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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je životní styl pražské zlaté mládeže. Jedná se o sociologicky 

neprobádanou subkulturu, které se věnuje minimum literatury. Pojem zlaté mládeže je 

velice subjektivní a neexistuje jeho přesně stanovená definice. Cílem práce je popsat a 

definovat zlatou mládež žijící v Praze – její životní styl (rodinné zázemí, hodnoty, 

aspirace, volný čas, vnímání své pozice v české společnosti…). To je realizováno skrze 

kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaných rozhovorů se zástupci této subkultury 

a doplňkového zúčastněného pozorování. V rámci práce byl také realizován orientační 

předvýzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak je termín „zlatá mládež“ vnímán ve 

společnosti a jaké charakteristiky jsou s ním spojovány. Jsou popisovány stereotypy, 

které jsou s touto subkulturou spojovány, a poté porovnávány s výsledky výzkumu – 

zjištěními z rozhovorů s pražskou zlatou mládeží. Práce popisuje pražskou zlatou 

mládež a její životní styl, věnuje se bližšímu poznání a přiblížení života těchto lidí. 

Jedná se o první výzkum této subkultury v České republice, vzhledem k zaměření na 

hlavní město ho však nelze zobecnit celorepublikově.   
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Abstract 

The topic of the bachelor's thesis is the lifestyle of Prague‘s gilded youth. It is a 

sociologically unexplored subculture to which little literature is dedicated. The concept 

of gilded youth is very subjective and there is no exact definition of it. The aim is to 

describe and define the gilded youth living in Prague and their lifestyle (family 

backgrounds, values, aspirations, leisure, and perception of their position in Czech 

society…). This is done through qualitative research and semi-structured interviews 

with representatives of the subculture and additional observations. Part of the work is 

also preliminary research whose aim was to determine how the term ‘gilded youth‘ is 

perceived in society and what characteristics are associated with it. It describes the 

stereotypes that are associated with this subculture, and then compares the results of 

research with findings from interviews with Prague's gilded youth. The work describes 

Prague’s gilded youth and their lifestyle, exploring in depth their lives. This is the first 

research on this subculture in the Czech Republic, although due to its focus on the 

capital city it does not reflect the whole country. 
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1. Předpokládaný název práce 

 

V českém jazyce: Výzkum životního stylu pražské „zlaté mládeže“.   

V anglickém jazyce: Lifestyle Survey of „gilded youth“ in Prague. 

 

 Klíčová slova: životní styl, subkultura, „zlatá mládež“, peníze, sociální kapitál 

 

 Keywords: lifestyle, subculture, „gilded youth“, money, social capital 

 

2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskuzi poznávacího problému 

  V českém jazyce: 

Když se řekne „zlatá mládež“, většina lidí si představí mladé a penězi zhýčkané 

jedince. Samozřejmě tito lidé takoví být mohou, ale také nemusí, stejně jako mnoho 

dalších skupin, jsou i oni vystaveni stereotypizaci a nálepkování. Často bývá spojován 

pojem „zlatá mládež“ v médiích s mladými „celebritami“, které se dostanou do 

povědomí společnosti díky image budované mediálními manažery a společnostmi 

(absolventi různých soutěží, fashion bloggerky / bloggeři…). Tito lidé ale předmětem 

mého výzkumu nebudou. „Zlatá mládež“ je subkulturou, která se vyznačuje nejen 

životem ve finančně nadprůměrně zabezpečených rodinách, ale také specifickým 

chováním a vyznáváním podobných hodnot a norem. „Zlatá mládež“ také disponuje 

sociálním kapitálem. V práci se budu zaměřovat na mladé lidi, o kterých se z pravidla 

nedozvíme v médiích, ale žijí v již zmíněných finančně nadprůměrně zabezpečených 

rodinách a sdílí i jiné charakteristiky dané subkultury – podobný životní styl. Hypotézou 

práce je, že respondenti budou navštěvovat podobná místa a kulturní akce, volit 

podobný styl oblékání (značky) a používat podobné věci, budou mít podobné či v rámci 

„společného“ životního stylu, porovnatelné záliby. Ve výzkumu se budu zabývat 

životním stylem těchto lidí – čemu se věnují ve volném čase (kultura…), co 

studují/vystudovali (vzdělání), co plánují do budoucna, čím by se chtěli jednou živit a 

podobně. Cílem bakalářské práce je popsání a definování pražské „zlaté mládeže“ a 

potvrzení faktu, že lidé patřící do skupiny „zlaté mládeže“, budou mít mimo peníze 
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mnoho jiných společných charakteristik. Dále má práce za cíl popsání těchto 

charakteristik.  

