dostaly jen 5,5 %. Devět z nich bylo známých hlavně jako 

zpěvačky a jen pět jako instrumentalistky. 

V roce 1989 položila Donna Dresch, bývalá baskytaristka Dinousaur Jr., Fifth 

Column a Screaming Trees, otázku: „Proč se ženy do prostředí mužského světa, toho co 

dnes označujeme názvem alternativní hudební scéna, dostávají velmi často přes 

baskytaru?“ V roce 1991 zkoumala Mary Anne Clawson vzorek z lokální hudební soutěže 

Boston Rumble, aby na tuto otázku hledala odpověď.  

Clawson na situaci aplikuje teorii „genderových front“, podle které se ženy dříve 

dostávají na pozice, které jsou již pro muže neatraktivní. (Lorber n. d.) Pro hraní na 

baskytaru platí, že je k němu potřeba menší počáteční zkušenost. Navíc po baskytaristech 

je větší poptávka než po obsazení jiných nástrojů. Respondenti výzkumu se shodli na tom, 

že u baskytary je ze všech nástrojů v typickém obsazení rockové kapely nejrychleji možné 

hrát „OK“, ale je velice těžké hrát opravdu dobře. Rozhodně lze konstatovat, že se jedná o 

nástroj, u kterého je z nulových zkušeností možné nejrychleji začít s hraním v kapele. To 

souvisí také s tím, že z výzkumu vyplývá, že ženy začínají s hraním v kapelách ve vyšším 

věku než muži. Ženy, které se účastnily výzkumu, se začaly na rockový nástroj učit 

v průměru ve věku 19 let a do své první kapely se zapojily průměrně až ve věku 21 let. 

Oproti tomu muži, kteří se účastnili výzkumu, se na nástroj začali učit v průměru ve 13 

letech a první zkušenost s hraním v kapele získali průměrně už 15,3 letech. 87 % mužů 

hrálo s kapelou už během střední školy, zatímco 47 % žen začalo hrát v kapele až po 

dokončení vysoké školy. Hudební tvorba se pro ně tedy stala spíš záležitostí rané 

dospělosti než adolescentních let, jak je tomu u většiny mužů. 
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Jedna z respondentek, Sarah Johnson, uvádí: „Můžete rychle umět hrát tak, že to zní 

v pohodě, takže spousta žen, které nedostaly kytaru ve 12 letech, jsou netrpělivé a už chtějí 

být v kapele. Beze srandy se základy potřebné k hraní naučíte za 6 měsíců.“ Mohlo by se 

zdát, že tím pádem bude velká nabídka baskytaristů. Ve skutečnosti tomu ale tak není. 

Pozice kytaristy nebo vokalisty má větší prestiž a tak se díky vysoké poptávce stává pozice 

baskytaristy příležitostí pro ženy.  

Jiná teorie uvádí, že na rozdíl od kytaristy, jehož role je být silnou osobností a 

základním skladatelem, který vede skupinu, je role baskytaristy více podporující, a proto je 

přirozenějším místem pro ženu. Potvrzují to některé výpovědi, které uvádí například: 

„Ženy jsou více týmový hráči. Nevadí jim hrát jednu notu přes celou píseň, pokud to 

povaha skladby vyžaduje. Neřeknou: „To je nuda, to hrát nebudu.“. Zažila jsem muže, 

kteří se tak chovali. Chtěli hrát tak, aby vypadali dobře, ne aby to znělo dobře jako celek.“ 

(CLAWSON 1999) 

 

Helen Reddington, která se sama pohybuje v punkové hudební scéně od konce 70. let, 

je aktivní baskytaristkou a skladatelkou. Získala doktorát na University of Westminster a 

vyučuje na University of East London. V roce 2007 vydala knihu The Lost Women of Rock 

Music: Female Musicians of the Punk Era, ve které přinesla rozhovory s osobnostmi jako 

The Slits, Gina Birch, The Modettes, Enid Williams (Girlschool), Dolly Mixture, Gaye 

Black (Adverts), Vi Subversa (Poison Girls), Rhoda Dakar, Lucy O'Brien, Attila the 

Stockbroker, Caroline Coon, Geoff Travis a John Peel. Ve svém článku The Forgotten 

Revolution of Female Punk Musicians in the 1970s píše o tom, jak se nadále vyvíjelo 

postavení žen v rockové hudbě. Oproti počátkům 80. let se výrazně zlepšilo, ale i tak sama 

Reddington vzpomíná jednu historku: „Když jsem si před dvěma týdny šla koupit struny na 

elektrickou kytaru, prodavač v místním hudebním obchodě se mě zeptal „What sort does he 

want?“28.“ Ani ho nenapadlo, že by mohla žena kupovat struny na elektrickou kytaru pro 

sebe.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
28
"„Jaký"druh"by"chtěl?“"
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3 Česká punková scéna 

3.1 Česká punková scéna v písemných zdrojích 

Obecně se autoři publikací i narátoři a narátorky shodují v tom, že česká 

předrevoluční punková scéna byla za hranicí porozumění i kontroly komunistické strany. 

Zatímco se fanoušci jiných hudebních žánrů snažili o průchod systémem, který kontroloval 

hudební produkci, příznivci punku se o získání oficiálního povolení se ani nesnažili. 

Punkové koncerty se konaly často zcela nenahlášené, obvykle u někoho doma. Z tohoto 

důvodu neexistuje mnoho archivních materiálů, které by činnost punkových skupin 

zaznamenávaly. Interview jsou proto v tomto případě nejvhodnějším způsobem 

shromáždění dat. 

Jeden z dalších možných psaných zdrojů pro výzkum české punkové komunity jsou 

undergroundové samizdatové časopisy nazývané ziny nebo fanziny. Problém při 

zpracování tohoto typu zdrojů je, že se jedná o literaturu nepublikovanou a tyto ziny 

nebyly nikdy systematicky shromažďovány a archivovány.  Retrospektivně se jejich 

archivaci a zpřístupnění věnuje knihovna Libri Prohibiti Jiřího Gruntoráda v Praze. Ve 

většině případů je ale možné se k těmto textům dostat pouze skrze osobní archivy lidí, kteří 

se aktivně účastnili života v rámci subkultury. Tyto informační zdroje jsou často 

nekompletní, ale přesto hrají nenahraditelnou roli. 

Známý samizdatový časopis nazvaný Vokno byl vydáván v 80. letech. Vokno bylo 

obecně více orientované na underground, ale některá čísla se věnovala i punku. Po revoluci 

se z Vokna vyvinul časopis A-kontra, jedno z nejvýznamnějších anarchistických periodik, 

které je stále aktivní. Vokno a pozdější Voknoviny jsou dnes v digitalizované podobě 

dostupné na webových stránkách Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných 

(http://www.vons.cz/vokno). 

První opravdu čistě punkový zin v Čechách se jmenoval Punk Maglajz. Byl vytvářen 

členy skupiny H.N.F. (Hrdinové nové fronty) a vedený jejich leaderem Petrem „Biafrou“ 

Štěpánem.  Zin byl aktivní v letech 1985-1987. Bylo vytvořeno jeho pět čísel. Poté byl zin 

nahrazen novým s názvem Schrott, který vyšel v počtu dvou čísel. 

V roce 1987 se v Praze objevil Attack, fanzin na mnohem vyšší úrovni ve srovnání 

s dvěma předchozími. První číslo bylo vydáno v roce 1987 pod titulem THE 10 YEARS OF 

FLEXI DISC a jednalo se o překlad britského fanzinu. (Kde se MLUVILO o . . . PUNKU ? 

n. d.) Další dvě čísla byla originální a přinesla mnoho důležitých informací o domácí 
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punkové a hardcore scéně. Autoři fanzinu byli ale později odhaleni policií a žádné další 

číslo už nevydali. 

Na Moravě můžeme naleznout také několik punkových fanzinů. Patří mezi ně mimo 

jiné Sračka. Fanzin Oslí uši z Lipného nad Bečvou je dodnes považován za jeden 

z nejlepších českých punkových zinů. Jedno číslo mělo 150-200 stránek. Z Brna potom 

pocházel fanzit Šot. (Lukáš 2011) 

Jedním z dalších problémů, které je obtížné překonat při hledání ženského odkazu 

skrze samizdatové ziny, je často anonymní autorství článků. Před rokem 1989 je 

pochopitelné, že autoři těchto nelegálních tiskovin nechtěli být odhaleni. Tento problém se 

týká ale i fanzinů novějších, neboť jsou často vytvářeny angažovanějšími, obvykle 

levicově či až anarchisticky orientovanými skupinami lidí, kteří by mohli být zahrnuti pod 

pojem „punková scéna“. Jejich aktivity i témata, kterými se v článcích zabývají, jsou 

někdy na hranici ilegality (například monitoring neonacistů29, který může být v rozporu se 

Zákonem o ochraně osobních údajů). 

 

Punková scéna Československa je částečně popsána v knize Excentrici v přízemí od 

autorů Aleše Opekara a Josefa Vlčka, publikované v roce 1989. Kniha se zabývá hlavně 

českou novou vlnou. (Opekar 1989) Jako hlavní téma je československý punk zpracován 

v knize Punk not dead autora Eduarda Svítivého z roku 1991. (Svítivý 1991)  

Pravděpodobně nejzásadnější knihou o předrevolučním československém punku a 

hardcore  se jmenuje Kytary a řev aneb co bylo za zdí. Knihu napsal Filip Fuchs a je 

doplněna fotografiemi Štěpána Stejskala. Autorství je však známé pouze zasvěceným. 

Kniha byla publikována anonymně, téměř samizdatovým způsobem, prostřednictvím 

vydavatele punkové hudby Papagájův hlasatel v roce 2002. Kniha detailně popisuje 

HC/punkový život v socialistickém Československu, punkové a HC30 kapely, mapuje 

punkové demosnímky a samizdatové ziny. Obsahuje také několik samostatných profilů 

nejvýznamnějších domácích punkových a hardcore skupin. (Fuchs 2002) 

V roce 2007 vycházel dvanáctidílný seriál o českém punku v časopise Report. Jeho 

autorem byl Dan Folprecht. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
29
"Obvykle"spočívá"ve"zveřejnění"osobních"údajů,"údajích"o"místě"pohybu"a"aktivitách"dotyčného."Tento"

monitoring"funguje"oboustranně."Anarchisté"a"antifašisté"sledují"neonacisty,"neonacisté"sledují"své"

nepřátele"z"řad"ekologických"a"protirasistických"aktivistů"a"uveřejňují"jejich"osobní"údaje"v"databázích,"často"

přístupných"veřejně"na"internetových"stránkách."
30
"HC"je"zkratka"pro"žánr"hardcore,"tvrdší"a"rychlejší"odnož"punkové"hudby,"výrazně"zaměřenou"na"obsah"

textů"písní,"obvykle"s"ekologicky,"společensky"či"politicky"kritickým"námětem."
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Nezávislé undergroundové nakladatelství Tarantino a Čert vydalo v letech 2007 – 

2009 tři tenké punkové publikace (Smradi, kterým všechno vadí, Asi jsme byli z jiného 

těsta, Vy jste to nevěděli?). Knížky byly kompilací vzpomínek, poezie a prózy s punkovou 

tématikou. 

Na akademické úrovní se českým punkem zabývalo zatím poměrně malé množství 

autorů.Sociální, kulturní a politický vhled do československé punkové a HC scény je 

možné nalézt v knize Miroslava Vaňka nazvané Byl to jenom rock´n´roll?, která částečně 

popisuje i konflikt mezi punkery a socialistickým režimem. (Vaněk 2010) Spíše 

učebnicovým způsobem popsal punkery v knize Subkultury mládeže Josef Smolík. 

(Smolík 2010) 

V roce 2012 byl publikován text POP Musea k výstavě Kristova léta českého punku 

– 33 let průšvihů i výher tuzemského punk rocku – 33 let od prvního punkového koncertu 

v Praze. (Hrabalík 2012) 

V nedávné době vyšla kniha Kmeny Tomáše Součka, Karla Veselého a Vladimíra 

518, která je v podstatě obrazovým průvodcem městskými subkulturami dneška. 

Následovalo ji pokračování nazvané Kmeny 0 reflektující subkultury před rokem 1989.  

Kniha byla radikálnější částí punkové scény nepříznivě přijata z důvodů částečného 

financování pivní značkou Budweiser Budvar. S knihou byl spojen rozhovor31, který mi 

nepřímo pomohl k získání dvou narátorek. Ve videozáznamu rozhovoru propagujícího 

knihu mluví „muži punkové scény“. Na otázku ohledně žen v českém punku se vyjadřují 

ve smyslu, že žádné ženy v punkové scéně nebyly, kromě těch, se které byly jejich 

obdivovatelkami a milenkami. Rozhovor je natočen před strahovským klubem 007, jehož 

dlouholetou produkční je žena, zároveň významná promotérka, která se zasloužila o 

desítky koncertů a podařilo se jí dovézt do Prahy mnoho známých zahraničních kapel. Dvě 

budoucí narátorky – pamětnice české punkové scény tento rozhovor natolik naštval, že se 

rozhodly změnit původní odmítnutí a poskytnout svou výpověď, i když běžně rozhovory 

do médií odmítají.  

V roce 2011 vyšla kniha Revolta stylem editovaná Martou Kolářovou. Součástí knihy 

je kapitola Michaely Pixové Český punk za oponou i před oponou, se kterou využívám 

v této práci. Kvalitativní výzkum, který je v knize prezentován, však pracuje pouze 

s mužskými narátory. (Pixová 2011) 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
31
"Rozhovor"se"nepodařilo"zpětně"dohledat."Informace"pochází"ze"dvou"nezávislých"výpovědí"narátorek"

(Dominika"a"Petra)."
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Ve stejném roce vyšla i kniha, kterou editoval Petr Janeček Folklor atomového věku. 

Kniha zaměřená na  kolektivně vytvářené, sdílené a neformálně šířené prvků expresivní 

kultury, se částečně věnuje punku v kapitole zaměřené na hudební subkultury. (Janeček 

2011) 

Ve veškeré zmíněné literatuře však role žen není téměř zmíněna. Jedním z důvodů je, 

že tyto publikace jsou z větší části zaměřeny na punk ve smyslu členství v kapelách. 

Známé české punkové skupiny byly především mužské. Jednou z mých hypotéz je, že role 

žen, pokud v subkultuře nějaké byly, byla více podporující. Známe například fungování 

disidentských rodinných jednotek, kdy byl muž politicky aktivní. Žena zajišťovala zázemí 

k setkáním, pomáhala s přípravou a starala se o fungování domácnosti. Ani v takovém 

případě by tato role nebyla nevýznamná. 

Téma české punkové scény zpracovává i řada vysokoškolských kvalifikačních prací. 

Například Eva Řičánková: Brněnské punkové hnutí v 80. letech 20. století (Masarykova 

univerzita v Brně), která zkoumá téma s teritoriálním zaměřením, Eliška Střelková: 

Československá alternativní a punk rocková scéna v letech 1968 -1989 (Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) – práce se věnuje srovnání vývoje české a 

zahraniční punkové scény, Michal Nečas: Česká punková a HC/punková kultura po roce 

1989 (Masarykova univerzita v Brně). Ale ani v těchto pracích se neobjevují ženy a to 

nejen v roli narátorek, ale často ani nejsou jakkoliv zmíněny. 

 

Nová éra pro objevování punkové historie začala s nástupem Internetu a především 

blogování. Objevily se blogy zaměřené na obtížně dostupné raritní punkové desky. Mnoho 

zapomenutých psaných dokumentů a hudebních nahrávek se stalo znovu dostupnými. Tyto 

informační zdroje fungují dobře pro anglicky mluvící část světové punkové scény. Avšak i 

tyto informační zdroje jsou závislé na osobních aktivitách jednotlivců.  

Digitální éra má ale i svou odvrácenou stránku. Mnoho informací o proběhlých 

punkových koncertech nebo elektronicky vycházejících fanzinů bylo nenávratně ztraceno 

kvůli vypršení hostingu webových stránek nebo protože se o ně autor přestal dále starat.  
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3.2 Historie punku na území Čech a Moravy 

Lük Haas napsal v knize Discography of Eastern European Punk Music 1977-1999: 

„Většina zemí Východní Evropy má punkovou historii, které je téměř stejně stará, jako 

v „západních demokraciích“. Avšak jejich realizace a vývoj šel velice odlišnými cestami 

než náš. Prvním faktorem byla izolace. Některé tyto země byly vpravdě odříznuté od světa. 

To vedlo ke vzniku velmi specifických a originálních scén. Dalším faktorem bylo, že 

nedostatkem svobody vyjadřování, být pankáč většinou znamenalo každodenní boj 

s rozličnými druhy policejních sil.“ (Haas 2001) 

Lük Haas navštívil Československo několikrát a napsal několik zpráv o 

československé punk-rockové scéně pro Maximum Rocknroll, jeden z nejvýznamnějších 

punkových fanzinů32, pocházející ze San Francisca a vycházející od roku 1982. 

Michaela Pixová v knize Revolta stylem (2011) tvrdí, že punk je v českém kontextu jednou 

z nejstarších a nejvýraznějších subkultur. (Pixová 2011) 

První čeští punkeři byli izolováni od informací o vývoji západní hudební scény. 

První punkové nahrávky byly propašovány přes hranice v letech 1976-1977. Zatímco se 

britská punková scéna začínala komercializovat, do Čech se dostávaly pouze útržkovité 

informace v podobě zvukových nahrávek a fotografií z tajně dováženého německého 

časopisu pro mládež Bravo. Na začátku se punk k mladým lidem v Československu 

dostával prostřednictvím hudebních publicistů a nadšenců pro alternativní hudbu. (Vaněk 

2010) 

Michaela Pixová ve své studii o českém punku (2011) přináší srovnání s tím, jak punkovou 

subkulturu popsal jeden z představitelů takzvané Birminghamské školy, Dick Hebdige. 

Hebdige přirovnával britskou punkovou scénu (jako subkulturu mladých bílých mužů 

dělnické třídy) k reggae scéně černých britských emigrantů. Pixová upozorňuje na paralelu 

mezi postavením britských punks uvězněných v beznadějném časoprostoru Británie 

přelomu 70. a 80. let a československými punkery, uvězněnými v politické pasti 

socialismu. „ (Punk) Nořil se z bezejmenných sídlišť, anonymních front na státní podporu, 

teoreticky vzato ze slumů. Byl prázdný, mdlý a nezakořeněný.“ (Hebdige 1991) Punkeři ze 

sídlišť byli oproti svému vzoru, jamajským emigrantům, ještě v o něco horším postavení, 

protože pro ně neexistovala žádná idealizovaná domovina, žádná země zaslíbená, o které 

by mohli snít. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
32
"Samizdatových"časopisů."
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Pixová ze srovnání počínající britské a československé punkové scény vyvozuje, že 

výzkumy birminghamského centra pro současná kulturní studia se mýlily ve výkladu 

příčiny růstu popularity punku – situace dělnické třídy a její bezvýchodnost. Punk se 

uchytil i ve společnosti kde bylo postavení dělnické třídy zcela jiné. Proto Pixová tvrdí, že 

to spíše dokazuje postoj punkerů k autoritám obecně. (Pixová 2011) 

S tímto výkladem je však možné polemizovat neboť přes výsadní postavení, které 

přisuzovala dělnické třídě komunistická ideologie, nebyla realita každodenního života 

dělníků v Československu o mnoho růžovější než jejich kolegů v západní Evropě. 

Sklíčenou a bezvýchodnou atmosféru, ve které se český punk vyvíjel, zachytil i Lük 

Haas ve zprávě o stavu české scény pro Maximum Rock´n´Roll v roce 1986:  „Je zde 

spousta problémů s VB33, která pankáče systematicky kontroluje, zakazuje jejich koncerty a 

celkově se chová brutálně (fyzické násilí, vytrhávání náušnic, stříhání vlasů atd.). Pankáči 

jsou odváženi na policejní stanice, mláceni, fotografování, zanášeni do kartoték a někdy je 

dokonce posílají do psychiatrických léčeben. Čeští punx jsou velmi pesimističtí a nemají 

žádnou budoucnost v této zemi, kde např. každý kdo nemá zaměstnání, je po jednom měsíci 

automaticky kriminálníkem a končí ve vězení.“ 

„Už v roce 1985 při první návštěvě v Československu jsme měli dojem, že tam vládne úplně 

jiná situace než na západě. A sice že underground tam má úplně jiný význam než tady. 

Tady se formuje z mladých lidí s dobrým sociálním zázemím, kteří chtějí vyděsit rodiče. 

… 

Kapitalistický systém byl velmi šikovný a pohotový v umění tyto vzpoury přeměnit, 

kanalizovat a připoutat k systému. Přesně tak a konečně ještě velmi výdělečně. Z rebelů se 

stanou lidi, který kupujou produkty, na kterých je napsáno, že jsou rebelantský a tím je vše 

vyřízeno.  To zřejmě mocipáni v Československu ještě neprokoukli a pochopitelně 

dosáhnou pravého opaku, což z mého hlediska nepovažuji za tak špatný, neboť tím posílí ty 

společenské síly, které potírají.“, řekl pro rozhovor v punkovém zinu Šot basista kapely 

Einstürzende Neubauten34, Mark Chung. To co, Chung popisuje, vystihuje rozdíl ve vývoji 

punkových scén v západních zemích a v zemích východního bloku. 

