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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zobrazením protestu v oficiálním periodiku 

české Anarchistické federace. Zaměřuje se přitom na takové protestní strategie, které se 

přímo promítají na úroveň životního stylu jednotlivce. S těmito praktikami souvisí 

problém devalvace obsahu anarchistického programu a větší akcent na formu aktivit 

nežli jejich obsah. Práce tedy na příkladu anarchistické revue Existence zkoumá, jak je 

tato praxe diskurzivně uchopena v českém prostředí a zda v důsledku důrazu na 

partikulární životní styl dochází k formování normativního, skupinou vyžadovaného 

ideálu sociální identity. 

 

Na teoretické rovině práce zachycuje, jakým způsobem bývá protest zobrazen 

v mainstreamových sdělovacích prostředcích. Proti tomu klade alternativní média coby 

nástroj vymezení se proti dominantní mediální praxi. Za pomoci diskurzivní analýzy 

založené na lingvistickém přístupu Normana Fairclougha pak text zkoumá styčné 

plochy oné alternativy a mainstreamu. Analýza se přitom zaměřuje především na 

moderní protestní taktiky anarchistického hnutí, politizaci každodenního života, její 

vnímání v rámci hnutí a možné výše naznačené dopady na širší anarchistický program. 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on representation of protest in the official periodical 

of Czech Anarchist federation. It looks into the protest strategies which influence the 

level of personal lifestyle of an individual. This practice is connected to the issue of 



devaluation of the anarchist programme and more prominent emphasis on the form of 

the activities rather than the content. On the example of anarchist review Existence the 

thesis investigates how the practice is treated at the discursive level in Czech context. It 

poses a question whether the accent of a particular lifestyle results in shaping a required 

normative ideal of social identity. 

 

At the theoretical level, the thesis reflects how mainstream media tend to 

represent protest events. Simultaneously, it describes alternative media as the instrument 

to oppose the dominant media practice. Using the method of discourse analysis based on 

Norman Fairclough’s linguistic approach, the text looks into the similarities between the 

mainstream and the alternative. The analysis focuses especially on modern tactics of the 

anarchist movement, politicization of everyday life, reflection of these phenomena 

within the movement and possible above-mentioned impact on the anarchist 

programme. 
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Úvod 

Podle normativních teorií by média v liberálně demokratických společnostech 

měla spravedlivou měrou reprezentovat všechny společenské skupiny a sloužit jako 

nezávislá platforma pro vyjádření jejich názorů. Tato představa o fungování sdělovacích 

prostředků souvisí s obrazem médií coby institucí svobody projevu a prostorem, který 

umožňuje veřejnou diskuzi nad různorodými tématy, v níž je vyváženým a nezaujatým 

způsobem reflektována rozmanitost myšlenek šířených ve společnosti (McNair 2004: 

86, McQuail 2009: 179, Osvaldová 2011: 12). Studie zabývající se reálnou možností 

přístupu do mediálního obsahu však ukazují, že sdělovací prostředky mají tendenci 

upřednostňovat určité zdroje informací oproti jiným. 

 

Leon Sigal ve studii Reporters and Officials: The Organization and Politics of 

Newsmaking (1973) poukázal na to, že v materiálech analyzovaných listů New York 

Times a Washington Post ve většině případů figurovali coby zdroje informací vládní 

úředníci. Sigalův výzkum společně s dalšími studiemi1 dokazuje, že novináři pracují 

především s oficiálními zdroji informací. Nejenže jsou oficiální zdroje médii obecně 

považovány za důvěryhodné a spolehlivé, ale mají rovněž dostatek finančních i lidských 

prostředků potřebných k tomu, aby dokázaly sdělovací prostředky zásobit pravidelným 

zpravodajským servisem. Možnost zaměstnávat odborníky na komunikaci tak 

zvýhodňuje jisté zdroje informací v tom smyslu, že jsou schopny nabídnout médiím 

prefabrikované obsahy, které vyhovují běžným novinářským standardům. Tím 

mediálním pracovníkům usnadňují práci v době, kdy je významným žurnalistickým 

kritériem rychlost. (Trampota 2006: 78–90) Zdroje oficiální povahy tak patří mezi tzv. 

accessed voices neboli hlasy s přístupem, tedy skupiny, u nichž je vyšší 

                                                           
1 Viz např. Gerhards, Jürgen a Schäfer, Mike S.: Is the internet a better public sphere? Comparing old and 
new media in the USA and Germany (2010), Brown, Jane Delano a kol.: Invisible Power: Newspaper, 
News Sources and the Limits of Diversity (1987), Fishman, Mark.: Manufacturing the News (1980). 
Belgičtí autoři Sarah van Leuven, Annelore Deprez a Karin Raeymaeckers zkoumali užívání zdrojů v 
zahraničním zpravodajství čtyř belgických periodik mezi lety 1995 a 2010. Jejich práce mimo jiné 
prokazuje, že ve sledovaném období se zejména zdroje politické povahy těšily privilegovanému přístupu 
do zpráv (2014: 858). Běžní občané byli podle jejich studie citovaní v 15,6 % případů, což autoři hodnotí 
jako kladný výsledek. Zároveň však upozorňují na to, že přístup do zpráv sám o sobě ještě není zárukou 
demokratické debaty, neboť podstatným faktorem je také obsah a rámce užité při jeho zobrazení 
(tamtéž 2014: 863). 
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pravděpodobnost mediálního pokrytí (tamtéž: 80) a potažmo i primární definice2 

zobrazeného tématu. 

 

Upřednostňují-li média při zpracování obsahu určité typy aktérů, musí logicky 

existovat skupiny, které se ve vztahu k mediálnímu diskurzu potýkají s marginalizací. 

Důvodem pro nerovnoměrné zastoupení ve sdělovacích prostředcích nemusí být jen 

nižší společenský či ekonomický status, jak bylo naznačeno výše, ale také gender, 

příslušnost k etnické, náboženské či jiné menšině, sexuální preference nebo vyznávání 

názorů a myšlenek, jež jsou obecně považovány za deviantní vůči stávajícím sociálním 

normám.3 Marginalizace takových skupin však neznamená jen opomíjení v mediálním 

diskurzu, nýbrž dotýká se i způsobu zobrazení v případě, že se těmto aktérům podaří 

překročit práh pozornosti. Podle některých teoretických konceptů sdělovací prostředky 

ve společnosti působí jako nástroje sociální kontroly, přičemž upevňují existující 

společenské normy tím, že o chování, jež není v souladu s těmito normami, referují a 

vyžadují jeho odmítnutí (Merton – Lazarsfeld 2000: 22). Na snahu médií eliminovat 

společensky nežádoucí chování a de facto podporovat stávající status quo upozorňuje 

Daniel Hallin, který rozdělil způsoby mediálního pokrytí témat do tří sfér. Hallin 

rozlišuje oblast konsenzu, legitimní kontroverze a deviace. Pokud zobrazované téma 

patří do poslední kategorie, novináři mají tendenci diskriminovat některé zdroje 

informací (1986: 116–117). Hallin tak poukázal na fakt, že média si ne vždy 

zachovávají neutralitu vyžadovanou normativními teoriemi a že pracují v souladu 

s dominantní společenskou ideologií. Ideologickým zatížením médií a hegemonními 

obrazy světa ve sdělovacích prostředcích se zabývali rovněž Edward Herman a 

Noam Chomsky. Své závěry shrnuli v modelu propagandy (Manufacturing Consent: 

The Political Economy of the Mass Media, 1988), kde stanovili pět strukturálních 

faktorů4 ovlivňujících výsledný produkt žurnalistické práce. „The model does suggest 

                                                           
2 Autorem konceptu primárního definujícího je Stuart Hall (Hall a kol. Policing the Crisis, 1978). Určité 
společenské skupiny, zpravidla ty s vyšším společenským postavením, mají v porovnání s ostatními větší 
možnost definovat téma a vytvářet rámce mediálního zpracování, přičemž vyjádření dalších použitých 
zdrojů jsou do těchto rámců zasazena a odvíjejí se od nich. Primárními definujícími či hlasy s přístupem 
mohou být kromě oficiálních zdrojů např. lidé považovaní médii za odborníky či významné osobnosti 
společenského života (Trampota 2006: 82–83). O rámcích detailněji pojednává 1. kapitola této práce. 
3 Např. marginalizací žen v mediálním obsahu se zabývala Liesbet van Zoonen (Rethinking Women and 
the News, 1988), sexuálními menšinami Larry Gross (Minorities, majorities and the media, 1998). 
4 Mezi faktory patří vlastnictví médií, způsob financování, informační zdroje, nátlak a ideologie. Co se 
vlastnictví sdělovacích prostředků týče, média jsou zpravidla velkými podniky, které jsou vlastněny 
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that the mainstream media, as elite institutions, commonly frame news and allow debate 

only within the parameters of elite perspectives.“ (Herman 2003)5 Gitlin zdůrazňuje, že 

„the mass media have become core systems for the distribution of ideology“, přičemž 

„one important task for ideology is to define – and also define away – its opposition“ 

(2003: 2)6. 

 

Rovněž Libby Lester ve své případové studii přístupu do zpráv došla k závěru, 

že jí zkoumaná média ve sledovaném období omezovala moc některých aktérů nad 

mediálním pokrytím. Podotýká, že média tak nečinila proto, aby podporovala zájmy 

elitních zdrojů, nábrž proto, aby si uhájila symbolickou převahu, strategickou kontrolu 

nad novinářskou agendou a především mediální moc (2010: 602). 

 

Moc tradičních médií nad obsahem a zveřejňováním informací je však 

diskutabilní s ohledem na vznik nových elektronických médií a nástup internetu, 

zejména pak internetových vyhledávačů. Gerhards a Schäfer (2010) upozorňují na to, že 

internetové vyhledávací systémy jsou selektivní a způsob, jakým uživatelům zobrazují 

obsah, upřednostňuje takové aktéry, kteří jsou silní a již dobře etablovaní ve stávajících 

sociálních strukturách. Ti totiž mají dostatek prostředků na vytvoření velkých webových 

stránek, které mohou propojit s dalšími weby, a zajistit si tak vyšší umístění ve 

výsledcích vyhledávání (2010: 155–156). Kromě toho vyhledávače mají schopnost 

pamatovat si historii vyhledávání a optimalizovat zobrazovaný obsah podle minulých 

preferencí, čímž uživatele vystavují jen určitému typu informací (Paliser 2011). Ke 

zpochybnění role žurnalistů coby gatekeeperů přispívají také sociální sítě a filtrování 

obsahu na základě algoritmů či upřednostňování příspěvků, za jejichž propagaci autoři 

                                                                                                                                                                                     
vlivnými lidmi, případně jinými podniky. Jejich hlavním cílem je generovat co nejvyšší zisk. Hlavním 
zdrojem finančních prostředků jsou zadavatelé inzerce a reklamy, což může ovlivňovat podobu 
mediálního obsahu v tom smyslu, že novináři se zdráhají publikovat nelichotivé informace o inzerentech 
z obavy, že by tak přišli o finance nezbytné pro existenci titulu. Nátlak na médium však mohou vyvíjet 
rovněž politici či jiné zájmové skupiny. Herman s Chomskym dále poukázali na závislost médií na 
oficiálních zdrojích z oblasti politiky a byznysu a na práci médií ve shodě s převládající společenskou 
ideologií, kterou byl v době, kdy autoři analyzovali americký tisk, antikomunismus. (Herman 2003) 
5 „Model propagandy ukazuje, že mainstreamová média obecně coby elitní instituce vytvářejí zprávy a 
umožňují debatu pouze v rámci zájmů elitních skupin.“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
6 Gitlin zdůrazňuje, že „masová média se stala ústředním systémem pro šíření ideologie“, přičemž 
„důležitým úkolem ideologie je definovat opozici a touto definicí se jí zbavit.“ Z anglického originálu 
přeložila autorka. 
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platí, jak k tomu dochází na Facebooku. Větší dosah si tak opět mohou dovolit aktéři, 

kteří již disponují určitým statusem a prostředky mimo online prostředí. 

 

Mediální obsah není odrazem reality vnějšího světa. Je výsledkem společenské 

praxe a představuje reprezentaci skutečnosti ve smyslu sociálního konstruktivismu, „it 

is not a value-free reflection of ‚facts‘“ (Fowler 1991: 4)7. Jeho tvorba podléhá výběru 

na základě zpravodajských hodnot, jež novinářům pomáhají rozhodnout, které události 

jsou hodné zaznamenání. Podobně i způsob zpracování zvoleného tématu je otázkou 

volby z řady možných postupů. Podaří-li se marginalizovaným skupinám prosadit svá 

témata v mediálním diskurzu, neznamená to automaticky, že sdělovací prostředky o 

nich budou referovat z takového úhlu pohledu, o který marginalizovaní stojí (Rentschler 

2003: 541). Jak podotýká Gross, většina obsahu v médiích je produkována 

reprezentanty majority pro většinové publikum, menší část zaujímají materiály týkající 

se menšin, i ty jsou však vytvářeny většinou a jsou určeny majoritnímu publiku. Obsah 

zaměřený na menšiny, který je jimi zároveň produkován a je jim také určen, zabírá 

nejmenší podíl mediálních produktů (1998: 89). 

 

V situaci, kdy určité skupiny obyvatelstva mají problém s překročením prahu 

pozornosti nebo kdy považují mediální pokrytí svých témat za zavádějící či zkreslené, 

se východiskem jeví založení vlastního média, které slouží jednak ke komunikaci 

vnitřní v rámci daného společenství, jednak k šíření informací a stanovisek mimo 

skupinu. Příkladem takového média je anarchistická revue Existence vydávaná 

Anarchistickou federací8. 

 

Tradice anarchistického hnutí stejně jako anarchistických periodik má v českých 

zemích historii začínající již ve 2. polovině 19. století. Mezi stoupence hnutí patřily 

významné osobnosti českého společenského a uměleckého života, jako byli např. básník 

Fráňa Šrámek, teoretik surrealismu Karel Teige či spisovatel S. K. Neumann. Český 

anarchismus ovlivnilo zejména přerušení vývoje v důsledku nastolení komunistického 

režimu (Slačálek – Tomek 2006a: 577). Přestože se anarchistické aktivity začaly po 

                                                           
7  „nejde o objektivní zrcadlení ‚faktů‘“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
8 Dříve Československá anarchistická federace (ČSAF). Na Anarchistickou federaci (AFED) se organizace 
rozhodla přejmenovat v březnu 2014. 
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roce 1989 opět rozvíjet, netěší se výraznější společenské podpoře. „Například Kolářová 

se domnívá, že tematizace socio-ekonomické problematiky je hlavním důvodem 

neúspěchu české radikální levice, potažmo anarchistického hnutí, protože 

v postkomunistické společnosti rétorika zaměřená na třídní boj, ekonomickou analýzu, 

industriální konflikt atd. nedokáže oslovit širší obec příjemců (Kolářová 2009: 65)9“ 

(Bastl 2011: 125) České prostředí je tak specifické a zejména mediální scéna je tak 

ovlivněna „některými interpretacemi liberalismu a antikomunismem“ (Bastl 2011: 

126).10 Podobně jako jiná sociální hnutí, jejichž programem je společenská změna, a 

mají tedy ze své povahy subverzivní charakter, anarchisté „must conform to the news 

values of conflict, novelty and personalization just to attract journalistic attention, yet 

such tactical choices aimed at garnering coverage may exacerbate mainstream 

journalistic tendencies to frame social and political protest as deviant, illegitimate and 

threatening“ (Edgerly a kol. 2012: 315)11. Výzkumy protestního paradigmatu12 ukazují, 

že novináři se navíc při pokrývání protestu soustředí více na informace o samotné 

události, než na referování o jejích příčinách (Edgerly a kol. 2012: 318), což má za 

následek stereotypní a převážně negativní zobrazení protestujících coby narušitelů 

veřejného pořádku. 

 

Anarchismus jako politický a filozofický směr není jednolitý. Vytváří jej řada 

různých myšlenkových proudů, jejichž společným jmenovatelem je protest. Hnutí se 

vymezuje vůči stávajícímu sociálnímu uspořádání, kapitalistickému systému a 

spotřebnímu způsobu života. Anarchisté odmítají hierarchie, stát, církve a byrokracii, 

                                                           
9 Kolářová, Marta. Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika (2009) 
10 „Anarchistické hnutí ovšem v tomto ohledu nepatří mezi ty nejostrakizovanější, což patrně souvisí jak 
se styčnými body, které má právě s liberalismem (důraz na individuální svobodu atd.), tak i s tím, že 
minimálně v jeho části byl a dodnes je patrný silný antikomunismus. Druhým faktorem, proč na jednu 
stranu není vnímáno (médii a částí veřejnosti) tak negativně, na druhou stranu však má jen malé 
úspěchy ve svých agitačních aktivitách, je to, že bylo a je chápáno jako hnutí spojené se subkulturami 
mládeže (punk, hardcore, freetekno atd.). ... Ztotožnění anarchistů se subkulturní mládeží, kterému 
nahrává ostatně i image a projev některých anarchistů, komplikuje, ztěžuje a v některých případech i 
znemožňuje prezentaci anarchismu jako seriózní alternativy současnému politickému či společensko-
ekonomickému systému.“ (Bastl 2011: 126) 
11 Podobně jako jiná sociální hnutí, jejichž programem je společenská změna, a mají tedy ze své povahy 
subverzivní charakter, anarchisté „se musí přizpůsobit zpravodajským hodnotám, jako je konflikt, novost 
a personalizace, aby upoutali pozornost novinářů. Tato taktika však může podpořit tendenci médií 
zobrazovat sociální a politický protest jako deviantní, nelegitimní a ohrožující“. Z anglického originálu 
přeložila autorka. 
12 Viz např. Chan, Joseph Man a Chi-Chuan Lee. Journalistic Paradigms of Civil Protests. A Case Study of 
Hong Kong (1984) nebo Iyengar, Shanto. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues 
(1991). Protestní paradigma bude detailněji popsáno v 1. kapitole této práce. 
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jsou proti zastupitelské parlamentní demokracii. Hnutí se označuje za antimilitaristické 

a zejména antiautoritářské. Jeho cílem, jak Anarchistická federace uvádí na svých 

webových stránkách, je vytvořit alternativní společnost založenou na svobodě, rovnosti, 

vzájemné solidaritě, samosprávě a stejných šancích pro všechny jednotlivce. 

(www.afed.cz) 

 

Protest a jeho formy se proměňují v čase. Zatímco výše uvedené body by se daly 

označit jako tradiční pilíře anarchistického hnutí, v posledních desetiletích jsme svědky 

rozšíření a větší provázanosti protestních aktivit s oblastí životního stylu. Témata, jimž 

anarchisté věnují pozornost, se rozšířila například o ochranu životního prostředí, etický 

obchod či boj za práva zvířat, což se odráží na úrovni praktik každodenního života, 

který je tímto způsobem zpolitizován. Členové hnutí např. prosazují zodpovědné 

chování ve vztahu k přírodě, vyznávají veganství nebo se uchylují k produkci potravin 

svépomocí, což považují za způsob, jak spotřebním chováním nepodporovat velké 

potravinářské korporace a stávající strukturální nerovnosti. Na politickou dimenzi 

životního stylu poukazuje Anthony Giddens, který hovoří o tzv. life či lifestyle politics 

(politika životního stylu). „Life politics concerns political issues which flow from 

processes of self-actualisation in post-traditional contexts, where globalising influences 

intrude deeply into the reflexive project of the self, and conversely where processes of 

self-realisation influence global strategies.“ (1991: 214)13 Osobní se tak stává 

politickým (tamtéž: 215) a jedinci se v rámci boje proti dominantnímu řádu snaží 

přizpůsobit své každodenní počínání myšlenkám, jež se snaží prosadit (Portwood-Stacer 

2013). Protest je nejen formou vymezení se vůči okolnímu světu, ale rovněž způsobem 

sebeurčení, tedy prostředkem k formování identity. „A lifestyle can be defined as a 

more or less integrated set of practices which an individual embraces, not only because 

such practices fulfill utilitarian needs, but because they give material form to a 

particular narrative of self-identity.“ (Giddens 1991: 81)14 

 

                                                           
13 „Politika životního stylu se týká politických témat, která vyplývají z procesů self-aktualizace v post-
tradičních kontextech, kde globalizační vlivy hluboce pronikají do reflexivního projektu self a kde naopak 
procesy self-realizace ovlivňují globální strategie.“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
14 „Životní styl může být definován jako více či méně integrovaná sada praktik, které jedinec přijímá ne 
proto, že naplňují praktické potřeby, ale protože poskytují materiální tvar určitému narativu sebe-
identity.“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
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Výzkumy (Portwood-Stacer 2012, 2013) ukazují, že lifestyle politika má 

v současném anarchistickém diskurzu své místo. Zároveň však byla podrobena kritice 

uvnitř hnutí samotného, přičemž reprezentantem kritických hlasů se stal anarchistický 

filozof a aktivista Murray Bookchin. V eseji Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: 

An Unbridgeable Chasm (1995) upozornil na přehnanou orientaci některých členů hnutí 

na životní styl a následné vyprazdňování anarchistické myšlenky. Bookchin v lifestyle 

anarchismu viděl paralelu k individualistickému proudu hnutí, přičemž přílišné zaujetí 

lidskou individualitou a jedinečností ega podle něho odvrací pozornost od 

socialistického charakteru anarchismu (Bookchin 1995: 9). Dochází tak k tomu, co 

v knize Kup si svou revoltu! (2012) popisují Joseph Heath a Andrew Potter. Autoři na 

příkladu kanadské neziskové organizace Adbusters a jejího stejnojmenného časopisu, 

který se vymezuje proti současným spotřebním návykům, demonstrovali, že pouhá 

změna životního stylu nemusí nutně znamenat podrývání dominantní společenské 

ideologie. Periodikum v roce 2004 stálo za kampaní, jejímž účelem bylo upozornit na 

fenomén etického obchodu a nelidské podmínky, ve kterých pracují zaměstnanci 

velkých korporací. Adbusters se vymezovala vůči firmě Nike a vyzývala ke koupi 

vlastních bot, které byly vyrobeny z organického materiálu a etickým způsobem. Kdyby 

si všichni lidé, kteří do té doby nosili boty značky Nike, pořídili boty od Adbusters, 

Nike by pravděpodobně zkrachovala, nebo by byla nucena změnit svou dosavadní praxi 

výroby. Na systémové úrovni však Heath s Potterem poukázali na to, že pouhou koupí 

jiného produktu jedinci tržní mechanismy ve skutečnosti neoslabují, nýbrž jednají 

v souladu s nimi. Revolta je přitažlivá a stala se hlavním obrazem současné kultury. 

Rebelství podle autorů prodává a je hlavní motivací, která spotřební chování udržuje při 

životě, čímž postrádá subverzivní význam. 

 

Právě taková forma politického protestu, kdy jsou protestní aktivity úzce 

provázány se životním stylem a následným formováním sociální identity, je ústředním 

tématem této diplomové práce. Text se přitom zaměřuje na manifestaci těchto tří prvků 

v mediálním obsahu protestního periodika, kterým je obnovená anarchistická revue 

Existence v letech 2010–2014. 

 

Použitou metodou pro zpracování materiálu je kritická diskurzivní analýza podle 

kriticko-lingvistického přístupu Normana Fairclougha. Materiály mainstreamových 
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sdělovacích prostředků jsou diskurzivní analýze podrobovány za účelem rozkrytí 

mocenských vztahů skrývajících se za tvorbou těchto textů. Alternativní média oproti 

nim vytvářejí představu, že publiku zprostředkovávají autentické, pravdivé a 

nezkreslené informace. Takové přesvědčení je však zavádějící a alternativní sdělovací 

prostředky, jakkoli se snaží odpoutat od praktik, vůči nimž protestují, se nemohou zcela 

osvobodit od reality, v níž existují. Stejně tak nelze předpokládat, že texty v 

alternativních médiích jsou zbaveny ideologického zabarvení. Diskurzivní analýza 

protestního periodika tak poskytuje nejen pohled na to, jak je protest chápán a zobrazen 

samotnými protestujícími, ale rovněž může pomoci ukázat provázanost dominantního a 

opozičního diskurzu stejně jako sociální praxi, jež určuje tvorbu textů. 

 

První kapitola se zabývá zobrazením protestu v obsahu mainstreamových 

sdělovací prostředků, věnuje se teorii rámcování a protestnímu paradigmatu. Vůči 

médiím hlavního proudu vymezuje alternativní sdělovací prostředky a ukazuje rozdíly 

ve zpracování informací o protestních aktivitách, přičemž uvádí anarchistickou revue 

Existenci coby příklad alternativního média a charakterizuje Anarchistickou federaci, 

která periodikum vydává. 

 

Tématem druhé kapitoly jsou protestní významy životního stylu stejně jako 

konkrétní forma těchto významů. Text se zabývá souvislostí mezi stylem, jenž není 

chápán pouze jako styl životní, nýbrž v obecném slova smyslu, a sociální identitou, od 

níž se odvíjí způsob, jakým je protest chápán a zobrazován. 

 

Třetí kapitola popisuje metodu, jež byla použita pro analýzu zpracovávaného 

materiálu. 

 

Čtvrtá kapitola seznamuje čtenáře s výsledky diskurzivní analýzy a na 

příkladech ukazuje zobrazení protestu v obsahu alternativního média, přičemž se 

zaměřuje na projevy politiky životního stylu. 