 

V anglickém jazyce: 

When one says ‘gilded youth’, most people think of young individuals spoiled 

by money. As a matter of course, these people can be like this but don't need to. Just 

like many other groups they are exposed to stereotyping and pigeonholing. The term 

‘gilded youth’ is often associated in the media with young ‘celebrities’ who are brought 

to society’s attention as a result of their image built up by media managers and 

companies (winners of competitions, fashion bloggers…). These people will not be the 

focus of my research. ‘Gilded youth’ is a subculture characterised by living in families 

with above-average income, but also displaying specific behaviour and cherishing 

similar values and norms. ‘Gilded youth’ also have at their disposal social capital. In the 

bachelor thesis I will focus on young people about whom we do not usually hear in the 

media, living in affluent families and sharing other characteristics of the subculture: a 

similar lifestyle. The hypothesis is that the respondents visit similar places and cultural 

events, choose a similar dress style and use similar things (branded), and will have 

similar, or, within the framework of a ‘common’ lifestyle, comparable predilections. I 

will therefore examine the lifestyle of these people – what they do in their free time 

(culture…), what they are studying/have studied (education), what they plan into the 

future, what profession they would like to practice, etc. The goal of the bachelor's thesis 

is to describe and define the ‘gilded youth’ in Prague and confirm the fact that people 

belonging to the category of ‘gilded youth’ have many common characteristics in 

addition to money. The work also aims to describe these characteristics.  

 

3. Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce 

 

V rámci bakalářské práce budu realizovat kvalitativní výzkum, cílovou skupinou 

budou „mladí dospělí“, tedy lidé mezi 18-30 rokem – důležitou charakteristikou „zlaté 

mládeže“ je totiž věk. Respondenti budou spadat do subkultury mládeže – konkrétně 

„zlaté mládeže“. Výběrový soubor bude tvořit 10-15 osob, s kterými provedu rozhovory 

polostrukturovanou formou. Respondenti budou z Prahy, protože předpokládám, že 

v hlavním městě bude největší koncentrace těchto osob. Rozhovory budou nahrávány a 

poté vybrané části přepsány a analyzovány. Na začátku práce budu obecně definovat 



 

 

pojem subkultury a pak názorně ukáži, proč je „zlatá mládež“ subkulturou. Budu 

definovat i samotný pojem „zlatá mládež“,  kterým se budu v práci zabývat. Zaměřím se 

na historii tohoto pojmu. Využiji také demografických a geografických analýz (ČSÚ, 

společnosti pro výzkum trhu…), abych popsala rozvrstvení společnosti v České republice 

a konkrétně v Praze na základě příjmu a věku. V praktické části práce se budu soustředit 

na Prahu, i když „zlatá mládež“ žije i mimo hlavní město. Pojmu zlaté mládeže obecně se 

budu věnovat v teoretické části. Další část bude patřit výzkumu, kde budu analyzovat 

výpovědi respondentů a následně je shrnu.  
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Úvod 

Ve své práci se věnuji výzkumu životního stylu pražské zlaté mládeže. Zlatá 

mládež je prostupný a složitě definovatelný termín, který se dotýká mnoha 

sociologických témat. Zasahuje však i do oborů ekonomie (vztahem zlaté mládeže a 

bohatství) a psychologie (vztahem zlaté mládeže a sociálně-patologického chování). 

Téma výzkumu životního stylu pražské zlaté mládeže jsem si vybrala z důvodu, že 

mu dosud v rámci sociologie nebyla věnována téměř žádná pozornost, s čímž souvisí 

i velice malý počet literatury, který se subkulturou zlaté mládeže zabývá. V České 

republice na ní také dosud nebyl realizován žádný výzkum. V teoretickém úvodu se 

věnuji pojmům, které jsou klíčové pro pochopení konceptu celé práce. Definuji 

životní styl a stručně představuji, jakým způsobem jsou výzkumy životního stylu 

agenturami realizovány. Vysvětluji pojem subkultury a z důvodu neexistence 

výzkumů na téma zlaté mládeže se inspiruji metodologií výzkumů jiných subkultur, 

konkrétně hipster a skinheads. Pro lepší pochopení významu a vzniku termínu zlatá 