V knize Kytary a řev její autor vzpomíná: „Byl to právě onen časoprostor, v němž 

se tehdejší punkové kapely pohybovaly, který s sebou přinášel situace, kdy běžná věc jako 

zorganizování koncertu spíše připomínala bojovou hru, barevné vlasy a náušnice v uchu 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
33
"Veřejná"bezpečnost"

34
"Stále"ještě"hrající"hudební"skupina"ze"západního"Berlína."Vznikla"v"roce"1980."Název"znamená"„Hroutící"se"

novostavby“."Kapela"v"Čechách"hrála"poprvé"v"roce"1987,"kdy"byl"koncert"rozehnán"policií."Podruhé"se"

českému"publiku"předvedla"hned"v"červnu"1991."
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znamenaly pozvánku k nakládačce na policejní stanici a kdy vydání desky se rovnalo 

utopickému snu.“ 

 

Specifické pro počátky českého punku je, že jeho prvními příznivci nebyli tak 

úplně mladí dospívající, jak tomu bylo na západě. První punkové nahrávky byly 

propašovány přes hranice okolo roku 1978. Do Čech je dostali příslušníci starší generace 

milovníků undergroundové hudby jako Karel Habal, Pepa Vondruška, Mejla Hlavsa nebo 

Mikoláš Chadima.  

K informacím se dostali hudební kritikové, prostřednictvím zahraničních hudebních 

časopisů, zejména Melody Maker a New Musical Express. Zdrojem informací byly pak 

poslechové pořady Josefa Vlčka či Jana Rejžka. Vůbec první přednášku o punku vedl Josef 

Vlček v květnu 1978 na VI. Pražských jazzových dnech. Běžní teenageři potom získávali 

informace z německého časopisu Bravo, který občas někdo dovezl z dovolené v Jugoslávii. 

Punkeři z příhraničních domácností mohli čerpat i z rakouské televize, kterou si jim čas od 

času podařilo naladit. 

První „punkový“ koncert předvedl právě Mikoláš Chadima, který se svou kapelu 

Extempore nazkoušel repertoár coverů35 zahraničních punkových skupin první generace 

Wire, Generation X, Magazine, Stranglers, a Dr. Feelgood. Koncert proběhl v únoru 1979 

v sále hospody U Zábranských v Karlíně. 

První kapely, které zařadily do svého repertoáru punk, pojímaly tento styl spíš jako 

oživení. Sem patří například Chadimovy Extempore, Zikkurat nebo F.P.B. Od roku 1978 

se už ale v objevují v Praze skutečně punkoví Energie G (bratři Cajthamlové, Michal 

Cingroš), Antitma 16 (Karel Jančák) a havířovské Hlavy 2000 (Milan Jonšta). A později 

také Suchý mozky (zpěv Ivan „Zobák“ Pelikán), Kečup (Jan „Limburák“ Limburský, 

Mirko „Ali“ Horáček) a A 64 (Marcel Průcha, Radek „Šimon“ Šimůnek). 

V letech 1982 -1984 se objevují další významné skupiny jako Visací zámek (Jan 

„Hony“ Haubert, Vladimír „Savec“ Šťástka, Michal Pixa, Ivan Rut, Jiří „Sweet“ Pátek), 

kteří brali punk spíše jako prostředek recese, Sex pistols inspirovaná Plexis (Petr „Sid“ 

Hošek, Adolf „Áda“ Vitáček), Mrtvý miminka (Jan Peterka) a V3S (Vladimír Volman, 

Petr „Kořala“ Rajtora).  

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35
"předělávek"
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3.3 Ženy v českém punku 

V současné živé punkové scéně se z původní generace, která prožila české punkové 

začátky, pohybují prakticky jenom muži. Když jsem s některými z nich vedla první 

interview jako s gatekeepery, obvykle jsem se jako první dozvěděla, že žádné významné 

ženy v české punkové scéně nebyly. Skutečně se ukázalo, že žen v punkových hudebních 

skupinách bylo opravdu málo. Nějaké ale přece jenom byly.  

 

 
OBRÁZEK 13: LEGENDÁRNÍ ČESKÁ PUNKERKA LUCIE KALOUSKOVÁ, VICTORIUS 

GLORIOUS A MAREK POUR, JMÉNO DRUHÉ DÍVKY NEZNÁMÉ, ZDROJ: OSOBNÍ ARCHIV 

NARÁTORA 

 

V počátcích punkové scény na území dnešní České republiky působila v kapele 

F.P.B. z Teplic zpěvačka Ilma Maršíčková. Ve skupině ale zůstala jen několik měsíců 

v roce 1982. V roce 1983 ji vystřídala Marie Červinková. 

V roce 1984 kdy se obměnilo obsazení havířovské kapely Radegast, se za zde za 

mikrofon dostala tehdy sedmnáctiletá Dana Kalousová. Vystoupila s nimi na koncertech ve 

Valašském Meziříčí a na festivalu Rockové pódium v Havířově, které nebyly fanoušky 

hodnoceny jako příliš povedené. (Fuchs 2002) Třetí koncert v Lysé nad Labem rozehnala 
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policie. V roce 1986 nahrála kapela první studiové demo36, které vyšlo prostřednictvím 

labelu Rytmická mládež. Krátce po nahrávání přetáhl Jiří Prokš Danu Kalousovou do 

svého nového punkového projektu Masomlejn.  

 

 
OBRÁZEK 14: DANA KALOUSOVÁ A JIŘÍ PROKŠ (RADEGAST), ZDROJ: KYTARY A ŘEV, 

FOTOGRAFIE : ŠTĚPÁN  STEJSKAL 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
36
"Od"anglického"„demonstration“""h"ukázka."Demo"nahrávka"je"hudební"nahrávka,"která"není"pořízena"pro"

veřejné"publikování."Obvykle"slouží"jako"podklad"pro"producenta"nebo"hudební"vydavatelství."Pořizuje"se"

často"za"minimálních"nákladů."V"socialistickém"Československu"ale"byla"demo"nahrávka,"která"se"šířila"přes"

kamarády,"v"podstatě"maximum,"o"kterém"mohla"punková"skupina"usilovat."
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OBRÁZEK 15: DANA KALOUSOVÁ A MASOMLEJN 1988, ZDROJ: KYTARY A ŘEV, 

FOTOGRAFIE: ŠTĚPÁN STEJSKAL 

 

Do roku 1986 sahají kořeny kapely N.V.Ú. V této době se k dívčí new wave kapele 

Machinace připojili kytarista Pavel Doležal a zpěvák Štěpán Málek. Kapela prošla mnoha 

proměnami a v roce 1989 se ustálila v podobě N.V.Ú.. Z původní sestavy se v N.V.Ú. 

objevila Renata Pavlíčková, která hrála na klávesy a zpívala. Pro přítomnost kláves a 

dívčího zpěvu je občas repertoár řazen také k nástupcům nové vlny a kapelám jako Die 

Toten Hosen37. 

V plzeňské kapele Požár mlýna, která vznikla zhruba v rode 1990 se objevila 

zpěvačka Petra „Šamšula“ Šamšulová (dnes Čermáková), která v kapele zpívá dodnes. 

Speciální linii tvoří čistě dívčí kapely Plyn, později Dybbuk. Kapely byla založena 

spolužačkami Pavlou Fediukovou a Hanou Kubičkovou, ke kterým se později připojila 

Marie Horáková. Koncertní premiéra Plynu proběhla na jaře 1982. Když byla kapela Plyn 

zakázána, rozhodly se dívky změnit název na Dybbuk. Kapela hrála oficiální koncerty a 

její zvuk připomínal spíš novou vlnu, takže obvykle není vnímána jako součást punkové 

scény. V dokumentárním cyklu Bigbít k tomu Marka Míková říká: „My jsme nikdy 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
37
"Die$Toten$Hosen"je"německá"punk"rocková"kapela,"která"vznikla"v"roce"1982""Düsseldrofu."V"českém"

kontextu"kapela"proslula"ve"spojení"s"koncertem"na"plzeňském"Lochotíně"v"roce"1987."V"rámci"programu$
Mírového$koncertu$Olafa$Palmeho"tu"před"fanoušky"rocku"vystoupil"Michal"David."Poté"co"ho"publikum"

začalo"pískáním"a"házením"kelímků"vyhánět"se"strhla"velkolepá"bitka"s"policií."Skupina"Einstürzende$
Neubauten"ze"západního"Berlína,"která"se"dostala"také"do"bitky,"byla"policisty"zmlácena"a"nacpána,"do"

autobusu,"který"je"měl"odvézt"za"hranice"a"vyhostit"ze"země."
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nechtěly být punk nebo nová vlna. Ale takhle zpětně se mi to zdá lichotivý. Alespoň pro mě 

teda.“ 

„Já jsem na ně chodila.  Dybbuk se mi líbily hodně. A musím říct, že je když slyším 

zpětně, tak mi přijdou výborný. Ty holky byly vtipný…Ale spíš to byl takovej prazvláštní 

androš38. Punk to spíš ani nebyl. Ale byly jiný než cokoliv dalšího, nezařaditelný. Nevím, 

jestli pro to je vůbec nějaká kategorie.“ (Rozhovor s narátorkou Ludmilou) 

Marka Míková v dokumentu vzpomíná i na jejich postavení jako žen v rockové 

scéně: „Ze začátku, téměř každej ten koncert, že člověk odcházel jako zpráskanej pes, že to 

bylo kolikrát opravdu hodně tvrdý…například na Kladně výkřiky: „Přineste zrní“. To 

člověku nedodá“ 

Nebo pokud je řeč o prvním koncertě, který proběhl v klubu 007 na Strahově. 

Dybbuk zde hrály jako předskokanky skupiny Garáž a byly uvedeny větou „A nyní 

vystoupí pusinky z Filozofické fakulty.“ 

„Já bych si třeba nikdy netroufla, i když jsem muzikant, k nějaký kapele po koncertě 

zajít, k nějaký začínající, a kázat jí nějaký rozumy. A my díky tomu, že jsme byly ty holky, 

tak ti kluci měli pocit, že i když tomu vůbec nerozumí, tak to můžou dělat. Takže po každým 

koncertě nějakej chytrák seděl v šatně a otravoval nepříčetně.“, vzpomíná v dokumentu 

saxofonistka Kateřina Nejepsová. 

V roce 1988 se skupina Dybbuk rozpadla. Respektive její členky se rozešly do dvou 

následných hudebních projektů: Panika a Zuby nehty. 

Vznik skupiny Panika iniciovala zpěvačka ostravské skupiny Eso Eva Volná. Ta se se 

svým manželem přestěhovala do Prahy a hledala hudební vyžití. Angažovat chtěla hlavně 

osobitou saxofonistku a vokalistku Kateřinu Nejepsovou. Do kapely nakonec přišly 

z Dybbuku ještě Eva Trnková (kytara, vokály) a Hana Řepová (bicí, vokály). 

Baskytaristkou se stala Kateřina "Deli" Cinglová, tehdy zatím ještě pod jménem Solářová 

z Havířova, která do té doby hrála metal. Kapela Panika ale zvukem připomínala spíš 

britské soft rockové dívčí skupiny jako Raincoats39. Byla spíše interpretační, ze začátku 

hrála původní skladby kapely Eso. Název Panika pak vymyslel baskytarista Vltavy Jan 

Maxa Jr., který zároveň pro skupinu psal i texty. Na začátku 90. let skupina natočila svoje 

jediné album a tím její aktivity skončily. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
38
"underground"

39
"Posthpunková"dívčí"kapela"z"Velké"Británie,"založená"v"roce"1977."Od"roku"1978"kompletně"dívčí"skupina."

Žánrově"čerpá"nejen"z"rock´n´rollové"tradice"ale"i"z"free"jazzu,"world"music"nebo"z"elektronické"hudby."

S"přestávkou"v"letech"1984h1993"hraje"skupina"dosud."
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Po rozpadu Dybbuku založily Marka Míková a Pavla Slabá skupinu Zuby Nehty. 

Do kapely se později vrátily i další postavy Dybbuku jako Hana Řepová. Zuby Nehty 

vydaly množství nahrávek a kapela funguje dosud. Na podzim 2014 vydala svou poslední 

desku nazvanou Kusy. Obsazení skupiny se během jejího fungování několikrát proměnilo 

v závislosti na tom, která z členek měla zrovna malé děti nebo na nějaký čas dala přednost 

pracovním povinnostem. 

Na troskách kapely Panika vznikla v roce 1998 skupin Gaia Mesiah. Založily ji dvě 

bývalé spoluhráčky Michaela Moravcová a Kateřina Ryšavá. Po rozpadu Paniky stihly 

ještě společně založit revival skupiny Rage Against the Machine40. Písně Gaia Mesiah byly 

touto skupinou také inspirované a to po obsahové i zvukové stránce. Žánrově ji lze zařadit 

nejblíže k metalu. V roce 2008 opustila skupinu její důležitá tvář zpěvačka Marka Rybin. 

Kapela fungovala ještě nějakou dobu bez ní (za mikrofonem ji nahradil zpěvák Viktor 

Dyk) a v roce 2011 definitivně ukončila svou činnost.  

Vlnu anarcho-feministických kapel vycházejících z grunge41 v českém prostředí 

reflektuje dosud občasně fungující skupina Stillknox.  

 

 
OBRÁZEK 16: PROMOFOTOGRAFIE SKUPINY STILLKNOX Z ROKU 2008, ZDROJ: 

HTTP://STILLKNOX.WZ.CZ/FOTKY/PROMO/SLIDES/PICT2054.HTML 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
40
"Americká"crossover"(žánrové"škatulky"překračující)"kapela,"známá"svými"radikálně"levicovými"texty."

Skupina"je"populární"v"metalové"ale"i"punkové"scéně."
41
"Mezi"nejznámější"zástupkyně"tohoto"stylu"patří"skupiny"Bikini"Kill"nebo"Hole."K"odkazu"tohoto"anarchoh

feministického"proudu"je"řazena"i"současná"skupina"Pussy"Riot."
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Z Ústí nad Labem pocházela dnes už bohužel nehrající skupina Bella Fica, punková 

kapela se saxofonem a jediným klukem za bicími. Zpěvačka a kytaristka Míša později 

pokračovala v kapele s názvem Nera. 

V Plzni fungovala ve stejnou dobu skupina Dead Flowers, později pod názvem Les 

Fleurs Plastiques. Svoji činnost ukončila v roce 2008.  

V letech 2006 - 2008 fungovala v Chomutově čistě dívčí hardcorová skupina 

Harrém. 

V současné době najdeme v České republice dvě výraznější čistě dívčí skupiny. 

Sour Bitch, skupina, která vznikla v roce 2008 a svůj styl popisuje jako femme fatale 

rock´n´roll. Sour Bitch jsou přirovnávány ke skupinám vlny feministických kapel 90. let 

jako Hole, Civet, Distillers nebo L7. Feministický obsah ale ve svých textech příliš 

nepřináší. Zpívají hlavně o lásce a mužích nebo o tom že je lepší žít rychle a umřít hezká. 

Druhou výraznou skupinou je děčínská punk-rocková Tabula Rasa. Skupina v různých 

sestavách funguje už od roku 2004 (dříve pod názvem Parkování také vzadu). Zpívá česky 

a její texty jsou velmi významnou součástí projevu. Reflektují společenská či ekologická 

témata. Tabula Rasa si zakládají na původní punkové DIY etice, kterou aplikují i na své 

nahrávky nebo merchandise42. 

 S Tabula Rasa je personálně provázaná i další dívčí skupina Fenis Afemie 

fungující od roku 2009 a hrající tvrdší angažovaný hardcore – punk.  

 
OBRÁZEK 17: FINIS AFEMIE, ZDROJ: BANDZONE.CZ/FINISAFEMIE 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
42
"Propagační"trička,"placky"a"další"předměty."
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4 Výzkumná část diplomové práce 

4.1 Výzkum subkutur 

S výzkumem subkultur začala skupina amerických sociologů známých pod 

souhrnným názvem „Chicagská škola“. Zaměřovali se na etnické skupiny, mládežnické 

skupiny, zločince a další okrajové skupiny společnosti. Chicagská škola ale nahlíží na 

subkultury jako na druh společenské deviace. Subkultury byl takto prezentovány jako 

společenský problém. V 60. letech 20. století se subkulturami začala zabývat 

Birminghamská škola kulturálních studií. Zaměřovala se na výzkum britské dělnické 

mládeže a subkultur Teddy Boys, Mods, Skinheads a Punks. Vycházela 

z neomarxistického přístupu. Podle jejich výkladu nebyly už subkultury vnímány jako 

deviantní jev, ale jako projev vzdoru, odrážejícího boj mezi společenskými třídami. 

Zaměřovala se i na vliv masmédií. Birminghamská škola byla později kritizována mimo 

jiné i za ignorování ženských participantek ve zkoumaných hnutích. Jenny Garber a 

Angela McRobbie tuto kritiku formulovaly v článku Girls and Subcultures už v roce 1982. 

(Garber 1983) Snažily se najít odpověď na otázku, jak je možné, že ženy v soudobých 

studiích o subkulturách chybí nebo se o objevují ve stereotypizovaných rolích43. Jak je 

možné, že jsou ženy ve výzkumech neviditelné? Je příčinou metoda výzkumu? 

Ve studii zaměřené na motorkáře popsal Paul Willis skupinu nezadaných dívek, které 

motorkáře doprovázejí. „Co se zdá jako propojující prvek, je touha po vztahu s mužem a 

společná neschopnost udržet si muže v dlouhodobém vztahu. Jsou spíše volnějších mravů a 

méně atraktivní než zadané dívky.“ Willis dívky interpretuje pouze z pohledu svých 

mužských respondentů ve výzkumu. (Willis 1972) 

Jako jeden z možných důvodu absence žen ve výzkumech subkultur uvádí Garber 

fakt, že subkultury jsou často společností vnímány přes různé násilné incidenty – bitky 

mezi mods a rockers, rvačky a podobně. Násilné projevy subkultury jsou obvykle tím, co 

novináři považují za hodné zařazení do zpráv. Jedná se ale o oblasti, kterých se obvykle 

ženy tolik neúčastní. 

Garber také upozorňuje na to, že i pro mainstreamovou poválečnou popkulturu je 

typické rozdělení rolí – muži ve více aktivní roli, ženy spíše jako fanynky. 

Dospívající dívky mají, co se týče participace na životě subkultury, daleko menší 

svobodu než jejich bratři. Obvykle je přijímaný názor, že jsou více ohroženy napadením. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
43
"Ve"Fyvelově"studii"subkultury"Teddy"boys"najdeme"zmínku"o"„mladých,"pasivních,"hloupých"zmalovaných"

holkách“."
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Rodiče se obvykle více bojí o dívky a dávají jim menší svobodu v pohybu venku, obzvlášť 

ve večerních hodinách. Dívky tedy prožívají daleko větší část aktivit spojených se 

subkulturou doma nebo u kamarádky na návštěvě (zkoušení a vymýšlení oblečení nebo 

make-upu, poslouchání desek). 

Současný přístup ke studiu subkultur je charakteristický takzvanými post-

subkulturními teoriemi. Pojem subkultury jak jej chápala Chicagská či Birminghamská 

škola, není dnes už dostatečně výstižný. Moderní komunikační technologie přispěly 

k mazání hranic mezi subkulturami. Prvky subkulturní symboliky byli již vytěženy 

komerčními společnostmi. (Maršál 2014)  

Pro popsání vztahu punkové scény a vlády komunistického Československa je 

poměrně zajímavý koncept hegemonie italského marxistického myslitele Antonia 

Gramsciho. Gramsci hegemonií označuje schopnost vládnoucích tříd ovládat podřízené 

vrstvy pomocí uplatnění kulturního a morálního vůdcovství. Toto uplatnění je realizováno 

nepřímo za pomoci politické a kulturní manipulace. Ta následně ve společnosti vytváří 

souhlas. Gramsci tímto konceptem vytváření souhlasu vysvětloval principy vládnutí v 

pozdně kapitalistických společnostech. Hegemonie je šířená skrze kulturní, vzdělávací a 

společenské instituce a vytváří zdání neměnnosti a přirozenosti statutu quo, který má za 

úkol udržovat.  Na rozdíl od Marxovy teorie třídní společnosti Gramsciho koncept 

připouští ve společnosti existenci odporu, který však hegemonie opakovaně aktivně 

využívá, otupuje a zpátky zapojuje do stávajícího společenského řádu. Tato metoda 

začleňování odporu vůči hegemonii zpět do sociálního řádu se nazývá inkorporace. 

(Gramsci 1983) Tuto myšlenku později převzala Birminghamská škola a dále ji rozvedla. 

Stuart Hall například popisuje jako hlavní hegemonickou praktiku konstrukci tzv. zdravého 

rozumu, který zastírá podmíněnost některých skutečností tak, že je konstruuje jako 

neměnné, tradiční a přirozené. (Hall 2007) Tento jev lze vysvětlit na příkladu punkové 

subkultury jako projevu odporu vůči statutu quo v tehdejší kapitalistické společnosti. Za 

pomoci hegemonických praktik je dnes punkové hnutí otupeno a zařazeno do hlavního 

hudebního proudu například výskytem populárních hudebních interpretů, kteří se k punku 

otevřeně hlásili. Patří mezi ně například Avril Lavigne nebo české skupiny jako Banánové 

rybičky. Dále je projevem hegemonizace punku i výskyt punkové módy mimo 

undergroundové obchody například v mezinárodním řetězci H&M nebo platinové spínací 

špendlíky v kolekci Vivienne Westwoodové, která se z punkové návrhářky stala stálicí 

módních přehlídek a dokonce získala i šlechtický titul – od té samé vladařky, které se 

kapela Sex Pistols o několik let dříve vysmívala písničkou God Save The Queen. Zajímavé 



48"

"

je ovšem sledovat, jak se k punkové scéně postavila komunistická společnost a její 

představitelé v Československu. Zde se punkeři setkali s tvrdou represí ze strany vládnoucí 

komunistické strany bez snahy o zařazení tohoto protiproudu do tehdejší společnosti 

pomocí praktik hegemonie. Gramsci svou teorií hegemonie vysvětluje, proč je 

kapitalismus stále stabilním společenským uspořádáním i přes společenské změny, které 

by ho právě mohly ohrozit (volební právo, vznik odborů apod.). Na příkladu vztahu 

punkové scény a komunistické vlády je vidět, že společnost postavená na základech 

marxistické teorie se s existencí odporu vůči statutu quo vyrovnává represí spíše než 

inkorporací. Na tomto místě je nutné znovu podotknout, že punk bývá spojen s krajní levicí 

a často se vymezoval právě proti kapitalistické společnosti. Přesto byla punková scéna 

komunisty v Československu vnímaná jako nepřítel, a tak k ní represivní složky 

přistupovaly. Vzhledem k tomu, že punkeři v Československu museli čelit daleko větší 

represi ze strany státu, než tomu bylo v západních zemích, některé zdroje popisují 

československou scénu jako daleko autentičtější. Potvrzují to například reportáže Lüka 

Haase, dříve citované svědectví basisty kapely Einstrürzende Neubauten Marka Chunga ve 

fanzinu Šot či osobní zkušenost jednoho z narátorů: 

„Nejhorší bylo...ten systém byl hrozně hloupej, tím jak se choval opresivně vůči 

těmhle mládežnickejm subkulturám. Až do tý doby doby, než člověka začali takhle 

šikanovat, tak, když budu mluvit za sebe, a myslím si že mluvím za víc lidí z tý generace, 

tak nás vůbec nenapadlo bejt proti tomu systému principiálně. Nás zajímalo, jak 

vypadáme, co posloucháme a jestli si to někde budeme most poslechnout. Navíc mluvím 

pořád o době, kdy je člověku čtrnáct až sedmnáct a žije v situaci, kdy nemusí řešit de facto 

nic. V tý době to bylo o to výraznější, že život byl celkem levnej, člověk nemusel řešit 

doktory....jako že rodiče nemůžou sehnat toaleťák, myslíš, že to řeší patnáctiletej kluk? 