 

V průběhu psaní diplomové práce došlo k drobným odchýlením od odevzdaných 

tezí, a to v části týkající se předpokládané struktury práce. Kapitola zabývající se 

protestem není nazvána Tematizace protestu, nýbrž Protest, neboť slovo tematizace 
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odkazuje k tematickému rámci jako k určitému typu zobrazení protestu v opozici vůči 

rámci epizodickému. Byl tedy zvolen nepříznakový název kapitoly. Co se obsahu první 

kapitoly týče, rezistentní strategie anarchismu jsou velmi rozsáhlé a pro jejich popis by 

bylo zapotřebí většího prostoru než toho, který je k dispozici na úrovni diplomové 

práce. Téma je tak pojato spíše obecně, přičemž konkrétní protestní aktivity, jež přímo 

souvisí s tématem této práce a jež se týkají politiky životního stylu, jsou podrobněji 

popsány v druhé kapitole. Pro detailnější informace o dalších rezistentních strategiích 

viz odborná literatura zabývající se anarchistickým hnutím, např. Slačálek, Ondřej a 

Václav Tomek: Anarchismus: svoboda proti moci (2006), Slačálek, Ondřej a Václav 

Tomek: Průvodce anarchismem: myšlenky - proudy - osobnosti; Česká anarchistická 

periodika 1880-1925 (2006) nebo Hušek, Petr: Rezistentní strategie postanarchismu: 

Východiska a koncepty (2010). Struktura práce byla rovněž doplněna o podkapitoly, 

které se logicky vyprofilovaly až v průběhu psaní textu a práce s materiálem. 

 

Tam, kde byla pro citaci odborného textu použita jiná než česky psaná literatura, 

byla citace ponechána v originálním jazyce z důvodu zachování co největší přesnosti 

sdělení. České překlady vyhotovené autorkou této diplomové práce jsou uvedeny 

v poznámkách pod čarou. Podobná praxe se týká i některých termínů. Při první zmínce 

v textu je použit cizojazyčný termín, po němž následuje český ekvivalent. 

 

Jména zahraničních autorek nejsou přechýlena, a to z důvodu lepší orientace 

v odborné literatuře, jež byla z většiny použita v originálním jazyce, kde k přechylování 

nedochází. 
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1. Protest 

Uvážíme-li, že jednou ze společenských funkcí médií může být sociální 

kontrola, pak z logiky věci vyplývá, že média pracují v souladu s dominantní 

společenskou ideologií. „Ideology is something like a shared framework of social 

beliefs that organize and coordinate the social interpretations and practices of groups 

and their members, and in particular also power and other relations between groups.“ 

(Dijk 2000: 8)15 Tyto systémy hodnot a myšlenek slouží k udržování a legitimizaci 

stávajících mocenských vztahů. 

 

Althusser (1970) rozlišuje dva typy státních aparátů, jež vládnoucí společenské 

skupiny využívají k reprodukci dominantního postavení – represivní a ideologický. 

Zatímco represivní státní aparát je pouze jeden a mezi jeho složky se řadí např. vláda, 

armáda, policie, soudy nebo vězení, v rámci ideologického aparátu lze rozlišit několik 

podtypů. Althusser rozlišuje náboženský, vzdělávací, rodinný, právní, politický, 

odborový, kulturní a komunikační ideologický státní aparát, přičemž do posledně 

zmíněného zařazuje právě média. Oba druhy státních aparátů se od sebe liší tím, do jaké 

míry je jejich funkce založena na represi či ideologii. Podle Althussera „ideological 

State Apparatuses function massively and predominantly by ideology, but they also 

function secondarily by repression, even if ultimately, but only ultimately, this is very 

attenuated and concealed, even symbolic“ (Althusser 1970)16. Autor dále poukazuje na 

to, že ideologické státní aparáty mohou představovat účinné nástroje trestu a sociálního 

vyloučení, jejichž účelem je udržení disciplíny a poslušnosti (tamtéž).17 

 

Althusser navazuje na Gramsciho koncept hegemonie, který odmítá, že by 

ideologie byla vládnoucí třídou vnucována třídě ovládaných. Vztahy mezi oběma 

                                                           
15 „Ideologie je něco jako sdílený rámec přesvědčení, která organizují a koordinují sociální praktiky 
skupiny a jejích členů, jejich interpretace a zejména mocenské i jiné vztahy mezi skupinami.“ Z 
anglického originálu přeložila autorka. 
16 „ideologické státní aparáty fungují převážně s použitím ideologie, ale sekundárně fungují též na 
základě represe, i když toto se odehrává velmi skrytě, až v symbolické rovině.“ Z anglického originálu 
přeložila autorka. 
17 Důležitým pojmem v Althusserově teorii ideologie je interpelace – „proces, kdy ideologie oslovuje 
jedince a staví je do pozice subjektů. Každý jedinec je tak označen a postaven na určité místo, do určité 
role, kterou mu ideologie připisuje v rámci své reprezentace reality. ... Mediální produkty jako nositelé 
ideologie mohou tímto způsobem subjekty vyzývat a stavět je do předem dané pozice.“ (Reifová a kol. 
2004: 83) 
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skupinami tak nejsou založeny na dominanci, nýbrž především na boji o hegemonii, 

tedy o „moral, cultural, intellectual, and thereby political leadership over the whole of 

society“ (Bennett 2009: 225)18. V procesu střetávání se dominantních a opozičních idejí 

dochází k vyjednávání hegemonního postavení. Podřízené třídy od té vládnoucí 

přijímají hodnoty, jež byly modifikovány v procesu vyjednávání. Vládnoucí třída si 

naopak prostřednictvím inkorporace přivlastňuje některé z opozičních hodnot a 

myšlenek, „začleňuje je do stávajícího sociálního řádu“ (Křeček 2004, In Křeček 2006: 

40), čímž je zbavuje jejich rezistentního charakteru a vytváří společenský konsenzus. 

 

Ideologie tedy slouží k reprodukci mocenských vztahů a udržování 

společenského postavení vládnoucí skupiny. Stejně tak ovšem ideologie napomáhají 

ovládaným skupinám k vytváření solidarity mezi jednotlivci a k organizaci a udržování 

opozice vůči stávajícímu sociálnímu pořádku (Dijk 2000: 138). Vedle ideologií 

dominance existují tedy rovněž ideologie rezistence a opozice.19 „The dominant groups 

will tend to develop an ideology that serves the reproduction of its domination, and the 

dominated groups may develop an ideology as a basis for its attitudes, opinions, 

practices and discourses of resistance or opposition.“ (tamtéž: 145)20 

 

Na úrovni mediálního obsahu se ideologie demonstruje tvarováním textů. 

Důležitým poznatkem pro výše popsané jevy a následující části této diplomové práce je 

to, že ideologické zatížení obsahu není nutně plánované a záměrné, neboť mediální 

pracovníci mohou být s profesní ideologií natolik ztotožněni, že si ji ani neuvědomují 

(Herman 2003). Zásadní vliv na mediální produkty mají i další faktory. Profesní rutiny, 

organizační, společensko-politické, institucionální, ekonomické i kulturní determinanty 

                                                           
18 „morální, kulturní, intelektuální, a tím i politické vedení ve společnosti“ Z anglického originálu přeložila 
autorka. 
19 Podle van Dijka též mohou existovat „ideologies of competition between equally powerful groups, or 
ideologies that only promote the internal cohesion of a group, or ideologies about the survival of 
humankind. This implies that, as such, ideologies in my approach are not inherently negative, nor limited 
to social structures of domination“ (2000: 11). 
Podle van Dijka též mohou existovat „ideologie soutěže mezi stejně mocnými skupinami, či ideologie, 
které pouze podporují vnitřní soudržnost skupiny nebo ideologie týkající se přežití lidstva. Z toho 
vyplývá, že ideologie v mém přístupu nejsou inherentně negativní, ani se neomezují na sociální struktury 
dominance“. Z anglického originálu přeložila autorka. 
20 „Zatímco vládnoucí skupiny mají tendenci vytvářet ideologii sloužící k reprodukci jejího vůdčího 
společenského postavení, ovládané skupiny mohou rozvíjet ideologii, jež je základem jejich postojů, 
názorů, praktik a diskurzů odporu a opozice.“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
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žurnalistické práce (Fowler 1991: 120) ovlivňují, jakým způsobem se o události 

informuje, a nevědomky tak napomáhají reprodukci dominantní společenské praxe. 

 

 

1.1 Rámcování: zobrazení protestu mainstreamovými médii 

Otiskem mocenských vztahů v mediálním obsahu jsou rámce (Entman 1993: 

55), na jejichž základě média referují o událostech. Rámcovat znamená „select some 

aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in 

such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral 

evaluation and/or treatment recommendation“ (tamtéž: 52)21. Není přitom podmínkou, 

že všechny vyjmenované složky musí být v textu přítomny zároveň. Tím, že autoři 

obsahu při informování o realitě poutají pozornost k jistým aspektům událostí, současně 

odvádějí pozornost od jiných atributů. Do textů tak vkládají dominantní významy a 

předurčují způsob, jakým budou texty přijímány publikem, přičemž právě dominantní 

významy budou s největší pravděpodobností zaznamenány při dekódování textů 

příjemci.22 Od jazykových prostředků použitých k zachycení události a celkové 

narativní struktury textu se pak odvíjí, jakým způsobem se publikum k dané události 

                                                           
21 „vybírat určité aspekty reality a zdůrazňovat je v textu takovým způsobem, že dochází ke zdůraznění 
určité definice problému, příčinné interpretace, morálního hodnocení a/nebo doporučeného řešení 
popisované události“ Z anglického originálu přeložila autorka, kurzíva byla vyznačena v originále. 
22 To ovšem neznamená, že dominantní čtení je jediným možným dekódováním textu. „Jelikož neexistuje 
žádná nutná korespondence mezi kódováním a dekódováním, jak již bylo v předchozí části naznačeno, 
může dekódování „preferovat“, naznačovat jistá kódování, nikoli je však předepisovat nebo garantovat, 
neboť dekódování má své vlastní podmínky existence.“ (Hall, In Dvořák 2010: 113) Hall kromě 
dominantního čtení textů mluví ještě o čtení opozičním a vyjednaném. Při opozičním dekódování čtenář 
interpretuje texty opačným způsobem, než bylo zamýšleno autorem, a odmítá dominantní významy. Ve 
čtení vyjednaném se mísí prvky čtení dominantního a opozičního, „připouští legitimitu hegemonických 
definic činit svrchovaná označení (abstraktní), zatímco v omezenější, situační (situované) rovině si vytváří 
svá vlastní základní pravidla – připouští výjimky k pravidlu.“ (Hall, In Dvořák 2010: 115) 
Např. Gamson ve své analýze vlivu mediálního obsahu a rámců na konverzace o tématech 
zprostředkovaných sdělovacími prostředky ukázal, že mediální účinky v této oblasti nelze pokládat za 
automatické, neboť sdělovací prostředky nejsou jediným zdrojem informací a vztah mezi rámcem a 
následným uvažováním o tématu je složitější. Gamson poukazuje na to, že síla mediálních účinků se 
v tomto případě odvíjí od strategií, jež lidé používají k porozumění tématům. Lidé využívající kulturní 
strategie spoléhají na sdělovací prostředky a popular knowledge (lidovou moudrost) coby hlavní zdroje 
informací a jsou výrazně ovlivněni mediálním zarámováním událostí. Jednotlivci využívající osobní 
strategie spoléhají na lidovou moudrost a vlastní zkušenost, kdežto mediálním rámcům přikládají jen 
malý význam. Integrované strategie spočívají v kombinaci informací získaných prostřednictvím 
sdělovacích prostředků a vlastních zkušeností. Mají za následek, že lidé jsou mediálními rámci ovlivněni 
jen částečně a míra mediálního účinku se odvíjí od toho, jak moc se tyto rámce shodují s jejich osobními 
zkušenostmi. (1992: 129, 178–181) 
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vztahuje, jak o ní přemýšlí či hovoří. Rámec je tedy nejen základním organizačním a 

strukturním prvkem textu, ale má rovněž schopnost ovlivňovat lidské myšlení 

(McCombs 2009: 135) v tom smyslu, že organizuje a strukturuje každodenní zkušenost 

a realitu (Tuchman 1978: 193). 

 

Ve vztahu k politické komunikaci mohou média nabízet omezený počet rámců, 

skrze něž informují o politických tématech, a tím limitovat veřejnou debatu a počet 

možných úhlů pohledu na danou problematiku (Tuchman 1978: 156). To poukazuje na 

roli médií coby udržovatelů společenského statu quo a marginalizaci opozičních skupin 

v mediálním diskurzu. Mediální pokrytí protestních aktivit je přitom klíčové pro jejich 

úspěšnost. „Like the tree falling unheard in the forest, there is no protest unless protest 

is perceived and projected,“ píše Lipsky (1968: 1151)23 a definuje protest jako 

prostředek k dosahování politických cílů. „Protest activity is defined as a mode of 

political action oriented toward objection to one or more policies or conditions, 

characterized by showmanship or display of an unconventional nature, and undertaken 

to obtain rewards from political or economic systems while working within the 

systems.“ (tamtéž: 1145)24 Autor přitom rozlišuje čtyři cílové skupiny, na něž 

protestující musí zaměřit své komunikační aktivity. První z nich představuje aktivisty 

samotné – je třeba posilovat a udržovat vztahy ve skupině a budovat vzájemnou 

solidaritu. Protestující dále musí maximalizovat mediální pokrytí svých aktivit za 

účelem zprostředkování skupinových cílů veřejnosti. Vedle toho je rovněž zapotřebí 

cílit na politické autority, jež mají moc naplnit požadavky protestujících, a usilovat o 

podporu třetích stran, kterými jsou zájmové skupiny a publika, k nimž se cílové skupiny 

vztahují. (tamtéž: 1144, 1153) 

 

Protestující se však potýkají s nedostatečným či negativním pokrytím ze strany 

médií hlavního proudu. Musejí se vypořádat se dvěma typy biasu – selektivním a 

deskriptivním (Owens – Palmer 2010: 337). Selektivní bias určuje, zda se protestu 

                                                           
23 „Stejně jako strom padající neslyšně v lese neexistuje žádný protest, pokud zůstane bez povšimnutí.“ Z 
anglického originálu přeložila autorka. 
24 „Protestní aktivita je způsob politického jednání, které je námitkou vůči jedné či většímu počtu politik 
nebo určitým okolnostem. Je charakterizované projevem nekonvenční povahy a jeho účelem je získat 
odměny od politických či ekonomických systémů, přičemž tato protestní aktivita se odehrává uvnitř 
těchto systémů.“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
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vůbec podaří překročit práh pozornosti v diskurzu mainstreamových médií. Kritériem 

publicity je např. velikost protestního hnutí, přičemž menší a radikálnější skupiny mají 

větší obtíže upoutat pozornost médií, neboť sdělovací prostředky mají tendenci je 

marginalizovat. Roli rovněž hraje to, do jaké míry protest představuje narušení 

veřejného pořádku a zda zpráva o protestu souvisí s dalšími událostmi a tématy, kterým 

se média v daném okamžiku věnují. Deskriptivní bias určuje, zda sdělovací prostředky o 

protestu referují pozitivně či negativně. (Owens – Palmer 2010: 337–338) 

 

Co se prezentace protestu mainstreamovými médii týče, studie v této oblasti 

identifikovaly několik narativních vzorců, jež slouží k rámcování rezistentních aktivit. 

 

Podle Entmana konfliktní rámec zvýrazňuje střet mezi jednotlivci či skupinami a 

upřednostňuje jej před referováním o politických idejích aktérů. S ohledem na rámec 

personalizační (či emocionalizační) jsou komplexní témata zjednodušována na 

informování o výrazných osobnostech, jež reprezentují skupinu. Moralistní rámce 

nabízejí normativní náhled na zobrazované události, přičemž navrhují možná řešení 

situací, a rámce konsekvenční často prezentují témata či události podle jejich 

ekonomických důsledků. (Křeček 2013: 35) 

 

Iyengar na základě analýzy televizního zpravodajství a jeho vlivu na veřejné 

mínění a uvažování o politické zodpovědnosti identifikoval dva rámce, jež slouží 

k informování o událostech politického charakteru – rámec epizodický a tematický. 

Epizodický rámec se soustředí na konkrétní události, jednotlivé případy a aktéry, jejichž 

prostřednictvím referuje o politických tématech. Tematický rámec oproti tomu zasazuje 

politická témata do obecnějšího a abstraktnějšího společenského kontextu. Iyengarova 

analýza ukázala, že televizní zprávy byly ve většině případů epizodické. Důrazem na 

jednotlivce a přehlížením širších společenských příčin zprávy zbavovaly sociální 

struktury zodpovědnosti za události, a vyslovovaly se tak ve prospěch stávajícího 

společenského uspořádání. (Iyengar 1991: 2, 14–16) Vztáhneme-li Iyengarovy typy 

rámců na mediální pokrytí protestu, pak „protest touží po tematickém rámci (akcentující 

důvody protestu a možná/navrhovaná řešení, diskurzivními partnery protestu/jících by 

zde měli být příslušní policy-makers), často se mu však dostává dominantního rámce 

epizodického (‚sešli se tam a tam, probíhalo to tak a tak‘, diskurzivními partnery jsou 
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ustanoveni na místě protestu přítomní neprotestující, např. policie či kolemjdoucí)“ 

(Křeček 2013: 35). 

 

Média tedy projevují tendenci obracet svou pozornost k rámcům, jež vyhovují 

dominantním společenským skupinám (Ghobrial – Wilkins 2015: 130), a nahlíží na 

protest prizmatem tradičních zpravodajských hodnot, jako je personifikace či negativita 

(Galtung – Ruge 1965: 65–68). Sdělovací prostředky kladou důraz spíše na zachycení a 

popis jednotlivé události nežli na vysvětlení příčin či idejí, jež se za ní skrývají, zajímají 

se více o osobnost nežli skupinu, mají tendenci zobrazovat konflikt, nikoli konsenzus, a 

zveřejňují taková fakta, jež posouvají zpravodajský příběh dopředu, nikoli ta, jež jej 

vysvětlují a zasazují do širšího kontextu (Gitlin 2003: 28). „Some of this treatment 

descends from norms for the coverage of deviance in general: the archetypal news story 

is a crime story, and an opposition movement is ordinarily, routinely and unthinkingly 

treated as a sort of crime.“ (tamtéž)25 Gamson podotýká, že sdělovací prostředky při 

zpracování obsahu upřednostňují drama před strukturními příčinami prezentovaných 

událostí, přičemž využívají archetypální dichotomie dobra a zla, cti a korupce, čímž 

vytvářejí injustice frame (rámec nespravedlnosti, bezpráví, 1992: 34).  

 

Nejvýraznějším atributem protestu v obsahu sdělovacích prostředků je násilí 

(Křeček 2013: 93–94), což vede k permanentně negativnímu zobrazení opozičních 

skupin. V materiálech mainstreamových médií se tak projevuje protestní paradigma, 

spočívající ve využití oficiálních zdrojů informací a v prosazení epizodického 

rámcování událostí, které se soustředí na střety protestujících s ozbrojenými složkami. 

Jejich příslušníci jsou zobrazeni jako aktéři, kteří řeší situaci a obnovují sociální 

pořádek, kdežto protestující nesou zodpovědnost za jeho narušení. Paradigma tak vede k 

posílení dominantních společenských skupin a oslabení opozičních hlasů. (Ghobrial and 

Wilkins 2015: 131) 

 

Mainstreamové sdělovací prostředky jsou důležitým prvkem pro život 

protestních hnutí. Mají vliv na budování a vnímání jejich obrazu ve společnosti a 

                                                           
25 „Takové počínání vyplývá z obecných norem mediálního pokrytí deviace: archetypálním 
zpravodajským příběhem je příběh o zločinu a opoziční hnutí je obyčejně, rutinně a bezmyšlenkovitě 
zobrazeno jako zločin.“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
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zprostředkovávají zkušenost hnutí jak veřejnosti, tak samotným členům hnutí (Owens – 

Palmer 2010: 337). Nejsou však jediným nástrojem pro komunikaci protestních aktivit. 

 

 

1.2 Alternativní média: protest proti mainstreamu 

Tam, kde média hlavního proudu volí epizodické rámce zpracování událostí a 

nahlížejí na opoziční skupiny jednostrannou perspektivou, jež je marginalizuje a 

delegitimizuje, alternativní média o sobě tvrdí, že se snaží převzít funkci sdělovacích 

prostředků, jež o protestu informují v souladu s představami jeho účastníků. 

 

Alternativní média je obtížné definovat. Pro samotné označení takových titulů se 

nabízí řada termínů jako alternativní, radikální/opoziční či kontra-kulturní. S ohledem 

na antisystémové aktivity anarchistického hnutí a úsilí o změnu stávajícího 

společenského uspořádání by nejvhodnějším označením pro periodikum analyzované 

v této diplomové práci bylo radikální alternativní médium. Downing (2001) ve svém 

konceptu radikálních médií spojuje právě tyto sdělovací prostředky se sociálními 

hnutími, mezi něž anarchismus rovněž patří.26 Termíny kontra-kulturní a opoziční také 

mají své opodstatnění. V pojetí kultury podle Raymonda Williamse jsou obě slova 

synonymní, přičemž kontrakultura odmítá hodnoty, normy a ideje dominantní, 

většinové či oficiální kultury a snaží se je nahradit. Oproti tomu alternativní kultura 

neusiluje o sociální změnu, nýbrž o existenci v rámci kultury hegemonní. Alternativa 

však opozici zahrnuje, a proto lze alternativní média zároveň považovat za média 

opoziční. (Atton 2002: 19) Pojem alternativní se tak jeví jako zastřešující termín pro 

opoziční, ale také pro radikální, neboť alternativní média se neomezují pouze na ta 

                                                           
26 Anarchismus lze považovat jak za politické, tak za sociální hnutí, které se snaží jak o změny v rámci 
politiky, tak celé společnosti. Stejně tak je možné označit jej za politický a filozofický směr skládající se 
z řady různých proudů, mezi něž patří anarchokomunismus, anarchosyndikalismus, anarchokapitalismus, 
anarchoprimitivismus, anarchopacifismus, anarchokolektivismus, anarchomutualismus, anarchistický 
individualismus nebo post-anarchismus. Pro detailnější popis jednotlivých proudů viz např. Slačálek, 
Ondřej a Václav Tomek: Anarchismus: svoboda proti moci (2006) nebo Slačálek, Ondřej a Václav Tomek: 
Průvodce anarchismem: myšlenky - proudy - osobnosti; Česká anarchistická periodika 1880-1925 (2006). 
Hnutí má rovněž subkulturní charakter (viz např. Portwood-Stacer 2013). Řada subkultur, jež se 
navzájem prolínají, jsou na hnutí navázány (anarchisté např. mohou být zároveň příslušníky punkové či 
tattoo subkultury, případně obojí dohromady). 
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radikální (tamtéž: 9–10). V textu diplomové práce se tedy čtenář setkává s tímto 

označením. 

 

 Co se vymezení alternativních médií týče, existuje řada konceptů, jež se o to 

snaží.27 Atton (tamtéž: 10–11) uvádí, že alternativní sdělovací prostředky jsou 

především odpovědí na obsahy mainstreamových médií28, přičemž alternativní média se 

ve svých materiálech snaží dát prostor jednotlivcům a skupinám, jež buď nemají šanci 

stát se tvůrci či aktéry mainstreamového obsahu, nebo jimi mohou být jen za určitých 

okolností a určitým způsobem (viz výše). „In a media culture that appears less and less 

interested in in-depth investigative reporting, alternative media provide information 

about and interpretations of the world that we simply will not find anywhere else. 

Alternative publications are at bottom more interested in the free flow of ideas than in 

profit.“ (tamtéž: 11–12)29 Na této úrovni je alternativní médium jako celek protestem už 

z podstaty své existence, neboť se vymezuje proti mainstreamovému mediálnímu 

systému, hodnotám, na nichž je založen, a metodám, jež využívá při shromažďování 

informací a zobrazování událostí.  

 

Alternativní média se od hlavního proudu snaží odlišit svou organizací. 

Podstatným rysem fungování alternativních sdělovacích prostředků je participace, tedy 

to, že dochází ke stírání hranic mezi producenty a konzumenty mediálního obsahu a 

čtenáři se na jeho vytváření mohou sami podílet. Participace pak vede k posílení a 

získání větší sebedůvěry ve vztahu k vlastnímu životu a prosazování svých práv 

                                                           
27 Viz např. Downing, John: Radical media: rebellious communication and social movements (2001), 
Fuchs, Christian: Alternative Media as Critical Media (2010), Lievrouw, Leah A. Alternative and Activist 
New Media (2011), O’Sullivan, Tim (1994): Alternative Media (In:  O’Sullivan a kol.: Key Concepts in 
Communication and Cultural Studies) nebo Traber, Michael: Alternative Journalism, Alternative Media 
(1985). 
28 Carpentier a Hájek (2015: 4) upozorňují na to, že dichotomie alternativní versus mainstreamová média 
je sporná, neboť definice alternativy a mainstreamu se může lišit v závislosti na místě a čase, alternativa 
se může se v procesu inkorporace či vlivem politických a kulturních změn stát součástí mainstreamu, 
případně médium může vykazovat jak prvky alternativy, tak mainstreamu. Autoři zmiňují, že označení 
média jako alternativní nemusí nutně znamenat, že médium opravdu alternativní je, a poukazují na to, 
že vztah mainstreamu a alternativy je složitější (tamtéž: 15). S odkazem na Attonův model alternativních 
médií říkají, že při určování alternativního média je třeba brát v úvahu širší společenský kontext, v němž 
funguje, a komplexnost daného média (tamtéž: 5). Nicméně v anarchistickém diskurzu je patrná definice 
aktivit hnutí ve vztahu k mainstreamu (viz 4. kapitola této práce) a této dichotomii se nelze vyhnout. 
29 „V mediální kultuře, která se zdá být stále méně a méně zainteresovaná v důkladném, investigativním 
reportování, alternativní média poskytují takové interpretace světa a informace o něm, které bychom 
možná jinak neviděli a které jednoduše nenajdeme nikde jinde. Alternativní publikace se v zásadě více 
zajímají o svobodné proudění myšlenek, než o zisk.“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
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(tamtéž: 18)30. Kontrolu nad médiem a obsahem tak nemá stát, vláda či mediální a jiné 

korporace, nýbrž sami občané. V případě revue Existence jsou těmito subjekty 

Anarchistická federace, její členové, případně členové dalších protestních skupin, 

s nimiž federace spolupracuje, sympatizanti hnutí či jednoduše anarchisté. Z toho 

vyplývá, že mediální pracovníci nemusí mít žádné profesionální vzdělání. Alternativní 

média by měla být přístupná všem občanům „without the necessity of professional 

training, without excessive capital outlay and they must take place in settings other than 

media institutions or similar systems“ (tamtéž: 25).31 

 

Šíření obsahu alternativních médií je založeno na principu otevřené distribuce 

(open distribution), která spočívá v tom, že materiál může být rozmnožován a šířen 

prakticky kýmkoliv. Tato metoda distribuce úzce souvisí s principem otevřeného 

copyrightu (open copyright nebo anti-copyright), kdy alternativní médium neuznává 

koncept autorských práv, poskytuje svůj obsah k volnému šíření a samo šíří obsah 

dalších anti-copyrightových děl a titulů. (tamtéž: 42–45) Kromě obsahu, způsobů 

produkce, organizace a distribuce, se alternativní média od sdělovacích prostředků 

hlavního proudu mohou odlišovat formální stránkou a komunikačním procesem, jenž 

není vertikální, nýbrž horizontální (tamtéž: 27). Není však nutné, aby sdělovací 

prostředek vykazoval všechny dimenze najednou (Carpentier – Hájek 2015: 5). 