mládež, je v práci kapitola popisující jeho historii. Přesné definování subkultury zlaté 

mládeže je obtížné, k čemuž přispívá i fakt, že na toto téma neexistuje mnoho zdrojů, 

které by téma teoreticky uchopily. Z toho důvodu jsem v rámci bakalářské práce 

realizovala orientační předvýzkum zabývající se společenskými představami o této 

subkultuře, který potvrzuje, že označení „zlatá mládež“ je vnímáno pejorativně a je 

s ním spojeno mnoho stereotypů. Cílem práce je popsat a definovat pražskou zlatou 

mládež – její životní styl, rodinné zázemí, hodnoty atd. K tomu jsem využila 

kvalitativního výzkumu, v rámci kterého jsem realizovala 12 polostrukturovaných 

rozhovorů s příslušníky pražské zlaté mládeže. Doplňkovou metodou sběru dat bylo 

zúčastněné pozorování. Pro výběr respondentů byla po pečlivém zvážení zvolena 

metoda snowball. Rozhovory a poznámky ze zúčastněného pozorování jsem po 

přepsání podrobila kódování a výsledkům se věnuji v kapitole „Zjištění“. Výzkumná 

otázka je rozebrána a zodpovězena v kapitole „Shrnutí zjištění“, na kterou navazuje 

diskuze teorie s výsledky výzkumu.  
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1. Teoretický úvod 

1.1 Životní styl 

Životní styl je v dnešní době odborníky i laiky hojně používaným pojmem. Co 

ale vlastně znamená a jaké oblasti zahrnuje? Nejobecněji lze vymezit životní styl 

jako „způsob, jakým lidé žijí – tedy jak bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají se 

v různých situacích, baví se, pracují, spotřebovávají, vzájemně komunikují, jednají, 

rozhodují se, cestují, vyznávají a dodržují určité hodnoty, starají se o děti, pěstují 

potraviny, vyrábějí atd.“ [Duffková, Urban, Dubský 2008: 51-52]. Jiří Šafr chápe 

životní styl jako „jednání odvozené ze souboru postojů, norem a hodnot“, v rámci 

kterého si člověk osvojuje určité vzorce chování. To ho pak ovlivňuje i ve způsobu 

myšlení. Životní styl lze rozdělit do dvou složek. První složka je materiální a lze jí 

získat pouze penězi (auto, oblečení, dům…). Druhá složka je sociální, ve které se 

projevují schopnosti jedince a jeho manipulace se symboly – např. vybrané chování a 

adekvátní způsob mluvy. Sociální složku získává jedinec skrze socializaci od 

narození, osvojování životního stylu a kulturních praktik záleží však i na jeho 

sociální interakci během života [Šafr 2008: 24-25]. Z uvedených vymezení je zřejmé, 

že životní styl je velice široká a multidisciplinární kategorie. Pro lepší pochopení 

toho, co je obsahem životního stylu jedince, existuje konceptuální schéma. To bylo 

utvořeno na základě otázek, které jsou v rámci zkoumání životního stylu sociology 

nejčastěji pokládány: 

 Otázka „CO“ – co se konkrétně zkoumá; činnosti, vztahy, životní praktiky 

a zvyklosti, sociální formy života, jiné životní projevy; 

 Otázka „KDO“ – zda se jedná o individuum / skupinu / společnost, na 

úrovni skupin jsou sledovány jejich charakteristické rysy na základě 

pohlaví, genderu, věku, vzdělání, profese, rodinného a zdravotního stavu, 

postavení v sociální struktuře společnosti a sociální role; 

 Otázka „KDY“ – zde je rozdělována dimenze pracovního a 

mimopracovního času (vázaného a volného); 

 Otázka „KDE“ (a „S KÝM“) – o jaké jde životní prostředí; to je dále 

rozděleno na fyzické (přírodní prostředí, město / venkov, bydlení) a 

sociální (společnost, skupiny, sociální instituce), s kterým souvisí otázka 

„s kým“; 
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 Otázka „PODLE ČEHO“ – podle čeho člověk žije a čím se řídí (kultura, 

sociální normy, morálka, hodnoty, ideje, potřeby apod.); 

 Otázka „ZA KOLIK“ a „ZA ČÍM“ – první otázka se ptá na ekonomické 

podmínky života a na životní úroveň jedince, druhá otázka se zaměřuje na 

kvalitu života ve smyslu „kam“ a „za čím“ chce člověk ve svém životě jít, 

jak vypadá „svět“, do kterého by se chtěl dostat a ve kterém by chtěl žít; 

  [Duffková, Urban, Dubský 2008: 52-64]. 