(smích). A ono to zas nebylo takový drama, jako se o tom dneska vykládá. Nechci to nějak 

obhajovat. To jak se ten systém v tý době choval, bylo úplně idiotský. Já nikdy nepochopím, 

proč se tak choval. Oni sjednotili i ty lidi, který by...já bych v životě nechodil na nějaký 

demostrace v listopadu 89, který nakonec měly pomoct akorát bandě veksláků aby si 

rozebrala veřejnej majetek a dostat se k moci, kdyby člověka k tomu ten systém nedohnal, 

tím, jak se vůči němu choval.“  
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4.2 Vlastní výzkum 

4.2.1 Výzkumné otázky 

Cílem mého výzkumu je zodpovědět otázky: Existují ženy, které sehrály roli 

v historii české punkové scény? Pokud ano, proč chybí v dosavadních publikacích, které se 

českou punkovou scénou zabývají? Pokud se většina publikací zabývá punkovou scénou 

ve smyslu především členství v hudebních skupinách, které důležité role související 

s fungováním punkové scény v nich chybí? Kdo jsou ženy, které se rozhodly stát se 

součástí této subkultury? Jaké důvody je vedly právě k této subkultuře? Jaké jsou jejich 

zkušenosti s postavením žen v rámci subkultury? Jak vnímají punkovou scénu jako součást 

svého života? Jak punkové scéna a vše s ní spojené ovlivnilo jejich život? 

4.2.2 Výzkumná metoda 

Vzhledem k tomu jak málo informací k tématu žen v punkové hudbě v Čechách 

skýtají tištěné prameny, je práce se vzpomínkami pamětníků jednou z možností jak tato 

bílá místa zaplnit. Orální historie je metodou, pro kterou je téměř příznačné, že dává hlas 

skupinám, které bývají v historických pracích opomíjeny. Na začátku výzkumu jsem tedy 

počítala s jejím využitím.  

Vzhledem ke specifikům, týkajícím se zkoumané skupiny se ovšem ukázalo, že není 

možné využít metodu orální historie v klasickém provedení. Tato specifika souvisí 

s charakteristikou potenciálních narátorů, kterou uvádím v následující části. 

 

4.2.3 Charakteristika potenciálních narátorů 

Nejstarším potenciálním narátorům a narátorkám, kteří se s punkem poprvé setkali 

už v dospělém věku, je v době výzkumu okolo 50 let. V této době se ale jedná hlavně o 

jednotlivce a dle dostupných informací se zdá, že v této věkové skupině opravdu mnoho 

žen, které se zapojily do hnutí punk, není.  

Skupina potenciálních narátorů je v tomto případě tedy relativně mladá, ve srovnání 

s obvyklým věkem narátorů, s jejichž výpovědí pracují výzkumníci, využívající metodu 

orální historie. 

Relativně nízký věk narátorů měl významný vliv na průběh vedených rozhovorů a to 

v několika zásadních aspektech.  
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1. Narátoři a narátorky jsou stále v produktivním věku. Obvykle jsou zaměstnaní a 

proto je pro ně problematické možné zveřejnění osobních prožitků, které by je 

mohly ohrozit v osobním a profesním životě. Vzhledem k postojům spojeným 

s hnutím punk se v některých případech jedná o aktivity, které mohou být 

posuzovány jako nelegální. 

2. Narátoři a narátorky vzhledem k nízkému věku zatím nevnímají svůj život jako 

uzavřený příběh. Bylo tedy obtížné aplikovat běžný přístup orální historie a první 

rozhovor vést formou vyprávění osobního příběhu, do kterého tazatel zasahuje 

pouze minimálně. 

3. Několik oslovených narátorek odmítlo rozhovor z důvodu spojeného s mateřstvím. 

4.2.4 Získání kontaktů na potenciální narátory a narátorky 

Pro získání narátorů jsem využila metodu snowball sampling, tedy postupné 

nabalování kontaktů. (Reichel 2009) 

Na začátku výzkumu jsem využila především osobních kontaktů. V současné aktivní 

punkové scéně jsem oslovila několik pamětníků československých punkových počátků. 

V první fázi se jednalo pouze o muže, protože v současné pražské scéně, kterou osobně 

znám, bylo těžké nalézt ženy, které si pamatují vznik této subkultury na našem území. 

První překážkou však bylo, že vzhledem k množství existujících prací z akademického 

prostředí i dalších publikací nejznámější pamětníci už někdy dříve vzpomínkový rozhovor 

dávali a z tohoto důvodu mne odmítli. Nakonec jsem se rozhodla úvodní rozhovory nevést 

metodou orální historie ale pouze ve zrychlené podobě jako strukturované rozhovory, 

jejichž cílem bylo především získání kontaktů. 

Některé kontakty jsem získala pouze konzultací e-mailem, kdy jsem oslovila další 

zástupce pamětníků, obvykle členů již déle fungujících punkových skupin.  

Dalším prostředkem k získávání kontaktů se stala sociální síť Facebook. Vzhledem 

k relativně nízkému věku potenciálních narátorů jsem usuzovala, že je poměrně vysoká 

šance, že tuto sociální síť využívají. U hudebních skupin je to dokonce v současné době 

jeden z nejvyužívanějších informačních kanálů. Protože v této sociální síti participanti 

často vystupují pod svým občanským jménem, zkoušela jsem v některých případech 

hledání kontaktů na konkrétní osoby. Facebook v tomto případě zastupuje roli novodobého 

telefonního seznamu. U žen je však využití takového zdroje informací komplikovanější. I 

ty, které v sociální síti vystupují pod svou občanskou identitou, často z důvodu uzavření 
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manželství změnily jméno a pokud se mi podařilo z různých zdrojů zjistit jejich občanské 

jméno za svobodna, nebylo mi to v tomto případě nic platné.  

Další variantou jsou potenciální narátoři a narátorky, kteří v sociální síti figurují pod 

alternativní identitou – jako uživatelské jméno používají přezdívku. Tyto lze ještě rozdělit 

do dvou skupin: potenciální narátoři a narátorky, kteří jakou svou identitu využívají 

reálnou přezdívku, pod kterou jsou v rámci své komunity známí, a potenciální narátoři a 

narátorky, kteří vystupují v prostředí sociální sítě pod svou vlastní zcela vymyšlenou 

přezdívku, aby chránili své soukromí.  

Zástupce z posledně jmenované skupiny je možné nalézt dvěma způsoby. První 

možností je osobní doporučení gatekeepera, tedy společného známého, který kontakt 

zprostředkuje.  

V tom případě jsem potenciální narátory a narátorky kontaktovala oslovovacím 

dopisem, obvykle v elektronické podobě, který vysvětlil důvody a kontext výzkumu a 

obsahoval otázku, zda je dotyčná osoba ochotna se účastnit výzkumného rozhovoru. 

Druhou variantou je využití takzvaného tagování neboli označování osob na 

fotografiích či v jiných příspěvcích v prostředí sociální sítě. Uživatelské profily jsou 

internetovým odkazem připojeny do textových příspěvků, které je zmiňují, nebo k částem 

obrázků, na kterých je dotyčná osoba zpodobněna. Takto je teoreticky možné na základě 

historických fotografií získat kontakt na osoby, které na nich byly vyfotografovány. 

K získání kontaktu tímto způsobem je zapotřebí předem vědět o existenci potenciálního 

narátora nebo narátorky, či ho na fotografii na základě dříve zjištěných souvislostí poznat. 

Zároveň se může tento způsob získávání kontaktů zdát na hranici etické přípustnosti 

z hlediska narušování soukromí narátorů a narátorek. Sociální sít Facebook v současném 

stavu vývoje umožňuje v nastaveních týkajících se ochrany soukromí tyto „označení“ 

neboli linky spravovat, a tak ovlivnit u kterých informací souhlasíte s propojením se svým 

osobním profilem. Uživatel tedy má možnost ovlivnit, zda takové propojení se svou 

osobou dovolí. 

Posledním a nejúčinnějším způsobem získávání kontaktů byl tzv. crowdsourcing, 

tedy zadání otázky skupině lidí. Tento způsob hledání kontaktů jsem použila 

prostřednictvím svého osobního profilu. Ve svých kontaktech v sociální síti Facebook jsem 

v době zadání otázky měla 509 osob, z nichž zhruba polovinu tvoří kontakty související 

s hudbou. Na příspěvek vysvětlující kontext výzkumu a poptávající eventuální kontakty 

reagovali lidé z okruhu mých známých, kteří se záměrem mého výzkumu souhlasí a 

rozhodli se ho podpořit. Bohužel algoritmus, na základě kterého sociální síť Facebook 
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zobrazuje uživateli příspěvky ze skupiny jeho kontaktů, nezaručuje, že se obecně vznesený 

dotaz dostal skutečně ke všem potenciálně osloveným. 

Stejný dotaz jsem vznesla po dohodě s autorem stránky v sociální síti Facebook 

s názvem Staré doby punkové. Stránka vzniklá na fanouškovské bázi shromažďuje 

historické fotografie z české punkové subkultury a také publikuje odkazy na informace 

týkající se historie hnutí punk z jiných webových stránek nebo odkazy na raritní historické 

punkové nahrávky. Zde jsem získala další kontakty na osoby, se kterými mne do té doby 

nepropojoval žádný společný známý. 

Dále byla informace o mém plánovaném výzkumném záměru sdílena a šířena 

dalšími osobami z okruhu známých, kteří se rozhodli můj výzkum podpořit.  

 

4.2.5 Oslovení narátorů  

Potenciální narátory a narátorky jsem oslovila ve většině případů písemně 

v elektronické podobě. Pro oslovení jsem využívala předem připravený dopis, který 

obsahoval vysvětlení mé motivace výzkumu a jeho cíle. Oslovovací dopis jsem měla 

připravený ve dvou verzích – formální a méně formální. Výběr verze, kterou jsem se 

v jednotlivých případech rozhodla využít, závisel na způsobu získání kontaktu na 

potenciálního narátora nebo narátorky. Osoby, které jsem oslovila pomocí kontaktních 

údajů, které se mi podařilo získat rešeršováním, jsem oslovovala formálnějším způsobem 

s použitím vykání. Osoby, s nimiž mne spojili předchozí narátoři či gatekeepeři, jsem 

oslovovala méně formálním způsobem. V těchto případech bylo nutné posoudit, zda méně 

formální oslovení navozující atmosféru společné identity v rámci punkové subkultury 

podpoří šanci, že rozhovor bude přijat, nebo zda bude vnímáno jako nezdvořilé. 

V některých případech se zase narátoři a narátorky cítili dotčení formálním oslovením za 

použití vykání, neboť měli pocit, že je považuji za „příliš staré“ a stavím tak mezi námi 

bariéru.  

Některé narátory a narátorky jsem na základě typu získané kontaktní informace 

oslovila telefonicky. V těchto případech byli ovšem potenciální narátoři a narátorky 

předem informování svými známými, kteří mi kontakt poskytli a tak bylo navození 

atmosféry důvěry usnadněno. 
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4.2.6 Výsledný vzorek 

Přestože jsem se na začátku výzkumu opakovaně od mužských narátorů – 

gatekeeperů dozvídala, že v české punkové scéně skoro žádné aktivní ženy nejsou, 

v období od zadání diplomové práce 7.5.2013 do konce roku 2014 se mi podařilo získat 

informace o 42 osobách, které mohly být potenciálními narátorkami ve výzkumu žen 

v české punkové komunitě. Z důvodů výzkumu jsem hovořila se 14 muži – gatekeepery. 

Tyto konverzace se odehrály v pěti případech v textové podobě (e-mail, Facebook), ve 

třech případech v telefonické podobě, dva rozhovory proběhly v neformální podobě a čtyři 

rozhovory byly provedeny v rozsáhlejší podobě a byly se souhlasem respondenta 

nahrávány.  

 

• Dvě potenciální narátorky v současné době žijí v zahraničí. Jedna z nich přesto 

souhlasila s rozhovorem vedeným online. Z technických důvodů se rozhovor 

nepodařilo realizovat. 

• Se třemi oslovenými narátorkami se nepodařilo rozhovor realizovat z rodinných 

důvodů (čerstvé či blížící se mateřství). 

• Dvě potenciální narátorky nereagovaly na písemné oslovení a žádost o rozhovor. 

• Jedna ze známých aktérek české punkové scény je již po smrti. 

• Osm potenciálních narátorek sice hypoteticky s rozhovorem souhlasilo, ale v době 

zpracování diplomové práce se vzhledem k jejich zaměstnanosti nepodařilo najít 

vhodný termín (prostor pro pokračování ve výzkumu). 

• Tři potenciální narátorky se odmítly účastnit výzkumu z důvodu neochoty sdílet 

své osobní informace. 

• U dvanácti potenciálních narátorek, jejichž jména, fotografie a další informace jsem 

získala během rozhovorů i výzkumem písemných zdrojů se mi nepodařilo získat 

informace, které by mi umožnily je kontaktovat (současné občanské jméno, místo 

pobytu či jakýkoliv jiný kontaktní údaj). Zde je též prostor pro pokračování ve 

výzkumu. 

• Dvě narátorky mi zpětně odmítly udělit souhlas se zpracováním osobních a 

citlivých údajů obsažených v rozhovoru, a proto tyto rozhovory nejsou v diplomové 

práci použity. 

• Třináct ženských hudebnic se vystřídalo v propojených skupinách Zuby Nehty, 

Dybbuk a Panika. Muzikantky z těchto skupin jsem se ale rozhodla neoslovovat, 
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neboť jak samy uvádějí v dostupných rozhovorech, se nepovažují za součást 

punkové subkultury. Zde je opět prostor pro další rozpracování šířeji pojatého 

výzkumu. 

 

V diplomové práci ve výsledku pracuji s devíti nahranými rozhovory se ženami, 

které se aktivně účastní či účastnily dění v české punkové scéně.  

4.3 Metoda vedení rozhovorů 

Původní záměr využít pro výzkum metodu orální historie se ukázal vzhledem 

k určitým specifikům zkoumané skupiny jako nemožný. Rozhodla jsem se proto pro 

využití metody, která bude metodologií orální historie inspirovaná, protože nebylo možné 

provést výzkum přesně v souladu s jejím obvyklým postupem.  

Zásadním problémem je často absence životního příběhu. Mladí narátoři a narátorky 

nevnímají svůj život jako uzavřený. Nevnímají jej jako příběh, kterému by zpětně 

přisoudili jakousi pointu. Nebylo tedy možné postupovat obvyklým způsobem, kdy je při 

prvním rozhovoru narátor či narátorka ponechán vyprávět svůj životní příběh bez 

zbytečného přerušování a v rámci druhého rozhovoru jsou položeny doplňující otázky. 

Během prvních rozhovorů, kdy se problém objevil, jsem se proto rozhodla řešit 

situaci upravením metody. Narátoři a narátorky sice nevnímají svůj dosavadní život jako 

příběh, jsou ale schopni vyprávět svůj „životní příběh v rámci punkové komunity“. Sem 

patří vyprávění o tom, jak se k punkové subkultuře dostali a jak jejich život v rámci 

subkultury pokračoval. Proto jsem každý rozhovor začínala tím, že jsem narátora či 

narátorku požádala o vyprávění osobního příběhu v rámci punkové subkultury. Tento 

přístup pomohl také při řešení dalšího problému souvisejícího s relativním mládím 

narátorů. Tím je neochota sdílet informace z osobního života, které s jejich působením 

v rámci subkultury nesouvisí. Za jednu z příčin považuji fakt, že mnohdy v těchto 

oblastech mají nevyřešená témata či problémy, na které zatím není možné hledět 

s odstupem. Tyto informace se v rozhovoru obvykle přesto objevily, ale narátor se necítil 

pod tlakem otevřít své soukromí víc, než je mu příjemné. 

Vhledem k obtížnému plánování termínů rozhovorů, které opět souvisí s věkem 

narátorů a s tím, že se jedná o zaměstnané osoby, často navíc s rodinou, jsem se s každým 

narátorem sešla pouze k jednomu rozhovoru. V rámci setkání byl narátor napřed ponechán 

volně vyprávět svůj příběh v rámci punkové komunity a dále byly položeny doplňující 
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otázky, kterými jsem se snažila buď pouze nenásilně podpořit vyprávění nebo doplnit 

pohled na určité téma z předem připravených okruhů. 

 

4.4 Tematické okruhy pro rozhovory 

Následující témata, která jsem se rozhodla v rozhovorech sledovat, vychází částečně 

z původních výzkumných otázek a očekávání od výzkumu. Další z nich byla doplněna po 

prvním předvýzkumném interview, jeho účelem bylo odladit funkčnost plánovaného 

modelu rozhovoru tvořeného životním příběhem v rámci punkové komunity a doplňujícími 

otázkami. Narátorka byla vždy ponechána volně vyprávět a pouze pokud to v daném 

případě dávalo smysl a některé z níže jmenovaných témat se v rozhovoru neobjevilo 

spontánně, jsem na závěr rozhovoru položila doplňující otázky dle potřeby a kontextu 

konkrétního rozhovoru. 

   

Punková identita 

Co pro tebe znamená být punkáč? Co je punk? Řekla bys o sobě dnes, že jsi punkáč? 

 

Punková image 

Patří punk a punkový vzhled neodmyslitelně k sobě? Co jsi nosila v punkerských dobách? 

Co nosíš dnes? Kde jsi oblečení pořizovala a kde ho pořizuješ dnes? Další způsoby 

zdobení těla (Piercing, Tetování). 

 

Punk a rodina 

Punkový versus rodinný život. Vztahy s rodiči. Rodina, kterou narátor či narátorka založili. 

 

Nehudební aktivity v rámci punkové scény 

• Pořádání punkových koncertů 

• Aktivismus protirasistický 

• Aktivismus ekologický, práva zvířat, vegetariánství a veganství 

• Skateboarding 

 

Ženy v punkových kapelách 

Vlastní kapela. Proč je tak málo žen v kapelách?  
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Další kreativní a umělecké aktivity 

Spisovatelská nebo výtvarná tvorba. 

 

Punk a (ne)ženství 

Pojetí ženství narátorek. Ženskost či neženskost punkové módy.  Ženský přístup 

v krizových situacích souvisejících s násilím (např. konflikt s policií či neonacisty). 

Využívání tzv. ženských zbraní na pódiu. Podoby feminismu. 

 

Punk a drogy 

Patří neodmyslitelně dohromady? 

 

Proměny punkové scény v čase  

 Vývoj punkové scény v Čechách v jednotlivých dekádách její existence – 1980 – 2010. 

4.5 Průběh rozhovorů 

Všechny rozhovory byly zaznamenány na nahrávací zařízení Edirol R09 Roland. 

Všichni narátoři a narátorky byli předem informováni a byli si vědomi toho, že průběh 

rozhovoru je nahráván. Všechny narátorky s jejichž výpovědí v diplomové práci pracuji, 

podepsali Udělení souhlasu ke zpracování osobních a citlivých údajů. Ustanovení jak 

mohu s rozhovory nakládat, bylo nutné v průběhu výzkumu zpřísnit. Důvěrná atmosféra 

rozhovorů, která může souviset nejen se společnou identitou spojenou s punkovou 

subkulturou, ale zároveň i společnou ženskou identitou, umožnila, aby se v rozhovorech 

objevila velmi osobní témata spojená například se sexualitou a jejichž zveřejnění by mohlo 

mít negativní dopad na osobní život narátorky. Proto jsem se rozhodla zahrnout do Udělení 

souhlasu uložení rozhovorů v mém osobním archivu a podmínku, která stanovuje 

povinnost narátorku předem informovat o jakémkoli dalším využití rozhovorů mimo tuto 

diplomovou práci. 

Bezprostředně po každém rozhovoru jsem si zpracovala Protokol o rozhovoru, sloužící pro 

potřeby interpretace. Protokol obsahuje následující informace: jméno narátorky, místo 

konání rozhovoru, datum, další přítomné osoby (pokud se nějaké objevily), získané 

kontakty, stručný popis setkání včetně vzhledu narátorky, stručny popis prostředí a nálady 

panující při rozhovoru, popis průběhu rozhovoru a případné důležité informace, které 

v průběhu rozhovoru zazněly. 
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4.6 Zpracování rozhovorů 

V souladu s doporučeními uvedenými v knize Třetí strana trojúhelníku: Teorie a 

praxe orální historie (Vaněk 2011) jsem se rozhodla vybrané rozhovory přepisovat tak, že 

v přepisech nejsou zohledňovány drobné chyby ve výslovnosti narátorů. Vynechána byla 

také výplňková slova. V přepisech jsem se rozhodla i pro vynechání pasáží, které nenesou 

žádnou informační hodnotu, například na začátku rozhovoru, kdy narátorovi vysvětluji 

účel výzkumu. 