 

Alternativní média se však potýkají s překážkami, jež komplikují jejich existenci 

i komunikační cíle. Nejvýraznější funkcí alternativních sdělovacích prostředků je 

komunikace uvnitř skupiny, jež za médiem stojí. V duchu Lipskyho čtyř komunikačních 

cílů protestních aktivit tak alternativní média posilují vazby a solidaritu uvnitř hnutí. 

V oblasti mimoskupinové komunikace však narážejí na nedostatek finančních 

prostředků, v jehož důsledku se potýkají s nízkým nákladem a malým potenciálem 

zasáhnout co nejširší publikum. (Owens – Palmer 2010: 336–338)32 Situace se však 

                                                           
30 „…my concern here is to examine theories of alternative media that privilege the processes by which 
people are empowered through their direct involvement in alternative media production.“ (kurzíva byla 
přidána autorkou)  
31 Alternativní média by měla být přístupná všem občanům „nehledě na to, zda za sebou mají profesní 
průpravu v oblasti žurnalistiky, či zda disponují rozsáhlým finančním kapitálem. Jejich parametry se musí 
lišit od nastavení mediálních institucí či jiných podobných systémů.“ Z anglického originálu přeložila 
autorka 
32 „First of all, most of the general public may not be aware of the limited view of social issues presented 
in mainstream media. Secondly, alternative media have little visibility in society. Both awareness of and 
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mění s přístupem protestních hnutí k Internetu, de facto masovému médiu, přestože 

internetové připojení není dostupné všem a vyhledávání na webu je selektivní v tom 

smyslu, že předpokládá zájem uživatelů o danou problematiku. Příkladem využití online 

prostředí ke komunikaci protestního hnutí je anarchistický protest proti zasedání 

Světové obchodní organizace v Seattlu v listopadu 1999. Taktická formace Black Bloc33 

se postarala o velké pokrytí protestu mainstreamovými médii, byť ta o něm referovala 

negativně a v souladu s epizodickým rámcem zobrazování událostí. Nicméně vykreslení 

anarchistů coby možné hrozby vyvolávalo potřebu dalších informací o hnutí, což 

anarchisté dokázali využít k tomu, aby upoutali pozornost na své weby (zejména 

Infoshop.org), kde poskytovali tematicky rámcované informace o svých aktivitách. 

(tamtéž: 351) Mainstreamová média tak paradoxně mohou pomoci k propagaci médií 

alternativních. Zároveň alternativní sdělovací prostředky mohou sloužit jako zdroj 

informací či nových trendů (tamtéž: 339) pro periodika hlavního proudu. 

 

 

1.2.1 Anarchistická revue Existence: příklad alternativního média 

Obnovenou34 revue Existence, která vychází od roku 2010 každé tři měsíce, 

vydává Nakladatelství Anarchistické federace35. Nakladatelství se stará o publikaci 

                                                                                                                                                                                     
access to alternative media is limited. Finally, the modest financial resources of alternative media 
hampers their ability to cover and disseminate information on important events and issues.“ (Hertog – 
McLeod 1988: 25–26) 
„Za prvé, většina publika možná nebude mít ponětí o omezených úhlech pohledu mainstreamových 
médií na společenská témata. Za druhé, alternativní média jsou ve společnosti málo viditelná. Jak 
povědomí o alternativních médiích, tak přístup k nim je omezen. A konečně – skromné finanční 
prostředky brání alternativním médiím pokrývat důležité události a témata a šířit informace o nich.“ (Z 
anglického originálu přeložila autorka.)  
33 Protestující jsou oblečeni do černé barvy a mají zahalené tváře, aby nebylo možné zjistit jejich 
totožnost. Členové Black Bloku upoutali pozornost médií tím, že vyvolávali nepokoje a ničili státní a 
korporátní majetek. Metody Black Blocu jsou mezi anarchisty přijímány smíšeně a část členů s nimi 
nesouhlasí. Nicméně Black Bloc je úspěšná taktika se silnou symbolikou. „Participací v Black Blocu 
vystavují aktivisté svá (výjimečně chráněná) těla státem sponzorovanému násilí nejenom v naději, že 
ochrání ostatní protestující od fyzické újmy, ale současně se snaží šokovat a vyvolat rozpor mezi 
liberálně naladěnými protestujícími uznávajícími právo na legitimní protest apod. … Black Bloc vytváří 
svým vzezřením simulacrum parodující pořádkovou policii, ohrožuje tak její legitimitu a státní monopol 
na použití násilí. … Aktivní ignorace příkazů, nařizujících pouze vhodné chování, se transformuje na 
schopnost nechat se být viděn a chovat se dobře ve chvíli, kdy je to uznáno jako vhodné. Odmítnutí řídit 
se pravidly transparentního jednání vymaňuje Black Bloc ze sociální kontroly, čímž se stává imunním vůči 
sebedisciplíně, strachu z fyzického trestu a fyzických útoků dalších aktivistů.“ (Hušek 2010: 65, tučně 
zvýrazněno autorem) 
34 Existence vycházela již v letech 1998–2002, tehdy jako periodikum ČSAF. Kvůli finančním potížím však 
bylo vydávání zastaveno. 



22 

 

dalších anarchistických periodik, jako jsou např. nástěnné noviny A3, anarchistický 

zpravodaj Zdola či dětský časopis Klíčení, i o vydávání poezie a prózy, jež se k hnutí 

vztahuje. Jde přitom o organizaci neprofesionálů, kteří se vydavatelské činnosti věnují 

ve volném čase a financují ji z vlastních finančních prostředků s tím, že zisk investují 

zpět do publikačních aktivit. 

 

Důvodem k obnovení Existence bylo to, že ČSAF postrádala médium, jež by 

informovalo o jejích aktivitách, programu a anarchistickém hnutí obecně. Revue byla 

původně určena především pro komunikaci uvnitř hnutí, již od roku 2011 se však 

kolektiv vydávající časopis rozhodl, že jej zpřístupní širšímu publiku a že se na jeho 

tvorbě budou podílet i jiné antiautoritářské skupiny, jako jsou např. Anarchistický černý 

kříž, Antifašistická akce nebo česká pobočka Mezinárodního hutí za solidaritu.36 Sama 

Anarchistická federace není izolovanou organizací, nýbrž spolupracuje s dalšími 

antiautoritářskými uskupeními. 

 

Kromě toho, že každé číslo Existence se z větší části zaměřuje na jedno 

specifické téma (např. anarchistickou publicistiku či Arabské jaro), se revue rovněž 

věnuje popisu aktivit federace a hnutí za uplynulé měsíce. Časopis se dále věnuje 

zobrazení zahraničních protestních aktivit. V obou případech, jak při referování o 

tuzemských, tak zahraničních kontrahegemonních projektech, je cílem Existence být 

alternativním zdrojem informací k mainstreamovým médiím v tom smyslu, v jakém 

byly oba typy sdělovacích prostředků definovány výše. Existence je tak součástí 

kontrainformačního modelu, jenž představuje jednu z agitačních a osvětových strategií 

anarchistického hnutí (Bastl 2011: 119).37 Periodikum se dále odlišuje formální 

stránkou. Převažují spíše dlouhé texty informativní či teoretické povahy nad krátkými, 

                                                                                                                                                                                     
35 Dříve Nakladatelství Československé anarchistické federace. V souvislosti s přejmenováním ČSAF na 
Anarchistickou federaci se přejmenovalo i nakladatelství (Nakladatelství Anarchistické federace, 
Nakladatelství AFED). 
36 Tvůrci obsahu stejně jako aktéry textů se stávají různé protestní skupiny v závislosti na aktuálním dění. 
Existence zveřejňuje manifesty i jiné materiály těchto kolektivů, případně publikuje rozhovory s jejich 
členy. 
37 Mezi kontrainformační činnosti se vedle vytvoření sítě vlastních sdělovacích prostředků řadí šíření 
letáků, plakátů a samolepek, pořádání přednášek či zřizování infoshopů a infokaváren ve městech či 
infostánků na kulturních akcích. Dalšími osvětovými a agitačními strategiemi jsou demonstrace, 
prvomájová setkání na Střeleckém ostrově v Praze či koncerty a jiné kulturní akce. Vedle toho existují 
konfrontační a násilné strategie anarchistického hnutí, mezi něž patří hackerství, útoky na krajní pravici 
realizované Antifašistickou akcí nebo sledování neonacistické scény. (Bastl 2011: 119–122) 
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epizodickými a dramatickými příběhy, jež jsou charakteristické pro mainstreamové 

sdělovací prostředky. V materiálech je zřetelně vidět kontinuita s historií hnutí, neboť 

revue nereferuje jen o současných aktivitách antiautoritářských skupin, nýbrž věnuje 

pozornost také ideové základně anarchismu tím, že zprostředkovává myšlenky otců 

zakladatelů a výrazných postav hnutí. Periodikum tedy funguje jako nástroj propagace a 

osvěty, a to jak při zobrazování současnosti, tak minulosti anarchismu. 

 

Existence je založena na principech anti-copyrightu a otevřené distribuce. 

Kromě toho, že časopis lze zakoupit na několika distribučních místech v České 

republice38, je možné bezplatně online získat získat jeho elektronickou verzi. Čtenářům 

je dále dovoleno ji šířit za cenu nákladů potřebných k vytisknutí39. 

 

Aktivity, o nichž revue informuje, se odvíjejí od programového a ideového 

zaměření Anarchistické federace. 

 

 

1.2.2 Charakteristika Anarchistické federace 

Anarchistická federace, vznikla v roce 199540 z potřeby vytvořit jednotnou 

organizaci pro koordinaci činností a komunikace českého anarchistického hnutí (Bastl 

2011: 96). Brzy po svém založení se federace začala štěpit na dvě frakce. První z nich 

reprezentovali stoupenci sociálního anarchismu a anarchosyndikalisté, kteří se věnovali 

spíše tradičním politicko-ekonomickým tématům hnutí. Klíčovým pro ně bylo 

odstranění stávajícího společenského uspořádání a z něho pramenících forem útlaků a 

nespravedlnosti, přičemž hlavní prostředek k dosažení revolučních změn spatřovali 

v politických aktivitách. Proti nim se profilovali anarchisté, kteří začali protestní 

činnosti více spojovat s kulturními, environmentálními, sociálními a lifestylovými 

                                                           
38 V Praze jsou distribučními místy Autonomí sociální centrum Klinika, knihkupectví Rekomando a 
Infocentrum Salé, v Jihlavě café-bar Chilli, v Orlové klub Futra, v Plzni antikvariát Černý pes a družstevní 
kavárna Inkognito, v Brně je možné revue Existenci získat v kavárně Tři ocásci. Internetovými 
distribučními místy jsou weby xBASTAx (xbastax.cz/produkty/a-b-c-collections), Papagájův hlasatel 
(phr.cz), Chyba crew (chyba.a-punk.cz) a Miruus Levyt (miruuslevyt.cz). Čtenáři ze Slovenska si Existenci 
mohou objednat na Kontrashop.sk (kontrashop.sk, kontrashop@riseup.net) nebo na StraightEdge.sk 
(www.straight-edge.sk). (Zdroj: Existence 1/2016) 
39 Cena Existence na distribučních místech je 40 korun. 
40 Byla založena pod názvem Česká anarchistická federace, v letech 1997–2014 existovala pod názvem 
Československá anarchistická federace. 

mailto:kontrashop@riseup.net
http://www.straight-edge.sk/
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tématy (tamtéž), která jsou předmětem analýzy v následujících kapitolách této 

diplomové práce. Situace uvnitř federace nakonec skončila vystoupením představitelů 

prvního proudu na sjezdu v roce 1997 a založením jejich vlastní organizace (Federace 

sociálních anarchistů – FSA). 

 

Proud, jenž klade větší důraz na kulturní aktivity a protest v oblasti životního 

stylu, lze pojmenovat jako autonomistický. Usiluje o vytvoření prostorů osvobozených 

od opresivních a kontrolních mechanismů sociálních struktur. Jde přitom o svobodu 

individuální, která je realizována ve sféře soukromého života jednotlivce či na rovině 

menších uskupení v protikladu k velkým celkům. Emancipace tak přestává být 

záležitostí velké sociální změny revolučního charakteru, jež by předpokládala 

osvobození společnosti v postrevoluční době, nýbrž stává se osobní záležitostí 

jednotlivce a týká se současnosti (Slačálek – Tomek 2006a: 598, detailněji Bey 1985). 

 

Paralelu k rozlišení na sociální anarchismus a autonomistický proud představuje 

rozlišení na ideologický a metodologický anarchismus (Neal 1997). V prvním smyslu je 

anarchismus považován za ideologii, systém představ, idejí, pravidel a konvencí, jejichž 

dodržování je nutnou podmínkou pro participaci na hnutí a dosažení společenské 

změny. Oproti tomu metodologický anarchismus představuje způsob jednání, „a 

historical tendency against illegitimate authority“ (tamtéž)41, a soustřeďuje se na 

naplňování anarchistických myšlenek v praxi a na jejich prosazování prostřednictvím 

přímé akce42. 

 

S výše načrtnutnými principy souvisejí antisystémové taktiky hnutí, které jsou 

založené na kontrakulturních a antispotřebních aktivitách (viz 2. kapitola této 

diplomové práce), např. Portwood-Stacer (2013) tyto činnosti považuje za projev přímé 

akce a propagandy činem.43 

                                                           
41 „dějinná tendence proti nelegitimní autoritě“ (Z anglického originálu přeložila autorka.) 
Nealův text český anarchismus ovlivnil (Bastl 2011), autor ovšem poznamenává, že anarchismus jako 
životní styl (viz Bookchin 1995 nebo úvod a 2. kapitola této diplomové práce) nepředstavuje cestu k 
emancipaci společnosti a nepůsobí vůči státu podvratně. (Neal 1997) 
42 Přímá akce je „nikým nezprostředkované úsilí, kdy se lidé snaží dosáhnout cílů tady a teď, bez ohledu 
na stát“ (Slačálek – Tomek 2006b: 16). 
43 Propaganda činem je propagandou politických cílů prostřednictvím aktivit, jež mají sloužit jako příklad 
ostatním. V minulosti byla tato taktika spojována s násilnými a teroristickými činy (Slačálek – Tomek 
2006a: 190), nicméně Portwood-Stacer (2013) poukazuje na posun ve významu tohoto označení a 
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Rozlišení mezi sociálním anarchismem a autonomismem je spíše záležitostí 

historického vývoje, „štěpení anarchistického hnutí je nyní komplexnější a čitelně 

koresponduje s dělením na Starou levici a Novou levici“ (Bastl 2011: 124–125). 

 

Anarchistická federace se považuje za antiautoritářskou organizaci vymezující 

se proti jakýmkoliv formám útlaku, moci, hierarchie a z nich pramenící diskriminace či 

vztahů založených na dominanci a podřízenosti. Její členové odmítají stát a 

kapitalismus, přičemž obojí považují za hlavní viníky sociální nespravedlnosti ve světě, 

kde podle nich dochází k hromadění bohatství v rukou malé, privilegované části 

obyvatelstva. Sami sebe ve stručnosti charakterizují takto: „Stavíme se proti 

byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a 

dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo 

tzv. socialistických. Odmítáme zastupitelský systém parlamentní ,demokracie‘, protože 

se stal – obzvlášť v éře globalizovaného kapitalismu – jen loutkou v rukou politicko-

ekonomických zájmů. Nejsme jen negativisté, kteří všechno odmítají. Snažíme se 

aktivně propagovat naši alternativní vizi svobodné a samosprávné společnosti.“ 

(www.afed.cz)  

 

Ve smyslu oné navrhované alternativy se politika Anarchistické federace 

označuje jako prefigurativní, neboť nehledí pouze do post-revoluční budoucnosti, ale 

z webových stránek vyplývá, že usiluje o realizaci idejí v současnosti a že se snaží být 

sdružením založeným na principech solidarity, tolerance a dobrovolnosti. Podle stanov 

ponechává svým členům volnost, co se jejich aktivit týče. Stanovy říkají, že 

„anarchistické aktivity mohou mít podobu veřejných akcí, výroby a distribuce 

anarchistických časopisů a publikací, tvorby webových stránek, organizace odporu proti 

útlaku na pracovištích a školách, kulturní aktivity všeho druhu, nebo čehokoli, co 

jednotlivé skupiny považují za důležité či je jim blízké.“ (www.afed.cz) Federace se 

skládá ze samosprávných skupin, které může založit kdokoliv z členů AFED, přičemž 

členem se může stát každý, jehož aktivity jsou v souladu s anarchistickými zásadami. 

Výkonným orgánem federace je sjezd svolávaný každých šest měsíců, v mimořádném 

                                                                                                                                                                                     
podotýká, že cílem chování v oblasti životního stylu, jemuž anarchisté přisuzují rezistentní významy, je 
propagace revolučních myšlenek a zisk podpory veřejnosti. 

http://www.afed.cz/
http://www.afed.cz/
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případě jej může svolat jakákoliv místní skupina. O důležitých záležitostech členové 

organizace rozhodují v referendech. Pro jakékoliv hlasování je zapotřebí dvoutřetinová 

většina. Rozhodovací procesy uvnitř Anarchistické federace probíhají po vertikále 

směrem nahoru, všechny funkce jsou odvolatelné a je-li to nutné, kdokoliv z členů může 

být vyloučen. 
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2. Styl a sociální identita 

 

 

2.1 Politika životního stylu a antispotřební rezistentní strategie 

Posun od klasických institucionalizovaných forem politických aktivit k méně 

formálním podobám participace na politickém, ekonomickém, sociálním i kulturním 

životě společnosti je pro druhou polovinu 20. století typický. Souvisí se vznikem řady 

nových sociálních hnutí, která svou činnost nesoustřeďují primárně na rozsáhlou 

revoluční změnu, případně úplné rozpuštění stávajících politických a ekonomických 

struktur společnosti. Jejich cílem je proměna na individuální rovině, ve sféře praktik 

životního stylu a identity jednotlivce. Ve věku pozdní modernity se tak objevuje 

lifestyle nebo life politics (politika životního stylu, Giddens 1991: 209–231) poukazující 

na zakotvení mocenských vztahů v každodenním životě a předpoklad, že změna vzorců 

životního stylu může nabývat subverzivních kvalit a stávající mocenské uspořádání 

oslabovat. 

 

Politika životního stylu je především politikou volby a rozhodnutí založených na 

neustálém zvažování a následném přizpůsobení jednotlivcova jednání okolnostem, 

v nichž se nachází. V tomto smyslu politika životního stylu předpokládá předchozí 

praktikování emancipační politiky, která usiluje o co největší vymanění jedince ze 

vztahů založených na dominanci, utlačování, vykořisťování a nerovnostech, čímž, je-li 

úspěšná, poskytuje dostatečný prostor pro možnost volby. (tamtéž: 210–216) Zatímco 

emancipační politika se orientuje na vytvoření spravedlivějšího společenského 

uspořádání, jež ovlivňuje životní podmínky jednotlivců, politika životního stylu se 

orientuje přímo na životní vzorce v rámci širších systémových struktur, přičemž tyto 

vzorce mohou zpětně ovlivňovat ony struktury, neboť rozhodnutí učiněná v osobní sféře 

se stala nositeli politických významů a aktivity odehrávající se v lokálním měřítku jsou 

uskutečňované s ohledem na důsledky v širším globálním kontextu (tamtéž: 221). 

V rámci praktikování politiky životního stylu a jejího etického, morálního a 

existencionálního rozměru, jenž vychází ze snahy najít odpověď na otázku, jakým 

způsobem by člověk měl žít v současné společnosti (tamtéž: 215, 223), se do popředí 

dostávají nové formy participace na veřejném dění stejně jako nové podoby protestu 
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proti stávajícímu společenskému uspořádání a úsilí o sociální změnu. „As ideology and 

formal group identifications (e.g., party, union, church, or class) fade as the mechanisms 

for organizing civic life, individuals increasingly code their personal politics through 

personal lifestyle values.“ (Bennett 2012: 22)44 Charakteristickým rysem současné 

politické participace se tak stává individuální vyjádření jednotlivce, které převažuje nad 

organizovanou a skupinovou politickou činností. 

 

Jak ukazují např. výzkumy Laury Portwood-Stacer z amerického prostředí, 

v anarchistickém diskurzu se politika životního stylu promítá do řady témat, kterými se 

hnutí zabývá. V oblasti ekologie a environmentální politiky anarchisté prosazují životní 

styl, který je šetrnější k přírodě. Prezentují přitom několik strategií, jejichž cílem je 

snížení negativního vlivu lidských aktérů na životní prostředí. Jde například o 

upřednostňování cyklistiky coby alternativního způsobu dopravy ve vztahu 

k automobilismu či omezení nadměrného využívání přírodních zdrojů. Od toho se může 

odvíjet odlišná praxe na poli hygieny, kdy někteří členové hnutí odmítají používat 

chemicky vytvořené přípravky pro osobní hygienu či chtějí zredukovat spotřebu vody. 

Takové jednání považují nejen za ekologicky zodpovědné, ale rovněž v něm vidí protest 

proti mainstreamové představě čistoty (Portwood-Stacer 2013). Podpora fenoménu 

etické spotřeby se v anarchistickém hnutí projevuje upřednostněním nákupu zboží u 

maloobchodníků, případně u dodavatelů, u nichž lze ověřit, odkud produkty pocházejí či 

jakým způsobem a za jakých podmínek byly vyrobeny. Vymezují se tak proti 

sweatshopům, čili velkým korporacím, které produkují zboží v masovém měřítku a 

zaměstnávají dělníky za velmi špatných a nevýhodných pracovních podmínek.45 

Důležitou část anarchistické agendy tvoří boj za práva zvířat, v jehož rámci anarchisté 

protestují proti testování kosmetických výrobků na zvířatech, odmítají jíst maso a 

mléčné výrobky a často volí veganský způsob stravování. Tato praxe otevírá prostor pro 

DIY (do-it-yourself, tedy anglicky udělej-si-sám) činnosti, kdy se jednotlivci snaží stát 

soběstačnými a nezávislými na tradičních průmyslových strukturách. V případě potravin 

se může jednat o domácí pěstování plodin či chov zvířat v prostředí, jež chovatelé 

                                                           
44 „S tím, jak ideologie a formální podoby skupinových identifikací (jako je např. strana, odbory, církev 
nebo třída) přestávají plnit funkci organizačních mechanismů občanského života, jednotlivci ve větší 
míře komunikují svá politická přesvědčení skrze hodnoty životního stylu.“ (Z anglického originálu 
přeložila autorka.) 
45 Pro pojmenování bojkotu zboží určité značky se někdy používá termín buycott (složenina anglických 
slov buy a boycott, tedy nakupovat a bojkot). 
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považují za důstojné oproti průmyslové praxi, která je anarchisty prezentována jako 

nevyhovující a vykořisťovatelská jak ve vztahu k živým tvorům, tak k životnímu 

prostředí (Portwood-Stacer 2013). Takto vyrobené produkty mohou být směňovány 

v rámci komunity, např. za oblečení či dovednosti a znalosti. Vedle toho se anarchisté 

zabývají plýtváním potravin, jemuž se snaží zabránit praktikováním dumpster divingu, 

tedy užíváním výrobků, kterých se jiní spotřebitelé zbavili z důvodu brzkého vypršení či 

nedávného překročení spotřební lhůty. V této činnosti hnutí rovněž spatřuje způsob, jak 

nepodporovat kapitalistický hospodářský systém, neboť jednotlivci si tímto způsobem 

opatřují výrobky, aniž na ně musí vynaložit finanční prostředky. Podobnou aktivitou je 

freeganism (freeganství, složenina anglických slov vegan a free, tedy vegan a zadarmo). 

Nositelem rezistentních významů v anarchistickém diskurzu je i sféra intimního života, 

v níž se anarchisté vymezují proti dominantním heterosexuálním normám a rodinnému 

životu tím, že například mají více sexuálních partnerů nezávisle na jejich pohlaví 

(Portwood-Stacer 2010).46 Opozici vůči hegemonnímu způsobu života v malých, 

izolovaných skupinách založených na rodinných vazbách představuje společné soužití 

několika anarchistů, kteří tímto způsobem vytvářejí komunitu a sdílení věcí vnímají 

jako způsob snižování spotřeby životních nákladů. 