 

To, že lze životní styl rozdělit na materiální a sociální složku, indikuje, že 

souvisí se sociální stratifikací. Vztahu sociálního postavení a životního stylu se 

věnoval sociolog Max Weber, který rozvíjel koncepci statusových skupin (stavů), v 

kterých je symbolický aspekt životního stylu důležitý pro vymezování identity vůči 

ostatním sociálním skupinám. Statusové skupiny jsou charakterizovány specifickými 

vzorci chování, které souvisí s ekonomickým statusem a odlišují se od sebe ve 

způsobu využívání volného času, kulturního a majetkového postavení. Určují také 

kulturní vkus a životní strategie [Šafr 2008: 25]. Weber rozlišoval získávání 

skupinového statusu v tradiční a moderní společnosti. Obecně závisí status sociálních 

skupin na tom, jaký význam a prestiž jim společnost přikládá. Ukazatelé statusu se 

však v přechodu z tradiční společnosti na moderní proměnily. V tradičních 

společnostech se status odvíjel od obeznámení s dotyčným jedincem, které se 

vytvořilo během několika let na základě vzájemných interakcí. Čím se ale společnost 

rozrůstala a sociální vztahy se stávaly složitějšími, přidělování určitého statusu jen na 

základě dlouhodobé známosti mezi lidmi přestalo být možné. Proto je v moderní 

společnosti status vyjadřován skrze zvolený životní styl. Symbolem statusu se stalo 

již zmiňované bydlení, styl řeči, oděv či povolání, na základě kterých je ve 

společnosti utvářeno „povědomí o sociálním postavení jednotlivce“. Pokud více lidí 

sdílí stejný status (tzn. mají stejný či podobný životní styl), tvoří komunitu, která je 

spojována pocitem společné identity [Giddens 2013: 403-406]. 

Životní styl člověka je ovlivňován dvěma faktory, vnějším a vnitřním. Do 

vnějšího faktoru patří životní podmínky jedince, vnitřním faktorem je „jeho osobnost 

se všemi potřebami, hodnotami, dovednostmi, zkušenostmi, schopnostmi, ambicemi 

apod.“. Životní podmínky jsou jakési hranice, ve kterých se život jedince odehrává a 

které ovlivňují i vnitřní faktor životního stylu, tedy jedincovu osobnost, potřeby, 
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aspirace, způsoby chování atd. Životní podmínky lze rozčlenit na geografické a 

ekologické (poloha území společnosti, meteorologické a klimatické poměry, stupeň 

devastace krajiny, přírodní zdroje, surovinové bohatství, úrodnost půdy), biologické 

(pohlaví člověka, věk, zdraví), demografické (hustota osídlení, migrace, rozvody, 

sňatky, nesezdaní soužití, singles…), sociálně-politické a politické (sociální 

struktura, sociální stratifikace), sociálně-ekonomické a ekonomické (životní úroveň), 

kulturní a obecně ideové (kulturní vývoj konkrétní společnosti, společenské hodnoty 

a hodnotové orientace) a technologické (technologický vývoj společnosti, nové 

informační a komunikační technologie, internet) [Duffková, Urban, Dubský 2008: 

69-77]. 

 

1.1.1 Výzkumy životního stylu 

Téma výzkumu životního stylu pražské zlaté mládeže je třeba konceptuálně 

uchopit, z toho důvodu se v této kapitole věnuji výzkumům životního stylu, které 

byly v České republice realizovány. Výzkumy zabývající se životním stylem sledují 