Od metodologie orální historie se tato práce odchyluje v otázce anonymizace. 

Přestože někteří odborníci možnost rozhovory anonymizovat nevylučují, spíše není 

doporučována. Například Donald Richie anonymizaci nedoporučuje, protože podle něho 

anonymizovaný rozhovor jako zdroj ztrácí na důvěryhodnosti. (The Oxford handbook of 

oral history c2011) Za specifických podmínek, které souvisí s mladými narátory a 

narátorkami, jsem se ale rozhodla dát přednost ochraně jejich soukromí a bezpečí za cenu 

snížení výpovědní hodnoty výzkumu. 

  Z důvodu výskytu citlivých informací jsem se rozhodla rozhovory anonymizovat. 

Pro příjemnější čtení jsem narátorkám přidělila pseudonym, pod kterým budou citovány 

v rámci textu diplomové práce. Pro vytvoření pseudonymů, které skutečně nemají 

souvislost s občanským jménem narátorky, jsem použila náhodný generátor českých 

jmen44 (Dvořák 2013). 

4.7 Analýza a interpretace rozhovorů 

4.7.1 Program Atlas.ti 

Pro analýzu rozhovorů a kódování obsažených témat jsem se rozhodla použít 

program Atlas.ti. Jedná se o virtuální pracovní plochu vyvinutou pro kvalitativní analýzu 

velkého množství textových a grafických dat. Zprostředkovává nástroje pro systematickou 

práci s nestrukturovanými daty, například s daty, která nemohou analyzována statistickým 

způsobem. 

Program umožňuje vyhledat, označit a přidělit kódy informacím získaným analýzou 

primárních dokumentů. Navíc nabízí nástroje pro nastavení vztahů mezi kódy a následnou 

vizualizaci umožňující nahlédnutí získaných informací z různých perspektiv. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
44
"http://jmena.dqd.cz/"
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Prototyp programu byl vyvinut na Technické univerzitě v Berlíně v souvislosti 

s interdisciplinárním výzkumným projektem nazvaným ATLAS v letech 1989–1992. Na 

projektu spolupracovali odborníci z oblasti informatiky, psychologie a lingvistiky. V roce 

1993 byl dále rozpracován v komerčně využitelnou verzi. V roce 1994 byl zprovozněn pro 

Windows 4.1. (Buhajová 2010) 

V roce 1998 došlo k rozšíření možností analýzy na audio a video dokumenty. Verze 

6 z roku 2009 umožňuje také práci s PDF dokumenty bez nutnosti transformace do jiných 

formátů. Dále také nabízí takzvané „geokódování“ s využitím aplikace Google Earth a 

synchronizaci audio a video nahrávek s textem využitelnou především při transkripci 

mluveného slova.  

V současnosti je dostupná verze 7, která umožňuje ještě efektivnější práci s audio a 

video dokumenty, jako je například přiblížení obrazu nebo křivky zobrazující zvuk. 

(Scientific Software Development GmbH ©2002–2014) Jedná se o důležité funkce pro 

přesné kódování zvukových nahrávek, které jsou jedním z možných typů primárních 

dokumentů v orální historii. 

Jednou z hlavních předností programu Atlas.ti je možnost vizualizovat dosavadní 

výsledky výzkumu, a tak objevovat nové souvislosti. Další důležitou myšlenkou, na které 

je celý koncept programu postaven, je integrita. Díky nástrojům programu je možné mít 

stále na zřeteli celek výzkumu. Může se jednat například o zobrazení všech zdrojů a 

jednotlivých citátů k určitému tématu. Nepochybnou výhodou jsou i nástroje umožňující 

prozkoumávat zpracované koncepty a vztahy mezi nimi v grafické podobě či exportovat 

data zpracovatelná v dalších programech (například MS Excel). 

Jan Hendl v metodickém textu, ve kterém porovnává tři softwarové nástroje sloužící 

k analýze kvalitativních dat, uvádí, že použití této metody podpořené počítačovým 

zpracováním „mohou zvýšit validitu a důvěryhodnost metodologie, která vždy měla pověst, 

že tíhne k nesystematickému a uvolněnému stylu analýzy“.  (Hendl 2000) 

Nástroje, které program nabízí, mohou zefektivnit kvalitativní metody výzkumu a 

korigovat výzkumné procesy směrem k vyšší objektivitě a relevanci výsledků (Buhajová 

2010). Analýza výsledků, hledání souvislostí a interpretace výzkumu je však stále na 

uživateli.  
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4.7.2 Obsahová analýza 

Obsahová analýza je flexibilní výzkumná metoda. Je použitelná pro kvantitativní, 

kvalitativní výzkumné rámce i pro výzkumy mixující oba přístupy. V rozhovorech byla 

sledována témata a sémantické vztahy mezi nimi. Sledována byla nejen četnost výskytu 

témat, ale i jejich kontext. Informace irelevantní pro výzkum byly ponechány stranou. 

Program Atlas.ti umožňuje v souladu s metodologií zakotvené teorie analyzovat 

velké množství druhů dokumentů. Po stránce formátu dokumentu to znamená textové 

soubory, zvukové soubory, video nebo geografické údaje. Je na uživateli, zda bude 

společně kódovat primární dokumenty vznikající různým způsobem. V souladu 

s metodologií obsahové analýzy (White 2006), jsem se rozhodla společně analyzovat 

pouze rozhovory, které byly vedeny stejnou metodou. Metodologie zakotvené teorie na 

tomto přístupu netrvá a dovoluje kombinovat různé primární dokumenty. Považuji ale za 

důležité při interpretaci zohlednit také kontext vzniku primárního dokumentu, proto jsem 

se v tomto případě rozhodla držet metodologie obsahové analýzy. 

 

4.7.3 Kódování 

Zakotvená teorie v pojetí Strausse a Corbinové je tvořena ve třech navazujících a 

zároveň částečně se prolínajících krocích: otevřené kódování, axiální kódování a selektivní 

kódování. Hranice mezi jednotlivými typy kódování jsou však uměle vymezeny a v praxi 

se může stát, že mezi nimi volně přecházíme. „Postupy nejsou mechanické ani 

automatické a nejedná se ani o algoritmy, které zaručují jisté výsledky. Je třeba je 

přizpůsobovat okolnostem, je možné měnit jejich pořadí a v každé fázi zvolit jiné 

alternativy.“ (Diesing 1971) 

 

4.7.3.1 Fáze otevřeného kódování 

Otevřené kódování je část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací 

pojmů. Pojmy jsou v rámci metody zakotvené teorie základními jednotkami analýzy. 

(Strauss 1999) Program Atlas.ti umožňuje udržet pořádek i ve velkém množství kódů. 

Výsledkem analýzy dokumentů bylo 75 kódů označujících témata a jevy identifikované ve 

výzkumných rozhovorech. 
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OBRÁZEK 18: PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ V TEXTOVÉM PRIMÁRNÍM DOKUMENTU V PROGRAMU 

ATLAS.TI 

 

4.7.3.1.1 Abecední seznam kódů:  

(Sebe)destruktivnost punku 

Antifa, antifašistický aktivismus 

Benefiční koncert 

Brno 

Cesta k punku 

Co znamená být punk(punkáč) 

Demonstrace 

Důraz na pospolitost v rámci subkultury 

Dybbuk - Zuby nehty 

Ekologický aktivismus 

Feminismus 

Jižní Čechy 

Kdo jsou ženy českého punku? 

Klasické hudební vzdělání 

Náplň textů ženské kapely 

Policejní zásahy proti punkovým akcím 

Postavení žen v punkové subkultuře 

Praha 

Proč je málo žen v kapelách? 

Proč zrovna punk? 

Proměna punku v obchodní artikl 

Proměny punkové scény v čase 

Prostředky aktivismu 
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Punk a "dospělý život" 

Punk a drogy 

Punk a rodinný život 

Punk a s ním spojené názory 

Punk a stydlivost 

Punk a škola 

Punk a vlastní rodina 

Punk a zaměstnání 

Punk vs. systém 

Punk vs. zbytek společnosti 

Punková móda 

Punková móda 1980s 

Punková móda 1990s 

Punková móda 2000+ 

Punkové informační kanály 

Punkové ziny 

Punkový životní styl 

Rok 1989 

Setkání na základě punkového vzhledu 

Setkání s neonacisty 

Severní Čechy 

Spolupráce v rámci punkové subkultury 

Squaterství 

Straight Edge 

Teritoriální specifika 

Tetování 

Útěk z domova 

Vegetariánství/Veganství 

Vzory ze zahraničí 

Vzpomínka na konkrétní ženy 

Vztah rodičů k tomu že je dítě punker 

Vztahy 

Žena bubenice 

Žena kytaristka 
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Žena odmítající atributy ženství 

Žena v kapele 

Žena zpěvačka 

Ženská punková móda 

Ženské punkové vzory ze zahraničí 

Ženské strategie v situacích zahrnujících násilí 

Ženské taktiky vzdoru 

Ženství a punk 

Ženy a aktivismus 

Ženy a skejt 

Ženy fanynky a groupies 

Ženy hudebnice 

Ženy pořádající koncert 

Ženy v manažerských a organizátorských rolích souvisejících s hudební produkcí 

Ženy v punkové scéně očima muže 

Ženy v punku v jiných rolích než v kapele 

Ženy v roli tvůrce punkového oblečení 

Ženy vydávající hudbu 

 

Jakmile jsou v údajích identifikovány určité jevy, je možné pojmy seskupovat kolem 

nich. Jedná se o proces kategorizace.  Kategorie pojmů jsou abstraktnějšími označeními 

skupin jevů. I v tomto případě nabízí nástroje programu zajímavé možnosti. Vizualizace 

použitých kódů zohledňující četnost jejich výskytu zároveň dokáže uživatele upozornit na 

blízkost některých jevů. Pojem kategorií není v programu pojmenován zvlášť. Třídit kódy 

je možné do „families“ – rodin. Kategorie je ale zároveň možné určit v rámci kódů, a to 

nastavením hierarchických vztahů mezi nimi. 
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OBRÁZEK 19:  REPORT OBSAHUJÍCÍ „COOCURING CODES“ - SPOLEČNĚ SE VYSKYTUJÍCÍ 

KÓDY VČETNĚ ODKAZŮ NA CITÁTY. TEXTOVÉ CITÁTY SE ZOBRAZUJÍ JAKO ZAČÁTKY 

SLOV, KÓDY PŘIŘAZENÉ ZVUKOVÝM DOKUMENTŮM SE ZOBRAZUJÍ JAKO NÁZEV 

DOKUMENTU A ČASOVÝ ÚDAJ. NÁZVY PRIMÁRNÍCH ZVUKOVÝCH DOKUMENTŮ JSOU 

SKRYTY Z DŮVODU ANONYMIZACE. 

 

V další fázi otevřeného kódování jsou rozvíjeny vlastnosti a dimenze kategorií. 

Vlastnosti kategorií jsou specifické vzhledem k obsahu těchto kategorií. Jednou z dimenzí, 

které je možné u kategorií sledovat je frekvence výskytu. (Strauss 1999) Program Atlas.ti 

umožňuje spolehlivé sledování frekvence výskytu a její grafické znázornění.  
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OBRÁZEK 20: ZOBRAZENÍ KÓDŮ V REŽIMU CLOUD, ZOHLEDŇUJÍCÍ ČETNOST VÝSKYTU 

KÓDŮ V PRIMÁRNÍCH DOKUMENTECH 

4.7.3.2 Axiální kódování 

Fáze axiálního kódování je zaměřena na rozvíjení kategorií, přesahujícím vlastnosti a 

dimenze. Jde o fázi, kdy jsou hledány vztahy mezi kategoriemi. Typicky se může jednat 

například o příčinné podmínky, intervenující podmínky, strategie vyvinuté ke zvládání, 

ovládání či vykonávání.  Program Atlas.ti pracuje s konceptem kódů, které je následně 

možné propojovat v hierarchických a dalších vztazích. Dalšími typy vztahů, které je možné 

mezi jednotlivými kódy jsou „is associated“ – „souvisí s“, „is part of“ – „je součástí“, „is 

cause of“ – „je příčinou“, „contradicts“ – „je v rozporu“, „is a“ – „je“, „noname“ – „vztah 

bez označení“ a „is property of“ – náleží. 

 

 
OBRÁZEK 21: NASTAVENÍ VZTAHŮ MEZI KÓDY V REŽIMU NETWORK VIEW 
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Nejvhodnějším nástrojem pro axiální kódování je v programu síťový náhled -  

„Network view“. Kódy je zde možné zobrazit v automatické barevné škále, vycházející jak 

z četnosti výskytu kódu, tak také ze zakotvenosti kódu. Barvy se nachází na škále od 

zelené (nedostatečně podložené kódy) po růžovou (dostatečně podložené a zakotvené 

kódy). 

Pokud je většina zobrazených kódů stále ve škále zelené barvy, je doporučeno 

výzkum přezkoumat z hlediska následujících otázek: 

- Máme dostatečný počet kódů? Není jich naopak neúměrně mnoho? 

- Jaká je úroveň abstrakce v pojmenování kódů? Je možné některé kódy sloučit 

do kódu s obecnějším názvem? 

- Nalezli jsme přiměřenou úroveň propojení kódů? 

- Je možné zakotvenost a propojenost kódů podpořit dalšími daty? 

(Buhajová 2010) 

Podle růžové barvy je možné identifikovat kódy, které se stanou vodítkem pro 

vytvoření centrálních kategorií. Doporučený počet centrálních kategorií je 5 -6. Kolem 

těchto kategorií je doporučeno rozvíjet blíže určující charakteristiky, takzvané 

subkategorie: podmínky, strategie jednání a následky těchto strategií. (Strauss 1999) 

 

 
OBRÁZEK 22: PŘÍKLAD JEDNODUŠŠÍHO RELAČNÍHO MODELU: FAMILY (KATEGORIE): 

ŽENSKÁ RESISTENCE V RÁMCI PUNKOVÉ SUBKULTURY. KÓDY JSOU ZABARVENY DLE 

FREKVENCE VÝSKYTU A ZAKOTVENOSTI V PRIMÁRNÍCH DOKUMENTECH 

 

V ideálním případě je možné dojít k jednomu centrálnímu paradigmatickému 

modelu, do kterého „zapadají“ všechny kategorie. Pro účely sestavení logické struktury 

výkladu práce byly původně identifikované kódy znovu zkontrolovány a zařazeny do 

souvislostí. Kódy byly znovu zkontrolovány, u některých z nich byla identifikován překryv 
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a tak byly sloučeny nebo nahrazeny obecnějším pojmem. V následujícím modelu jsou 

obsaženy všechny výsledné kódy. Z důvodu zvýšení přehlednosti v něm však nejsou 

zobrazeny všechny vztahy mezi jednotlivými koncepty. Kompletní relační model složitých 

má trojrozměrnou podobu. Z výsledné teorie byly vyřazeny kódy, které nebyly dostatečně 

podloženy primárními zdroji, dále kódy, které nebyly dostatečně zakotveny, a kódy, které 

se obsahově shodovaly či překrývaly, byly sjednoceny. Výsledný počet kódů je 59. 

 
OBRÁZEK 23: RELAČNÍ MODEL VŠECH KÓDŮ ZACHYCENÝCH VE VÝZKUMNÝCH 

ROZHOVORECH  
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4.7.3.3 Selektivní kódování  

Selektivní kódování je závěrečnou fází výzkumu. V této fázi by mělo dojít 

k integraci kategorií do zakotvené teorie. Ve fázi selektivního kódování by mělo dojít 

k identifikaci a konceptualizaci popisného příběhu o ústředním jevu výzkumu. Po již 

proběhlém otevřené a axiálním kódování bude tímto ústředním jevem centrální kategorie. 

Jména použitá při citování z rozhovorů byla narátorkám přidělena náhodným generátorem 

jmen z důvodu zachování soukromí. Všechny jména jsou tedy smyšlená a neodpovídají 

realitě.  



68"

"

5 Interpretace výsledků terénního výzkumu 

5.1 Cesta k punku 

„Vidím to jako dnes, když jsem scházela po schodech do Sedmičky45. To byl úplně 

nejhezčí zážitek. Od tý doby jsem tam chodila furt.“ (Dominika) 

 

Kapitola Cesta k punku se věnuje především mládí a dospívání nárátorek. Do 

kapitoly jsem zahrnula, důvody, které narátorky k punkové scéně přivedly, a zároveň 

reakce, se kterými se ze strany svého okolí setkávaly. Velká pozornost je věnovaná roli 

přátel a zájmu o opačné pohlaví, která je zejména v období dospívání pro mladého člověka 

významná. Kontrastem k přátelství či potenciálním známostem, které narátorky zpravidla 

k punku lákaly, je postoj autorit zastoupených především rodiči a školou.  

5.1.1 Proč zrovna punk? 

„Já si úplně nepamatuju, kdy vůbec jsem se seznámila s lidma, ale zásadní okamžik, 

kterej mě ovlivnil, byl, když jsme šli se školou byly to nějaký oslavy v květnu, byl to nějakej 

pátej květen, devátej květen osvobození, a šli jsme jako pionýři na dnešní výstaviště do 

parku Julia Fučíka a šli jsme tam v těch pionýrských krojí a tam byla nějaká hudební 

produkce. A v okamžiku, kdy jsme vstoupila do toho prostoru, tak tam jako druhá 

vystupovala Jana Kratochvílová a pro mne to bylo tak, že jsem se na ni podívala a věděla 

jsem, že takhle to má být, že takhle to chci… Byla úplně diametrálně odlišná od toho, co se 

prezentovalo běžně, už jenom vizáží. Měla na sobě úzký manšestráky, nějakou pletenou síť, 

copánky na hlavě, byla extrémně hubená, zvláštně nalíčená, výborně se pohybovala, bylo 

to úplně něco jinýho.“ (Ludmila) 

Narátorky ale i mužští pamětníci, kteří se do punkové scény dostali v 80. letech, 

častěji popisují na počátku vizuální vjem, který je k punku přilákal. V příbězích se často 

objevuje komunikační role punkového stylu, která jim teprve pomohla seznámit se 

s podobně smýšlejícími lidmi. Tento jev dokresluje i historka z roku 1985 o navázání 

komunikačního kanálu, přes který potom narátor získával punkové desky z Polska: 

„Jsem takhle šel odpoledne ve Strakonicích po nádraží a vidím tam dva kluky, který 

maj nějaký placky D.O.A.46 a tak jsme se dali do řeči a byli to shodou okolností Poláci, 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
45
"Klub"007"na"strahovských"kolejích."

46
"(Dead"on"Arrival)"Hardcore"punk"kapela,"Vancouver,"Kanada."Aktivní"od"roku"1978"dodnes."Kapela"

proslulá"aktivismem"proti"rasismu,"proti"globalizaci,"za"svobodu"slova"a"životní"prostředí."Vystoupila"na"
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kteří byli ve Strakonicích na brigádě. S těma jsme se docela skámošili a oni mi pak začali 

posílat polský desky a jeden z těch kluků mnohem později založil vydavatelství Nikt nic nie 

wie, který je dodneška v Polsku vyhlášený.“ 

Podobný zážitek má i mladší narátorka Helena, která se v čerstvých 90. letech 

podívala se školou do Anglie: „Úplně ten první signál, tak ten byl, když mi bylo 10 nebo 11 

let, jsem byla v Londýně se školou tehdy, takže nějaká šestá třída na základce. A na 

Trafalgar square tam stál takovej hlouček týpků. Pro mě tehdy to byli nějaký cizí pánové, 

já jsem byla ještě tak napůl dítě, a měli kožený kalhoty a ten účes "na sida" a to jsem si 

říkala co to je? A spolužák: "No to jsou pankáči, to neznáš?" A když jsem se vrátila, tak 

jsem si o tom začala číst, pátrat, pak jsem zjistila, že i rodiče se pohybovali v nějaký 

subkultuře, což tedy nebyl punk, byli to hipíci a potom jsem vlastně okolo těch 12, 13 

začala poslouchat punkový kapely, začalo se mi to líbit a u toho jsem zůstala do dneška.“  

Vizuální stránka punkové subkultury je tedy jedním z faktorů, které ovlivnily 

narátorky, aby se chtěly dozvědět víc a časem se staly její součástí. Zajímavým zjištěním 

je, že ačkoliv je punková subkultura založená na sdíleném zájmu o hudbu, primárním 

lákadlem pro narátorky byla spíš její vizuální stránka. V tomto ohledu se nabízí prostor pro 

další výzkum, který by se zaměřil na genderové rozdíly ve vnímání prvního setkání s touto 

subkulturou. Dále stojí za povšimnutí, že punkový styl oblékání se pro některé nárátorky 

stal prostředkem k seznámení s podobně smýšlejícími lidmi. Lze se tedy domnívat, že pro 

tuto subkulturu je vzhled a styl oblékání pro seznamování silnějším prostředkem než 

samotná hudba. Na tomto místě je vhodné podotknout, že před rokem 1989 nebylo téměř 

možné se na punkový koncert dostat, aniž by jedinec znal někoho z pořádajících či 

účastníků, a tudíž seznámení s členy punkové subkultury muselo nutně předcházet 

návštěvě koncertu. U narátorek, které se dostaly k punkové subkultuře až po roce 1989 

často sehrál roli jejich věk, jelikož v počátcích jejich punkerství na žádný koncert ani jít 

nemohly, takže se zpravidla předtím jen přátelily s dalšími vrstevníky se zájmem o punk. 