 

Ačkoliv se výše popsané protestní aktivity označují jako anti-spotřební, jsou ve 

skutečnosti velkou měrou založené právě na spotřebním chování. Tento způsob 

ekonomické formy politické participace se proto někdy označuje jako political 

consumerism (politická spotřeba) nebo socially conscious consumption (sociálně 

uvědomělá spotřeba). Spočívá ve využití tržního prostředí k politickému aktivismu a 

ovlivnění politické sféry (Breivik a kol. 2007: 217–219). „Consumer-citizens, who 

exercise their political values and concerns through their consumption patterns, view the 

                                                           
46 Několikanásobný počet sexuálních partnerů se označuje termínem polyamory (polyamorie, Willis 
2010), pro odmítání heterosexuálních norem se používá termín queer. Dominantní společenské 
představy o intimním životě jsou v rozporu s anarchistickým odporem vůči hierarchiím. Jsou považovány 
za represivní v tom smyslu, že „people are coerced into having and expressing a limited range of sexual 
desires and interpersonal arrangements“ (Portwood-Stacer 2010: 480, „lidem je povoleno žít pouze 
v určitých mezilidských vztazích a vyjádřit pouze určité sexuální touhy“, z anglického originálu přeložila 
autorka). Portwood-Stacer s odkazem na anarchistku Emmu Goldmanovou zmiňuje, že instituci 
monogamního manželství pak členové anarchistického hnutí mohou chápat jako vztah založený na 
osobním vlastnictví, čímž tento svazek odráží základní princip kapitalistického hospodářství (tamtéž: 
483). Ve skutečnosti však polyamorie stejně jako queer sexualita mohou představovat další prvky oprese 
(viz podkapitola 2.3). 
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economic realm as an efficient and meaningful sphere in which to advance their deeper 

moral and social concerns.“ (tamtéž: 232)47 

 

Někteří autoři považují politiku životního stylu za účinnou, protože firmy se 

díky této formě politické participace začínají zajímat o dopady svých obchodních aktivit 

a podnikají v tomto ohledu opatření pro jejich redukci (tamtéž: 233). Ozývají se však i 

kritické hlasy, jež tyto politické aktivity spojují s úpadkem veřejné sféry a občanské 

společnosti, neboť „people are misled by an overly materialistic mass culture, mainly in 

the form of commercialized mass media, to focus on the superficial and synthetic. The 

resulting consumer culture emphasizes acquisitiveness and individualism at the expense 

of civic-mindedness“ (Friedland a kol. 2007: 7).48 Politika životního stylu přitom není 

podrobována pouze kritice zvenčí, nýbrž je předmětem reflexe i uvnitř anarchistického 

hnutí. 

 

Murray Bookchin v eseji Social Anarchism or Lifestyle Anarchism: An 

Unbridgeable Chasm (1995) upozorňuje na oslabování protestního charakteru 

anarchistického hnutí a jeho možnosti dosáhnout sociální revoluce, jež by vedla 

k osvobození společnosti. V praktikování politiky životního stylu Bookchin spatřuje 

příklon k anarchoindividualismu. Někteří členové hnutí se podle něho příliš zaměřují na 

svůj životní styl, osobní svobodu a autonomii, přičemž upřednostňují subjektivitu a 

soukromé zájmy před kolektivními cíli. Autor se domnívá, že v okamžiku, kdy se 

z anarchismu stává životní styl, dochází k vyprázdnění jeho revolučního potenciálu a 

hnutí není schopno zformovat významnější revoluční sílu v době, kdy jsou pro ni ve 

společnosti vytvořeny příhodné podmínky.49 Bookchin vyslovuje obavu z přílišné 

                                                           
47 „Občané-spotřebitelé, kteří vyjadřují své politické hodnoty a zájmy skrze vzorce spotřebního chování, 
nahlížejí na oblast hospodářství jako na významnou a efektivní sféru, v níž lze prosazovat hlubší morální 
a sociální zájmy.“ (Z anglického originálu přeložila autorka.) 
48 „lidé jsou nabádáni příliš materialisticky orientovanou masovou kulturou, představovanou zejména 
komercionalizovanými masovými médii, aby se soustředili na povrchnost a umělost. Výsledná spotřební 
kultura zdůrazňuje zisk a individualismus na úkor občanské uvědomělosti.“ (Z anglického originálu 
přeložila autorka.) 
49 „At a time when popular distrust of the state has reached extraordinary proportions in many 
countries; when the division of society among a handful of opulently wealthy individuals and 
corporations contrasts sharply with the growing impoverishment of millions of people on a scale 
unprecedented since the Great Depression decade; when the intensity of exploitation has forced people 
in growing numbers to accept a work week of a length typical of the last century - anarchists have 
formed neither a coherent program nor a revolutionary organization to provide a direction for the mass 
discontent that contemporary society is creating.“ (Bookchin 1995: 1) „V době, kdy nedůvěra ve stát 
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inkorporace a apropriace anarchismu coby rezistentního hnutí dominantními 

společenskými strukturami, přičemž podle něho nastane situace, „where the word 

anarchy will become part of the chic bourgeois vocabulary of the coming century - 

naughty, rebellious, insouciant, but deliciously safe“ (Bookchin 1995: 3).50 

 

Termín lifestylist (lifestylista), jímž Bookchin označuje anarchisty, kteří 

protestní aktivity soustřeďují do oblasti životního stylu51 a de facto je tímto způsobem 

zbavují protestního potenciálu, tedy má v anarchistickém diskurzu negativní konotace. 

Tento fakt některé členy hnutí vede k tomu, že cítí potřebu vymezit se proti takto 

realizovaným formám politické činnosti, distancovat se od nich, nebo alespoň zdůraznit, 

že motivací pro jejich praxi je odpor proti stávajícímu společenskému statu quo. Takové 

tvrzení si však odporuje, neboť protest, jenž se z velké části zakládá na spotřebě zboží, 

je kromě opozice zároveň produktem neoliberálního systému a kapitalistického modelu 

ekonomiky. (Portwood-Stacer 2013) Rezistentní jednání se tímto způsobem dostává do 

souladu s dominantní společenskou ideologií, „it is not a challenge to the system, but a 

liberal declaration of freedom of expression“ (Muggleton 2000: 149)52, přičemž 

možnost svobodné volby životního stylu může být omezena politickými, ekonomickými 

a kulturními strukturami moci, jež pouze vytvářejí pocit osobní autonomie, aniž si tento 

                                                                                                                                                                                     
dosáhla nebývalých rozměrů v mnoha zemích, kdy je rozdělení společnosti na hrstku bohatých 
jednotlivců a korporací v ostrém protikladu se zvyšující se chudobou milionů lidí v míře nebývalé od časů 
velké hospodářské krize, kdy intenzita vykořisťování ve zvyšující se míře nutí lidi pracovat v množství 
typickém pro minulé století, anarchisté nebyli schopni vytvořit koherentní program, ani zformovat 
revoluční organizaci, která by se stala vůdčí silou masové nespokojenosti, jež je produkována současnou 
společností.“ (Z anglického originálu přeložila autorka.) 
50 „kdy se slovo anarchie stane součástí buržoazního slovníku nadcházejícího století a jeho význam bude 
označovat neposlušnost, rebelii, bezstarostnost, avšak sladké bezpečí.“ (Z anglického originálu přeložila 
autorka.) 
51 Pro označení anarchistů, kteří upřednostňují cyklistiku před dopravou automobilem, se dokonce 
používá termín anarcho-cyclists (anarcho-cyklisté, Portwood-Stacer 2013). Uvážíme-li, že anarchismus se 
dělí na několik proudů (např. anarchopacifismus či anarchosyndikalismus – viz 1. kapitola, poznámka 
11), pak anarchocyklismus by mohl představovat pojmenování pro jeden z případných nových proudů, 
které vycházejí z orientace na životní styl. 
52 „nejde o zpochybnění systému, nýbrž o liberální vyjádření svobody projevu“ (Z anglického originálu 
přeložila autorka.) 
Vyjádření individuality je obecnou vlastností současných mladých lidí, nejen příslušníků subkultur.  
„Individualismus vládne jako kulturní norma a osobní autonomie už není otázkou volby, nýbrž 
povinností. Současná mládež sice působí nekonformně, ale jejich hodnoty konformují s většinovou 
společností. (Kolářová 2013: 244) Protest nabývající výše popsaných forem tak lze označit za hegemonic 
(hegemonický), tedy takový, který je v souladu s dominantní společenskou ideologií a podporuje ji. Proti 
hegemonickému protestu stojí protest emancipatory (emancipační), který představuje výzvu pro status 
quo a odhaluje veřejnosti vztahy založené na dominanci a podřízenosti. V protestním chování jsou 
přitom zpravidla přítomny obě složky. (Atkinson 2006: 254–255) 
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fakt aktéři uvědomují (Portwood-Stacer 2013). Zmíněné negativní významy, jichž 

praktikování anarchismu jako životního stylu může nabývat, navíc vytvářejí tlak na 

autenticitu uvnitř hnutí a na konstrukci konkrétní sociální identity, což paradoxně může 

vést k reprodukci, případně vytváření nových vztahů založených na nerovnosti, 

marginalizaci či vyloučení určitých skupin (viz podkapitola 2.3 této diplomové práce). 

 

 

2.2 Význam stylu 

Spolu se zvýšenou mírou orientace na podobu životního stylu a jeho odlišnost od 

praxe většinové společnosti, s důrazem na rozdílné hodnoty a sociální normy stejně jako 

kulturní aktivity nabývají na síle subkulturní znaky anarchismu. Na subkulturní styl 

v obecném slova smyslu (tedy nejen styl životní, ale také např. styl oblékání), je 

Birminghamskou školou, která se studiem subkultur53 zabývala, pohlíženo jako na 

nositele rezistentních významů, projev specifické subkulturní identity a prostředek, 

kterým se příslušníci daného uskupení odlišují od ostatních členů společnosti (Hebdige 

1987: 2, 80, 88–89). 

 

Nabývá-li tedy styl na symbolické rovině subverzivních hodnot či jsou-li 

stylotvorným prvkům tyto významy alespoň přisuzovány příslušníky subkultury, pak 

struktury či aktéři, vůči kterým je tato subverze namířena, disponují způsoby, jak se 

s odporem vypořádat. Teoretici Birminghamské školy rozlišují dvě formy, jejichž 

prostřednictvím dochází k inkorporaci subkulturní rezistence – ideological a commodity 

form (ideologickou a komoditní či komodifikační formu, Hebdige 1987: 92–99). 

Ideologická forma vystihuje mainstreamovou interpretaci protestu ve smyslu, v jakém 

                                                           
53 Pojem subkultura se definuje různě. Coby symbol odporu proti většinové společnosti subkulturu 
chápala Birminghamská škola (Centre for Contemporary Cultural Studies, Centrum pro současná 
kulturální studia). Např. Hebdige definuje subkulturu „as a form of resistance in which experienced 
contradictions and objections to this ruling ideology are obliquely represented in style”, tedy „jako 
formu odporu, která prožívané popření a námitky vůči vládnoucí ideologii znázorňuje nepřímo 
prostřednictvím stylu“ (1987: 133, z anglického originálu přeložila autorka). Předchůdcem Birmighamské 
školy byla Chicagská škola kladoucí důraz zejména na deviantní sociální skupiny. V posledních letech se 
ustupuje od pojmenování subkultura, koncept je kritizován pro četné nedostatky (viz například Bennett 
a Kahn-Harris 2004) a ukazuje se jako málo relevantní. Upřednostňují se tak výrazy postsubkultura 
(Muggleton 2000), scéna, kmen či životní styl (Kolářová 2013: 232, Bennett a Kahn-Harris 2004). 
S ohledem na nesouhlas s dominantními společenskými normami by se v souvislosti s anarchismem dalo 
použít rovněž označení kontrakultura, nicméně v textu této diplomové práce se čtenář setká s názvem 
subkultura, neboť i většina použité literatury operuje s tímto termínem a snaží se s ním vypořádat. 
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byla popsána v 1. kapitole této diplomové práce. V rámci druhé formy pak dochází 

k rozlišení dvou procesů, diffusion (rozšíření) a defusion (rozmělnění), jež vedou 

k přivlastnění subkulturního stylu dominantním systémem. Inovativnost a originalita 

stylu poutá pozornost mainstreamu, dochází k jeho apropriaci, komercionalizaci a 

zpřístupnění širší společnosti, což však zároveň způsobuje potlačení rezistentních 

významů, neboť mainstream prosazuje jen určité části subkulturního stylu – ty, které 

považuje za méně přijatelné, jsou oslabeny (Hall – Jefferson 2006: 158). „By ‚defusion‘ 

we mean that a particular style is dislocated from the context and group which generated 

it, and taken up with a stress on those elements which make it ‚a commercial 

proposition‘, especially their novelty.“ (tamtéž)54 

 

Autoři uvažující v postsubkulturních termínech podotýkají (např. Muggleton 

2000, Polhemus 199655), že styly v současné době vlivem komodifikace a 

komercionalizace pozbyly rezistentních významů a jejich nejdůležitější role spočívá v 

estetické hodnotě, kterou obsahují. Členové subkultury se tak nemusí striktně držet 

určitého stylu, který by vyjadřoval jejich příslušnost ke skupině a sociální identitu, 

nýbrž mohou styly libovolně měnit či kombinovat. (Kolářová 2013: 235–236) Polhemus 

dokonce píše o tzv. supermarketu stylů, ve kterém je možné vybírat si z nepřeberného 

množství stylů a možností, jak je kombinovat (1997: 150). S ohledem na všeobecnou 

dostupnost a masovou konzumaci tak dochází k devalvaci stylů – ztrácejí na 

exkluzivitě, vyjímečnosti a postrádají původní obsah, neboť možnost užití v různých a 

především v nových kontextech redefinuje jejich význam. 

 

Nicméně výzkumy ukazují, že praxe se od teorie v některých aspektech liší a že 

pro příslušníky subkultur je autenticita stále důležitým tématem, přičemž mají tendenci 

rozlišovat mezi členy, pro něž je styl záležitostí zábavy, trávení volného času či módy, a 

kteří za stylem vidí určité životní postoje, hodnoty či politická přesvědčení, o nichž 

deklarují, že je považují za podstatnější než stylotvorné prvky, byť tyto elementy 

v subkulturním diskurzu mohou být nositeli oněch postojů, hodnot a přesvědčení. 

(Muggleton 2000, Portwood-Stacer 2013) Je tak zdůrazněna rozdílnost mezi adaptací a 

                                                           
54 „Rozmělněním myslíme, že určitý styl je vytržen z kontextu a odejmut skupině, jež ho generovala, a 
přejat s důrazem na ty složky, které z něho vytvářejí komerční záležitost, zejména jejich novost.“ 
Z anglického originálu přeložila autorka. 
55 Polhemus, Ted. Style Surfing: What to Wear in the 3rd Millennium (1996) 
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adopcí stylu (Muggleton 2000: 145). Adaptace představuje užití již existujících objektů 

inovativním a originálním způsobem, případně vlastnoruční výrobu předmětů nových, 

přičemž v obou případech je výsledku přisouzen určitý význam, a dochází tak ke 

konstrukci stylu56, zatímco adopce odkazuje k použití prefabrikovaných a 

mainstreamem produkovaných objektů stylotvorného charakteru (tamtéž: 146, Kolářová 

2013: 247). Logicky se nabízí zjednodušení, že ti, co adoptují, nejsou nositeli „pravé“ 

subkulturní identity a autentickými členy hnutí. Je však třeba podotknout, že samotné 

užívání masově vyráběných produktů komerční povahy ještě nečiní člena subkultury 

neautentickým. Podstatný je totiž způsob, jakým je onen člen používá – zda jde o užití 

ve smyslu adaptace, či zda je styl přijímán např. z touhy přizpůsobit se módní vlně. 

(Muggleton 2000: 147) Autenticita v původním slova smyslu představuje protiklad k 

dominantnímu, neautentickému systému. V této podobě ovšem existovala pouze do 

doby, než došlo o objevení odporu mainstreamem a jeho ideologickému vyprázdnění. 

(Williams 2011: 140) V současnosti „authenticity is viewed as a discourse rather than as 

a social fact, and the methods through which authenticity claims are made and 

negotiated is now being more closely studied. Language and interaction are key 

analytical frames, since it is through talk that people provide accounts of their 

motivations, beliefs and behaviours.“ (tamtéž: 141)57 Jak ovšem bylo uvedeno výše a 

jak podotýká i Williams (tamtéž: 141), autenticita je pro některé členy subkultury stále 

významnou kategorií. 

 

 

2.3 Sociální identita 

Styl má rozsáhlé implikace pro konstrukci subkulturní, a tedy sociální identity – 

je jazykem, skrze nějž je sociální identita komunikována (Chaney 1996: 129). 

                                                           
56 Adaptace tímto způsobem odkazuje k bricolage (brikoláži), tedy k „an act of transformation by which  
a new and original style is formed through plunder and recontextualisation as a challenge to the 
hegemony of the dominant culture“ (k „aktu transformace, kdy je nový a originální styl formován skrze 
vykradení a rekontextualizaci coby výzva hegemonnímu postavení dominantní kultury“, Muggleton 
2000: 131, z anglického originálu přeložila autorka). S brikoláží souvisí např. culture jamming, tedy 
použití existujících mediálních sdělení v jiných kontextech a s jiným významem za účelem subverze. Pro 
detailnější informace o feonoménu a jeho limitech viz např. Cammaerts 2007. 
57 „na autenticitu je pohlíženo spíše jako na diskurz než na sociální fakt a větší důraz při jejím studiu je 
kladen na metody, kterými je autenticita konstruována a vyjednávána. Klíčovými analytickými 
kategoriemi jsou jazyk a interakce, protože právě skrze řeč lidé podávají zprávu o svých motivacích, 
přesvědčeních a chování.“ (Z anglického originálu přeložila autorka.) 
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Antispotřební chování je motivováno osobními, morálními, aktivistickými, 

komunikačními, identitárními a sociálními faktory (Portwood-Stacer 2012: 95–100). 

Jednotlivé motivace se mohou překrývat, z hlediska sociální identity jsou však důležité 

zejména poslední dvě. Antispotřební životní styl a aktivity s ním související představují 

způsob, kterým dochází k formování specifické anarchistické identity. Jejich 

prostřednictvím se jedinec definuje jako určitý typ člověka, odvozuje tedy svou vlastní 

identitu. Zároveň na jejich základě demonstruje příslušnost ke skupině lidí 

vyznávajících stejné hodnoty a praktiky, a rovněž se tak odlišuje od ostatních 

společenských skupin, čímž utváří identitu sociální. (tamtéž: 98–99)58 

 

Teorie sociální identity, založená v 70. letech 20. století Henrim Tajfelem a 

Johnem Turnerem, předpokládá, že v případě, kdy se jedinec identifikuje jako příslušník 

nějaké skupiny, má s ohledem na zvýšení vlastní prestiže a statusu tendenci hodnotit 

tuto skupinu pozitivně a vyzdvihovat její klady ve vztahu k ostatním skupinám, u nichž 

se naopak snaží maximalizovat jejich negativa (Klandermans – Stekelenburg 2013: 

890). Příslušnost ke skupině je tak vykládána za pomoci dichotomie my versus oni a 

sociální identita je určována ve vztahu k referenční skupině (Williams 2011: 129, 139). 

Kromě toho však dochází k utváření sociální identity uvnitř skupiny, a to na základě 

statusu (tamtéž: 129), de facto subkulturního kapitálu59, jenž je členům skupiny 

udělován, jsou-li stoupenci sdílené ideologie či dodržují-li sociální praxi, jež je pro 

skupinu charakteristická nebo, přesněji řečeno, jíž skupina přikládá určité významy 

(Dijk 2000: 125).60 

 

Sociální identita slouží k posílení solidarity a soudržnosti členů skupiny 

(Portwood-Stacer 2012: 99). Představuje významnou dimenzi protestu, neboť jej 

motivuje a funguje coby zdroj protestního jednání (Cammaerts – Carpentier 2007: 115, 

                                                           
58 Od sociální identity je přitom odvozena reprezentace sebe sama (Dijk 2000: 118). 
59 Myšlenku subkulturního kapitálu rozvinula Sarah Thornton v knize Club Cultures: Music, Media and 
Subcultural Capital (1996). Subkulturní kapitál svým držitelům uděluje status a identitu příslušníka 
subkultury. Může nabývat různých podob, je jím např. vzhled či užívání specifických výrazových 
prostředků. (Williams 2011: 137) 
60 Důraz je kladen na významy, neboť „different groups may be associated with the same type of social 
activities, objects, symbols, settings or organization forms, but attach totally different meanings (social 
representations) to them, and thus construct a different kind of social identity“ („různé skupiny mohou 
být spojovány se stejným typem společenských aktivit, objektů, symbolů či organizačních forem, ale 
mohou jim přikládat úplně odlišné významy, tedy sociální reprezentace, a tím konstruovat jiný druh 
sociální identity“, Dijk 2000: 125, z anglického originálu přeložila autorka). 
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Klandermans – Stekelenburg 2013: 891). Čím více se jedinec ztotožňuje se skupinou, 

čím silnější je jeho sociální identita, tím vyšší je i pravděpodobnost podílení se na 

skupinových aktivitách, přičemž podmínkou participace na protestním jednání je 

politizace sociální identity (tamtéž: 891–892). „Typically, politicization of identities 

begins with the awareness of shared grievances. Next, an external enemy is blamed for 

the group’s predicament, and claims for compensation are levelled against this enemy. 

Unless appropriate compensation is granted, the power struggle continues. … If in the 

course of this struggle the group seeks to win the support of third parties such as more 

powerful authorities (e.g. the national government) or the general public, identities fully 

politicize.“ (tamtéž: 892)61 Z hlediska sociální identity může být protest motivován 

snahou o zvýšení skupinového statusu, „especially when the low group status is 

perceived as illegitimate“, a možným ziskem pozitivnější obrazu skupiny (tamtéž: 890–

891)62. 

 

Zatímco podle Veblenovy63 teorie okázalé spotřeby někteří lidé spotřebním 

chováním manifestují příslušnost ke společenské elitě, a zdůrazňují tak své postavení a 

prestiž oproti jiným sociálním skupinám, status anarchisty je demonstrován okázalou 

antispotřebou (Portwood-Stacer 2012: 99, 2013), která členům hnutí propůjčuje 

subkulturní kapitál a utváří postavení anarchisty ve vztahu k referenčním skupinám. 

Aby jednotlivec dosáhl identity skutečného, tedy autentického a legitimního anarchisty, 

je třeba dodržovat řadu praktik, což může vést k protežování určitého životního stylu a, 

v rozporu s anarchistickými hodnotami, ke vzniku hierachie mezi příslušníky hnutí, 

neboť může docházet k marginalizaci či vyloučení členů, kteří sice jsou stoupenci 

anarchistických idejí, ale nežijí preferovaným životním stylem (Portwood-Stacer 2010: 

489–490). Paradoxně tak dochází ke vzniku normativní anarchistické identity (tamtéž: 

490) a nových forem útlaku, místo aby byl odstraněn. „If people see the adoption of 

                                                           
61 „Politizace identit typicky začíná, když dojde k uvědomění si sdílených pocitů křivdy. Poté je nějaký 
vnější nejpřítel označen za viníka situace a skupina požaduje, aby ji viník odškodnil. Pokud není dosaženo 
dostatečné kompenzace, boj o moc pokračuje. … Pokud v průběhu tohoto boje skupina usiluje o 
podporu třetích stran, jako jsou vlivné autority (např. vláda) nebo veřejnost, identity se plně politizují.“ 
(Z anglického originálu přeložila autorka.) 
62 „zejména je-li nízký status skupiny vnímán jako nelegitimní“ (Z anglického originálu přeložila autorka, 
kurzívou zvýrazněn text v originále.) 
63 Ekonom a sociolog Thorstein Veblen (1857 – 1929) 
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counter-hegemonic identity labels as sufficient to actually counter hegemony, they may 

end up reproducing oppressive power dynamics.“ (tamtéž)64 

 

Opozice my versus oni je tak použita ve třech kontextech. Objevuje se směrem 

mimo hnutí ve vztahu k příslušníkům jiných skupin a dále směrem do hnutí, kde je 

užívána dvojím způsobem – v opozici vůči členům, kteří nedodržují sociální praxi 

skupiny, a pro odlišení se od členů, kteří praxi sice dodržují, avšak v jejím vyjádření 

chybí autenticita, neboť k přijetí konkrétní identity došlo až poté, co byla masově 

rozšířena a komodifikována, čímž styl ztratil původní rezistentní charakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 „Pokud lidé považují přijetí kontra-hegemonních identitárních nálepek za dostatečné pro odpor proti 
hegemonii, pak možná dopadnou tak, že budou reprodukovat represivní mocenské síly.“ (Z anglického 
originálu přeložila autorka. 
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3. Metodologie 

K analýze anarchistické revue Existence byla pro účely této práce zvolena 

metoda diskurzivní analýzy textů podle Normana Fairclougha. Teorií diskurzivní 

analýzy a konkrétními návody, jak při ní postupovat, se zabývá řada dalších autorů65, 

přístup Normana Fairclougha byl zvolen kvůli jeho čistě lingvistickému zaměření a 

orientaci na text, který je výchozím bodem a klíčovým materiálem pro zkoumání 

diskurzu. 