životní hodnoty respondenta, jeho volnočasové aktivity, občanské a společenské 

postoje, nákupní a spotřební chování, mediální chování a postoje, život domácnosti, 

zaměstnání a ideální způsob života. V Americe bylo ve druhé polovině 20. století 

zpracováno mnoho studií a analýz, které zjišťovaly hodnoty a postoje v životním 

stylu. Vznikaly také stratifikační studie s označením VALS1. V České republice byla 

publikována řada průzkumů životního stylu po roce 1989, jelikož se změnou 

politického režimu se zvýšila poptávka po tomto typu informací. Průzkumy 

prováděly a stále provádí agentury zabývající se veřejným míněním, trhem a 

marketingem, například agentura STEM/MARK2 či Mediaresearch3. Nejrozsáhlejší 

                                                 
1 Values and Lifestyles, tento program sleduje motivace spotřebitelů v jejich kupních rozhodnutích. 

Program VALS byl spuštěn v roce 1978 jako odezva na studii rozvrstvení americké společnosti roku 

1960. Stal se marketingovým nástrojem a byl označen za jeden z deseti nejlepších průlomů 

v průzkumu trhu 80. let 20. století [SRI International 2016] 
2 Např. v roce 2006 vypracovala agentura STEM/MARK pro Českou lékařskou společnost výzkum 

zjišťující životní styl a obezitu u české populace 18+. Vzorek činil 2096 respondentů, terénní šetření 

proběhlo v roce 2005 a respondenti byli vybíráni na základě věku, pohlaví, vzdělání, regionu a 

velikosti místa bydliště. Metodou sběru dat bylo face-to-face dotazování spojené s měřením výšky, 

obvodu pasu a vážením. Dotazník obsahoval 4 moduly: jídelní zvyklosti, prevalence obezity a 

přidružených onemocnění, habituální pohybová aktivita a kvalita života. Jedno ze základních zjištění 

je, že cca 52 % dospělé populace ČR se na základě BMI pohybuje nad hranicí normální hmotnosti, 35 

% spadá do kategorie nadváhy a 17 % spadá do kategorie obezity [Lajka, Čechová, Žáčková 2009: 1-

8] 
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šetření s názvem Market&Media&Lifestyle-TGI4 realizuje pravidelně od roku 1996 

ve spolupráci s britskou společností BMRB International agentura MEDIAN. V roce 

1995 uskutečnily průzkum životního stylu ve spolupráci dvě agentury – reklamní 

agentura Leo Burnett Advertising a agentura AISA [Duffková, Urban, Dubský 2008: 

207-209]. Metodologie tohoto průzkumu byla postavená na respondentově popisu 

vlastního životního stylu a hodnotové orientace. Vzorek činil 1250 respondentů 

starších 18 let, reprezentujících naši společnost. Výsledkem průzkumu bylo utvoření 

devíti základních typů osobností, jednotlivých cílových kategorií, které by měly 

představovat celou populaci České republiky. Jednotlivé typy osobností byly 

utvářeny dle kritéria aktivity / pasivity jako základního životního postoje ve vztahu 

k sociálnímu statusu. V opakovaném šetření v roce 1997 byla typologie rozšířena na 

deset typů osobností [Vysekalová 2012: 210]. 

Co se týká výzkumu životního stylu „vyšší“ společenské třídy, realizovala 

koncem 80. let Michelé Lamont studii, která se zaměřovala na francouzskou a 

americkou vyšší - střední vrstvu, která je ve společnosti od ostatních tříd oddělena a 

kategorizována symbolickými hranicemi. Chtěla zjistit, čím se vyznačuje vysoký 

sociální status kultury vyšší – střední třídy. V rámci své studie analyzovala 160 

polostrukturovaných rozhovorů s náhodně vybraným vzorkem (z telefonních 

adresářů čtvrtí středních a vyšších středních tříd, pomocí krátkých telefonátů pak 

respondenty eliminovala) mužských univerzitních absolventů – profesionálů, 

manažerů a businessmanů žijících v New Yorku, Paříži, Indianapolis a Clermont – 

Ferrand, skrze které definuje vyšší střední třídu. Dotazovala se bělochů, protože ti 

zastávali v zaměstnání většinu výkonných pozic. Pro možnost genderového srovnání 

dotázala i 15 žen (opět manažerek, businessmanek a profesionálek) z okolí New 

Yorku, sama ale uznává silný nepoměr mezi skupinami, který znemožňuje jakýkoliv 

pevný závěr. Respondentů se ptala na jejich profesní dráhu, jak vidí svou sociální 

identitu, své místo ve společnosti (to zjišťovala otázkami typu – jaké osoby vnímá 

                                                                                                                                          
3 V roce 2009 realizovala agentura Mediaresearch kvantitativní výzkum životního stylu (LSS) na 

panelu TV metrových domácností. Sledoval mediální, postojové a spotřební chování české populace. 