K punkové subkultuře je opět přivedl spíš vizuální styl než návštěva opravdového 

punkového koncertu, na které je rodiče začali pouštět až o několik let později. Do té doby 

jejich realizace v rámci punkové scény spočívala spíš ve stylizaci do punkového vzhledu a 

společný poslech hudby u kamarádek doma. Nutné je ovšem zdůraznit, že u nich nešlo jen 

o prvoplánový zájem o vzhled, ale ztotožňovaly se i s obsahem textů punkové hudby. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

mnoha"akcích"k"různým"událostem"a"benefičních"akcích."Nahrála"album"s"Jello"Biafrou"(zpěvák"Dead"

Kennedys)"Last"Scream"of"the"Missing"Neighbors."Vydala"několik"desek"na"jeho"labelu"Alternative"Tentacles."

Kapela"otevřeně"zastává"levicové"postoje."
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5.1.2 Role „party přátel“ 

„Já myslím, že jsme se potkali náhodně na nějakých koncertech na začátku a padli 

jsme si do oka, protože nám bylo patnáct..“ (Ludmila) Podobně jako i další narátorky, 

mluví Ludmila o tom, že pro ni původní punková parta z let dospívání znamenala navázání 

celoživotních vztahů. Důležitá pro ni byla i rovnostářská nálada v partě. Kariéra nebyla 

důležitá.  

„Já myslím, že tahle doba pro mě znamenala celoživotní směr. Že mi to nastavilo 

úhel pohledu. Taky se mi na tom líbila určitá rovnost těch lidí. Že nebylo důležitý, kdo co 

dělá, že to nebylo tak rozvrstvený. Že byly večírky, kde byl doktor, pár lidí, kteří nedělali, 

někdo, kdo dělal práci někde v kotelně, ale spojovalo je něco nad rámec a to se mi asi 

líbilo hodně na tý době, i když jinak stála úplně za hovno. Zpětně viděno, to že můžou 

někoho zavřít za to, že někde distribuuje nějakej časopis nebo nějakou takovouhle 

kravinu…já netrpím nostalgií po tom, že dřív stálo Eskimo korunu padesát, fakt ne. 

Protože to byl tak zkurvenej systém, že víc debilní být nemohl a vůbec ani nechápu, že lidi 

v tom mohli žít.“ (Ludmila) 

Narátorku Ludmilu na punkové komunitě lákal i pocit vyjímečnosti a adrenalin, 

který souvisel s účastí na ilegálních akcích. 

Vrstevnice Ludmily Lucie se poprvé s punkovou scénou seznámila přes partu lidí, se 

kterými navštěvovala bigbítové koncerty.  

Narátorku Petru s punkovou hudbou seznámil starší bratr, kterého tento zájem brzy 

zase opustil, ale ona už u této hudby a životního stylu zůstala.  

V podstatě ve všech rozhovorech se objevil důraz na přátelskou atmosféru v partách, 

jichž se staly narátorky součástí. Kamarádi, pocit sounáležitosti a pocit, že někam patří, byl 

silnou motivací proč zůstat součástí punkové scény. Zároveň se v příbězích neobjevují 

zmínky o dalších kamarádech mimo scénu a postavení narátorek v jiných kolektivech, 

jejichž součástí se staly nedobrovolně, jako jsou například školní třídy. Pokud se taková 

témata objevují, jedná se spíše o vymezení se vůči hodnotám vyznávaným zbytkem třídy 

nebo jiného kolektivu.  
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5.1.3 Boys, boys, boys47 

„Pak to byla honba za klukama, to byl ústřední motiv s kámoškama. Ne nějak kvůli 

sexu, ale prostě kluci…s někým chodit.“ (Petra) 

Zatímco západním diskotékám vládl stejnojmenný hit italské zpěvačky Sabriny 

Salerno, na Mírovém koncertu Olofa Palmeho48 v Plzni na Lochotíně se policie snažila 

zpacifikovat kapelu Einstürzende Neubauten. Výtržníky ze západního Berlína následně 

naložili do autobusu a odvezli za hranice státu dřív, než stihli předvést své vystoupení. 

Západní punková scéna dostala jasnou zprávu o tom, jak se v Československu s punkery 

zachází. Rozvášněné publikum mezitím házelo štěrk a kelímky na Michala Davida, který 

se na pódiu snažil zpívat hity z nového filmu Discopříběh. A důvodem, proč se celé téhle 

mely účastnily i některé narátorky z mého výzkumu, bylo přesně to, o čem zpívala italská 

zpěvačka a padaly jí u toho plavky49: letní lásky a kluci. 

Původně jsem kód, který označoval toto téma, nazvala formálně „Role vztahů“. Byl 

to ale příliš pokrytecký název pro to, co ve skutečnosti označoval. Není totiž žádným 

překvapením, že jedním z důvodů, který narátorky přivedl k punkovým koncertům a 

dalším akcím souvisejícím s punkovou scénou, byla možnost seznámit se a přiblížit se 

opačnému pohlaví. Vzhledem k tomu, že celá tato kapitola se zabývá dospíváním 

v kontextu punkové scény, není vůbec divu, že téma vztahů a známostí zaujímá důležité 

místo v životě narátorek.  

„Já jsem vlastně žádný nahrávky ani neměla…občas jsme šly s kámoškou do 

klubu…spíš mě zajímali kluci.“ (Dominika) 

„Mně se na tom líbila taková pospolitost mezi těma lidma, protože nebyly žádný 

oficiální zdroje, kde by se člověk dozvěděl, kde ten koncert je. Takže to bylo vyloženě ústní 

podání, úzkej okruh lidí, člověk se tam těšil, protože se cítil – z dnešního pohledu viděno – 

jako liga výjimečných a samozřejmě ten věk, když teda budu brát sebe od nějakých čtrnácti 

do nějakých sedmnácti, tak tam byli chlapi, kluci, člověk se seznamuje a je to jedno s 

druhým a není to jen o tý muzice.“ (Ludmila) 

Kateřina popisuje, jak prožila několik životních zvratů, kdy to vypadalo, že se vrátí 

do spořádaného života, například ke studiu, ale nakonec ji vždy zlákal kluk, do kterého 

byla zamilovaná, a tak znovu utekla a poflakovala se spolu s ním po Čechách. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
47
"Hit"léta"1987"italské"zpěvačky"Sabriny"Salerno."

48
"Sven"Olof"Joachim"Palme byl"švédský"sociálnědemokratický"politik,"zavražděný"v"roce"1986."

49
"Videoklip"k"písni"Boys"vzbudil"rozruch"a"BBC"ve"Velké"Británii"zakázala"jeho"vysílání."Důvodem"byla"scéna"z"

bazénu,"při"níž"ji"sklouzává"horní"díl"bikin"a"odhaluje"bradavky."
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Výkyvy v životě kvůli vztahům popsala v rozhovoru i Lucie, která na několik let 

opustila punkovou scénu napřed kvůli manželství, později kvůli nepříjemnému rozchodu. 

Vždy ji to ale přitáhlo zpět. 

U většiny narátorek motivace seznamovat se na koncertech s osobami opačného 

pohlaví časem spíše ustoupila do pozadí. To se ovšem nedá říci o mužských „legendách 

scény“. Předpoklad, že tuto motivaci vůbec nenalezneme u žen, které jsou součástí 

subkultury delší dobu, se ale nepotvrdil: 

„J.Ř.: Protože já si neumím představit ženskou, jak padesát let chodí chlastat na 

večírky a v balit tam o dvacet let mladší lidi. Což oni tam přesně dělaj. 

Ludmila: …no protože pro ty chlapy to je jednodušší, balit ty mladší ženský, ale pro 

starou ženskou to taková sranda není…no ono do určitý doby to jde, ale pak už se člověk 

blbě chytá. (smích)“  

Když jsem pracovala na přepisu rozhovoru s Ludmilou, v tomto místě jsem si 

uvědomila svůj fatální omyl. Když se Ludmila během rozhovoru smála, nebylo to 

v bůhvíjak komických momentech jejího životního příběhu. Naopak, některé z nich byly až 

mrazivě vážné. Pod vlivem stereotypních představ o ženách, jsem si nedovedla představit, 

že existuje žena, která sdílí životní styl, které vnímám jako zcela běžný u mužů v punkové 

scéně její generace.  

Když jsem pak v závěru rozhovoru obdivovala Ludmilin kulturní přehled, 

odpověděla mi: „A víš proč to ale tak je? Já nemám rodinu, nemám děti. Tak si tím 

zaplňuju čas. Kdybych měla manžela a dvě děti tak bych nevymýšlela, jestli po práci 

poběžím na animovanej buzna film50, co si budem povídat. (smích)“  Ludmilin životní 

partner svedl boj s drogovou závislostí. Po jeho smrti se rozhodla se dál naplno věnovat 

svojí největší vášni – hudbě a kultuře obecně. Stereotypy opět zafungovaly. V mysli jsem 

hledala způsob, jak Ludmilin životní styl omluvit těžkým osudem. Měla jsem tendenci 

v duchu její příběh hodnotit jako neúspěšný. Jenže napadlo by mne někdy litovat například 

Iggyho Popa, protože nemá děti? Rozhodně ne. Ludmila je žena, která skutečně žije 

rocknrollový život a její příběh dokresluje barvitý obraz ženských rolí v české punkové 

subkultuře. 

Z rozhovorů vyplynulo, že vztahy měly velký vliv na působení narátorek v punkové 

scéně. Vztahy pro narátorky byly důvodem, proč ve scéně setrvat i proč ji opustit. Při 

opuštění punkové scény kvůli vztahu se však po nějaké době narátorky vrátily, protože 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
50
"Právě"probíhající"festival"Mezipatra."
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jejich zájem o tento životní styl a hudbu pro ně byl evidentně důležitý. Nelze tedy říci, že 

se narátorky v punkové subkultuře pohybovaly výhradně kvůli zájmu o opačné pohlaví. 

 

5.1.4 Být rodičem punkerky? 

Ve většině životních příběhů žen, které se nějakým způsobem aktivně zapojily do 

fungování české punkové scény, figurují na začátku relativně benevolentní rodiče.  

„[...] nedbali na docházku domů tak důsledně jako ostatní rodiče, takže pro mě nebyl 

problém v deváté třídě odejít do Futura a přijít ve dvě v noci.“ (Ludmila)  

Dominika popisuje hádky s rodiči v období kolem listopadu 1989, kdy se účastnila 

demonstrací a její rodiče byli skeptičtí k možným důsledkům.  

Petra vzpomíná na to, že ve svých punkových začátcích byla ještě náctiletá a 

z koncertů se musela vracet brzy domů, takže ve skutečnosti nakonec skoro žádný 

neviděla. Jinak ale měla vztahy s rodiči v zásadě dobré a to i v době, kdy po revoluci 

odcestovala a žila několik let v holandské squatu. 

I mladší Helena popisuje, že její vlastní rodiče patřili k hippies, takže jim punkerství 

jejich dítěte nepřipadalo jako velký problém. 

Zástupkyně nejmladší generace Marcela měla rodiče, kteří poslouchali rockovou 

hudbu, takže měla volné možnosti rozvíjet svůj zájem o punkovou hudbu. 

Úplně jiný průběh popsala pouze Kateřina, u které mělo dospívání o to tvrdší a 

bouřlivější vývoj: „Já jsem měla strašně upjatý rodiče, hodně mě drželi zkrátka. Začalo mě 

to čím dál víc lákat k nějakýmu bouření se. Odstěhovali jsme se z Prahy na malý město, 

kde nikdo nepřijímal, že jsem barevnější. Naši to nebrali. Jsou hodně věřící, takže začal boj 

ve škole a tak.“  

Narátorky, které měly obecně benevolentnější rodiče, se v rámci punkové scény 

mohly daleko svobodněji realizovat. Je ovšem zjevné, že narátorky se nakonec v punkové 

subkultuře realizovaly všechny, ovšem v případě méně tolerantních rodičů mělo jejich 

dospívání daleko dramatičtější průběh. Tyto konflikty se projevovaly například útěkem 

z domova, poškozením majetku rodičů nebo nutností se převléknout před příchodem 

domů.  
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5.1.5 Punk a škola 

Ludmila, která se o svém případném studiu rozhodovala v roce 1980, nebyla zrovna 

motivovaná v rámci socialistického systému stoupat po kariérním žebříčku: „Já jsem se 

rozhodla, že jim tady na všecko seru a že půjdu na úplně nejblbější učňák, kterej existuje, a 

budu dělat uklízečku a budu chodit dvě hodiny do práce a budu na všechno srát a budu si 

tak nějak žít. Takže jsem vyučená prodavačka původně. (smích)“ 

Podobnou úvahu popsala její vrstevnice Lucie: „Protože jsem se nikdy nechtěla extra 

učit, tak i přesto, že jsem měla velmi dobrý známky, řekla jsem, že jdu na učňák. Což pro 

naše byl hroznej stres. Ve třiceti, když jsem si dodělávala střední školu, tak bych se 

samozřejmě kopla do hlavy, za ty chytrý kecy v mládí.“ 

„A pak jsem se seznámila s nějakýma pankáčema a začalo se to přiostřovat na tom 

malým městě, nikdo to nechápal a naši mi dělali peklo a skončilo to tím, že ve škole změnili 

školní řád, abych tam musela chodit oblíkaná nějak normálně…a ještě o nějakých 

potkanech tam bylo něco. Pak mi začali vyhrožovat, že jestli nepřijdu v září nějak oblečená 

tak mě vyhodí a já jsem si řekla, že na to seru. Ještě jsem udělala nějakej průser, že jsem 

našim rozflákala s pankáčema auto a zdrhla jsem z domu a tím to v podstatě začalo.“ 

(Kateřina) 

Příběhy studia narátorek, které se o své budoucnosti rozhodovaly v době před rokem 

1989, jsou velmi podobné v tom, že nepředpokládaly možnost seberealizace v kariéře a 

soustředily se spíš na co nejrychlejší finanční soběstačnost, možnost se odstěhovat 

z domova a užívat si zábavy a mejdanů v mikrosvětě punkové subkultury. 

Diametrálně se od toho odlišují příběhy novější generace. Mladší narátorky mají 

všechny minimálně maturitu. Některé studují vysoké školy. O budoucnosti už uvažují 

zcela odlišným způsobem. U narátorek pocházejících z oblastí z vyšší nezaměstnaností je 

cítit znatelnější skepse vůči možnosti seberealizace prostřednictvím kariéry a více se 

soustředí na seberealizaci v prostředí punkové scény."  
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5.2 Punk a „dospělý život“ 

„Ty jsi ode mě čekala něco drsnýho a já budu mluvit o pěstování špenátu.“ 

(Dominika) 

 

Jeden můj kamarád z dětství krátce před patnáctými narozeninami oznámil okolí, že 

si nevyzvedne na městském úřadě občanku, protože „sere na ten systém“. Je to celkem 

úsměvný způsob revolty. Nicméně zajímavá je otázka, do jaké míry je možné i v dospělém 

věku „nezradit“ své dřívější ideály a názory. Tato kapitola je zaměřená na dospělý život 

narátorek. Věnuje se dospělému setkání se „systémem“ v podobě zaměstnání, fungování 

v rámci vlastní rodiny, bytí punkerem a vlastními názory na toto hnutí a reflexi 

sebedestruktivnosti punku, která se v dospělém věku obvykle transformuje v nový přístup 

k životu, který je obvykle méně destruktivní a více kreativní.  

Nejvíce se tomuto kreativnímu ideálu blíží Dominika, která původní pubertální 

vzdorovitou formu punku přetvořila v životní filosofii, aplikovatelnou na dospělý život, 

přičemž dosáhla relativně vysoké míry nezávislosti na všech součástech „systému“, který 

považuje za zločinný. V tomto případě je „systémem“ míněn jak státní aparát, tak i 

nadnárodní korporace a různé mezinárodní obchodní řetězce, supermarkety, korporace 

zneužívající levné pracovní síly v chudých částech světa, nešetrné zemědělství, „továrny 

na výrobu masa“ a podobně. Když vysvětlovala své pojetí punku, slova jako nezávislost 

interpretovala nečekaně praktickým způsobem, mluvila totiž o nezávislosti na zdrojích 

jídla a pitné vody. 

„Já když vidím, co si lidi kupujou v obchodech…to je hrozně divný, jako že si chtějí 

koupit třeba drahý auto, ale pak si koupí levný potraviny…v uvozovkách levný.“ Ale ani 

ona se nemohla ze „systému“ kompletně vyvázat. Po revoluci hodně cestovala a několik let 

žila ve squatu v Holandsku.  „Později jsem zjistila, že za mě máma celou tu dobu tajně 

platila zdravotní a sociální pojištění…a jsem jí za to moc vděčná…protože bych jinak teď 

byla strašlivě zadlužená.“ 

5.2.1 Punk a zaměstnání 

Ludmila, která dokončila učiliště pro prodavačky, nastoupila do práce skutečně jako 

uklízečka. Pracovní dobu měla jen tři hodiny denně. Ve zbylém čase si ještě přivydělávala 

jako pečovatelka. Tato kombinace jí zajistila dostatečné materiální zabezpečení pro život 

v socialistickém Československu. „Takže jsem si mohla užívat mejdany do aleluja a dělat 
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si co jsem chtěla. Takže mi to vyšlo svým způsobem, ale to oficiální vzdělání mi chybělo, 

možná dneska by mi chybělo víc.“ (Ludmila) 

V životě Ludmily, Lucie i Heleny hraje práce roli spíše nutného zla, v rámci kterého 

se příliš nerealizují. Jejich hlavní prostor pro seberealizaci je život v rámci hudební scény. 

V případě Ludmily se jedná o vášnivé fanouškovství. V případě Lucie a Heleny o 

organizátorskou a promotérskou činnost, která ale obecně v alternativních hudebních 

žánrech není výdělečná. 

„Do práce nechodíme ani jeden. A bojujeme. Ale protože jsme skromní a moc toho 

nepotřebujeme, tak se to dá, ale ta svoboda za to stojí.“ (Dominika) Dominice se podařilo 

vydělávat část peněz, které s rodinou nevyhnutelně potřebují (například školní pomůcky 

syna), způsobem, který se nepříčí jejímu punkovému pohledu na život. S manželem 

přetvářejí oblečení nakoupené v second hand obchodech na punkové modely. Oblečení 

různě přešívají a k ozdobení používají sítotisk s různými motivy a provokativními nápisy. 

Se svými modely pak objíždějí různé akce a festivaly a prodávají ho i v jednom kamenném 

obchodě v Praze. 

Petra se již dlouhou dobu věnuje promotérské činnosti a organizování koncertů. Tato 

činnost je však v punkové scéně pouhým koníčkem, není možné se jí živit, protože je často 

spíše prodělečná. Díky kontaktům, které získala za své promotérské činnosti, se však stala 

produkční ve svém oblíbeném klubu, takže se od rána do večera věnuje organizátorské a 

manažerské práci v rámci punkové scény. 

Nejmladší narátorky zatím ještě dokončují vysoké školy a svá současná zaměstnání 

považují za provizorium, které doufají změnit. Situace v okolí jejich bydliště ale není, co 

se týče zaměstnanosti, příliš růžová. 

Kateřina přes své bouřlivé mládí vystudovala propagační výtvarnictví. Částečně se 

živí užitou grafikou, maluje a prodává obrazy, doučuje kresbu a malbu a v současné době 

na mateřské dovolené pracuje v lesní školce. 

Relativně častým jevem v punkové scéně je zaměstnání ve sféře sociální práce, 

streetworkerství a podobně.  

Z rozhovorů vyplynulo, že se narátorky snažily najít cestu, jak se nezpronevěřit 

vlastním ideálům a zároveň se uživit.   
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5.2.2 Punk a vlastní rodina 

Lucie měla kromě punkerů ještě druhou společenskou skupinu, ve které trávila volný 

čas. V 18 letech se vdala za muže, se kterým společně jezdili na vandry do přírody. Své 

rozhodnutí zdůvodňuje ženskou zodpovědností. Muži, které potkávala uvnitř punkové 

scény, totiž často pocházeli z problematických rodin nebo propadli drogám. Rok po svatbě 

se Lucii narodila dcera. S manželem se odstěhovali do vzdáleného města a Lucie úplně 

opustila punkovou scénu. Vydržela bez ní ale pouhé tři roky. Když byly dceři dva roky, 

rozvedla se a vrátila se mezi punkery. Tam se mezitím stala legendou - „starou“ 

punkerkou, která zažila punkovou scénu před rokem 1989. První roky s dcerou na počátku 

90. let popisuje Lucie velmi idylicky: 

„Moje dcera na to vzpomíná jako na nejlepší léta svého života. Což mě fascinuje. 

Vlastně (dceři) byly tři, když jsem se tam vrátila a začala se mnou jezdit po koncertech, 

samozřejmě nejdřív na otevřený scény, protože jsem nechtěla, aby byla v hospodě. Na 

uzavřenou scénu šla asi když jí bylo šest poprvé. Jí to hrozně bavilo, ona měla těžký 

botičky, měla malýho křiváka, modrý vlasy, byla z toho hrozně nadšená.“ Problém údajně 

začal až v době, kdy dcera nastoupila do školy a některé matky zakazovaly svým dětem, 

aby se s dcerou bavily. Je otázkou, do jaké míry je i předchozí vzpomínka idealizovaná. 

Dospívání dcery Lucie bylo pravděpodobně dost „punkové“: „Pak v (městě kde 

bydlely) za mnou začali jezdit (kamarádi z rodného města), to jsme bydlely v takovým 

přízemním bytě a to u mě bydlelo třeba patnáct pankáčů, dvacet pankáčů a bylo to 

populární tím, že mi skákali z okna, protože jsme bydlely fakt v přízemku.  Tam mi sousedi 

vždycky říkali, kdyžtak ať vám do toho okna nelezou…mi teda už poznáme ty s těma 

kohoutama, že k vám patřej. (smích)“ 

Vyprávění ale vyznívá velmi idealizovaně, je samozřejmě otázkou, jak tento průběh 

dospívání vnímala Luciina dnes už dospělá dcera. 