 

 

3.1 Jazyk a text 

Faircloughova textová analýza vychází ze systémové funkční lingvistiky 

Michaela Hallidaye, která vidí vztah mezi jazykem a dalšími elementy sociálního 

života. Analýza textů vycházející z tohoto pojetí se tak zaměřuje na společenskou 

povahu textů. (Fairclough 2003: 5) Text je konkrétním užitím jazyka (Fairclough 1995: 

55), tedy sémiotického kódu, který se skládá ze systematicky uspořádaného souboru 

znaků, „jejich významů a vztahů mezi nimi sloužící k přenosu sdělení mezi 

komunikátorem a adresátem“ (Reifová a kol. 2004: 96) a společensky daných norem 

pro užívání těchto znaků. Jazyk sám z pohledu diskurzivní analýzy je příkladem sociální 

praxe ovlivněné sociálními strukturami (Fairclough 1989: 17, Fowler 1991: 4). 

„Language use – any text – is always simultaneously constitutive of (1) social identities, 

(2) social relations and (3) system of knowledge and belief … any text makes its small 

contribution to shaping these aspects of society and culture. … Language use is, 

moreover, constitutive both in conventional ways which help to reproduce and maintain 

existing social identities, relations and systems of knowledge and belief, and in creative 

ways which help to transform them“ (Fairclough 1995: 55).66 

                                                           
65 Mezi osobnosti, které přispěly k rozvoji teorie kritické diskurzivní analýzy, patří například Ruth Wodak 
(Critical discourse analysis, 2013, Methods of critical discourse studies, 2015), Teun A. van Dijk (Discourse 
and context: a sociocognitive approach, 2010, Discourse studies: a multidisciplinary introduction, 2011) 
či Theo van Leeuwen (Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis, 2008). 
66 „Užití jazyka – tedy jakýkoli text – je vždy zároveň konstitutivní vzhledem k (1) sociálním identitám, (2) 
sociálním vztahům a (3) systému vědění a přesvědčení … každý text přispívá k utváření těchto aspektů 
společnosti a kultury. … Užití jazyka je navíc konstitutivní jak v konvenčním slova smyslu, což znamená, 
že pomáhá reprodukovat a udržovat již existující sociální identity, vztahy a systémy vědění a 
přesvědčení, tak v kreativním slova smyslu, kdy přispívá k jejich transformaci.“ Z anglického originálu 
přeložila autorka. 



39 

 

 

Z pohledu systémové funkční lingvistiky je text zobrazením nějaké reality – 

nabývá tedy významu reprezentace. Jak píše Fowler (1991: 25), reprezentace je 

konstruktivní praxe, neboť komunikace je vždy zprostředkovaná skrze nějaké médium, 

které vykazuje určité strukturální vlastnosti, přičemž tyto vlastnosti vycházejí z určitých 

společenských hodnot. Zároveň ono médium neexistuje samo o sobě, nýbrž je 

používáno konkrétními lidmi v konkrétním kontextu, což ovlivňuje způsob užití, 

přičemž obvyklý a opakovaný způsob nějakého užití vede k opakované prezentaci 

konvencionalizovaných významů (tamtéž). Kromě reprezentace text podle Fairclougha 

nabývá i dalších významů. Texty například slouží k budování sociálních vztahů – 

například text informativního charakteru ustanovuje vztah mezi osobou A, která žádá 

informace, a osobou B, která je schopná či oprávněná ony informace poskytnout. Stejně 

tak styl textu, kupříkladu míra formality, naznačují, v jakém postavení se vůči sobě 

nacházejí mluvčí a recipient. Dále na text můžeme pohlížet jako na prostředek 

formování identity, neboť například autor svým textem sděluje řadu údajů o své osobě. 

(Fairclough 1995: 58, Fairclough 2003: 27) 

 

Text není chápán jen v lingvistickém slova smyslu, nýbrž může fungovat coby 

nositel ideologických významů. Při jeho tvorbě totiž autor musí učinit celou škálu 

rozhodnutí na poli gramatiky, jazykových prostředků, větné skladby i celkové struktury 

a organizace textu, přičemž tento proces výběrů závisí na takových proměnných, jako 

jsou například osobní zkušenosti a očekávání autora či společenské a kulturní 

podmínky, například převažující mediální praxe, v jejichž kontextu materiál vzniká. 

(Fairclough 1995: 25 a 57, viz také 1. kapitola této práce) 

 

 

3.2 Diskurz a diskurzivní analýza 

Vztah mezi textem a sociálními struktury je vždy zprostředkovaný, a to 

především skrze diskurz, neboť text získává hodnotu teprve tehdy, stane-li se 

předmětem sociální interakce (Fairclough 1989: 140). Vymezení termínu diskurz je 

samo o sobě komplikované a lze na něj pohlížet z různých úhlů. Diskurz je někdy 

synonymem pro text, někdy je text naopak podmnožinou diskurzu, jindy se tento termín 
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vztahuje pouze na mluvenou produkci. Fairclough se na diskurz dívá následujícím 

způsobem: „I see discourses as ways of representing aspects of the world – the 

processes, relations and structures of the material world, the ‘mental world’ of thoughts, 

feelings, beliefs and so forth, and the social world. Particular aspects of the world may 

be represented differently, so we are generally in the position of having to consider the 

relationship between different discourses. Different discourses are different perspectives 

on the world, and they are associated with the different relations people have to the 

world, which in turn depends on the position in the world, their social and personal 

identities, and the social relationships in which they stand to other people. Discourses 

not only represent the world as it is (or rather is seen to be), they are also projective, 

imaginaries, representing possible worlds which are different from the actual world and 

tied in to projects to change the world in particular directions. The relationships between 

different discourses are one element of the relationships between different people – they 

may complement one another, compete with one another, one can dominate others, and 

so forth. Discourses constitute part of the resources which people deploy in relating to 

one another – keeping separate from one another, cooperating, competing, dominating – 

and in seeking the change the ways in which they relate to one another.” (Fairclough 

2003: 124)67 

 

Termín diskurz tak nezahrnuje pouze konkrétní komunikační výstup, tedy text 

(přičemž text chápeme v širším slova smyslu, který se neomezuje pouze na psané 

výpovědi, nýbrž zahrnuje všechny simplexní a komplexní68 komunikáty vytvořené 

pomocí nějakého znakového systému, Reifová a kol. 2004: 104 a 286). Diskurz sám je 

                                                           
67 „Diskurzy jsou pro mě způsoby reprezentace aspektů světa – procesů, vztahů a struktur materiálního 
světa, mentálního světa myšlenek, pocitů, přesvědčení apod. stejně jako sociálního světa. Určité aspekty 
světa mohou být reprezentovány různými způsoby, takže jsme obecně v situaci, kdy musíme zvažovat 
vztah mezi různými diskurzy. Různé diskurzy jsou různými perspektivami na svět, jsou spojené s různými 
vztahy, které lidé mají vůči světu, přičemž tyto vztahy závisí na pozici, kterou ve světě zaujímají, na jejich 
sociální i osobní identitě a společenských vztazích, které mají s ostatními lidmi. Diskurzy reprezentují 
nejen svět tak, jak je (či spíše tak, jak je vnímán), jsou také fantazijní, reprezentují možné světy, které se 
od toho aktuálního liší, a jsou projekty, jejichž cílem je změnit svět určitým směrem. Vztahy mezi 
různými diskurzy jsou jedním z elementů vztahů mezi různými lidmi – mohou se vzájemně doplňovat, 
soutěžit spolu, jeden může mít nad druhým převahu apod. Diskurzy  představují způsoby, kterými se lidé 
vztahují k ostatním – mohou si od sebe zachovávat odstup, spolupracovat, soutěžit či dominovat. Jsou 
rovněž prostředky, které lidé používají ke změně způsobů, jakými se vztahují k druhým.“ Z anglického 
originálu přeložila autorka. 
68 O simplexním komunikátu hovoříme v případě, že k jeho výstavbě bylo použito jednoho sémiotického 
kódu. Pokud bylo užito většího množství sémiotických kódů, komunikát je komplexní. (Reifová a kol. 
2004: 104) 
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totiž součástí nějakého sociálního kontextu, který má vliv na vznik textů a určuje 

charakteristické způsoby, na jejichž základě jsou texty konstruovány, tedy různá více či 

méně ustálená pravidla jejich tvorby včetně souboru forem zpracování, jako jsou 

schémata, rámce či stereotypy. Diskurz je tak neoddělitelný od sociální praxe, tedy 

„relatively stabilized form of social activity“ (Fairclough 2003: 205)69, která jej utváří, a 

kterou zpětně utváří sám diskurz svou neustálou reprodukcí (Fairclough 1989: 39). 

 

Diskurz je určován společensky utvářeným řádem diskurzu, neboli souborem 

konvencí, které jsou spojené se společenskými institucemi a ideologicky utvářené 

mocenskými vztahy uvnitř těchto institucí a společnosti jako celku (tamtéž: 17). Řád 

diskurzu přitom určuje konkrétní diskurzivní praxi, přičemž v případě této diplomové 

práce jde o diskurzivní praxi anarchistického hnutí. Při diskurzivní analýze nás zajímá, 

jaký je vztah mezi jednotlivými diskurzivními typy (tedy žánry a dalšími typy textů), 

které řád diskurzu utvářejí. (Fairclough 1995: 55). Mezi diskurzem a strukturami přitom 

existuje onen dialektický vztah, kdy jedno ovlivňuje druhé a naopak, čímž přispívá ke 

kontinuitě stávajícího pořádku, ale také má schopnost přispívat k jeho změně. 

(Fairclough 1989: 17) 

 

Diskurzivní analýza textů je vhodným nástrojem ke zkoumání určité sociální 

praxe, jejímž příkladem je i manifestace politiky životního stylu v protestních aktivitách 

anarchistického hnutí. Vedle toho je vhodným prostředkem k pozorování ideologií či 

předpokladů zabudovaných v textech. „Ideologies are closely linked to language, 

because using language is the commonest form of social behaviour, and the form of 

social behaviour where we rely most on ‚common-sense‘ assumptions“ (tamtéž: 2).70 

Diskuze vedené kolem politiky životního stylu v rámci anarchistického hnutí se 

ideologie dotýkají, neboť se zabývají tím, do jaké míry se s lifestylovými praktikami 

vytrácí a devalvuje původní ideové zaměření anarchistického programu. Ideologie však 

znamená víc – právě ony common-sense assumptions (obecně a běžně sdílené implicitní 

předpoklady) o lidech či určitých situacích a vzorech chování v nich předurčují průběh 

událostí a odrážejí rovněž společenskou a kulturní praxi, jež se podílí na vzniku 

                                                           
69 „relativně stabilizované formy sociální aktivity“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
70 „Ideologie jsou úzce spojeny s jazykem, protože užívání jazyka je nejběžnější formou sociálního 
chování, a to takovou formou sociálního chování, při kterém se spoléháme nejvíce na obecně a běžně 
sdílené implicitní předpoklady.“ Z anglického originálu přeložila autorka. 
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takových konvencí. Velkou devizou diskurzivní analýzy je v neposlední řadě také to, že 

není pouhou deskripcí textu. Jejími podstatnými složkami jsou interpretace a vysvětlení, 

čímž analýza samotný text přesahuje a poskytuje vhled mimo něj – do oblasti 

diskurzivní praxe čili do podmínek jeho produkce a percepce, odhaluje jeho příčiny i 

důsledky, a poukazuje na sociokulturní praxi, jejíž součástí je zkoumaný jev (Fairclough 

1989: 26, Fairclough 1995: 57). 

 

 

3.3 Prvky diskurzivní analýzy 

V několika následujících podkapitolách shrneme jednotlivé elementy a klíčové 

otázky, které konstituují diskurzivní analýzu. Na těchto elementech poté založíme 

metodu zpracování diskurzivní analýzy anarchistické revue Existence a její výsledky 

představíme ve 4. kapitole této práce. 

 

 

3.3.1 Vztah textu a sociálních událostí, intertextualita 

Mají-li texty společenský charakter a mohou-li sloužit jako materiál ke 

zkoumání širších společenských struktur, musí mezi nimi existovat určitá spojitost. Tu 

jsme již popsali v podkapitolách 3.1 a 3.2 této diplomové práce. Při analýze je však 

třeba tento vztah konkretizovat či, přesněji řečeno, je třeba zaměřit se na konkrétní 

realizaci tohoto vztahu a demonstrovat jej na vybraném příkladu a na základě něho 

popsat složitější a abstraktnější jevy. 

 

V případě zkoumání vztahu a sociálních událostí se zabýváme řetězcem 

sociálních událostí, jejichž součást text tvoří. Je rovněž důležité pátrat po sociální praxi, 

k níž se vybraný text vztahuje, k níž odkazuje a kterou je ovlivněna výsledná podoba 

komunikačního produktu. Zároveň si pokládáme otázku, zda je text součástí nějakého 

řetězce či sítě dalších textů. (Fairclough 2003: 191) S tím je pevně svázán koncept 

intertextuality, neboť texty vždy existují ve vztahu k jiným textům (Fairclough 1989: 

155), které jsou vůči sobě navzájem relevantní. Nově vznikající text v sobě může 

obsahovat některé z textů minulých (Fairclough 2003: 47) a nějakým způsobem na ně 

odkazovat – například právě vznikající román může formou aluze v podobě přítomnosti 
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stejnojmenné postavy se stejnými charakteristickými rysy a povahovými vlastnostmi 

odkazovat na divadelní hru, která byla sepsána před mnoha lety. Tyto přítomnosti i 

nepřítomnosti, prvky v textu zahrnuté i z textu vyloučené, jsou však signifikantní, 

protože poukazují na to, jaká sdělení se do textu dostala a kterým bylo naopak 

znemožněno zastoupení. Zároveň lze podle těchto signifikantních míst v textech 

identifikovat, které hlasy získaly přístup do sdělení a které se nemohly vyjádřit. (tamtéž) 

Podstatné rovněž je sledovat, jak je s hlasy, které jsou ve sdělení zahrnuty, nakládáno – 

co reprezentují a jak jsou samy reprezentovány, zda se tak děje pomocí přímé či 

nepřímé řeči, komu je přisouzeno jaké sdělení (pokud je vůbec někomu přesně 

přisouzeno) a jaký je vztah mezi jednotlivými mluvčími (tamtéž). 

 

 

3.3.2 Žánr textu71 

Při zkoumání textu nás rovněž zajímá jeho generický status a struktura, tedy jaké 

modely pro zpracování textu byly při jeho tvorbě použity. Žánr je způsobem jednání a 

interakcí při společenské události (tamtéž: 65). Užití jednotlivých žánrů v textu, jejich 

zastoupení a vzájemné míšení, zapojení určitých lingvistických vztahů a kategorií či 

kompozičních postupů pro ně typických pomáhá odhalovat chování aktérů i sociální 

vztahy mezi nimi. Interview například může poukazovat na dialogický vztah mezi 

aktéry, zatímco literární kritika neposkytující autorovi probíraného díla možnost 

vyjádřit se indikuje vztah založený na dominanci a subordinaci. Fairclough přitom 

vychází z Habermase, když se snaží odhalit motivace užití konkrétního žánru. 

Habermas totiž rozlišuje mezi komunikačním a strategickým jednáním, přičemž účelem 

prvního je dosáhnout porozumění, zatímco účelem druhého, které je v převaze nad 

prvním, je dosáhnout nějakého výsledku (tamtéž: 71). Tak například cílem polemiky 

užívající řadu argumentů bude přesvědčit recipienta a získat ho na svou stranu. 

 

                                                           
71 Různí autoři chápou žánr rozdílným způsobem. Zde nám postačí toto vymezení: „Žánry představují 

souhrn označení pro takovou skupinu žurnalistických děl, která se vyznačují určitými společnými prvky, 
především tematickými a kompozičními, které lze zároveň identifikovat podle určitých charakteristických 
rysů, historicky vzniklých, avšak zároveň v čase proměnlivých“ (Halada – Osvaldová 2007: 243). Pro další 
poznatky doporučujeme následující publikace: Mocná, Dagmar – Peterka, Josef a kol: Encyklopedie 
literárních žánrů. (2003), Pavera, Libor – Pospíšil, Ivo. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu 
(2003), Petrů, Eduard. Úvod do studia literární vědy (2000). 
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3.3.3 Předpoklady 

Cílem diskurzivní analýzy je identifikovat, na jakých předpokladech je text 

vystaven. Fairclough přitom rozlišuje tři typy předpokladů: existential, propositional a 

value assumptions (existenční, propoziční a hodnotové předpoklady). Existenční 

předpoklady se týkají toho, co existuje v realitě. Propoziční souvisí s tím, co nastává 

v určitém kontextu. Hodnotové předpoklady určují, co je dobré, špatné, žádoucí či 

nežádoucí. Ne všechny přitom musí být zahrnuty v textu současně. (tamtéž: 55) Tyto 

předpoklady však mohou být nositeli ideologických elementů, jak bylo vysvětleno výše. 

Jsou přitom vyjádřeny specifickými výrazovými prostředky. 

 

 

3.3.4 Fonologická, morfologická a lexikální rovina jazyka 

Z pohledu diskurzu jsou signifikantní volby a užití na poli fonologických, 

morfologických i lexikálních prostředků. Vzhledem k tomu, že předmětem analýzy této 

diplomové práce není mluvený, ale psaný text, rysy pro řeč foneticky charakteristické 

jako přízvuk, intonace a další paralingvistické aspekty se nedají zkoumat. Lze však 

věnovat pozornost odchylkám v hláskování či morfematické struktuře slov (Fowler 

1991: 62), které, dojde-li k nim záměrně, jsou signifikantní. 

 

Na lexikální rovině jazyka sledujeme, jakou vrstvu72 mluvčí užívá, zda se 

vyjadřuje pomocí spisovného nebo nespisovného jazyka či zda jsou pro text specifické 

určité výrazové prostředky, které lze označit jako společné určité skupině a na jejichž 

základě je možné tuto skupinu identifikovat. Soustředíme se na užití idiomů, klišé a 

metafor, zajímá nás, jaká slova se obvykle objevují vedle sebe a jaké jsou sémantické 

vztahy mezi jednotlivými výrazy – zda text obsahuje například signifikantní 

synonymické, antonymické či hyponymické vztahy (Fairclough 2003: 193, Fairclough 

1989: 111). Zaměřujeme se na způsoby pojmenování – je-li například určitý aktér 

                                                           
72 „Celonárodní jazyk není jednolitý útvar. Tvoří jej spisovný jazyk a nespisovné útvary: nářečí, slangy, 
argot“ (Dohalská – Schulzová 2009: 17, kurzíva byla vyznačena v originále). V případě českého jazyka se 
spisovná vrstva dále dělí na knižní, neutrální a hovorovou češtinu. Nespisovná vrstva zahrnuje dialekty a 
interdialekty, přičemž nejrozšířenějším nadnářečním útvarem je obecná čeština, profesní mluvu, slang a 
argot. 
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představen pomocí nějakého expresivního prostředku, například zdrobněliny, přezdívky 

nebo pejorativního výrazu, poukazuje to na vztah, jaký mluvčí k aktérovi zaujímá – ten 

může být intimní, neformální, nepřátelský apod. (Fowler 1991: 63). Podstatné je i 

hledání případných stereotypních zobrazení, tedy „kategorií“, které mluvčí používají, 

aby realitu učinili srozumitelnější, a které zároveň poskytují vhled do vzorců uvažování 

v daném diskurzu a do způsobu, jak je v něm realita uchopována (tamtéž: 17). 

 

To vše konstituuje charakteristické rysy diskurzu či diskurzů, které se v textu 

objevují a které se mohou vzájemně prolínat (Fairclough 2003: 193). S každým z těchto 

diskurzů jsou přitom spojená jistá očekávání a presupozice, (tamtéž: 132) tedy takové 

podmínky a předpoklady relevantní pro určitou komunikační situaci, které musí být 

splněny, aby komunikační jednání proběhlo zdařile (Austin 2000: 62–63). Lexikální 

prostředky pomáhají rozpoznat hlavní témata, o kterých text pojednává. Je-li diskurz 

reprezentací určité části světa, pak tato hlavní témata jsou oněmi částmi světa 

(Fairclough 2003: 129). Způsob jejich užití pak přispívá k definici perspektivy, skrze 

niž jsou konkrétní části světa nahlíženy. Používá-li například mluvčí velké množství 

synonym k označení nějaké reality, poukazuje to na značný zájem o tuto realitu 

(Fairclough 1989: 115).73 Podobně příznačné může být systematické nahrazení 

dominantních výrazových prostředků typických pro určitý diskurz výrazovými 

prostředky, které jsou vůči nim opoziční.74 Takové počínání odhaluje vztahy mezi 

aktéry a je součástí budování jejich identity. 

 

 

3.3.5 Syntaktická rovina jazyka 

Ze syntaktického hlediska se při diskurzivní analýze zaměřujeme na převládající 

gramatické a sémantické vztahy mezi větnými členy a větami uvnitř souvětí (Fairclough 

2003: 192–193). Jde o to, zda jsou vztahy mezi jednotlivými elementy a větami spíše 

souřadné (parataktické) či podřadné (hypotaktické). Co se souřadnosti týče, rozlišujeme 

dva typy vztahů – apozici (přistavování) a koordinaci (přiřaďování), přičemž v rámci 

koordinace určujeme ještě poměr slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, 

                                                           
73 Fairclough zde používá termín overwording. 
74 Fairclough zde používá termín rewording. 
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příčinný či důsledkový. Hypotaktické vztahy mezi řídícím a rozvíjejícím větným 

členem rozlišujeme na predikaci (přisuzování) a determinaci (určování), přičemž 

determinaci rozdělujeme na následující tři druhy: kongruenci (shodu), rekci (řízenost) a 

adjunkci (přimykání). Větný člen přitom může být nahrazen celou větou, přičemž 

v češtině rozlišujeme různé druhy takových vět vedlejších: podmětnou, předmětnou, 

přívlastkovou, přísudkovou, doplňkovou a řadu vedlejších vět příslovečných – místní, 

časovou, způsobovou, účelovou, příčinnou, přípustkovou a podmínkovou. Při analýze je 

třeba zaměřit se na signifikantnost takovýchto vazeb a sledovat, zda se v textu objevují 

sémantické vztahy vyššího řádu – například zda se komunikát orientuje na dosahování 

nějakých cílů či řešení problémů (tamtéž: 91). 

 

Na základě slovesného způsobu (indikativu, imperativu, kondicionálu) též 

rozlišujeme věty oznamovací a tázací, rozkazovací, podmiňovací a přací. Zaměřujeme 

se na funkci výpovědi a sledujeme, zda mluvčí svým sdělením pouze předává nějaké 

informace (potom jde o tzv. knowledge exchange), nebo zda svou výpovědí přímo 

vykonává nějakou aktivitu či vyzývá ostatní, aby tak činili (potom jde o tzv. activity 

exchange) (tamtéž: 105). Jedno přitom nemusí být vždy snadno rozpoznatelné od 

druhého. Například větou „dám si čaj“ aktér zdánlivě pouze předává informaci o tom, 

jaký nápoj se rozhodl konzumovat. V jiném kontextu – v situaci, kdy sedí v restauraci, 

však implicitně vybízí číšníka, aby mu čaj přinesl – ona habermasovská komunikační 

interakce (viz výše) tak může skrytě obsahovat interakci strategickou (tamtéž: 112). 

Stejně tak některé hodnotící soudy založené na subjektivním hodnocení mluvčího 

mohou na první pohled vypadat jako tvrzení založená na faktech (tamtéž: 193). V tomto 

ohledu nám při analýze pomůže bližší zaměření se na teorii mluvních aktů (Austin 

2000)75 a zejména užití konstativů a performativů, tedy sloves, kterými se něco říká, a 

sloves, kterými se něco přímo vykonává (Austin 2000: 10–11). 

 

 

3.3.6 Hypersyntaktická/textová rovina jazyka 

                                                           
75 Austin rozlišuje tři typy mluvních aktů. Lokuční akt je akt „říkání něčeho“, jde o samotné užití řeči 
(Austin 2000: 101, 105). Vykonat lokuční akt znamená vykonat také ilokuční akt, přičemž jde o 
„provedení aktu uskutečňujícího se, když něco říkáme, v protikladu k vykonání aktu řečení něčeho“ 
(tamtéž: 104–105). Ilokuční akt je nositelem záměru sdělení. Perlokuční akt potom popisuje, jaké účinky 
mělo sdělení na recipienta (tamtéž: 106–107). 
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Na hypersyntaktické rovině jazyka se do středu pozornosti dostávají vztahy 

mezi souvětími a jednoduchými větami. Sledujeme přitom, jakým způsobem jsou věty 

navzájem propojeny tak, aby text byl koherentní a kohezní. Koherence přitom určuje 

obsahovou soudržnost textu, zatímco koheze zajišťuje soudržnost formální. Text musí 

být tematicky souvislý a smysluplný. K zajištění textové soudržnosti se používá 

zejména systému referencí (ukazování pomocí plnovýznamových slov), deixe 

(odkazování pomocí zájmen či časových a místních výrazů) na elementy relevantní 

pro danou komunikační situaci nebo logických konektorů mezi jednotlivými větami. 

Do popředí se z hypersyntaktického hlediska dostává celková struktura a organizace 

textu, volba interakčních konvencí oproti jiným, s čímž souvisí generický status 

zkoumaného komunikátu (viz podkapitola 3.3.2 této diplomové práce). 

 

 

3.3.7 Reprezentace sociálních událostí 

Reprezentace sociálních událostí je zároveň jejich rekontextualizací, jinými 

slovy – událost je během svého zobrazení zasazována do kontextu jiné společenské 

události, kterou je sama reprezentace. Tato rekontextualizace se ovšem řídí pravidly, 

které se mohou lišit v závislosti na určité sociální praxi a diskurzu. (Fairclough 2003: 

139). 