Kateřina má dvouletého syna, který změnil její přístup k životu. Opustila život na 

ulici a ve squatech a její pojetí punku se začalo vyvíjet od sebedestrukce ke 

konstruktivnímu přístupu. „Najednou ti to dojde. Jsou ženský, který svůj život vůbec 

nezmění a i s dětma to nějak frcaj…Ale to já nejsem. Mě se to úplně otočilo. Už když jsem 

byla těhotná, tak jsem přestala chodit do hospody, protože je tam zakouřeno. Přes všechny 

ty šílený věci, co se mi v životě staly. Protože na ulici se setkáš s takovýma lidma…nejsou 

tam jen pankáči, ale samozřejmě i vrazi a různý kriminálníci. Šlo mi hodněkrát o život. 

Hodilo mě to (těhotenství) do takovýho módu, že kolem sebe nechci špatný věci. Jakmile si 
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zahráváš s určitýma věcma, tak je k sobě zákonitě voláš. Řekla jsem si, že nechci, aby moje 

dítě vyrůstalo v nějaký hrůze. Začala jsem pak i hodně vnímat chlapa, co s ním to dítě 

mám, jak to nezvládá a začal to být průser.“ 

 Otce svého syna, který se nebyl schopný vyrovnat snovou zodpovědností ani opustit 

starý způsob života, včetně drog, Kateřina nakonec opustila a syna vychovává sama. 

Dominika má už mnoho let fungující rodinu. Po jejím založení se s manželem 

odstěhovali z velkoměsta na vesnici, kde se snaží žít v souladu s přírodou. I pro ni bylo 

mateřství výrazným předělem a dobou přehodnocení punkového životního stylu. 

Je zjevné, že mateřství znamenalo pro narátorky důvod, proč přehodnotit dosavadní 

životní styl a často mělo za důsledek určitou modifikaci jejich přístupu i způsobu života. 

Výjimkou je v tomto případě Ludmila, která vlastní rodinu nikdy nezaložila a sama 

v rozhovoru reflektovala, že by založení vlastní rodiny i pro ni znamenalo změnu životního 

stylu. Naproti tomu partneři narátorek často nebyli schopní podobné sebereflexe, což mělo 

za následek rozpad vztahu.  

5.2.3 Co znamená být punk? 

S každou z narátorek jsme se dostaly na téma „Co znamená být punkerkou“ a zda se 

tak stále cítí. Od začátku výzkumu jsem věděla, že se v tomto případě nesnažím najít 

jednoznačnou odpověď, neboť nedílnou součástí punku je schopnost postavit se proudu 

davu a vydat se vlastní cestou, i když mnohdy velmi tvrdým a drsným způsobem.  

„No pokud je to bráno ve smyslu, že člověk sere na konvence, tak rozhodně, to si 

myslím, že možná jsem do dneška. (smích)“ (Ludmila) 

Pro Lucii znamenal v mládí punk především volnost a vymezení se proti 

(socialistickému) systému. Punker se podle ní nepozná podle oblečení nebo vzhledu, ale je 

to záležitost vnitřního nastavení hodnot. 

Pro Dominiku je punk vyloženě záležitostí jednak odporu k systému: „Do teďka, je 

mi přes čtyřicet, jsem nebyla u žádný banky, v žádný práci, když jsem měla telefon, tak 

jsem ho měla ještě ze začátku, když začaly mobily a byl na jiný jméno…Teď se to bohužel 

změnilo, loni jsme si koupili dům a to jsem se poprvé stala částí systému a těžce jsem to 

nesla.“ Dominika ustoupila od svého antisystémového přesvědčení také v tom, že se vdala 

a svého syna posílá do školy. Její pojetí punku se z teenagerovské rebelující verze 

transformovalo ve filosofii, spočívající ve snaze být co nejvíce soběstačná ve smyslu 

surovin. Vyhnout se používání peněz, do maximální možné míry a zanechat za sebou na 
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Zemi co nejmenší stopu. Za druhou složku punkerství považuje touhu odlišovat se 

oblečením. Záliba v módě se jí nakonec stala jediným zdrojem příjmu peněz. 

Kateřina o sobě tvrdí, že dnes už punkerka není. Když je člověk punker, podle 

Kateřiny kašle na veškeré společenské hodnoty. Kateřina v rozhovoru reflektuje 

sebedestruktivnost punku, který podle ní nehledá žádné východisko, nevidí žádnou 

budoucnost. Tento pohled na svět ona sama opustila s příchodem svého dítěte. 

Marcela o sobě říká, že se vnitřně jako punkerka cítí. Znamená to pro ni určité vnitřní 

přesvědčení, ale na venek se jako punkerka neoznačuje a ani se tak v dnešní době už 

neobléká. 

Pro Adélu punk znamená punk nenechat věci, tak jak jsou, pokud se jí nelíbí a dát 

svůj nesouhlas najevo. Každý by si podle ní měl vybrat svou cestu, jak s věcmi, se kterými 

nesouhlasí, bojovat. V jejím případě je to hudba. Sama se jako punkerka cítí. Punkové 

oblečení je i podle Adély na posledním místě, přestože sama se punkově obléká a oblékala 

se v mládí velmi výrazně. 

Narátorky si zpravidla zachovaly kritický pohled na svět a současnou společnost, ale 

v jejich názorech je vidět snaha o méně destruktivní přístup. S příchodem mateřství začaly 

často klást důraz na větší zodpovědnost vůči svému okolí ať už ve smyslu ochrany 

životního prostředí nebo společnosti obecně.  

5.2.4 Punk a s ním spojené názory 

Punkové heslo „No future!“51 je vykládáno různě. Pro některé punkery to znamená, 

že nevidí žádnou budoucnost pro sebe, například v místě, kde je malá šance získat 

zaměstnání a realizovat se konvenčním způsobem. S nečekaným vysvětlením jsem se 

setkala u Dominiky, která v rozhovoru hovořila o tom, že „No future“ pro ni znamená 

žádnou budoucnost v rámci společnosti. Nikoliv však „No future“ pro planetu a přírodu, 

takže šetrné chování k přírodě má podle Dominiky smysl. 

Pro Petru je důležitou součástí punkových názorů vegetariánství. K punku se podle ní 

váže, protože se jedná o něco, co souvisí s ohleduplností a respektem, které považuje za 

punkové hodnoty. „Vegetariánství u mě bylo nezávislý na někom jiným. Jenže jsem, to mi 

bylo asi dvanáct nebo třináct let, v televizi viděla nějaký dokument o porážce zvířat. A od 

tý doby nejím maso.“(Petra) 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
51
"„Žádná"budoucnost!“"
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Vegetariánství 52  nebo i veganství 53  je pro punkery poměrně typické. Z devíti 

narátorek jí maso pouze Ludmila a Adéla. 

„Společnost spěje k tomu, aby zanikla, sama sebedestruktivně. Takže to chápu a to je 

v pořádku, ale nechápu, že se toho účastní i ti pankáči…“, komentuje Dominika 

komercializaci punkové scény, kdy se na údajně punkových festivalech objevují obchody 

se značkovými botami nebo stánky fast-foodových řetězců jako KFC nebo McDonalds. 

Rozklad lidské společnosti vyvozuje ze subjektivně vnímaného vysokého výskytu nemocí. 

Dominika negativně hodnotí, když lidé opouští své původní názory a ideály: „Ke mně když 

hovoří lidi, kteří vědí, kdo jsem, tak řeknou s takovou nadějí v hlase „Já jsem byl taky 

punk“. A tím se pro mě úplně zničí. To je jako kdyby řekl: „Já jsem byl taky vegetarián.“, 

to je ještě horší, než kdyby řekl, že celý život maso jedl…Přestal věřit, čemu věřil.“ 

 

5.2.5 (Sebe)destruktivnost punku 

„No tak některý lidi skončili na drogách, ve vězení, takových je hodně, některý lidi 

umřeli, některý třeba naopak udělali úžasnou uměleckou kariéru, různý příběhy se tam 

odehrály (smích).“ Ludmila 

 

„No future“ ve smyslu kdy nevidím žádnou budoucnost pro sebe v rámci společnosti 

je daleko častěji vykládáno ve prospěch nihilismu a totální skepse. Ludmila například 

komentuje sebevraždu svého partnera „On se pak oběsil, takže to to byl punk non plus 

ultra.“ Určitá sebedestruktivnost k punku neodmyslitelně patří. Zajímavé je však pojetí 

tohoto přístupu u žen. Na rozdíl od svých partnerů či mužských přátel, kteří často dohnali 

punkový životní styl do extrémních důsledků, ženy se v určité fázi života obrací ke 

konstruktivnějšímu výkladu punkových názorů. 

O svém vlastním přerodu ze sebedestruktivní verze punku na konstruktivnější 

variantu hovoří Kateřina takto: „Pak už se cejtíš tak hrozně otlučeně, že si říkáš, takhle to 

dál nejde, takhle se zničíš. Spousta punkáčů dopadnou blbě, že se fakt uchlastají nebo 

skončí v blázincích nebo se ufetujou, protože nezvládnou tu tíhu věčnýho boje. Já jsem 

naštěstí měla výhodou, že jsem byla silná. Že jsem si nakonec řekla, takhle to dál nejde, 

takhle se zničím. Ale spousta lidí tohle nemá. Prostě furt bojujou, bojujou, ale pak už maj 

čím dál tím míň sil a už se jen vezou na vlně, která vede zákonitě někam dolů.“ 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
52
"Odmítnutí"masa"v"jídelníčku."

53
"Odmítnutí"všech"živočišných"produktů"jako"je"maso,"vejce,"mléko"a"mléčné"výrobky."
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5.2.5.1 Punk a drogy 

„No na portě asi péčko54 moc nebrali. (smích)“ (Ludmila) 

 

Téma, se kterým mne vůbec nenapadlo dopředu počítat, se objevilo ve všech 

rozhovorech. V některých případech šlo o vlastní zkušenosti, v několika případech šlo o 

vymezení se. Nejčastěji však o zpětné vymezení se k dřívějším drogovým zkušenostem. 

Ludmila mluví o tom, že se v době před rokem 1989 s drogami setkala a to „a to 

záměrně“. „Tak v podstatě už jsem začala kouřit už v devítce, někdy v patnácti a 

vyzkoušela jsem si asi pervitin jenom, na ostatní jsem neměla odvahu. A možná že jsem 

teda i zvláštní případ v tom, že jsem se závislejma lidma žila, ale nikdy jsem závislá 

nebyla.“ (Ludmila) Ludmila tento vývoj vysvětluje tím, že ženy mají větší pud 

sebezáchovy a jsou silnější, co se týče odolávání závislostem. 

Petra hovoří o tom, že drogy prostě chtěla vyzkoušet a nezabránila jí v to ani dobrá 

výchova a vztahy s rodiči:  „Děti a mladiství by se od toho měli nějak chránit, ale sama 

vím, že ačkoliv jsem měla skvělou výchovu, školu, všechno, tak jsem prostě chtěla a šla 

jsem do toho.“ (Petra) 

Věra hovoří o tom, že se s tvrdými drogami setkala daleko častěji v subkultuře 

teknařů55. Sama se vymezuje proti pervitinu, který je v severních Čechách velmi rozšířený. 

Petra dobu, kdy brala drogy, považuje zpětně za prověření osobnosti a dobrou 

zkušenost. 

V průběhu rozhovorů jsem si kladla otázku, zda jsou drogy neoddělitelnou součástí 

punkové subkultury nebo hudebních subkultur obecně. Vykytují se obecně i v dalších 

hudebních subkulturách jako je hip-hop nebo techno. Drogy ve spojení s hudbou často 

slouží jako prostředek odpoutání se od společnosti a nalezení širších souvislostí věcí kolem 

sebe. Zároveň také slouží k získání energie propařit celou noc. Pro rychlou a tvrdou 

punkovou hudbu jsou typické spíše nabuzující drogy jako je pervitin a kokain. Pro punk je 

z důvodu ceny typický spíše pervitin. S kokainem se naopak více setkáme v částech 

subkultury zaměřených více na styl a vizáž jako je rockabilly, punkabilly a další subžánry 

čerpající jak vizuálně tak hudebně z rock´n ´rollu 50. let.  

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
54
"Pervitin"

55
"Undergroundová"subkultura"příznivců"hudebního"žánru"techno"
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„Já si myslím, že možná jo, ale že to je taky tím, že jsou lidi hodně mladý, že chtějí 

vyzkoušet věci, že se předvádějí před sebou, že to měřítko toho, kdo je dobrej, je kdo se víc 

poblil, posral, víc si toho šlehnul a to tak spolu souvisí s tou destrukcí“ (Ludmila) 

Kateřina se také velice razantně vymezuje proti drogám v českých squatech, které 

jim kazí pověst a brání tomu, aby bylo squaterství veřejností i státem přijímané. Popisuje 

své zkušenosti ze squatů ve Francii a Španělsku, kde jsou organizovány kulturní akce i 

akce pro děti a společnost tyto místa přijímá pozitivně. V českých squatech se podle 

Kateřiny drogy stále vyskytují a tak by sem ani ona svoje dítě nechtěla pustit. 

Pro narátorky byly drogy obecně určitou součástí punkového života. Některé je 

vnímaly jen jako životní fázi, která jim pomohla k hlubšímu sebepoznání. Narátorky 

uživatele drog neodsuzují, v rozhovorech se objevoval důraz na osobní volbu každého 

jedince co se vztahu k drogám týče.  

5.3 Postavení žen v punkové subkultuře 

Loraine Leblanc, která zkoumala „dívčí vzdor v klučičí subkultuře“ v 90. letech 20. 

století ve Spojených státech došla k závěru, že do punkové subkultury se zapojují dívky, 

které odmítají přijmout takzvanou „feminity game“, tedy nechtějí fungovat ve 

stereotypních genderových rolích, které diktují ženám jednat poslušně, pasivně a v souladu 

s genderových status quo. Punková subkultura nabízí dívkám možnost vyjádřit svou 

maskulinní stránku, kterou většinová společnost potlačuje. Paradoxně ale uvnitř punkové 

subkultury naráží na prakticky stejné genderové stereotypy. Když jsem se ptala narátorek, 

které představují ve výzkumném vzorku nejmladší generaci56, zda v rámci punkové scény 

nějak pociťují, „že jsou holky“, odpovídaly bez zaváhání. Popsaly své zkušenosti se 

sexistickými poznámkami i případy sexuálního obtěžování přímo na pódiu při vystoupení: 

„Takový ty kecy „Ukaž kozy!“, když hrajem. To mě asi dokáže nejvíc naštvat. I když 

kolikrát se na to snažíme reagovat vtipně. Nechceme třeba hned rozdávat facky. 

Kámoška…od jistý doby…někde jsme byly a někdo jí tam šáhnul na zadek a ona mu úplně 

automaticky vrazila facku. Já jsem dostala najednou takový probuzení „Ježišmarja, tohle 

jsem vždycky chtěla udělat, když mi to někdo udělal. Ale kolikrát se to stalo a já jsem 

přesto nereagovala takhle radikálně… ale spíš jsem se tak stáhla a snažila jsem se s tím 

člověkem o tom mluvit, že to není příjemný, že nejsem nějaká věc, na kterou si můžeš 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
56
"V punkové scéně se pohybují aktivně zhruba od roku 2000 do současnosti."
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sáhnout..Ale většinou jsem ten souboj nevyhrála. „Blé, ty seš moc citlivá, moc to řešíš!“ 

(Marcela) 

Z výpovědí dalších členek kapely vyplývá, že nevyžádané doteky, kterých se 

dočkávají na pódiu, nejsou ničím neobvyklým. 

Když jsem ale hovořila s narátorkami, které dospívaly v 80. či na přelomu 80. a 90. 

let, na otázku zda někdy pocítily v punkové scéně svou ženskost jako něco, co je odlišuje, 

zcela razantně tuto možnost zamítly. Zrodila se tedy nová výzkumná otázka: Byla tedy 

punková scéna v 80. či 90. letech rovnoprávnější? Skutečně v punkové scéně 90. let nebylo 

místo pro sexuální obtěžování? 

Bohužel mnohem pravděpodobnější vysvětlení tohoto jevu spočívá ve vývoji 

postavení žen v České republice a k postavení společnosti k problému sexuálního 

obtěžování. Spíše než že by v 90. letech nikdo nikoho neplácal po zadku, leží vysvětlení 

tohoto rozdílu ve výpovědích narátorek ve společenském diskurzu, ve kterém dospívaly. 

Problém sexuálního obtěžování byl v České republice dlouho zesměšňován a 

přehlížen. Sexuální obtěžování bylo vnímáno jako součást lidské přirozenosti a národní 

mentality. Téma bylo odsouváno a ignorováno jako uměle vytvořený problém. (Tupá 

2009) Podle socioložky Jiřiny Šiklové bylo v 90. letech téma sexuálního obtěžování 

považováno za umělý problém importovaný hysterickými západními feministkami. 

(Šiklová 1997) „Není překvapivé, že si ženy nestěžují na chování, pro které tu není 

jméno…“ citovala Barbora Tupá ve své diplomové práci výrok americké právničky 

Catharine MacKinnon z roku 1979.  

Sexuální obtěžování bylo v České republice definováno až v důsledku tlaku 

Evropské unie na přijetí Směrnice 2002/73/ES, která vyžaduje zavedení definice a zákazu 

sexuálního obtěžování do právních řádů všech členských zemí. K úplnému naplnění 

požadavků Evropské unie na přijetí podmínek zmíněné směrnice došlo až v červnu roku 

2009. (Tupá 2009) 

 

5.3.1 Feminismus 

„Dneska už se toho pojmu nebojím.“ (Marcela) 

 

„Před časem mě oslovila jedna známá, že by chtěla udělat rozhovor s nějakýma 

feministkama, jestli bychom do toho šly. A já jsem jí hrozně rychle odpověděla, že já se 

jako feministka necejtím, ať se nezlobí ale ať se obrátí na někoho jinýho. Ona se na mně 
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tak jako udiveně podívala a já jsem si až později uvědomila, že je to blbost, protože já ve 

své podstatě feministka jsem, jenom to pro mě mělo v tu chvíli negativní zabarvení.“ (Věra) 

Podobně jako se ve výpovědích narátorek liší postoj k sexuálnímu obtěžování, liší se 

i přístup k feminismu. Nejmladší generace narátorek se v zásadě shoduje na tom, že se jako 

feministky cítí (Věra, Marcela, Adéla). O něco starší narátorky, které dospívaly v 80. a 90. 

letech (Ludmila, Lucie, Dominika, Petra, Helena) to však považují za příliš silný pojem, od 

kterého se spíše distancují. Zde je možné tento mezigenerační rozdíl vysvětlit proměnou 

přístupu k otázce feminismu v české společnosti. 

5.3.2 Proč je málo žen v kapelách? 

„Tehdy nás všechny napadlo, že ženy prostě nemají tolik co říct, ale báli jsme se to 

vyslovit…. Tiše nás sžírala myšlenka, že kreativita se přece měla rozpoutat hned, jakmile 

se změnila legislativa. Všechny neuvěřitelné příběhy žen – po staletí uzamčené – se měly 

probudit a srovnat se zemí stromy na tisíce mil daleko jako sopečný výbuch. Pokud se ženy 

vyrovnají mužům, pak měli Emmeline a Christabel Pankhurstovy sypat z kapsy hity jako 

„All Along The Watchtower“57 za úsvitu v den, kdy bylo zavedeno rovné volební právo. Ale 

to se nestalo. Protože volební právo ještě není totéž co rovnoprávnost.“ (Moran 2012) 

„V období martensek, piva a minima make-upu to vypadá, jako by sexismus vymíral 

tak rychle, že by bylo kontraproduktivní na něj upoutávat pozornost. Naivně se 

domníváme, že je to problém jiné generace a že se všechno den za dnem zlepšuje. Ještě 

netušíme, co se na nás valí – přihlouplé pánské časopisy a brazilská depilace, propuštění 

novinářky Moiry Stuartové, protože je moc stará. V éře PJ Harveyové58 si nedovedeme 

představit Pussycat Dolls59.“ (Moran 2012) 

„Je to prostě záležitost nastavení celé společnosti. Podívej se na současnou švédskou 

scénu a najdeš spoustu žen v kapelách.“, řekl mi jeden z mých narátorů. Jeho názoru si 

vážím, neznám nikoho s větším hudebním přehledem. Doma má přes 7000 vinylových 

desek a nechybí mezi nimi snad žádná významnější rocková deska od 70. let včetně 

hardcorových kapel ze zapadlých finských vesnic, jejichž názvy ani nedovedu přečíst. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
57
"Bob"Dylan,"1968."

58
"Britská"skladatelka,"multihinstrumentalistka,"spisovatelka"a"básnířka,"hudebně"aktivní"od"roku"1988."

59
"Dívčí"původně"pouze"taneční"skupina"aktivní"v"letech"2003"h2010."Skupina"založená"především"na"spoře"

oděných"videoklipech"byla"časopisem"Billboard"zařazena"mezi"80"nejůspěšnějších"hudebních"projektů"

desetiletí."
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„Všimni si, že už to nejsou kapely, které by byly programově feministické, které by to 

vnímaly jako téma. Ty holky v nich prostě hrajou jako plnohodnotné muzikantky. Nikdo se 

nad tím nepozastavuje. Ale je to záležitost posledních patnácti let.“ (Rozhovor M.Č.)  

V rozhovorech jsem se setkala se stejným jevem, jaký potvrzují výzkumy na západě. 

Ženy v kapelách začínají obvykle až v dospělém věku, řekněme po maturitě. Obvykle je 

k tomu více než potřeba se předvést na pódiu nebo dělat jakoukoliv hudbu vede potřeba 

sebevyjádření, či vyjádření názoru. Pak se teprve začínají učit na nástroj použitelný 

v kapele, nebo se stávají zpěvačkami a ve svých textech reflektují názory, které mají 

potřebu šířit. 