 

Při zkoumání reprezentace sociálních událostí se soustředíme na to, které 

součásti událostí byly do zobrazení zahrnuty a které byly naopak vyloučeny, přičemž 

v prvním případě rovněž zkoumáme, kterým prvkům je dána prominence a které jsou 

spíše upozaděny. Významné je, pokud jsou z konkrétních sociálních událostí 

vyvozovány obecné soudy – v textech tedy sledujeme, jaká míra abstrakce je jim 

přisouzena. (tamtéž: 139, 193) Dále si klademe otázku, jaké procesy a jací aktéři jsou 

nejvíce zobrazováni a jakým způsobem. Hraje důležitou roli při zpracování společenské 

události personalizace, a jsou tedy sociální události zobrazeny především skrze aktéry? 

Jsou například aktéři specifikováni, nebo jsou procesy přisuzovány všeobecným 

lidským konatelům? Význačné je přitom užití nominalizace a větných konstrukcí se 

slovesy v pasivu. Důsledkem takové reprezentace dochází k vymizení aktérů z textu a 
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ztráta jejich zodpovědnosti za probíhající procesy, která v některých kontextech hraje 

signifikantní roli (Fairclough 2003: 13).76 

 

Diskurzivní analýza se také zaměřuje na to, v jakém pořadí jsou sociální události 

zobrazeny, jak jsou uspořádány, hodnoceny, a zda má mluvčí potřebu je nějak 

vysvětlovat či dokonce ospravedlňovat. 

 

 

3.3.8 Styl 

Z čistě lingvistického hlediska nás, co se stylu týče, zajímá způsob slohové 

výstavby textu a výběr a uspořádání výrazových prostředků tak, aby tvořily celek. 

Z hlediska funkce, kterou má výpověď plnit, pak rozlišujeme tzv. funkční styly – 

prostě-sdělovací, odborný, umělecký, publicistický a administrativní. V textu můžeme 

sledovat, zda dochází k nějakému signifikantnímu míšení různých stylů a jaké jsou 

jejich charakteristické rysy (tamtéž: 194). 

 

Styl se v textu manifestuje řadou lingvistických prostředků, například volbou a 

užitím lexika (tamtéž: 162), význam stylu však přesahuje lingvistickou rovinu. Právě 

tato rozhodnutí týkající se volby a způsobu zpracování jsou příznačné vzhledem 

k procesu identifikace. Svými psanými projevy totiž dáváme okolnímu světu zprávu o 

tom, kým jsme a jak chápeme druhé. (tamtéž: 159, 162) Styl má tedy souvztažnost 

s naší osobní i skupinovou identitou. Se stylem a manifestací identity v rámci textu 

významně souvisí také modalita a systém hodnot, k nimž se text vztahuje. 

 

Modalita užitá v textu je důležitou součástí vykreslení identity v tom smyslu, že 

ukazuje, k čemu a jak moc se mluvčí zavazuje, co považuje za pravdivé, nutné, jisté, 

pravděpodobné, vhodné, přípustné, možné apod. Taková sdělení rovněž poukazují na to, 

jaké postoje sociální aktéři zaujímají vůči ostatním a jaké jsou mezi nimi vztahy. 

(tamtéž: 166, 194) Modalita „suggests the presence of an individual subjectivity behind 

the printed text, who is qualified with the knowledge required to pass judgement, the 

                                                           
76 Efekt je závislý na kontextu a významu promluvy v daném kontextu. (Fairclough 2003: 13) To je 
ostatně důležitý poznatek pro diskurzivní analýzu obecně – zatímco v některých diskurzech mohou 
některá sdělení nabývat silných významů, v jiných tomu tak nemusí být. 
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status to grant leave or assign responsibility. If modal expressions are frequent and 

highlighted, subjectivity is enhanced, the illusion of a ‘person’ with a voice and 

opinions; conversely, writing which strives to give an impression of objectivity, such as 

scientific reporting or certain traditions of ‘realistic’ fiction, tends to minimize modal 

expressions” (Fowler 1991: 64).77 

 

Řadu údajů o identitě lze také vyčíst z toho, jakým způsobem jsou v textu 

zapojena zájmena – především osobní zájmena my, vy a oni. Je-li například v textu 

použito inkluzivní my, sdělení zahrnuje nejen příslušníky dané skupiny, kterou text 

reprezentuje, nýbrž může zahrnovat také adresáta, tedy zájmeno vy. Zájmeno my tak 

vytváří vzájemnost a konsenzus mezi mluvčím a recipientem (Fowler 1991: 189). 

Autorský plurál se objevuje „v definičních procesech, posiluje se jím vážnost textu, 

všeobecná platnost prezentovaného názoru“, jindy může naznačovat skromnost 

mluvčího (http://prirucka.ujc.cas.cz/). Zájmeno my je rovněž signifikantní v případě, že 

je užito v dichotomii proti zájmenu oni, což svědčí o vymezování se jedné skupiny vůči 

jiné skupině a o definici sociální identity, jak bylo popsáno v podkapitole 2.3 této 

diplomové práce. Zároveň  1. osoba plurálu vyřčená jednotlivcem umožňuje vynášet 

soudy o ostatních aktérech, které mohou být mluvčímu více či méně neznámí a do 

značné míry anonymní. Podobně užitím zájmena vy a přímým oslovením neznámého 

adresáta mluvčí může usilovat o snížení této anonymity. (Fairclough 2003: 171, 

Fairclough 1989: 128) 

 

V souvislosti s identitou nás rovněž zajímá, jakým způsobem jsou v textu 

zobrazeny rozdíly. To je zvlášť podstatné v situaci, že je jedním ze zkoumaných témat 

konflikt. Ten se v rámci anarchistického hnutí manifestuje opozicí vůči stávajícímu 

společenskému uspořádání a z něho vycházejícího mainstreamového pojetí řady praktik. 

V případě odlišností je podle Fairclougha klíčové se ptát, jakým způsobem k nim 

mluvčí skrze text přistupuje – zda například rozdíly přijímá či zda se je snaží nějakým 

způsobem překonat. Vyznačuje se text kladením důrazu na odlišnosti či bojem o moc 

                                                           
77 Modalita „svědčí o přítomnosti subjektivity, která stojí za textem a která je oprávněná vynášet úsudky 
či připisovat nebo zbavovat zodpovědnosti. Pokud jsou výrazy nesoucí modální význam časté a 
zvýrazněné, subjektivita je posílena a vzniká zdání ‚člověka‘, který vyjadřuje své názory. V případě, že 
sdělení usiluje o objektivitu, jako je tomu například ve vědeckých dílech či v ‚realistické‘ fikci, výrazy 
nesoucí modální význam se objevují zřídka“. Z anglického originálu přeložila autorka. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
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nad normami a významy? Snaží se strany konfliktu dosáhnout konsenzu, nebo naopak 

jedna usiluje o potlačení té druhé? Je v popředí spíše konflikt, nebo se text soustředí 

více na koncept solidarity a vzájemnosti? (Fairclough 2003: 192) 

 

 

3.4 Výběr vzorku 

Protest anarchistického hnutí proti stávajícímu společenskému uspořádání a 

principům, na kterých je založeno, zabírá širokou škálu témat, aktivit i strategií. 

Analýza každého z ideových pilířů anarchismu by vydala na samostatnou diplomovou 

práci. S ohledem na tuto komplexnost a mnohovrstevnatost, která se odráží i v revue 

Existenci, a prostor, který diplomová práce obvykle poskytuje k pokrytí dané 

problematiky, bylo třeba orientovat se na konkrétní téma, a zúžit tak výběr vzorku. 

K diskurzivní analýze tedy v případě této práce byly vybrány ty texty, ve kterých se 

projevuje politika životního stylu a kde protestní směřování anarchismu nabývá 

inovativních forem. Předmětem zkoumání se stalo dohromady 102 materiálů v rozmezí 

let 2010–2014. Výsledky analýzy jsou uspořádány do šesti tematických celků podle 

zaměření jednotlivých textů. 
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4. Výsledky diskurzivní analýzy 

 

4.1 Sebereflexe a diskuze uvnitř hnutí 

 

Ve sledovaném období 2010–2014 je v anarchistické revue Existenci patrná 

diskuze a reflexe týkající se směřování hnutí, jeho ideologického uchopení, kontinuity a 

praktik, které mají vést k naplňování jeho programu. Tento jev je nejsilnější zejména 

v prvním a posledním analyzovaném ročníku a úzce souvisí s fenomény popsanými ve 

druhé kapitole této práce, tedy se životním stylem členů anarchistického hnutí a 

možným vyprazdňováním jeho tradičního politického obsahu. 

 

V průběhu roku 2010 se anarchisté pokoušejí najít odpověď na to, proč někteří 

členové opouštějí jejich řady. Existence v té době uveřejňuje přepis doprovodné 

přednášky ze sjezdu Československé anarchistické federace (ČSAF)78, která tento odliv 

členů připisuje nepochopení cílů, kterých chce hnutí dosáhnout. Z dlouhodobého 

hlediska hnutí podle článku usiluje o vytvoření společnosti založené na tradičních 

anarchistických principech, jako je autonomie, solidarita či přímá demokracie. 

V krátkodobém horizontu však existuje řada konkrétních aktivit na lokální úrovni, které 

mají dlouhodobé cíle podporovat a které zahrnují různé iniciativy a projekty soustředící 

se i na aktivity, jež se týkají sféry životního stylu. Dlouhodobá perspektiva je přitom  

mluvčím nadřazena nad tu krátkodobou, když tvrdí: „Výše načrtnuté souvislosti by 

měly být zřejmé každému anarchistovi/ce. Myslí-li pak svůj anarchistický postoj vážně, 

nemělo by se mu/jí stát, že rezignuje na své dosavadní aktivity z důvodu, že v nich 

nadále nevidí smysl. Přesto by si měl každý zachovávat kritické myšlení, být schopen 

konstruktivní sebekritiky, vyhodnocovat své aktivity v návaznosti na přibližování se 

vytyčeným cílům a vyvozovat z toho závěry pro svou další činnost.“79 (Existence 

1/2010: 10, viz Příloha č. 1) Pozoruhodná je zejména druhá věta, ve které je případné 

setrvání v hnutí podmíněno dostatečnou vytrvalostí a oddaností jeho myšlence, která by 

sama o sobě měla být silným důvodem k členství. Pokud tedy dotyčný z hnutí odešel, 

                                                           
78 Zde je preferován původní název organizace, neboť se objevuje v některých citacích a odpovídá 
dobovému stavu. 
79 V této práci se čtenář někdy setká s chybami v citacích. Nejde o překlepy. V revue se místy objevuje 
chybná interpunkce či odchýlení se od pravopisných pravidel a norem spisovného jazyka. 
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dopustil se vlastně selhání a nebyl dost anarchistou. Svým způsobem je však takové 

tvrzení v rozporu s článkem, v němž se federace ohrazuje vůči kritice toho, že někdy 

spolupracuje či píše o subjektech s ne čistě anarchistickým zaměřením: „Členům a 

členkám ČSAF jsou tendence k dosahování ideologické čistoty hnutí cizí.“ (Existence 

1/2010: 8, viz Příloha č. 2) Pisatel či pisatelé poukazují na široký záběr hnutí a 

zdůrazňují pluralitu a otevřenost vůči názorům, které podle jejich slov mohou být 

přínosné a které mohou podporovat jejich vizi společnosti. Konstruují tak ovzduší 

objektivity a tolerance, když tvrdí, že dávají prostor i subjektům, se kterými ne vždy 

úplně souhlasí, a kladou důraz na svobodu vyjádření, když doslova vítají konstruktivní 

kritiku. Z textu přitom není patrné, kdo je mluvčím – chybí podpis či alespoň zkratka 

autora80. V článku se objevuje inkluzivní my, které označuje celou skupinu. Tou je, 

soudě z první věty, celá Československá anarchistická federace. Text je tedy oficiálním 

vyjádřením kolektivu, zatímco přepis přednášky ze sjezdu federace je vyjádřením 

jednotlivce. 

 

Subjektivně uchopená je i ona reflexe vztahující se k dichotomii politiky a 

životního stylu. Existence v roce 2010 publikuje několik materiálů, které se tímto 

tématem zabývají. Bývalí členové v nich zdůvodňují, proč se rozhodli opustit hnutí, a 

popisují, jaké proti němu mají výhrady. Již úvodní odstavce prvního z nich (Existence 

1/2010: 28, viz Příloha č. 3) jsou příznačné. Autorka v nich popisuje několik 

stylotvorných prvků, které konstituují identitu anarchisty, a jak jí absence těchto prvků 

(správný účes, poslech hudebních stylů punk a hardcore, konzumace alkoholu, účast na 

demonstracích) coby součásti vlastní osobnosti ztěžovaly a stále komplikují účast v 

hnutí. Podle autorky je v takovém případě těžké udržovat kontinuitu českého 

anarchistického hnutí, neboť nemá příliš co nabídnout starším jednotlivcům, kteří 

vyrostli ze studentských let a potýkají se s různými problémy všedního dne. „Představa, 

že je možné ve větší míře v českém radikálním prostředí udržet lidi nad třicet a/nebo 

jedince, již nežijí subkulturním (případně bohémským) lifestylem (a tím pádem umožnit 

další vývoj tohoto prostředí), není na místě. Klade na ně nároky, žádá si jejich čas, 

energii a/nebo peníze. Naopak jim ale nic nepřináší. Nenabízí prostor pro každodenní 

tzv. normální život, antiautoritářskou alternativu k hierarchickému pojetí mezilidských 

vztahů na všech úrovních. A pokud zrovna nemáte problémy s nácky či policajty, pak i 

                                                           
80 Anonymita, zkratky či přezdívky jsou v revue Existenci běžné. 
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projevy solidarity ve složitých životních situacích naberou podobu v nejlepším případě 

formální (čest výjimkám, ale ty jsou i mezi „hrochy“).“ (Existence 1/2010: 28) Autorka 

textu přímo popisuje stejné jevy, na které ve svých výzkumech poukázala Laura 

Portwood-Stacer (viz 2. kapitola této práce). Určitý model životního stylu a identity 

provází život anarchisty a vytváří systém norem, jež na něho kladou nároky a jež jsou 

analogické k normám dominantní společnosti, vůči níž anarchismus protestuje. Autorka 

přitom přímo zpochybňuje základní ideové pilíře hnutí, jako je solidarita a 

antiautoritářství. Popisuje hnutí jako komunitu, jež není schopno reflektovat a reagovat 

na každodenní potřeby svých členů či vytvořit životaschopnou a soběstačnou 

společnost, v níž by se mohl každý doopravdy realizovat. „Nejsou ani natolik otevření, 

aby dokázali ve svých řadách bez problémů akceptovat např. slečnu s decentním 

líčením oblečenou v halence (vzpomínám na šuškandy o „slušňácké“ Chelsea, americké 

mluvčí alterglobalizačních protestů u nás před devíti lety, neměla ten správný módní 

vkus), chlapíka poslouchajícího třeba dechovku nebo věřící mámu pěti dětí. Velmi často 

chybí dokonce i ochota s takovými lidmi byť jen komunikovat.“ (tamtéž) Tyto věty tak 

rozbíjí ono zdání objektivity, na něž jsme narazili jen o několik stránek dříve (Existence 

1/2010: 8, viz Příloha č. 2) a ukazuje, že nedisponuje-li jedinec na první pohled 

zjevnými znaky, které jsou skupinou přijímány jako alternativní a které ilustrují její 

identitu, nemůže být dost anarchistou, případně se jím nemůže stát vůbec. Sociální 

identitu člena anarchistického hnutí tak definuje módní styl, bohémský život 

symbolizující rebelii či poslech partikulárních hudebních žánrů, za nimi však chybí 

budování skutečně alternativních a nových společenských vztahů. 

 

Podobné zkušenosti se objevují i v dalších osobních výpovědích bývalých členů 

anarchistického hnutí. „Zároveň je anarchistická organizace samozřejmě ve svých 

názorech podstatně radikálnější než nevládky, což mne vzhledem k tomu, že mi bylo      

-náct také lákalo,“ popisuje jedna z bývalých členek pozitiva vstupu mezi anarchisty 

(Existence 4/2010: 12, viz Příloha č. 4). Ona radikálnost může v jiném kontextu 

odkazovat na věrnost principům a pevnost přesvědčení, zde je však dána do kontextu 

tehdejšího nízkého věku mluvčí. Jako by radikálnost kráčející ruku v ruce s touhou po 

revoltě, nikoli přesvědčení o nějaké myšlence, byla a měla být vlastní náctiletým lidem. 

Mluvčí anarchistické hnutí zprvu označuje za „útočiště“, které evokuje ideální a 

utopické představy o otevřené a tolerantní společnosti, jež člověka chrání a která mu 
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nabízí porozumění. Když však odpovídá na otázku, co ji uvnitř hnutí svazovalo, 

podobně jako autorka předchozího materiálu naráží na jeho neschopnost naplňovat své 

základní principy. Poukazuje na autoritářské tendence a neochotu některých kolegů 

přijmout rozdílné názory, neschopnost projevit solidaritu, snižující se míru demokracie, 

toleranci násilí páchaného na ženách, které je ukázkou autoritářského chování a vztahu 

založeného na dominanci, absenci diskuze a z toho pramenící nižší možnost kritiky a 

sebereflexe. 

 

Další z bývalých členů ČSAF popisuje své důvody k odchodu takto: 

„Rozhodnutí přesměrovat svoje úsilí trochu jinam přišlo asi po dvou sjezdech, kde jsem 

měl dojem, že na nich šlo především o následnou chlastačku a celkový politický 

program se smrskl na pokusy pár jedinců vtisknout setkání jakousi agendu.“ (Existence 

4/2010: 14–15, viz Příloha č. 5) Rovněž mluví o nepřípustnosti a netoleranci vůči 

myšlenkám, jež nejsou striktně anarchistické. Řeší problémy související s generační 

kontinuitou hnutí a neschopností nabídnout seniornějším členům možnost seberealizace: 

„Nelze podceňovat efekt smečky. Tam, kde si může čtyřicetiletý anarchista pokecat se 

stejně starým o problémech, které ho trápí (třeba cena plenek nebo Sunaru), funguje 

sociální pospolitost. Ta jej v té skupině pak udrží. Ale tam, kde čtyřicetiletý anarchista 

celý večer tráví se zhulenými a ožralými dvacetiletými týpky, kteří sice barvitě mluví o 

třídním boji, ale v životě nestáli ve fabrice u linky na nepřetržitém provozu, jej nic 

nedrží a mladický idealismus bez zkušeností mu toho asi moc nenabídne.“ (tamtéž) Ve 

výpovědi se znovu ukazuje silný důraz na bohémský život reprezentovaný konzumací 

lehkých drog, který se ukazuje jako problematický a kvůli kterému se někteří členové 

již nemohou cítit plnohodnotnou součástí hnutí. Upozorňuje také na chybějící 

soudržnost skupiny, kde mladí nedokáží najít společnou řeč se staršími členy, což je 

pozoruhodné, uvážíme-li, že solidarita se staršími a snaha o to, aby starší generace 

nebyly ve společnosti marginalizovány, k anarchistickým pilířům patří. Namísto toho se 

ukazuje, že hnutí a životní styl, který vyžaduje, upřednostňuje mládí. V tomto ohledu se 

zřetelně potkává s mainstreamem. Také se ukazuje absence smyslu pro realitu a 

neschopnost reflexe všedních problémů obyčejných lidí. Potřebné praktické zkušenosti 

jsou nahrazeny idealismem, přičemž v důsledku ztráty generační kontinuity a 

neschopnosti ji zajistit neustále dochází k reprodukci tohoto fenoménu. 
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Na soubor určitých představ o identitě anarchisty poukazuje také pisatel dalšího 

textu, v němž reflektuje cestu k dosažení anarchismu (Existence 4/2010: 16, viz Příloha 

č. 6). Hnutí vytýká zejména důraz na seznam určitých čistě anarchistických aktivit 

schválených uznávanými teoretiky, které jsou od členů hnutí vyžadovány: „Takže 

stávky pracujících, revoluční milice vyhánějící tlusté kapitalisty z jejich luxusních sídel 

pomocí zápalných lahví, prvomájové demonstrace, verbální obhajoba násilných akcí, 

revoluční slogany a revoluční grafika – to vše je anarchistické.“ (tamtéž) Dále také 

poukazuje na tento fenomén: „Syndrom ‚anarchista je každý, kdo to o sobě v 15–20 

letech prohlásí a pilně navštěvuje všemožné antifa, antiNATO a jiné anti-

demonstrace‘.“ (tamtéž) Taková praxe vytváří systém sebekontroly, kdy jednotlivec 

musí dávat pozor, zda vykonává ty správné aktivity dostatečně dobře a dostatečně často. 

Navíc pouhé vykonávání těchto praktik či dokonce pouhé takové konstatování stačí 

k tomu, aby byl jedinec anarchistou. 

 

První z textů obsahujících osobní zkušenosti bývalých členů hnutí je psán 

formou subjektivního popisu událostí jakéhosi statu quo uvnitř anarchistického hnutí. 

Sama autorka tuto subjektivitu deklaruje, když prohlašuje, že její názor vychází jen 

z její osobní zkušenosti. Materiál má převážně informativní a vysvětlující povahu, když 

uvádí řadu argumentů, proč je současná situace právě taková. V textu je rovněž patrná 

výrazná generalizace anarchistického hnutí, o kterém mluví jako o celku, v němž se 

odehrávají popsané procesy a v němž nejsou přípustné výjimky z nastíněných pravidel. 

Autorka tak představuje koherentní sociální identitu anarchisty, s níž se neztotožňuje. 

 

Druhý a třetí text vznikly formou rozhovoru. Mluvčí, který vede dialog, tak 

určuje tempo i téma rozhovoru, nedá se však tvrdit, že by to jakkoli ubíralo prostor ke 

svobodnému vyjádření jeho partnera. Klade otázky, které vedou k odpovědím, jež 

odhalují vnitřní kritiku anarchistického hnutí a nespokojenost některých jeho členů (viz 

výše). Kromě stávající, mluvčími vnímané sociální identity hnutí se v textech odráží i 

jejich osobní představy o tom, jak by taková identita měla vypadat. Zejména v druhém 

analyzovaném textu je mluvčí, který pokládá otázky, pasivní v tom smyslu, že se 

nesnaží se svým partnerem o daných věcech diskutovat, nýbrž zjišťuje informace. 

Oproti tomu další rozhovor dialogický je a ve dvou momentech tazatel používá výrazy, 

které podkopávají důvěryhodnost dotazovaného. Označuje jej za „zdivočelého 
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anarchistu“, přičemž toto označení je stavěno do kontrastu s „organizovaným 

anarchistou“ (Existence 4/2010: 14). Rovněž mu pokládá otázku: „Co by se muselo stát, 

aby tě to vedlo k rozhodnutí opět se organizovat v boji za anarchistickou myšlenku?“ 

(tamtéž) Obojí dotazovaného aktéra staví mimo hnutí, jeho úsilí je neorganizované, a 

tedy individuální, navíc termín „zdivočelý anarchista“ odkazuje k jakémusi 

neposlušnému dítěti, které se rozhodlo nerespektovat daná pravidla a které se vymyká 

stanovenému normálu. Ona otázka pak přikládá váhu organizovanosti a návratu do ní, 

přestože sám zpovídaný několikrát v textu deklaruje, že se i nadále snaží v osobním 

životě žít podle anarchistických principů s tím, že je přístupný i aktivitám, které se 

neoznačují za přímo anarchistické, ale přesto jsou pro něho přínosné a anarchismem se 

inspirují (tamtéž). Dotyčný se tak chová v souladu s principy tolerance, které jsme 

viděli v jednom z oficiálních textů anarchistické organizace (Existence 1/2010: 10, viz 

výše). 

 

Informace o tom, že seniorní členové v hnutí s obtížemi nacházejí uplatnění, se 

objevuje i v další přetištěné přednášce ze sjezdu ČSAF: „Většina aktivistů a aktivistek 

s postupujícím věkem prochází životními změnami (např. rodina, nedostatek času…) a 

nevidí již v hnutí své místo.“ (Existence 4/2010: 19, viz Příloha č. 7) Mluvčí se na tento 

jev dívá jako na individuální záležitost týkající se dotyčných lidí. Akt nesetrvání v 

anarchistickém hnutí je zobrazen jako soukromé rozhodnutí vyplývající ze zvláštní 

životní situace, v níž se tito jedinci nacházejí. Hnutí jako by mělo reagovat na 

individuální potřeby členů a fenomén nebyl vnímán jako silný kolektivní problém. 

Podobně autoritářské sklony některých jedinců jsou líčeny jako marginálie, alkohol je 

pak ve sdělení považován za „démona“, ačkoli výše analyzované texty naznačují, že 

pozitivní vztah k němu je v rámci hnutí nejen častý, ale dokonce také vyžadovaný, 

neboť představuje součást anarchistovy identity. Text si v tomto ohledu protiřečí, neboť 

o několik odstavců dále obsahuje konstatování, že na sjezdu ČSAF bylo nutné zakázat 

konzumaci alkoholu. Tento čin je přitom vykládán jako změna přístupu k alkoholu a 

uvědomění si, že jde o špatnou věc (Existence 4/2010: 20, viz Příloha č. 7). Do popředí 

se tak dostává důraz na pozitivitu a obraz anarchisty coby jedince, který je schopen 

sebereflexe a kritického hodnocení vlastních činů. Mluvčí rovněž zmiňuje odklon od 

subkulturní povahy anarchistického hnutí, která společně se znakovostí takového 

prostředí brání udržitelnosti a rozvoji autonomních prostorů (tamtéž). Pozoruhodný je 
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ve sdělení důraz na minulost a odklon od těchto praktik. Zároveň však mluvčí střídá 

minulý a přítomný čas, což poukazuje na trvající potřebu se s tímto fenoménem 

vyrovnat a na jeho trvající zakořeněnost uvnitř skupiny (Existence 4/2010: 20–21, viz 

Příloha č. 7). 