Ve dvou výpovědích (Kateřina, Helena) se potvrdila i teorie, podle které jsou dívky 

často vedeny k hudebním nástrojům, které nejsou použitelné v klasické sestavě rockové 

kapely. U Heleny se jedná o desetileté studium hry na klavír a u Kateřiny o příčnou flétnu. 

Dalším aspektem je pak orientace na vztahy či později mateřství a rodinu. 

Marcela v rozhovoru vzpomíná, jak jí učitel na kytaru řekl, že jim hraní vydrží 

maximálně dva roky, pak si najdou kluky a bude po všem.  

Helena k možnosti sloučit rodinu a kapelu říká: „Pak přijde ten okamžik, když 

porodíš a nemůžeš si odběhnout kojit v půlce koncertu. To nejde. A ono to asi je 

fyziologicky daný, že to není jenom tím, že těm holkám přeskočí v hlavě nějakej signál, že 

teďka budu mamka, když to teda dám do úvozovek, ale prostě to bude o tom, že to nejde 

nějakou dobu a pak už prostě když máš dvouletý dítě, tak neznám moc lidí, který by se k 

tomu vrátili.“ 

V typickém případě ženy tak začínají s hraním v kapele později než muži a za krátký 

čas, než založí rodinu, jejich projekty ani nestihnou získat ohlas veřejnosti. 

V rozhovorech se také objevily popisy frustrace z neschopnosti se naučit na rockový 

hudební nástroj (Petra).  To ovšem svým způsobem také souvisí s pozdějším věkem, ve 

kterém se o to narátorky pokoušely. Naučit se na jakýkoliv hudební nástroj od začátku 

vyžaduje hodiny práce a cvičení, které ještě hudbu připomíná pouze vzdáleně. Pokud 

člověk tyto začátky překoná v dětství, je to snazší, než najít tolik času a trpělivosti 

v dospělosti. 

Rozdíl je opět patrný u nejmladší generace narátorek, které se na rockové hudební 

nástroje začaly učit s podporou rodičů už na začátku puberty. 
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5.4 Ženské role v punkové scéně 

„To je globální věc, že punk v osmdesátých letech byl víceméně chlapeckej klub. Ale 

všude. I v Kalifornii, i tady.“ (Rozhovor s M.Č.) 

 

Tato kapitola popisuje jednotlivé role, ve ktrých se ženy v rámci punkové scény 

objevují. Jedná se o členství v kapelách, manažerské a organizátorské role, úlohu fanynek a 

groupies, tvůrkyně punkové módy a aktivistky. Tato kapitola si klade za cíl popsat 

jednotlivé role, které jsem prostřednictvím výzkumu objevila. 

5.4.1 Ženy v kapele 

„Nejčastěji se setkáváme s takovým tím „Na holku dobrý.“(Marcela) 

„Přijeli jsme na koncert a šla jsem se zeptat, jestli je tam bedna. Protože mám svůj 

aparát a potřebuju bednu. Šla jsem se zeptat nějakýho kluka, co hrál před náma, protože 

organizátor to nějak nezajistil. A on „ježišmarja vy holky hrajete jo?“…Potom jsme četly 

nějakej report a tam o nás psal, že jako dobrý, že nejsme muzikálně nijak schopný, ale že to 

byl dobrej pohled na nás, že jsme kočky a u holek že je hudba na posledním místě. Tak to 

mě dostalo. Od tý doby o tom máme song“ (Marcela) 

Ženy v kapelách se setkávají s častými předsudky a různými narážkami či 

obtěžováním, kterým se zabývám v kapitole věnované postavení žen v punkové scéně. 

Čtyři z devíti narátorek aktivně hrají v kapele – Helena, Věra, Marcela a Adéla. Několik 

hudebních pokusů má za sebou i Kateřina a Petra. 

Helena zpívá, nebo spíš řve v kapele s dalšími třemi kluky. Atmosféru ale popisuje 

jako rovnostářskou. Na turné, které je obvykle spojeno s řadou situací s nedostatkem 

soukromí, to zvládají bez problémů na kamarádské úrovni. Věra, Marcela a Adéla hrají 

v čistě dívčí skupině. 

Aktivitě v punkové kapele u narátorek často předcházelo klasické hudební vzdělání. 

Helena, která v současné době „řve“ v crustové kapele s aktivistickými texty, původně na 

střední škole zpívala v jazzové skupině. Kromě toho jí ve skládání pomáhá i desetiletá 

zkušenost s hrou na klavír. Věra, Marcela i Adéla se na své nástroje učily pod vedením 

profesionálního učitele. 

Texty hudebních skupin všech narátorek se orientují hlavně na témata z oblasti 

ekologie, protirasistického aktivismu nebo jiné formy společenské kritiky. Věra 

v rozhovoru mluvila o tom, jak s kapelou přemýšlely, zda nadále hrát na akcích, které jsou 

dle jejích slov: „o chlastu, chlapi se tam přijdou podívat na baby a nabalit…Ale pak jsme 
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zjistily, že máme hroznou moc, že na takovýhle akci, kde všichni se přijdou vylejt60… je fakt 

že spousta lidí tě neposlouchá a čumí jenom na nohy a na prsa…máme možnost něco říct. 

Protože když budeme hrát na koncertech, kde jsou všichni uvědomělí, tak nemá smysl jim 

říkat, co už dávno vědí. Poučovat poučené.“ Věřina kapela se nakonec rozhodla i takzvaně 

„alkopunkové“ akce neodmítat a snažit se šířit osvětu. 

 

5.4.2 Ženy v manažerských a organizátorských rolích v souvislosti s hudbou 

Narátorky Petra a Lucie našly svůj hlavní prostor seberealizace v rámci punkové 

subkultury v pořádání punkových koncertů. Pro Petru se z toho částečně stala i profese. 

Petra i Lucie se věnují organizování koncertů od počátku 90. let. 

Petra popisuje své začátky v jedné z nejvýznamnějších českých promotérských 

skupin:  

„Potřebovali pomoct, na začátku s cateringem. Takže jsem na začátku vlastně jenom 

obsluhovala jídlo pro ty větší akce… Doteď se mi smějou, že jsem bývala jenom naběračka, 

…ani ne kuchařka. To vařil (kamarád), který je výborný kuchař a nikoho by k tomu 

nepustil.“  

Petřin kamarád, který ji původně požádal o pomoc, také zvládl sladit punkový život 

se zaměstnáním a založil si firmu na půjčování backline – techniky potřebné pro pořádání 

koncertů. Firma ho však natolik zaměstnávala, že nakonec Petra přejala veškerou agendu a 

již skoro patnáct let se věnuje promotérské činnosti sama. „Dělání koncertů je koníček, to 

nevydělává, to všichni víme.“, komentuje svou činnost. Kromě této aktivity má další dvě 

zaměstnání a to jako produkční rockového klubu a dále pracuje pro undergroundovou 

hudební distribuci. 

Další produkční-ženy se vztahem k punkové scéně je v současné době v Praze možné 

najít v klubech Rock Café, Futurum i klub 007 Strahov. 

Organizátorské činnosti se ale ve větší či menší míře věnují i Helena, Věra, Marcela i 

Adéla. 

Helena popisuje typickou zkušenost s pořádáním prvního koncertu v životě: „To 

jsem strašně nevěděla, co jakoby mám dělat. Prostě první koncert. Tak jsem chodila furt za 

tím zvukařem a furt jsem se ho ptala a nakonec jsem teda zjistila, že vůbec nemáme bedny. 

Já jsem si myslela, že si všechno přivezou ty kapely, tak to bylo takový naivní docela. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
60
"Opít"se"
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Naštěstí teda na (na místě klubu) byly zkušebny, takže mi známý bedny půjčili, ještě ten 

den. Jinak by ten koncert asi nebyl.“  

Věra popisuje, že její pořadatelská strategie je pořádání koncertů kapel, které se jí 

líbí. Často se věnuje pořádání benefičních koncertů, na které je snazší zvát skupiny z okolí, 

protože pak nevznikají tak velké cestovní náklady. Dodává, že se koncerty s kamarádkami 

rozhodly organizovat proto, že v jejich okolí nebyly akce, které by jim vyhovovaly. 

Ženy v těchto rolích podle rozhovorů s narátorkami často narážejí na předsudky 

týkající se jejich kompetencí v oblasti technického zajištění koncertů. V této roli jsou 

ovšem ženy zpravidla velmi schopné a je možné je nalézt i na západě. Ze známějších 

postav je možné jmenovat například manažerku skupiny Black Sabbath Sharon Osbourne.  

5.4.3 Ženy v roli fanynek a groupies 

„Moje role byla úplně jednoznačná, já jsem byla normálně taková groupie.“ 

(Ludmila) 

Hudební scénu Ludmila stále aktivně sleduje, i když centrem jejího zájmu nejsou 

mladé punkové kapely. Sleduje aktuálně módní hudební žánry, například v současné době 

populární electroswing. V punkové scéně se realizovala jinak: „já jsem se v tom 

realizovala takovým způsobem, že jsem třeba, když hráli (punková kapela), tancovala na 

pódiu. Měla jsem tam nějakej projev taneční a nějaký divadla jsem hrála a v nějakých 

klipech jsem třeba vystupovala“. 

Fanoušci jsou pro hudební scénu jednoznačně potřebnou součástí a tvoří 

nejpočetnější skupinu v subkultuře. Zároveň se role fanouška v punkové subkultuře často 

překrývá i dalšími aktivními rolemi. Fanouškovská role ovšem vydržela narátorkám i 

v případech, že vyloženě kreativní život v rámci punkové subkultury už opustily:  „Moc už 

na starý kapely nechodím, protože je mi nepříjemný, že mi připomínaj některý věci…ale 

kam mě to odhodilo…výtvarný umění mě baví, divadlo mě baví, já v tom žiju prostě pořád 

stejně. Moc se toho nezměnilo.“ (Ludmila) 
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5.4.4 Ženy tvůrkyně punkové módy 

„Já jsem měl třeba leopardí kalhoty ušitý od Kájiny Krojcový. Nevim ale, jestli budeš 

moct vystopovat nějakou silnější, souvislejší řadu v tomhletom.“ (Rozhovor s M.Č.) 

 

Jednou z hypotéz, se kterými jsem započínala výzkum, byl předpoklad, že pokud se 

ženy v historii české punkové scény neobjevují jako členky kapel, jejich role musí být 

nepochybně jiná, více ukrytá. Například v tvorbě punkového oblečení a doplňků. 

V rozhovorech lze sledovat trend, kdy je pro narátorky punkový vzhled v období 

dospívání velmi důležitý, ale v dospělosti si často uvědomují pohlcení punkového stylu 

komercí a vliv hegemonie na proměnu punku a často tento styl opouštějí. Životní styl a 

názory vycházející z punku jsou pro ně v dospělosti důležitější. Narátorky se buď snaží 

najít styl, který doposud nebyl akomodován mainstreamovou kulturou (Lucie zvolila steam 

punk, Dominika se obléká do vlastních modelů ovlivněných m.j. i viktoriánskou módou), 

nebo stylizaci úplně opouští (Ludmila a Petra). 

5.4.4.1 Punková móda 1980s 

Nedostupnost komercializovaných produktů v socialistickém Československu přála 

původní DIY punkové etice. Narátorka Dominika například vzpomíná, jak si ušila první 

punkové kostkované kalhoty z ubrusu. 

Lucie vzpomíná na zážitek, kdy poprvé viděla jinou ženu – punkerku: „Pak vlastně 

přijeli punkáči z Prahy. Což už byli fakt jakoby vytuněný, ty už byli trochu jiný. A to jsem 

poznala poprvé holku punkerku. Já jsem nosila třeba džísku, džíny, důchodky, prostě 

klasika, zelenej somrák, nášivky jsem si vyšívala sama. To jsi v tý době, pokud jsi neměl 

někoho v Maďarsku, tak tady jsi nic nesehnal. Takže jsem vyráběla nášivky a všechno. 

Jenomže já jsem se mezitím pohybovala i mezi těma máničkama.“  

Ludmila v rozhovoru také reflektovala fakt, že oblečení, které nosila jako punkerka 

v 80. letech a které různě složitě vyráběla a získávala, se dnes dá nakoupit ve 

velkoobchodních řetězcích. Ve své výpovědi zdůrazňuje, že bylo důležité překvapit a 

pobouřit svým modelem okolí, což je významná funkce punkové módy dodnes. 

„No tak co já jsem nosila na sobě? Hodně jsme si ty věci vyráběli sami. Fungovalo 

to tak, že člověk šel po ulici a čím víc lidí se na tebe dívalo, tak tím bylo jasný, že je to lepší 

(smích). No nosila jsem takový úzký kalhoty se zvířecíma vzorama, který se dneska 
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prodávaj v Há Emku61. K tomu jsem měla takovýho černýho křiváka, ale s knoflíkama. 

Toho jsem měla ušitýho na míru, různě obarvený trička, ze starýho svetru třeba udělaná 

minisukně, účes v podstatě takovej…jsem nosila tmavý vlasy -  tak se to dneska taky nosí, 

taková dlouhá patka a vzadu vystříhaný a do toho takovej jeden dlouhej pramen.“ 

5.4.4.2 Punková móda 1990s 

„V tý době jsme si začali všímat, že už jsou takový ty pankáči, kterým jsme říkali 

lízátka, protože to byli takový ty načančánci, který si podkládali číro, aby si ho nezmačkali 

a ráno vypadali pořád dobře.“ (Lucie) 

Na české letní festivaly začali v 90. letech přijíždět punkeři ze západního Německa, 

kteří byli perfektně upravení. Z dálky se dali poznat podle sytě barevných vlasů, 

vypiplaných kožených křiváků s mnoha nášivkami, plackami a ozdobným kováním a 

kupovaných „stahováků“62. 

„Já jsem si vyráběla stahováky, trička jsem batikovala pro celou partu, kalhoty jsme 

trhali, brousili jsme si je. A oni přijeli a my všichni „eh“. My jsme je odsuzovali, ale 

nevím, jestli tam nebyla trošku ta závist, že my jsme to nebyli. Ale v tý době už se tu začaly 

tahat z Anglie barvy, začaly se objevovat normálně v obchodech věci a ty dnešní pankáči to 

maj hrozně jednoduchý. Prostě si kliknou na internetu a objednaj si hadry. My jsme to měli 

těžší a možná to bylo i lepší, protože i ta doba byla o tom, že jsme spolu víc drželi.“, tvrdí 

nostalgicky Lucie. Na začátku 90. let bydlela Lucie v menším městě, kde se punkové 

oblečení stále nedalo koupit, vzpomíná proto, že si po narození dcery ušila punkové šaty 

s řetězy. 

V 90. letech 20. století začaly být v Čechách dostupné divoké barvy na vlasy britské 

značky Directions a punkové účesy získaly na barevnosti. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
61
"Módní"obchodní"řetězec"H&M."

62
"Punkerské"okované"obojky,"pásky"či"náramky."
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OBRÁZEK 24: VZORNÍK BAREV NA VLASY FIRMY DIRECTIONS, ZDROJ: WWW.EBAY.COM 

 

„Tenkrát jsem měla asi sedm kilo řetězů na sobě, asi 14 náušnic v obličeji, potkana, 

kterýho jsem nosila tady takhle v takový vykousaný díře. Barevný vlasy v tom zapletenej 

veškerej možnej bordel. A nejvtipnější na tom bylo, že než jsem přišla domů, tak jsem si to 

musela všechno sundat, protože naši to nevěděli. Já jsem měla třeba takový řetízky od nosu 

k uchu, tak to jsem musela všechno sundat.“ (Kateřina) 

 

5.4.4.3 Punková móda po roce 2000 

Narátorky, které měly v letech po roce 2000 své dospívání již za sebou, většinou 

opustily typický punkový vzhled. Ludmila se obléká tak, jak se jí líbí, ale víceméně 

konvenčně. Petra nevěnuje oblečení nijak zvláštní péči, punkovým prvkem u ní jsou však 

všudypřítomná „kapelní trička“ – fanouškovská trička s oblíbenými kapelami. I svoje 
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předchozí punkové oblečení popsala jako „nepříliš ženské“ – nosila prý prakticky celou 

střední jedno punkové tričko, které měla, a kalhoty. 

Pro Dominiku se stala tvorba punkové módy obživou. Sama se však snaží vždy 

odlišovat a tak, když je v dnešní době možné veškeré vysněné punkové propriety zakoupit 

v nákupních řetězcích, volí vlastní styl složený ze second-handových nálezů a vlastních 

modelů. 

Heleně se punkové oblečení líbí, a tak využívá možnosti si určité doplňky koupit, 

nicméně sama mluví o tom, že jde o záležitost osobního vkusu a „opravdovost“ punkerství 

podle oblečení nelze posuzovat. 

Pro Marcelu, která dospívala již v době, kdy se punkové oblečení dalo snadno 

koupit, tím pádem nebylo vůbec důležité. Obléká se do běžného oblečení bez typicky 

punkových prvků. Pouze z etických i finančních důvodů preferuje oblečení „z druhé ruky“. 

V životě měla pouze jeden piercing a říká o sobě, že je v oblečení „zdrženlivý typ“. 

Popisuje, že když se v patnácti letech oblékla do výrazného punkového oblečení, zjistila, 

že jí získaná pozornost není příjemná. 

Adéla si dostupnost punkové módy a doplňků v pubertě užívala a vyžívala se 

v extrémním vzhledu: „Nášivky, barevný vlasy, těžký boty, piercingy..prostě panenka.“ 

Dnes už se ale také obléká méně radikálně: „Já si pamatuju pak, jak to přecházelo. Jak 

jednou sedím na koncertě …a já jsem na sobě měla vždycky vrstvy, takže košili, kravatu, 

vestičku, sukni, dvoje punčocháče, těžký boty a pamatuju si, jak tam sedím a jak se fakt 

necejtím dobře. A říkám si: „Co je?“ Nějak jsem se v tom přestala cítit dobře, přitom jsem 

se strašně dlouho připravovala, oblíkala...Připadala jsem si prostě jako pipina, když to 

takhle řeknu.. A pak mě to pustilo a začaly tenisky, batoh..“ 

V době, kdy se punkové oblečení stalo obchodním artiklem, stává se typicky 

punkový vzhled vyprázdněným a ženy ho obvykle v dospělosti opouští. To se ovšem 

netýká punkového vnitřního nastavení a názorů. U punkerek mladší generace je vizuální 

styl ještě extravagantnější, než tomu bylo u narátorek, které dospívaly v 80. a 90. letech, 

z důvodu dostupnosti nejrůznějších propriet, jako jsou barvy na vlasy, tetovací a 

piercingová studia a podobně.  
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5.4.5 Ženy aktivistky 

„Nicméně v 90. letech začaly být holky aktivní spíš než v kapelách, v tý době přišla 

vlna takovýho toho aktivismu, zjitřenýho. Svoboda zvířat, Animal SOS, demonstrace a 

okolo těhletěch zvířomilnejch a nebo ekologickejch věcí se začlo spousta holek motat.“ 

(Rozhovor s M.Č.) 

 

Stejně jako jsou s punkovou subkulturou spojené určité životní postoje a názory, je 

s ní spojen aktivismus v tématech, která s těmito postoji souvisí. Jedná se především o 

ekologický aktivismus a aktivismus zaměřený proti rasismu či neonacismu. Prostředky, 

které jsou k tomuto aktivismu využívány, jsou typicky benefiční koncerty, sbírající 

finanční prostředky na aktivity všeho druhu. V rozhovorech jsem se setkala se zmínkami o 

benefičních koncertech s čistě apolitickým účelem, jako je podpora místního psího útulku, 

ale i s benefičními akcemi na podporu mezinárodních organizací, jako je Anarachistický 

černý kříž nebo podpora rodin uvězněných anarchistů. Dalšími prostředky jsou šíření 

informačních letáků, tvorba zinů a organizace či účast na demonstracích. 

5.4.5.1 Ekologický aktivismus 

Petra vzpomíná na své aktivity v 90. letech. Chodila demonstrovat před cirkusy, na 

Velkou pardubickou nebo před masokombináty. Občas se účastnila i organizovaných 

anarchistických akcí a demonstrací. Dominika se také účastnila různých demonstrací a 

akcí, například proti testování na zvířatech. Dnes ale namísto demonstrování preferuje 

individuální zodpovědný životní styl. Helena, Věra, Marcela i Adéla považují životní 

prostředí a práva zvířat za důležité náměty textů svých kapel. 

„Tak když tu třeba byla Pink, tak mi poslali 20 kilo letáků. V tom dešti jsem vzala 

jednu kamarádku a rozdávaly jsme tam letáky o donaci. Bylo vysvětlení, co je PETA, a 

účet, že můžeš přispívat, takže jsi dostal leták a časopis, tam byly veganský recepty, byly 

tam akce, který dělali, byly tam fotky zvířat z klecí…nějaký takový články o týrání zvířat. Já 

se přiznám tu PETU tak to je tak jednou za dva měsíce, takže to mi žádnej čas nebere. Když 

je zapotřebí tak přeložím nějakej článek. Třeba loni byly na Karlově mostě. Jedna byla 

pomalovaná jako had, druhá jako krokodýl a měly na sobě „Wear your own skin“. A právě 

potřebovali vyrobit ceduli „Nos si svou vlastní kůži“. Takže já to třeba přeložím, nechám 

to vyrobit.“ popisuje Helena své občasné aktivity vypomáhající mezinárodní organizaci na 

ochranu zvířat PETA. 
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Narátorky zpravidla začínaly jako aktivistky, ale v rozhovorech často kladly důraz 

hlavně na individuální zodpovědnost vůči životnímu prostředí. 