 

Analyzované materiály se zabývají reflexí a bilancí anarchistického hnutí a 

organizace. Texty obsahující výpovědi bývalých členů jsou však explicitně zařazeny do 

širšího kontextu odcházení, který zahrnuje i zkušenost s emigrací. Ten je uveden takto: 

„Následující text rozšiřuje téma odchodů o další rozměr, který zde ještě nezazněl – 

emigraci.“ (Existence 4/2010: 17) Ústřední téma opouštění anarchismu se tak dostává 

do pozadí a stává se pouhým příkladem jednoho z odchodů, které v životě člověka 

mohou nastat. 

 

V revue Existence 2/2011 pak vidíme polemiku vztahující se k tématu členství a 

života uvnitř anarchistického hnutí. Redakce uveřejňuje text s názvem Anarchistický 

antimanifest: prohlášení „ideologicky nekorektních“ (viz Příloha č. 8), který poukazuje 

na způsob, jakým jde anarchismus proti svým vlastním zásadám: „Anarchismu v Česku 

se stalo to, co se ideologiím stává – popřel se svým vlastním praktickým fungováním. 

Na papíře svých proklamací slavně bojuje se státem, kapitalismem a náboženstvím. V 

realitě je všechny tři znovu vytváříme, byť v podobě miniaturních simulací. „Ideologie“ 

v této souvislosti už dávno neznamená pouhý soubor myšlenek, k nimž se hlásíme. 

Znamená panství, nadvládu několika hesel, pouček a historických obrazů nad naším 

myšlením a potažmo nad našimi životy,“ píše se v úvodu (Existence 2/2011: 31, viz 

Příloha č. 8). Autoři konstatují, že původní anarchistické ideje ze současného českého 

hnutí mizí a jsou nahrazovány souborem pravidel a nároků na to, jak má vypadat a jak 

se má chovat správný anarchista. Ona kontrola a vymáhání správného jednání pak 

popírá základní anarchistický princip, kterým je svoboda, vytlačuje různorodost a de 

facto otevírá dveře hierarchii, když jeden typ jednání, který je považován za správný, 

nadřazuje druhému, který je vnímán jako chybný. Podle autorů je to moment, ve kterém 

se anarchismus potkává s tím, proti čemu má bojovat. V textu je přímo zmíněný tlak na 

vytváření jednotné sociální identity v rámci anarchistického hnutí prostřednictvím 

vymezování se vůči společnému nepříteli: „Typickou otázkou dospívajících je: Kým 

jsem? Kam patřím? Kdo tam nepatří, proti komu stojím? Stávající české anarchistické 
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hnutí své odpovědi na tyto otázky vycizelovalo k dokonalosti. Nabízí zejména bohatý 

katalog nepřátel, kteří sehrávají důležitou ideologickou funkci – umožní vymezit sebe 

samotného.“ (tamtéž) Autoři akcentují, že tam, kde si tradiční anarchismus kladl otázky 

týkající se společenského boje a jeho role v něm, je současné hnutí příliš dogmatické a 

zahleděné na svou image. Přicházejí přitom s takovou ideou hnutí, které přináší prostor 

pro „svobodu, rovnost a vzájemnost“ a není pouhou povrchní rebelií, nýbrž úsilím o 

budování nových společenských vztahů. „Tak jako u boje proti státu a kapitalismu 

víme, že nestačí zabít pár policajtů, ale je potřeba změnit systém vztahů mezi lidmi,“ 

stojí v textu (tamtéž). 

 

Tím, že revue Existence otiskne materiál takto kritické povahy, anarchistická 

organizace vysílá signál, že je otevřená vůči projevům nesouhlasu. Je však ona 

deklarovaná otevřenost opravdu naplněna? Revue Existence zveřejňuje také reakce na 

Anarchistický antimanifest, které jsou vůči němu v dialogickém vztahu. Kolektiv 

Ideologicky nekorektních, který se k antimanifestu přihlásil, je sice v situaci primárního 

definujícího problematiky, jde však o anonymní skupinu, o níž čtenář neví, jak je 

početná či kdo za ní stojí kromě toho, že sama o sobě tvrdí, že je součástí popisovaného 

problému – hlásí se tedy k anarchismu. Oproti tomu reakce na ni nejsou bezejmenné – 

první z nich je z pera člena ČSAF, druhý je podepsán anarchistickým bloggerem 

Fiverem. 

 

Zejména v případě prvního textu organizace mluvčího zaštiťuje svou autoritou, 

byť nejde přímo o oficiální stanovisko federace. Materiál vyjadřuje důrazný nesouhlas 

s antimanifestem a obviňuje jej z neznalosti a nepochopení hnutí, což je argument, se 

kterým jsme se setkali již ve výše uvedených textech. Podle něj autoři používají přílišné 

zobecnění, formulace jejich názorů je nesrozumitelná a urážlivá, přičemž nejsou 

schopni nabídnout konkrétní příklady a řešení (Existence 2/2011: 32–33, viz Příloha č. 

9). Nedorozumění přitom panuje mezi pisateli obou textů. Zatímco člen ČSAF ve své 

reakci tvrdí, že Ideologicky nekorektní vyzývají k tomu, aby se anarchisté vzdali svých 

kořenů, oni důrazem na návrat hnutí k velkým sociálním bojům vyzývají k opaku. 

Mluvčí jim přitom dává de facto za pravdu, když tvrdí, že současnému českému 

anarchismu chybí politika a směr (tamtéž: 33). „Předně bychom se však měli ptát po 

politice současného anarchismu. Jde totiž o klíčovou a nezodpovězenou otázku. Na co 
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nám bude nakrásně lepší kultura v rámci hnutí, když ono hnutí nebude mít ani 

rámcovou představu, kam směřuje a čeho chce ve střednědobém horizontu dosáhnout. 

Součástí této široké otázky pak bezesporu budou i ty, které se ptají po klíčových bojích 

dneška a po tom, jak se jich anarchisté mohou účastnit.“ Požadavek antimanifestu na 

vytváření lepší kultury uvnitř hnutí, která má spočívat na svobodě, rovnosti a 

vzájemnosti, je tak smeten ze stolu ve prospěch širšího směřování anarchismu. Ona 

polemika však neútočí pouze na cíle hnutí, nýbrž na kroky, jejichž prostřednictvím 

dochází k jejich dosahování. Autor této první reakce přiznává ghettoizaci hnutí, „která 

je dána kombinací marginality, subkulturnosti, ideologičnosti a absencí vlastní politiky 

a která se z následné omezenosti a uzavřenosti sama dokola reprodukuje“ (Existence 

2/2011: 33). Zároveň tvrdí, že není příznivcem tohoto čistě metodologického 

praktikování anarchismu, nýbrž volá po jeho rovnováze s anarchismem ideologickým 

(viz 1. kapitola této diplomové práce). Kritizuje-li však Ideologicky nekorektní za 

absenci konkrétních návrhů řešení, pak i jeho rady se pohybují spíše na abstraktní 

rovině a nepřesahují hranice pojmů, jako je diskuze, komunikace, iniciativa, solidarita či 

zapojení se do veřejného prostoru (tamtéž). I na těchto pojmech panuje shoda, alespoň 

co se jejich pojmenování týče, jak jsme viděli již výše – spory se vedou o jejich obsah a 

praktickou realizaci. Signifikantní rovněž je, že autor této reakce dává název 

Ideologicky nekorektní do uvozovek, které plní funkci ironie a zlehčují skupinu coby 

relevantního aktéra. Kritiku označuje za rétorické cvičení a „plácnutí do vody“ (tamtéž), 

přičemž tento náznak expresivity opět svědčí o tendenci zlehčit nesouhlasné stanovisko. 

Obsah antimanifestu je tedy natolik význačný, že se ČSAF rozhodla dát mu prostor ve 

svém oficiálním periodiku, čímž mu přisoudila váhu. Současně však reaguje ostrým 

odmítnutím jednoho z členů organizace. 

 

K otázce, jaké je anarchistické hnutí, kam by mělo směřovat, jaké zásady 

anarchisté vyznávají či by měli vyznávat apod., se v revue Existenci tedy vyjadřuje více 

hlasů. Jde o externí a interní jednotlivce i kolektivní hlas. Každý z nich zastává určité 

pozice, společným rysem textů však je, že mají potřebu vyjadřovat se a vztahovat se ke 

stejným pojmům, jako je svoboda, hierarchie, tolerance, autorita nebo solidarita. Shodné 

prvky se objevují v řadě textů. Na jedné straně stojí kritika nedostatečné komunikace, 

přílišné patriarchálnosti uvnitř hnutí (Existence 2/2014: 33, viz Příloha č. 10) a 

nekoncepčnosti politiky všedního dne: „To, co mělo být ‚každodenním úsilím tady a 
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teď‘ se mnohdy stává neurčitou, beztvarou, nahodilou a bohužel často i bezobsažnou 

hmotou.“ (Existence 3/2014: 34, viz Příloha č. 11) Oproti tomu pozorujeme 

deklarovanou snahu o nápravu těchto věcí a praktikování opaku. Sociální identita hnutí 

je tak stejně mnohovrstevnatá a obtížně uchopitelná jako hnutí samo, jež se se skládá 

z řady různých směrů. Existuje rozpor mezi tím, jaká by identita měla být a jaká je ve 

skutečnosti, a to na obou rovinách – jak na rovině oficiální (chceme-li kolektivní), tak 

na rovině subjektivní (rovině jednotlivců kritizujících hnutí). 

 

Politika životního stylu má v současném anarchismu své místo a představuje 

součást moderního hnutí. Takové aktivity jsou hnutím podporovány, přičemž mají být 

v souladu se základními principy anarchismu a sloužit k dosažení jeho dlouhodobých 

cílů (Existence 1/2014: 34, Existence 4/2011: 28–29). Pojďme se tedy zaměřit na 

konkrétní naplňování politiky životního stylu a její diskurzivní uchopení. 

 

 

4.2 Ekologie 

Podstatnou roli v současném anarchistickém hnutí hrají ekologická témata a 

ochrana životního prostředí. Příroda je v anarchistickém diskurzu chápána jako 

přirozená entita, s níž by měl člověk žít v sounáležitosti a symbióze. V reálných 

podmínkách však do ní člověk neúprosně zasahuje a za účelem finančního zisku ji 

vykořisťuje. Současný člověk je tak tvorem, který poškozuje rovnováhu prostředí, 

v němž žije, čímž škodí také sám sobě (Existence 4/2011: 4, 5) 

 

V revue Existenci se ve sledovaném období objevuje několik textů zabývajících 

se ekologickou problematikou. Za prvé jde o popis protestu aktivistů proti kácení 

stromů v bezzásahové zóně na Šumavě. Záměr těžit dřevo je v textu představen jako 

honba za ziskem tzv. „místních kmotrů“ (Existence 4/2011: 4, viz Příloha č. 12), kteří 

v přírodě podle autora textu spatřují překážku ve výstavbě lukrativních turistických 

center. Oni kmotři přitom představují zájmovou, avšak blíže nespecifikovanou skupinu 

osob, která je napojená na politiky a stát. To jsou tedy spolu s nekompetentními lidmi, 

kteří mají přírodu na starosti a kteří jsou v tomto případě ztělesněni ředitelem 

Národního parku Šumava, hlavní aktéři zodpovědní za vzniklou situaci. K realizaci 
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svých cílů navíc používají represi v podobě policejních zásahů. Zde pozorujeme rozdíly 

v mainstreamovém a alternativním pokrytí protestní události. Oproti epizodickému 

zpracování textu je upřednostněn rámec tematický akcentující příčiny problému 

(devastaci přírody kvůli ekonomickým zájmům). Policie přitom nevystupuje jako činitel 

nastolující veřejný pořádek, nýbrž jako nástroj represe a státního útlaku – mluvčí její 

zásahy označuje za „nepřiměřené“, agresivní a hájící stranu, která podle něho porušuje 

zákon (tamtéž). Protestující jsou tak stavěni do role oběti. Alternativní mediální praxe se 

přitom dopouští činů, které kritizuje u praxe mainstreamové – jediný hlas, kterému dává 

prostor vyjádřit se, je ten anarchistický. Chybí vyjádření aktérů z druhé strany, a veškeré 

popisované dění, které má být informací o události, je zde nahlíženo subjektivní 

perspektivou jednoho mluvčího, který se v události sám angažuje, a není tedy nezávislý. 

Média jsou přitom označena jako jeden z aktérů, který situaci nechápe a nechce chápat, 

když se u nich tento protest setkal s negativní odezvou. Navíc jsou manipulujícím 

elementem: „Panem Stránským, místními starosty a štvavým tiskem masírované 

obyvatelstvo nakonec uvěřilo, že kůrovcová kalamita je natolik vážná, že zdevastuje 

většinu Šumavy, čímž zároveň ohrozí jejich živobytí a krajinu, k níž chovají silné citové 

pouto.“ (tamtéž) Všimněme si rovněž, že mluvčí v textu s jistotou vyslovuje tvrzení, 

která však nepodkládá žádným zdrojem informací. Mediální manipulace a útlak ze 

strany státu jsou v anarchistickém diskurzu předem danými fakty a sdílenými 

předpoklady. 

 

Další texty zabývající se problematikou ekologie přenášejí environmentální 

tematiku více na rovinu životního stylu jednotlivce. Výrazným tématem je nadměrná 

produkce odpadu, přičemž v tomto ohledu je dán prostor asociaci Alerta, která se na boj 

s tímto fenoménem zaměřila a která přichází s jakýmsi diskurzem naděje a alternativní 

vizí: „Proti systému dominance, vykořisťování a drancování zdrojů je třeba postavit vizi 

systému, ve kterém jsou veškeré ekonomické, politické a sociální pohyby určovány 

potřebami celé společnosti a potřebami ekosystémů, jejichž je součástí. Nikoliv snahou 

úzkých elit akumulovat kapitál a centralizovat politickou moc.“ (Existence 4/2011: 5, 

viz Příloha č. 13) Produkce odpadu je v anarchistickém pojetí navázána na spotřební 

chování a nahrazování starších, byť stále použitelných věcí, produkty zcela novými. 

Tím, že staré věci již nejsou dále používány, vzniká odpad, „něco, co je zbytečně 

vyloučeno z uzavřeného koloběhu produkce a spotřeby a bez dalšího využití se to stává 
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zátěží pro planetární ekosystémy“ (tamtéž). Ekologickou zátěž pak představuje zejména 

likvidace odpadu spalováním. Alternativa spočívá v kompostování a recyklaci již 

nepoužívaných věcí, která představuje návrat onoho koloběhu a ztracené rovnováhy 

stejně jako redukci spotřebního chování. Tyto taktiky jsou přitom zasazeny do širšího 

kontextu antikapitalistických aktivit, když součástí kampaně týkající se nižší produkce 

odpadu a jeho zpracování je také úsilí o odstranění kapitalismu. Ten „na jedné straně 

představuje hromadění kapitálu a moci v rukou úzké elity a na straně druhé ekologickou 

i sociální nestabilitu a destrukci“ (Existence 2/2012: 25, viz Příloha č. 14). Ukazuje se 

tak, že ekologická agenda se v českém anarchistickém diskurzu dostala na roveň 

problematice sociální. Uveřejněné texty mají povahu doporučení a modelů hledících do 

budoucna – jde o kampaň, která má přispět k naplnění stanovených cílů, nikoli o 

zavedenou praxi. Konkrétním příkladem může být Cyklo Projekt Olomouc, jehož 

agendou je nejen prosazování ekologicky šetrnějšího způsobu dopravy, ale také 

recyklace starých a nepoužívaných kol či jejich oprava nebo dokonce sestavení na 

principu DIY. Projekt uvádí, že jeho členové takových kol rozdali již na dvě desítky 

(Existence 3/2012: 19). 

 

Prosazování cyklistiky má kromě ochrany životního prostředí i jiný rozměr – je 

vymezením se proti automobilové kultuře, která představuje symbol kapitalismu 

(Existence 4/2011: 26, viz Příloha č. 15). Cyklistické hnutí je přitom přirovnáváno 

k emancipačním hnutím, jako je například to za práva žen, neboť cyklisté se při jízdě 

setkávají s nerovnostmi a útlakem ze strany neohleduplných motoristů v prostoru, který 

pro ně navíc není uzpůsoben (tamtéž). V rámci protestního hnutí se vyvinula cyklojízda 

jako strategie usilující o upozornění na nějaký problém, a to ne nutně ekologický. 

Pointou cyklojízd však není jen jejich obsah, nýbrž také jejich forma. „Jedná se o 

otevřený prostor složený z autonomních jednotlivců bez formálních nebo neformálních 

organizátorů. Každý takový jednotlivec se chová podle svých vlastních přesvědčení na 

vlastní zodpovědnost, snaží se také ovlivnit trasu nebo podobu cyklojízdy. V kontextu 

Critical Mass se používá pojmu xerokracie odkazující se na to, že dění na cyklojízdě 

může zásadním způsobem ovlivnit nebo zvrátit jakýkoliv jednotlivec nebo skupina 

cyklistů bez nějakého oficiálního pověření. Proto může být charakter každé jednotlivé 

cyklojízdy velmi odlišný, záleží na účastnících, kteří se sešli na tradičním místě v 

tradiční čas.“ (tamtéž) Autor přitom cyklojízdu přirovnává k dočasné autonomní zóně, 
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„která vzniká bez hierarchických vztahů působením mnoha svobodných jednotlivců. Je 

to jakési zrození fungující společenské struktury z chaosu“ (tamtéž). V textu jsou dále 

zmíněny cyklojízdy pořádané sdružením Auto*Mat, jichž se anarchisté účastní, které 

jsou však svou povahou odlišné. Mluvčí mluví o „deformaci ideje“ (tamtéž), po níž 

zůstává pouhé vykonávání aktivity. Popisuje, že české cyklojízdy jsou organizovány, 

což snižuje jejich spontánnost i možnost participace na utváření charakteru události. 

Akce se navíc děje za asistence policie, na niž však není nahlíženo coby na nástroj 

dohledu a represe, nýbrž pomoci a spolupráce, což je zásadní rozdíl oproti výše popsané 

praxi cyklojízdy (Existence 4/2011: 27, viz Příloha č. 15). 

 

Praktické naplnění výše zmíněných principů se však objevuje při pořádání 

komunitních veganských večeří. Veganství jednak představuje životní styl šetrnější vůči 

životnímu prostředí a ohleduplný vůči právům zvířat, jednak těmito komunitními 

večeřemi nabývá rozměru pospolitosti, vzájemnosti a sdílení společného prožitku. Tyto 

události jsou představeny jako situace, za kterých jsou vytvářeny nové, nehierarchické 

vztahy a prostor, který nefunguje na bázi trhu – jednak tím, že za poskytnuté jídlo se 

neplatí, protože večeře jsou založeny na formě směny, jednak tím, že konzumace 

čehokoliv není vyžadována. (Existence 2/2013: 12–13, viz Příloha č. 16) Vyjádřením 

respektu vůči zvířatům coby živým bytostem i šetrnost vůči přírodě představuje také 

vegetariánství. Takto jej líčí jeden z anarchistů, který má s vegetariánstvím dvacetiletou 

zkušenost (Existence 2/2013: 9, viz Příloha č. 17). Širší souvislosti bezmasého 

stravování však dotyčný dle svých slov pochopil až později, kdežto prvotní motivace 

k této praxi byla jiná: „S odstupem času ale musím říci, že to, proč jsem se stal 

vegetariánem, mělo spíš co dělat s mám teenagerovským zhlédnutím se v punku, který 

jsem tenkrát spojoval s anarchismem. Být punker pro mě znamenalo být anarchista a být 

anarchista znamenalo být vegetarián.“ (tamtéž) Nebo jinde: „Vegetariánství jako aktivní 

postoj se ukázalo být v anarchistickém hnutí jakýmsi indikátorem konformity. Jak jsem 

již popsal, sám jsem toho byl příkladem. Po většinu devadesátých let byl prostě 

anarchista ‚dbalý článků v anarchistických časopisech‘ vegetariánem.“ (tamtéž) Mluvčí  

tak poukazuje na subkulturní povahu hnutí a prostředí, v němž je prostřednictvím 

určitých znaků utvářena skupinová identita. Rovněž zdůrazňuje přitažlivost rebelie pro 

mladé lidi, která je však povrchním gestem revolty bez hlubšího obsahu. Zároveň ovšem 

líčí svůj osobní duchovní přerod a postupné pochopení cílů, jichž má taková praxe 
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dosahovat. Pouhý životní styl je tak minulostí jak na osobní, tak na kolektivní rovině (je 

záležitostí 90. let a mluvčí k označení tohoto stavu používá minulý čas). 

 

S ekologií částečně souvisí i fenomén etické spotřeby a s ní spojený bojkot 

(například bojkot hypermarketů či některých obchodních řetězců, jež se podle 

anarchistů chovají nezodpovědně vůči přírodě) jako taktika odporu proti vybraným 

praktikám, která se přímo dotýká spotřebních návyků. Diskurzivně je bojkot uchopen 

jako oblíbená strategie českého anarchistického hnutí (Existence 2/2013: 11). Jinak je 

však bojkot uchopen z výkladové perspektivy, která zachycuje vývoj této taktiky v čase, 

nikoli praktické příklady bojkotu konkrétních firem či výrobků v českém 

anarchistickém prostředí (Existence 2/2013: 10–11). 

 

Etická spotřeba je chápána v širším ekologickém a kapitalistickém kontextu. 

Východiskem je přitom postavení člověka v současné společnosti, který je chápán 

především jako spotřebitel. Spotřeba je přitom v anarchistickém diskurzu nazírána coby 

systémem vnucovaná norma a podmínka maximalizace zisku. (Existence 2/2013: 7, viz 

Příloha č. 18) „Maximalizace zisku neznamená nutně předražené zboží, mnohem častěji 

jde o minimalizaci nákladů, která s sebou nese nejednu formu utrpení, nespravedlnosti, 

vykořisťování a poškozování jak celé společnosti, skupin lidí a konkrétních jednotlivců, 

tak i zvířat, jednotlivých ekosystémů a přírody jako celku.“ (tamtéž) Z toho vyplývá, že 

etická spotřeba je v anarchistickém diskurzu chápána ideologicky, skrze širší 

společenské vztahy, ve smyslu protestu proti nim a nabízení alternativy, kterou je 

„férovější svět, život bez utrpení pro všechny, zdravé prostředí atp.“ (tamtéž). 

Nakupování zboží v supermarketech a hypermarketech přitom nepředstavuje pouze 

jednání v souladu s normami, nýbrž také participaci na systému, kterému se nedá věřit, 

neboť před spotřebitelem zatajuje fakta: „Proč často pozadí produktů, které 

nakupujeme, vůbec nevidíme? Jednoduše proto, že ho vidět nemáme. A navíc ve světě 

zrychlené spotřeby bychom správně na nějaké ohlédnutí ani neměli mít čas.“ (tamtéž) 

Mluvčí přitom kritizuje před pouhou změnou spotřebních voleb, například větším 

zaměřením se na nákup bio či fair trade výrobků, a upozorňuje na potřebu aktivního 

přístupu k vytváření alternativ: „jak víme, životní styl je v posledních letech jednou 

z velmi oblíbených komodit, na které se dá slušně vydělat“ (tamtéž). Alternativu pak 

anarchistický diskurz spatřuje například v lokalizaci spočívající v nákupu produktů 
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přímo od místních dodavatelů. Taková praxe přitom vyzdvihuje kontakt, pospolitost a 

přehled o tom, jak kvalitní potraviny jsou a za jakých podmínek vznikaly (Existence 

1/2013: 9, viz Příloha č. 19). 

 

 

4.3 Antispotřební aktivity 

Součástí politiky životního stylu jsou také antispotřební aktivity. Příkladem je 

freeganství a dumspter diving (viz 2. kapitola této práce). Na tomto principu je založená 

zejména činnost iniciativy Food Not Bombs (Jídlo místo zbraní), která se zaměřuje na 

přípravu a bezplatné rozdávání jídla potřebným, přičemž suroviny získává právě 

prostřednictvím dumspter divingu či z míst, kde by jinak přebytečné či k prodeji již 

nepovolené, avšak nezávadné potraviny, byly určeny k likvidaci. Pointou činnosti této 

iniciativy je poukázat na plýtvání potravinami, to je však nahlíženo v širších 

společenských souvislostech. 

 

„Na ztráty potravin, které jsou samy o sobě ostudné, je navázáno nehorázné 

plýtvání prací zemědělců, zaměstnanců v dopravě i v distribuci potravin, dále plýtvání 

fosilními palivy na dopravu a rozšiřování extenzivního přírodě škodícího zemědělství, 

jako jsou například monokulturní plantáže.“ (Existence 3/2014: 33, viz Příloha č. 20) 

Ona potravina je tak viděna jako výsledný produkt dlouhého řetězce výrobního systému, 

který zatěžuje životní prostředí a je vykořisťovatelský, neboť přebytek v jedné části 

světa je vykoupený špatnými podmínkami a tvrdou, špatně ohodnocenou a navíc 

zbytečnou prací jinde. Tento systém tak podle Food Not Bombs nejvíce nahrává velkým 

korporacím, jejichž hlavním cílem je maximalizace zisku a co největší spotřeba, která 

tento koloběh udržuje při životě (tamtéž). Účelem freeganství a dumspter divingu tak je 

omezovat vlastní spotřebu a vůbec či co nejméně participovat na udržování této 

dynamiky. Antispotřební chování tedy má v anarchistickém diskurzu politický a 

ekologický rozměr. V případě Food Not Bombs je zvláště silný také rozměr sociální. 