 

5.4.5.2 Protirasistický aktivismus a neonacisté 

„Poprvý jsem se s nima setkala, byla jsem ještě takový kuře a nevěděla jsem, že 

nějakej fotbal, třeba Sparta je spojená s náckama a jdu si po Andělu a najednou strašná 

banda, mě zkopou a utečou. A já si říkám: „Ježiš, co to bylo?“. „A vždyť to bylo, no Sparta 

hraje“ A já: „Aha, tak takhle to souvisí.“ (Kateřina) 

 

Když se Lucie po rozvodu na začátku 90. let vrátila do punkové scény, překvapil ji 

nový jev – neonacismus: „Já si někdy říkám, že to byla určitá móda. A že určitý lidi 

potřebovali vybít svojí agresi a tak se prostě rozhodli.“ Lucie hovoří o tom, jak byla 

překvapená, když její přátelé dávali najevo, že si jako punkeři musí dávat pozor. Nebyla na 

podobný strach do té doby zvyklá. 

Neonacisté s punkery se stali úhlavními nepřáteli. Až je někdy na pováženou, 

nakolik mezi znepřátelenými skupinami šlo o téma rasismu a nakolik neonacistům vadili 

víc „špinaví“ punkeři. Paradoxní na tom bylo, že ještě před nedávnem hrály původní 

neonacisté z kapely Orlík Daniela Landy na společných koncertech s punkovými kapelami. 

Helena pochází ze severních Čech, kde byly bitky mezi neonacisty a punkery 

obzvlášť drsné. Z důvodu velké nezaměstnanosti a velkého procenta romské menšiny 

v okolí zde měl neonacismus živnou půdu. V rozhovoru popisuje i případ, kdy neonacisté 

zapálili pomocí „molotov coctailu“63 dům, ve kterém spala. Helena je ze všech narátorek 

nejvíce zapojena do antifašistického nebo proti-neonacistického anarchistického aktivismu. 

Mnoho let se podílela na vydávání zinu s anarchistickou tematikou. Účastnila se 

organizace akcí blokujících pochody neonacistů v jejím rodném městě, roznášení 

informačních protirasistických letáků a podobně.  

Antifašistický aktivismus zahrnuje celou řadu aktivit, jako jsou demonstrace, 

blokování pochodů neonacistů, šíření informačních materiálů, informování o zahraničních 

kauzách a událostech a vydávání samizdatových časopisů. Jedná se ale i o aktivity na 

hranici zákona, jako je monitoring neonacistů. Jedná se konec konců o anarchisty, kteří si 

za své motto zvolili „boj proti fašismu všemi prostředky“. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
63
"Improvizovaná,"podomácku"vyrobená"zápalná"lahev."Název"je"odvozen"od"jména"představitele"SSR"

Vjačeslava"Michajloviče"Molotova."
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Antifašistický aktivismus má mnoho podob. Jednou z nich je i nedávná kampaň 

Antifašistické akce, který měla údajně za cíl oslovit rasisticky smýšlející jedince, aby 

přestali vinit za své životní problémy své spoluobčany, ale hledali problém v sobě a 

v systému. Kampaň je vedená velmi neformálním jazykem a ve sloganu se objevuje 

sprosté slovo, což může být pro většinovou společnost v rámci reklamy nepřijatelné. Tím 

se podobné kampaně liší od aktivit oficiálně schválených například vládou České 

republiky. 

 

 
OBRÁZEK 25: SVÉRÁZNÁ KAMPAŇ 

ANARCHISTICKÉ ORGANIZACE 

ANTIFAŠISTICKÁ AKCE 

 
OBRÁZEK 26: ZDROJ OBOU OBRÁZKŮ: 

WWW.ANTIFA.CZ 
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5.4.5.2.1 Ženské strategie v situacích zahrnujících násilí 

Život v punkové subkultuře je spojen se situacemi, v nichž se odehrává násilí. 

V době před rokem 1989 tu sice nebyli neonacisté, ale častými pachateli násilí na 

punkerech byli policisté. Známé jsou případy koncertů, které byly zakončeny nájezdem 

policie, punkeři ostříháni, byli jim vytrhávány náušnice a  podobně. Popisy se shodují jak 

ve výpovědích narátorů, tak i v reportážích Lüka Haase. Známé jsou i akce, kdy policisté 

někoho naložili do auta a zmlátili a vyhodili za městem. Tyto případy se objevují 

v rozhovorech o praktikách policie před rokem 1989 ale i v 90. letech. 

Krátce po revoluci se objevuje subkultura neonacistů, takže i když se punkové 

koncerty stávají legálními, jejich návštěvy stále zůstávají adrenalinovým zážitkem. 

Kateřina má své zkušenosti s bitkami s neonacisty: „Když třeba byly anarchistický 

první máje, ty pochody, no tak to bylo furt. To jsme se vždycky někde porvali s nějakýma 

fašounama. Ale pak byly horší historky, když byl člověk sám. To jsme třeba chlastali někde 

na Andělu a přišli tam nějaký dva fašouni…my jsme byli malí hubení dva pankáči. A 

zatáhli nás tam tenkrát za tu synagogu, tam nás strašně seřezali a zkopali hrozně toho 

mýho kluka. A bylo to hrozný psycho, protože já jsem jim začala nadávat, protože ten kluk 

ležel na zemi tekla z něj krev a já jsem nevěděla, jestli je mrtvej. Chtěla jsem jít k němu, 

jestli je v pořádku, ale oni mě k němu nepustili. Začala jsem jim nadávat. A oni jako že za 

každou hnusnou věc, kterou řeknu jim, dostane on. Takže to byla hrozná bezmoc. Nakonec 

se mi to ale povedlo tak…on mě ten nácek začal škrtit a že mu mám dát náušnice a já jsem 

mu řekla, že mu je nedám, že mi je bude muset vytrhnout...a on nějak, už si to nepamatuju, 

ale začal se mnou mluvit, docela normálně, že jestli mu je nedám, že mi je teda vytrhne a já 

mu říkám „Prosímtě co blbneš? Proč mi to děláš?“ Takhle mě držel pod krkem. A on se 

najednou rozpovídal, že má ségru, která začala fetovat a on se teď mstí. Tak jsem se s ním 

začala bavit a skončilo to tak, že mě pustil, omluvil se a odešel.“ 

Podobné případy, kdy se z problémů „vykecaly“ popisují i další narátorky. Helena 

hovoří i o tom, že se nějakou dobu věnovala tréninku bojového umění. Ani to však ženě 

neumožní mít stejné šance v situacích, kdy je násilí pácháno muži – nejčastěji policisty 

nebo neonacisty. Navíc pokud by se ženy chtěly vyrovnat mužům po fyzické stránce, 

pravděpodobně by jim pro samý trénink nezbyl čas na jakékoliv jiné aktivity. Proto volí 

odlišné typicky ženské strategie, zahrnující především vyjednávání s útočníkem.  



97"

"

6 Závěr 
Cíl explorativního výzkumu rozšířit povědomí o české punkové scéně a roli žen v ní 

se podařilo naplnit. Výzkum ukázal, že ženy českého punku nejen existují, ale aktivně se 

zapojovaly i zapojují do dění v punkové scéně. Z výzkumu také vyplývá, že postavení žen 

v rámci subkultury není jednoduché a že narážejí na celou řadu předsudků. Na rozdíl od 

mužů ve scéně jsou však odolnější vůči závislostem a úspěšnější ve snaze přetvořit 

punkovou destruktivní energii v konstruktivní východisko aplikovatelné na dospělý život. 

Pravdivost příběhů jsem porovnávala se svými dosavadními vědomostmi a osobními 

zkušenostmi.  

Podařilo se představit celou řadu aktivních rolí, ve kterých se ženy aktivně zapojují 

do života v punkové subkultuře.  Patří mezi ně role hudebnice, manažerky či promotérky, 

fanynky, tvůrkyně punkové módy nebo aktivistky. 

Co se v rámci výzkumu nezdařilo, bylo doplnit příběhy aktivních žen do punkové 

historie ve smyslu faktografie. Ukázalo se, že tyto příběhy jsou ještě příliš čerstvé a mohly 

by ublížit narátorkám, které se rozhodly je se mnou sdílet. Získala jsem tedy obraz o 

ženských rolích v rámci subkultury, ale nemohu svým narátorkám dát slávu, které se těší 

„muži-legendy“ punkové scény. Jenže ony o tuto slávu ve skutečnosti ani příliš nestojí. 

Práce s mladými narátory má své výhody i nevýhody. Mladší narátorky své životní 

příběhy vnímají jako něco neukončeného, nemají tendenci své vzpomínky tolik 

idealizovat. Lépe si pamatují různé detaily. Na druhou stranu je však nutné jejich výpovědi 

udržet v bezpečí tak, aby jim nemohly ublížit.  

Původně jsem předpokládala, že výzkum z emické perspektivy bude spíš výhodou, 

protože mi pomůže lépe porozumět prostředí, které jsem se rozhodla zkoumat. Později 

jsem si ale uvědomila, že je pro mne výzkum vlastní subkultury velmi stresující. Po celou 

dobu výzkumu jsem cítila velkou odpovědnost. Bylo nutné ochránit narátorky, které mi 

v přátelské náladě rozhovorů s někým, kdo je „jejich“, mnohdy svěřily velmi citlivé 

informace. 

Dílčí cíl práce, ověření použitelnosti programu Atlas.ti, byl úspěšně splněn. Program 

mi pomohl udržet pořádek v obrovském množství kódů, které jsem tématům v rozhovorech 

přidělila. Zároveň mi umožnil s kódy efektivně pracovat, nacházet mezi nimi souvislosti a 

nakonec sestavit relativně logickou strukturu práce, která se vzhledem k obrovskému 

množství témat zdála jako nemožný cíl. 
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Explorativní výzkum ukázal možný směr postupu navazujících výzkumů, nicméně 

však nemohl a ani si nekladl za cíl zmapovat komplexně příběhy všech žen z punkové 

subkultury na celém území Čech.  

 

6.1 Prostor pro další výzkum 

V rozsahu diplomové práce nebylo možné plně popsat i fenomén 90. let 20. století, 

hnutí Riot Grrrls. V českém prostředí se jeho vliv naplno projevil až o deset let později.  

V hudební sféře na toto hnutí navázala česká skupina Stillknox. Aktivity spojené s tímto 

názorovým proudem však opět nezůstávají pouze ve sféře produkování hudby. V letech 

2000 – 2011 vycházel online Bloody Mary riot grrrl zin. Jeho cílem bylo: „vzít si slovo a 

mluvit za sebe, jakožto za holky ve "scéně", a zabývat se tématy, která by jinak zapadla 

nebo by je ani nikdo neuznal vůbec za hodná zájmu…prostě pokus o pokračování 

"Revolution grrrl style now!", revoluce v každodenním životě, kterou nastartovaly riot 

grrrls v devadesátých letech minulého století.“  (Tak nějak o BM 2006)  

Zin Bloody Mary se snažil psát mimo "seriózních" článků i osobní komentáře, veselé 

rubriky a poezii. S komunitou, která se okolo tohoto zinu utvořila, souvisely i další aktivity 

jako organizování festivalů s ženskými kapelami i mimo žánr punk. 

Prostor pro další výzkum poskytuje i další podrobné rozpracování souvislostí mezi 

vývojem postavení žen v české společnosti a vývojem postavení a participace žen 

v hudebních subkulturách. 

V neposlední řadě by bylo zajímavé zkoumat téma role a postavení žen v punkové 

subkultuře na regionální úrovni. Při analýze rozhovorů byla sledována teritoriální specifika 

lokálních punkových scén. Teoretické závěry však nemohly být zakotveny v dostatečné 

množství zdrojů. Zjištění zůstala ve formě hypotéz a nebyla proto do diplomové práce 

v plné šíři zahrnuta. 

Zajímavé by bylo do dalšího výzkumu zapojit i území dnešního Slovenska, neboť 

česká a slovenská punková scéna se až do roku 1993 vyvíjely společně. Ani po rozdělení 

Československa však spolupráce a komunikace mezi těmito částmi scény neustala.  

Přínosný by mohl být i podrobnější výzkum vývoje punkové scény, jejího 

postupného začleňování a pohlcování mainstreamovou kulturou v souvislosti s vývojem 

české společnosti. 



99"

"

6.2 Je tedy punková scéna ve své ryzí podobě mrtvá? 

Před několika týdny jsem s kamarádkou vyrazila na koncert jedné německé skupiny 

do Teplic. Máme ji rády už léta. Protože se během svého tour nedostane do Prahy, 

rozhodly jsme se, že nám stojí za to vyrazit na otočku směr sever. Spolu s Němci 

vystoupila i další naše spřátelená kapela z Mělníka. Tato skupina se drží velmi tradičního 

přístupu k punkové hudbě, vyhýbá se sociálním sítím a celkově žije více „v podzemí“. 

Koncert se konal uprostřed pracovního týdne. Kromě toho byla akce už jednou přeložena 

z Ústí nad Labem, kde se měla původně konat, protože zde někdo podal podnět pro 

kontrolu z důvodu podezření na nedodržení hygienických předpisů a klub byl na základě 

provedené kontroly uzavřen. Všechny tyto faktory sehrály svou roli a tak na koncert 

dorazilo minimum návštěvníků. Když jsme se po skončení vystoupení, které bez ohledu na 

počet diváků sršelo energií, sešli všichni u baru, ukázalo se, že i další návštěvníci, které 

jsme považovaly za nejodhodlanější místní, dorazili na koncert z dálky, tentokrát ze 

severní Moravy. A tak nás tam sedělo asi patnáct. Dvě holky z Prahy, pět kluků z Mělníka, 

jeden pár z Moravy, původní pořadatel koncertu z Ústí, stateční místní organizátoři, kteří 

v nouzi převzali záštitu nad akcí a čtyři pánové z Berlína se svou tour manažerkou a 

proslulou produkční mnoha dalších velkých akcí Sárou. Na přetřes přišlo, že jeden 

z kapely, která přijela, má nový projekt s jiným hudebníkem z další známé německé 

kapely. Ačkoliv se nás sešla nesourodá skupinka ze všech možných konců republiky, 

všichni věděli, o co se jedná. Bez použití módních sociálních sítí, bez oficiálních zpráv, 

protože celý projekt je ještě v plenkách, jsme všichni věděli, že v některé z hospod 

v berlínském Kreuzbergu se dva kamarádi dohodli: „Měli bychom založit kapelu!“ 

U srdce mne zahřál příjemný pocit. Podzemní informační kanály stále fungují. 

Punková scéna žije svým vlastním životem a to hned v několika podobách. Jedna z nich je 

komerční verze punkových oblečků z nadnárodních řetězců, komerčních kapel, které 

využívají punkovou symboliku či styl jako marketingový prostředek. Zároveň však stále 

existuje i podzemní verze punku. Temnější, nebezpečnější a pravdivější. 
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OBRÁZEK 27: MÍSTY K POBAVENÍ, 

MÍSTY KE ZNECHUCENÍ PUNKOVÉ A 

HARDCOROVÉ SCÉNY POUŽILA ČESKÁ 

POPULÁRNÍ SKUPINA MANDRAGE  JAKO 

LOGO OBRÁZEK VELMI PODOBNÝ LOGU 

SKUPINY BLACK FLAG, ZDROJ: 

WWW.MERCHSHOP.CZ 

 
OBRÁZEK 28: KALIFORNSKÁ KAPELA BLACK 

FLAG SE PRO SVŮJ OSTRÝ A NEKOMPROMISNÍ 

ZVUK STALA JEDNOU Z PRVNÍCH KAPEL 

OZNAČOVANÝCH JAKO "HARDCORE". ZDROJ: 

OSOBNÍ ARCHIV 
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7 Neakademický dodatek diplomové práce: Punkové historky 

Příběhy žen, které se rozhodly stát součástí tvrdé punkové scény, jsou místy 

neuvěřitelně poutavé. Některé jsou komické a při některých tuhne krev v žilách. Přestože 

nebyly zahrnuty do akademické části diplomové práce, nepochybně dokreslují celkový 

obraz o životě žen, které se rozhodly svůj život spojit s punkovou scénou. 

7.1 Cesta na zahraniční punkový festival v první polovině 80. let 

„S klukama z (jedné punkové kapely) jsme vyrazili, byly jsme mladý, mohlo nám být 

šestnáct maximálně sedmnáct, vymysleli jsme si, že pojedeme na punkovej festival do 

Jarocina, do Polska. Ale tam se nesmělo jet od nás, to bylo zakázaný. Tak jsme to vymysleli 

tak, že jsem se šla zeptat do polský kultury, jak by se to dalo udělat. Tam byly takový fajn 

prodavačky, taky se tam chodily dost často kupovat desky, protože Poláci to měli rozjetý 

víc, takže tam se chodila kupovat muzika, a tak jsme se zeptali, jak bychom se mohli na ten 

festival dostat. A oni nám tenkrát poradili, ať jedeme do Německa, přes – já si teď 

nevzpomenu, jak se to město jmenuje – Görlitz - Bautzen? Ono je napůl německý a napůl 

polský. Takže máme jet tam, dostat se do Polska a pak že už pojedeme do toho Jarocina. 

Tak jsme to takhle udělali a klaplo to. Hned jak jsme byli na hranicích, tak nám lepilo, aby 

po nás nechtěli nějakej papír na propuštění do Polska. To klaplo, akorát jsme teda museli 

do naha, prohledali nás a jeli jsme. Dojeli jsme do toho Jarocina a tam jsme úplně čuměli 

jako vejři, protože to byl fakt velkej fesťák, samý pankáči a z toho si pamatuju, že mě 

zaujalo, že ti Poláci všichni smrděj vodou po holení… protože oni jí pili! Protože tam nebyl 

k dostání alkohol! A my jsme s tím nějak nepočítali, že tam nebude ani jídlo, tak jsme asi 

dva dny vůbec nejedli, výborně jsme si to tam užili a pak jsme přejeli do Berlína. A to si 

pamatuju, a to už s punkem nemá nic společnýho, že jsme vystoupili a měli jsme strašnej 

hlad a na Alexplatzu se točily ty grilovaný kuřata…pak jsme si tam udělali nějakej věčírek, 

běhali jsme tam po autech na Unter den Linden, takže si nás policajti tak předávali 

vysílačkama, tak na to nezapomenu, to bylo bezvadný…“ (Ludmila) 

 

7.2 Držení drog před rokem 1989 

„Mám bráchu, ale ten je úplně jinej. Když u mě poprvé našel hulení, tak první co 

udělal, že s tím běžel do ústavu soudního lékařství, aby mu teda opravdu řekli, že to je 

marihuana. A v tý době bych za to šla sedět natvrdo. Naštěstí to tak nedopadlo, protože 
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náhoda tomu chtěla, že ho tam na chodbě odchytil muž naší známý, který ho znal, který 

tam dělal na pitevně, takže si ho tam někam odtáh, ale nedostalo se to dál. Tak mě 

zachránil.“ (Ludmila) 

 

7.3 Punkovej rok 

Měla jsem hodně věřící rodiče, drželi mě hodně zkrátka...Nějaká holka se tenkrát 

zhulila. Normálně, hulil každej prostě. Poznali to na ní rodiče a ona jim tenkrát nakecala, 

že jsem jí prodala nějaký drogy. Totální hovadinu, aby se dostala z průšvihu. Hrozně se to 

řešilo ve škole.Měla jsem babičku chirurga, takže jsem nosila takový ty velký barevný jehly 

v uchu, takže když mi jednou nějaká vypadla, tak ji nesli do laboratoře, jestli beru drogy. 

Což samozřejmě v tý době vůbec nebyla pravda. To byly všechno jenom předsudky.Tak 

jsem to nějak nevdržela, naběhla jsem do ředitelny, udělala tam nějakej průser a už se tam 

nevrátila. Odjela jsem do Prahy na koncert. Tam jsem se potkala s nějakýma pankáčema. 

Jeli jsme k nám na chatu. Tam jsme se hrozně ožrali. Půjčili jsme si auto a rozflákali jsme 

ho. Nabourali jsme do stromu. Pak naši přijeli domů, strašnej průser, že mám zaracha....a 

já jsem zdrhla. Potom jsme se tak různě flákali, různě po Praze, somrovali jsme, že jsem 

třeba hrála na flétnu nebo tak. Když jsem utekla do Prahy, tak jsme chrápali na Střeláku, 

tam byly takový rampy. Cestovali jsme hodně po fesťákách vlakama na černo. A celý se to 

začalo nějak stupňovat. 

Tak máme léto, to bylo ještě docela v klidu. Pak jsem se seznámila s jedním klukem a s 

tím to začalo být takový vostrý. V tý době jsem začala být docela šílená. Třeba jsem jela ve 

vlaku, zaháknutá za kolena a celý tělo jsem měla venku. 

Potom byl nějakej podzim. Třeba jsme jeli na nějakej fesťák na Slovensko, s tím že já 

jsem samozřejmě neměla občanku. Někde jsem jí ztratila, nebo mi jí někdo ukrad. Takže mi 

nějaká holka, punkerka, v Břeclavi půjčila občanku. Kluci tam zůstávali, protože byli ze 

Slovenska a já jsem jela sama zpátky, měla jsem na sobě latexový minišaty, postavený číro. 

Samotná holka, takže se mi stávaly hrozný věci. Musela jsem zkopat nějakýho chlapa v 

Bratislavě, co mě chtěl někam odvézt. 

Pak jsme byli v Olomouci, to už byla zima, třeba únor, a byla zima, takže jsme spali u 

nějaký sekty. Museli jsme chodit každej den do kostela. Říkali si "Svatý". Byli to v podstatě 

všechno bejvalí feťáci. Vydrželi jsme tam asi tejden, porušili jsme co jsme mohli a pak nás 

vyhodili. Doba kdy jsme cestovali jako mladý pankáči...to víš furt někde nějaký policajti... 

ale byla to taková fajn doba.  (Kateřina, upraveno)  
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