„Tato činnost je protestem proti společenskému systému, který je na jedné straně 

schopen vynakládat obrovské prostředky na zbrojení a dotovat či realizovat další 

nesmyslné asociální a přírodě škodící věci, a na druhé straně není ochoten zajistit 

mnoha lidem nepodmíněně ani základní sociální práva, jako je např. právo na jídlo, 
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bydlení či důstojné zacházení s člověkem jako bytostí, která má své individuální 

potřeby.“ (Existence 4/2014: 24, viz Příloha č. 21) Antispotřební aktivity jsou tedy 

nahlíženy i v kontextu sociálních nerovností a nespravedlností, když onen profitující 

systém a z něho těžící subjekty, kterými jsou velké nadnárodní korporace či obchodní 

řetězce, staví proti sociálně slabým vrstvám, kterým není schopen zajistit potraviny či 

bydlení, a tedy alespoň základní důstojné živobytí. Anarchistická iniciativa Food Not 

Bombs pak své aktivity hodnotí jako projev solidarity s chudými a sociálně 

vyloučenými, které definuje jako důsledek a nedílnou součást kapitalismu (Existence 

2/2014: 35, viz Příloha č. 22). Společenská struktura sama a gigantické podniky jsou 

aktéry nesoucími zodpovědnost za procesy, přičemž jejich jednání má své oběti 

v podobě konkrétních lidí s konkrétními osudy. 

 

Iniciativa Food Not Bombs politiku životního stylu chápe ve spojení s tradičními 

anarchistickými principy a myšlenkami. O antispotřebních aktivitách mluví jako o 

prostředku boje proti kapitalismu a vytváření jiných společenských vztahů, jež se 

odlišují od praxe, kterou odmítají. Toto jsou společné rysy zkoumaných textů, přičemž 

revue Existence k problematice zveřejňuje rozhovor se členem ústecké odnože Food 

Not Bombs (Existence 2/2014: 35), deskriptivně-úvahový text zástupce (či 

zástupkyně)81 plzeňské pobočky (Existence 4/2014: 24) a anonymní materiál 

informativně-komentářové82 povahy zveřejněný na stránce vyhrazené iniciativě 

(Existence 3/2014: 33). 

 

Pozoruhodné jsou ovšem dojmy praktikujícího freegana, který v antispotřebním 

chování kromě jeho politicko-ekologického rozměru spatřuje doslova „cool“ aktivitu: 

„nenakupovat je prostě cool,“ píše a označuje freeganství „jako vzrušující životní styl“ 

                                                           
81 Text je podepsán pouze zkratkou a není z něj patrné, zda je autorem muž nebo žena. 
82 Generický status textů v Existenci není pevně daný. Zatímco mainstreamová mediální praxe je 
charakteristická oddělováním zpravodajských a publicistických žánrů, ve zkoumaném periodiku tomu tak 
není. Texty deskriptivní povahy referující o událostech mají tendenci zároveň obsahovat hodnotící soudy 
mluvčího, který navíc ne vždy vystupuje jako zástupce nějakého kolektivu, ale sděluje pouze svou 
subjektivní zkušenost. Tento text je uveden faktografickými daty OSN, hned po nich však následuje 
hodnocení plýtvání potravin, které je považováno za „ostudné“. Autor dále uvádí údaje, které se tváří 
jako faktografické: „Řetězce často odmítají písemné smlouvy, nutí dodavatele ke slevám, vyžadují 
exkluzivní spolupráci a informace o konkurenci. Neprodané potraviny velice často končí v kontejnerech 
za super- a hypermarkety, ač mnohé řetězce jako např. Makro uvádí, že žádný odpad nevytváří.“ 
(Existence 3/2014: 33) Autor však pro toto silné tvrzení neuvádí žádné statistiky, kterými by je mohl 
podložit, navíc pojem „často“ je relativní. Konstatování je jednoduše bráno jako realita, předpoklad, na 
němž je text vystaven.  
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(Existence 4/2010: 26, viz Příloha č. 23). Důraz tak není kladen pouze na hlubší ideový 

rámec, nýbrž zmiňovaná praxe představuje i způsob, jak žít nonkonformně. „Je to 

vzrušující nacházet ‚nové věci‘ a kolikrát se lze dočkat zajímavých překvapení nebo 

objevných nálezů, o které se můžeš podělit i s kamarády a proč ne, když je to navíc 

zadarmo. Nepodporuj již zbytečný konzum a další zbytečnou výrobu, přepni na život 

bez nákupů a nekonečného čekání s nákupním košíkem u pokladny.“ (tamtéž) Spotřební 

chování je reprezentováno jako nudná činnost, zatímco antispotřební jednání 

představuje alternativu plnou obohacujících zážitků. Závěr textu je pak de facto 

reklamní upoutávkou na něj, ačkoli reklama je autorem v úvodu označena za prostředek, 

který pohání podle něho zbytečné konzumní chování (tamtéž). 

 

Příkladem antispotřebního chování je také situace, kdy jsou nové věci nabývány 

směnou v rámci bezpeněžních zón (Existence 1/2013: 14–16), vlastní výroba věcí či 

produkce potravin. Článek z Existence 1/2013: 17 (viz Příloha č. 24) popisuje praxi 

vlastního zásobování skrze zahradničení. Nejde přitom o zahradničení „obyčejné“, 

nýbrž guerillové či partyzánské, které spočívá na principech squattingu s tím, že v tomto 

případě jde o obsazování půdy namísto budov. Již samotný název takové aktivity 

obsahuje nádech revolty. Aktivisté jsou prezentováni jako skupina lidí, která se 

rozhodla zkultivovat zanedbaný, ladem ležící pozemek, a to bez cizí pomoci, čímž 

poukazují na možnost soběstačnosti a nezávislosti. Ukazují se jako „moudří“ zahradníci, 

kteří vědí, jak správně pěstovat (tamtéž). Zároveň je jejich aktivita spojená se širším 

protestem proti společnosti kladoucí velký důraz na spotřebu, když prohlašují, že „je to 

jeden krok pryč z bludného kruhu nabídky a poptávky, z pasivního konzumování. Krok 

kupředu k větší kontrole nad našimi vlastními životy, ke svobodě od údajných 

potřeb…“ (tamtéž). Objevuje se tak diskurz vlády nad svým vlastním životem, který má 

v rukou sám jednotlivec, nikoli cizí, potažmo nepřátelské subjekty jako například 

hypermarkety či stát. Tato činnost navíc způsobuje jakousi změnu v lidském smýšlení: 

„Zahrádka změnila i některé další věci v našich životech. Začali jsme být všímavější k 

přírodním procesům okolo nás, jak se mění počasí, kdy zapadá slunce, jak rostou na 

naší někdy i dennodenní cestě na zahrádku maliny, co všechno z věcí, které se jen tak 

bez užitku povalují v našem okolí, je možné naopak nějak zužitkovat. Naučili jsme se 

nakládat se zeleninou, co jsme vypěstovali nebo i koupili, tak, že z ní nakonec 

nevyhazujeme takřka nic. Uvědomili jsme si, že z tohoto takzvaného odpadu vznikne 
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něco s pro nás tak velkou hodnotou, jako je kompost, se kterým můžeme zúrodnit naši 

půdu.“ (tamtéž) V anarchistickém prostředí je tedy patrná pozitivita jako výrazná 

zpravodajská hodnota při referování o vlastních akcích. 

 

Za jednu ze strategií jak neparticipovat na zmiňovaném koloběhu výroby a 

spotřeby je shoplifting neboli krádeže zboží v obchodech. Tato taktika je přitom 

ospravedlněna morálně a prezentována eufemisticky: „Zjednodušeně je její filozofií 

přemisťování věcí z míst přebytku (korporátních obchodů) do míst nedostatku 

(nemajetným).“ (Existence 2/2013: 8) 

 

 

4.4 Squatting 

Squatting má v anarchismu tradiční místo. Je hnutím vnímán zejména politicky a 

sociálně, jak o tom svědčí texty napsané mluvčími, kteří zastupují českou 

anarchistickou scénu. Squatting je chápán jako gesto politického vzdoru vůči státu a 

zpochybnění jeho práva a soudního aparátu, který squatting definuje jako nelegální. 

Oproti tomu v anarchistickém pojetí obsazování opuštěných a chátrajících budov 

představuje ne legální, ale eticky legitimní činnost, jejíž morální rozměr stojí nad státem 

danými zákony (Existence 3/2011: 17, viz Příloha č. 25). V anarchistickém chápání 

světa proti sobě stojí nezodpovědní, antisociálně jednající vlastníci prostor (tamtéž) a 

anarchisté upozorňující na sociální nerovnosti, chybnou bytovou politiku státu, chudobu 

a lidi bez domova (Existence 3/2012: 28, viz Příloha č. 26). Squat se v těchto případech 

stává také prostorem pro kulturně-společenské aktivity, neboť toto politické vyjádření 

bývá spojeno s pořádáním koncertů, divadelních představení či autorských čtení 

(tamtéž). Na sociální rovině je však squatting rovněž fenoménem, ke kterému se 

uchylují přímo posledně zmiňovaní. Squatting tak pro ně není vyloženě nástrojem 

politického boje, ale nevyhnutelným řešením jejich sociální situace (Existence 3/2010: 

29–31, viz Příloha č. 27, Existence 4/2012: 5, 10). Takové zkušenosti z českého 

diskurzu v revue Existenci nenajdeme, periodikum však zprostředkovává zkušenost z 

brazilského Ria de Janeira. Autor popisuje společný, pospolitý a kolektivní život ve 

squatu, kde jeho členové participují na rozhodovacích mechanismech. Rozhodnutí jsou 

založena na dohodě, případně na hlasování. (Existence 3/2010: 29–31) V tomto ohledu 
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squatting převrací stávající převažující normy životního stylu, co se bydlení týče – proti 

izolovaným nukleárním jednotkám čítajícím několik málo členů staví život ve 

společenství. 

 

 

4.5 Intimita 

Politika životního stylu se dotýká taktéž sféry intimního života, kde 

anarchistická teorie praktikováním polyamorie a queer principů odmítá monogamii a 

heterosexuální vztahy jako jedinou přijatelnou možnost partnerského soužití. Dochází 

k politizaci sexuality. „Pohlavní odlišnosti se staly cestou, jak vyjádřit hierarchii 

genderu, kde je na ženy nahlíženo jako na podřízené mužům,“ píše ve svém teoretickém 

textu Susan Song (Existence 4/2014: 34, viz Příloha č. 28). Tuto hierarchičnost se pak 

snaží rozbít nahlížením na pohlaví jako na kategorii, která není biologicky dána, nýbrž 

společensky konstruována, a odmítáním manželství, které představuje vlastnictví jedné 

osoby druhou (Existence 4/2014: 35). Polyamorie je v diskurzu anarchistické teorie 

chápána jako vztah založený na dobrovolnosti, vzájemnosti, pomoci a souhlasu, který 

přináší osvobození od rigidity vyžadovaných norem, přičemž nesmí docházet k tomu, 

aby se z takto pojatých svazků staly normy nové (tamtéž). Klade tedy důraz na toleranci 

a pluralitu možností. „Ačkoliv praktikování těchto vztahů samo o sobě nedělá z člověka 

revolucionáře, můžeme se z těchto praktik naučit, jak vytvářet nové konceptualizace 

sociálních vazeb, a zejména napadat normativní indoktrinaci ve svazující, omezující a 

hierarchické sexuální kultuře naší společnosti.“ (tamtéž) Autorka tak konstatuje, že 

polyamorické vztahy jsou hlubší a nelze je zploštit na pouhé praktikování, nýbrž musejí 

obsahovat též spirituální prožitek, obrození a politické cíle. 

 

Materiály v revue Existenci nenaznačují, že by polyamorie byla běžnou 

záležitostí v českém anarchistickém hnutí. Jednou z červených nití sebereflexe hnutí je 

rovněž potřeba vypořádat se se sexuálním násilím páchaným na ženách (Existence 

2/2010 – sexuální násilí je tématem celého čísla, Existence 4/2010: 33–35) a přílišnou 

maskulinitou uvnitř hnutí. „Tak se mi vybavuje můj první velmi bolestivý kulturní šok z 

českého hnutí, když jeden antifašista mužského pohlaví obhajoval jednoho sexistického 

antifašistu rovněž mužského pohlaví slovy ‚ale aspoň je na naší straně‘. Nevím proč, ale 
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nějak jsem si do té doby myslela, že je tohle hnutí i lidí s vagínami. Vůbec celá tahle 

vagínopenisová záležitost se zdá být docela zásadní pro mnoho českých aktivistů. 

Připadá mi dost divné, že pro mnoho lidí je strašně důležité vypadat buď jasně ‚žensky‘ 

či ‚mužsky‘,“ píše jedna z aktivistek, která má zkušenosti také z německé anarchistické 

scény (Existence 2/2014: 33, viz Příloha č. 10). Mluvčí popisuje, jak má coby žena 

pocit, že pro ni v hnutí není dostatečné místo, a jak mají někteří členové obtíže cítit 

respekt k opačnému pohlaví. Současně vnímá tlak na odlišnosti mezi muži a ženami, 

což implikuje například menší otevřenost vůči transgenderu. Zároveň však říká, že silná 

potřeba vypadat jako žena či muž je divná, což je naopak v rozporu s teoretickým 

modelem, který podporuje toleranci obojího – potřebu odlišit se i neodlišit se od 

druhého pohlaví. 

 

V případě intimity tak opět pozorujeme rozpor mezi skutečným a ideálním 

stavem věcí. Nelze přitom hovořit tolik o přílišné zahleděnosti do praxe životního stylu 

a následném vyprazdňování idejí a cílů jako o jejich ignoranci či absenci anarchisticky 

alternativní intimity. Z pohledu anarchismu tak hnutí samo reprodukuje stávající normy 

a vztahy založené na dominanci. 

 

 

4.6 Kulturně-společenské události 

Protestní aktivity jsou uvnitř anarchistického hnutí spojovány s kulturně-

společenskými projekty a událostmi. Tento jev se týká zejména demonstrací, pochodů či 

tradičních oslav 1. máje. Příkladem je akce pojmenovaná Scream fest. Podíváme-li se 

na popis události v revue Existenci, vidíme, že vysvětlení politické idey akce se mísí 

s popisem kulturního programu. Mluvčí zmiňuje, že smyslem Scream festu je upozornit 

na „destruktivní“ těžbu uhlí a energetiku (Existence 4/2010: 24, viz Příloha č. 29). 

K tomuto účelu je součástí akce infostánek, výstava nebo představení anarchistických 

alternativ. Zároveň jsou součástí akce recitace básní a vystoupení kapel. Závěrečný 

koncert je přitom příznačně uveden slovem „zakotvení“, jako by byl vyvrcholením celé 

události. Mluvčí zdůrazňuje úspěšnost akce a nadšení účastníků, nedává jim však 

prostor vyjádřit se. Text neobsahuje žádné citace a zobrazení události se odvíjí od 

subjektivní zkušenosti autora. V jeho pojetí je protest se zábavou úzce spjat: 
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„V průvodu byla cítit atmosféra vzdoru a hněvu kombinovaná se zábavou.“ (Existence 

4/2010: 25) Mluvčí při líčení kulturního aspektu události konkretizuje hudební styly, 

které na akci byly zastoupeny, nejde tedy o hudbu samu o sobě, ale o partikulární styly. 

Přestože se kulturnímu rozměru akce věnuje takto detailně, cítí potřebu zdůraznit, že to 

není její jediný cíl: „Stage zdobil vedle loga Dwarf sound systému také transparent 

protestující proti bourání obcí kvůli rozšiřování těžby uhlí. Příznivci tekno subkultury 

tak dávali jasně najevo, že jejich pozornost si nezískává jen volná zábava, ale také 

politika a společenská témata, na které je potřeba reagovat.“ (Existence 4/2010: 24) 

Příslušníci tekno subkultury se přitom coby aktéři v žádném dalším kontextu 

neobjevují. Redukuje-li se politické gesto na pouhé vyvěšení transparentu, pak dochází 

k vyprazdňování obsahu a převaze formy nad ním. 

 

Tytéž vzorce sledujeme při referování o dalších protestních událostech 

(Existence 3/2011: 19, Existence 3/2012: 6, Existence 3/2012: 7). V případě 

ProtestFestu je závěrečná pouliční slavnost označena jako „zlatý hřeb programu.“ 

„Průvod již tradičně vycházel z centra Brna, tentokrát z Moravského náměstí a směřoval 

na místo každoroční afterpárty do Pisáreckého parku.“ (Existence 3/2011: 19) 

Všimněme si, že závěrečný večírek je opět cílem – vyvrcholením, k němuž celá akce 

směřuje. 

 

Ačkoliv autoři textů shodně popisují zaujetí účastníků pro politický a sociální 

rozměr takto pořádaných akcí, sami účastníci se nevyjadřují. Důraz je kladen na 

zdařilost akcí, pozitivitu, soběstačnost anarchistické organizace zrealizovat událost a 

vzájemnost. Aktivisté přitom nejsou prezentováni pouze jako lidé, kteří se přišli bavit, 

ale rovněž jako rodiče pečující o děti či diskutující: „Lidé se bavili podle svého – 

připravovali karnevalové masky a převleky, kreslili pikety, tančili u soundsystémů, 

věnovali se dětem, diskutovali, poslouchali kapely, popíjeli… Kolemjdoucí se 

přicházeli podívat, co se to tu vlastně děje.“ (Existence 3/2012: 6) 
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Závěr 

Předmětem této diplomové práce bylo zkoumání protestních forem 

anarchistického hnutí na úrovni životního stylu. Rovněž jsme sledovali, jak tyto procesy 

souvisejí s formováním sociální identity. Ukázalo se, že tato praxe má v českém 

anarchistickém prostoru své místo a projevuje se v řadě témat – v přístupu k životnímu 

prostředí, kultuře, způsobu bydlení či ve spotřebních návycích. Nedá se však říct, že by 

v něm byla pevně zakotvena nebo že by šlo o samozřejmý jev.  

 

Jak vyplývá z analýzy, jde o praxi, která je v teoretickém slova smyslu novým 

paradigmatem protestních forem. Je přijímána jako součást moderního anarchismu, 

přičemž diskurzivní analýza jasně ukazuje, že velký důraz je kladen především na 

politické a ideové rámcování těchto praktik. Na rétorické rovině je tedy obtížné tvrdit, 

že by v důsledku inovativních technik protestu docházelo k devalvaci či vyprazdňování 

původního zaměření hnutí. Přesto je však tento důraz na hlubší smysl určitého životního 

stylu signifikantní, což je umocněno i konfliktem a debatou, která kolem něho vzniká. 

Ukazuje se, že v současném hnutí jde o naléhavé téma, které nutí k sebereflexi a které je 

do jisté míry křehké. Ona křehkost právě souvisí s opakujícím se připomínáním širšího 

rozměru životního stylu v anarchistickém diskurzu, jež poukazuje na nedostatečnou 

internalizaci a přijetí takových principů. 

 

V teoretickém slova smyslu existuje jedna, jasně daná sociální identita 

anarchisty vycházející z tradičních anarchistických idejí. Ty definují jeho pozici vůči 

ostatním skupinám, jež nesdílejí stejné názory. Takový anarchista se snaží o usilovné 

promítání idejí do sféry každodenního života. Existují ovšem rozpory mezi normativním 

ideálem a konkrétním naplněním oněch představ, které se projevují zejména 

v subjektivní kritice bývalých členů hnutí. Na základě jejich výpovědí se de facto 

vynořuje zcela jiný normativní ideál, založený právě na jistém způsobu života. 

Pozorujeme tedy hned několik skupinových identit a několik navzájem 

nekorespondujících představ o tom, co znamená být anarchistou. 

 

Ritualizací politiky a důrazem na správně vykonaný obřad nabývá forma 

převahu nad obsahem. V některých oblastech se však setkáváme s tím, že politika 
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životního stylu do nich dosud nepronikla. Tato problematika se nejvíce objevuje 

v oblasti intimity a mezilidských vztahů, kde se nedaří naplňovat ani základní 

anarchistické ideály. Aktéři popisují diskriminaci, marginalizaci a reprodukci 

společenských vzorců založených na útlaku. Objektivita, pluralita či tolerance se stávají 

mytickými kategoriemi. 

 

Zaměříme-li se na jednotlivé prvky diskurzivní analýzy popsané ve 3. kapitole 

této práce, pak sociálními událostmi, které jsou prostřednictvím textů reprezentovány, 

jsou události protestního charakteru a události všedního dne. Někdy na sebe texty 

odkazují navzájem, jindy se objevují v řetězci dalších, zpravidla odborných materiálů. 

Texty rovněž existují v širší síti textů s neanarchistickými narativy, vůči nimž hnutí 

pociťuje potřebu se vymezit a reagovat na ně. Aktéry, kteří se k problematice vyjadřují, 

jsou anarchistická organizace, bývalí i současní členové anarchistického hnutí či 

zástupci iniciativ, kteří se objevují buď jako autoři textů, nebo v roli zpovídaných. O 

zbylých aktérech se v textech mluví jako o třetích stranách, které v Existenci nedostávají 

prostor k vyjádření. Sociální události, tedy protest, jsou sice rámcovány tematicky, 

nikoli epizodicky, avšak výhradně z jedné perspektivy. Protivníci (systém, kapitalismus, 

stát, elity, zákony, politici a další oficiální představitelé) jsou přitom zobrazeni 

stereotypně jako agresoři. Oproti tomu anarchista je představen veskrze pozitivně 

(vyjma několika kritických hlasů pospaných ve 4. kapitole této práce) a anarchistické 

akce téměř idylicky. To poukazuje na značný důraz na konflikt a akcentaci odlišností 

mezi oběma skupinami, přičemž anarchisté se snaží mít jednoznačnou moc nad 

významy. Přestože většina textů má deskriptivní charakter, nikdy nejde o čistě 

informativní styl. V útvarech deklarujících, že jde o popis události, se objevují 

subjektivní komentáře a hodnotící soudy. Povaha komunikačního jednání je tak jasně 

strategická, neboť texty mají agitační, přesvědčovací, vysvětlovací a argumentační 

funkci. V textech se přitom objevuje převážně indikativ a modalita jistotní a postojová. 

Mluvčí s vysokou mírou přesvědčení deklarují nějaký stav. 
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Summary 

In this diploma thesis we focused on the analysis of the anarchist protest 

strategies connected to a particular lifestyle. We also looked into the relation of such 

processes with the construction of social identity. It turned out that this practice is 

significant in the Czech anarchist movement and that it influences a certain set of issues 

such as protection of the environment, culture, living or consumption habits. However, 

it is not entirely possible to claim that lifestyle politics is deeply embodied in local 

anarchist practice since the phenomenon is not fully taken as granted. 

 

Based on the analysis, it is a practice which, theoretically, is a new paradigm of 

protest forms. It is generally accepted as a part of modern anarchism. The discourse 

analysis demonstrates that when texturing lifestyle politics, its political and ideological 

aspects play the most important role. Therefore, at the rhetorical level it would be 

problematic to declare that, as a consequence of the emphasis on a particular lifestyle, 

the traditional orientation and principles shaping the movement are being devaluated. 

Nevertheless, this preoccupation and the constant need to mention a profound meaning 

of lifestyle politics is significant. Moreover, the significance is even multiplied by the 

conflict and the debate which developed on the topic. It is obvious that inside the 

movement, lifestyle politics is an important issue which urges self-reflection. To a 

certain extent, it is also a highly delicate topic since the repeated need to explain the real 

meaning of lifestyle politics proves an insufficient internalization and acceptance of 

such principles. 

 

From the theoretical point of view, within the movement there exists one, clearly 

specified social identity based on the traditional anarchist ideas which define the 

position of a group member in relation to other groups that do not share the same set of 

beliefs and ideas. Regarding the lifestyle, such an anarchist tends to reflect the anarchist 

programme at the everyday level. However, there appear certain discrepancies between 

the normative ideal and concrete practice of such conceptions. This is reflected 

particularly in the subjective critiques of former movement members. Based on their 

experience, another normative ideal requiring a particular lifestyle forming an anarchist 
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image comes to light. Therefore, we observe several contradictory social identities and 

notions on what it means to be an anarchist. 

 

Ritualizing the politics and focusing on the right performance of a rite, the form 

dominates the content. Nevertheless, in certain fields we observe that lifestyle politics 

has not penetrated them yet. This concerns particularly the sphere of intimacy and 

interpersonal relations where it is difficult to even follow the basic anarchist principles. 

The actors describe discrimination, marginalization and reproduction of social relations 

based on the oppression. Objectivity, plurality or tolerance become mythical categories. 

 

Concerning the elements of discourse analysis described in Chapter 3, we found 

out that the social events represented through the texts are protest events or everyday 

life events. Sometimes the texts refer to each other, sometimes they appear in the chain 

of other, mainly the expert texts. They also exist in a larger framework based on non-

anarchist narratives to which the movement needs to react and through which it needs to 

define itself. As for the actors commenting the issues, the anarchist organization, former 

and current movement members or representatives of the initiatives dominate the 

discourse. They are either the authors, either they are interviewed. The rest is not given 

an opportunity to communicate. Social events, mainly protest, are represented 

thematically, not episodically, however, at the same time, the narrative is constructed 

exclusively from a single point of view. The opponents (system, capitalism, state, elites, 

law, politicians and other representatives) are described stereotypically as aggressors. 

On the other hand, the anarchist is represented positively (except of several critical 

voices analysed in Chapter 4) and anarchist events almost idyllically. This practice 

points to a considerable emphasize of conflict and differences between the two groups 

and strong efforts to have control and power over the meaning. Even though most of the 

texts are descriptive, they are not purely informative. In the genres which declare to be a 

description of an event we observe subjective commentaries and value statements. The 

character of the communication is clearly strategic, aiming at argumentation, persuasion 

and explanation. Speakers use deontic modality expressing a strong commitment to the 

statements and epistemic modality expressing their evaluation of what is being said. The 

predominant mode is indicative. With a high degree of belief and confidence speakers 

declare a certain state. 
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