Celkem bylo dotázáno 1458 domácností s 3181 jednotlivci staršími 15ti let. Výsledky výzkumu např. 

ukazují, že Češi málo sportují a oproti minulým rokům tráví více času na internetu [Tisková zpráva 

Mediaresearch 2009] 
4 Zkratka TGI vyjadřuje Target Group Index. Jedná se o výzkum spotřebního a mediálního chování a 

životního stylu populace, poskytuje základní informace pro mnoho marketingových kampaní. Šetření 

je realizováno kontinuálně a zahrnuje 15 000 respondentů v ČR ročně, při sběru dat je využívána 

metoda face-to-face a samovyplňovacího obsáhlého dotazníku. Ten obsahuje otázky týkající se 

spotřeby, nákupu, médií, názorů, způsobu života, hodnotového žebříčku atd. [MediaGuru 2016] 
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dotázaný jako „lepší“ a horší“ než je on sám; jak charakterizuje jednotlivce, se 

kterým nechce být asociován) a co je dle jejich názoru odděluje od ostatních skupin 

ve společnosti. Symbolické hranice tedy zkoumala skrze to, jak je vnímají a utvářejí 

členové vyšší střední třídy. Ve studii dále rozdělila symbolické hranice do 3 typů: 

morální hranice (kvality typu upřímnost, pracovní etika, osobní integrita), 

socioekonomické hranice (sociální pozice určená bohatstvím, mocí či profesními 

úspěchy) a kulturní hranice (vzdělání, inteligence, zvyky…). Ve výsledcích studie se 

projevilo sebevědomí5 zkoumané třídy, kdy „vzdělané elity“ v obou státech 

zdůrazňovaly své osobní kvality, schopnosti a vlastnosti jako trpělivost, pracovitost, 

důslednost, úsilí, laskavost a toleranci [Lamont 1992: 1-60].      

 

1.1.2 Průměrný výdělek v Praze 

Získat přesné statistiky z dostupných dat o lidech, kteří by mohli být označeni 

za zlatou mládež (přičemž se ve své práci zaměřuji pouze na Prahu a na věkové 

rozmezí 18-26 let), je velice obtížné, jelikož se jedná o malou cílovou skupinu a váže 

se na ní velká statistická chyba. Z toho důvodu pouze nastíním průměrnou mzdu 

v hlavním městě České republiky, která může poskytnout hrubou představu o 

zaměstnáních a průměrných výdělcích pracujících jedinců v Praze. Průměr hrubé 

měsíční mzdy za rok 2015 byl v Praze 36 584 Kč, což převyšuje celorepublikový 

průměr 27 777 Kč za měsíc. Co se týče genderových platových rozdílů pro Prahu, 

vydělají si za měsíc více muži – medián6 hrubé měsíční mzdy je pro ně 30 394 Kč / 

měsíc, zatímco u žen je to 25 277 Kč / měsíc. Nejvýdělečnějším obdobím je pro 

muže i ženy 30-39 let (tato věková skupina má nejvyšší medián). Statistiky mzdové 

sféry ukazují i mediány hrubé měsíční mzdy pro jednotlivá zaměstnání, uvedu pro 

zajímavost 5 nejlépe placených. Nejvyšší hodnotu mediánu průměrné hrubé měsíční 

mzdy vykazují řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností (99 531 Kč / 

měsíc), řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb (96 628 Kč / 

                                                 
5 Vlivu sociální třídy na sebevědomí se věnuje studie Rosenberga a Pearlina z roku 1978. Jejich studií 

se inspiroval Witfang a Scarbecz při svém výzkumu vlivu sociální třídní pozice rodičů na sebevědomí 

jejich adolescentních dětí. V dotazníkovém šetření sledovali kromě otázek zjišťujících respondentovo 

sebevědomí status bohatství rodiny, status otcovi zaměstnanosti a charakteristiky bydliště. Věk 

respondentů se pohyboval od 12-19 let a data pocházela z projektu Richmond Youth, který zahrnoval 

4077 adolescentů navštěvujících střední školu v Kalifornském Richmondu v roce 1965 [Wiltfang, 

Scarbecz 1990: 174-180].      
6 Medián = prostřední hodnota, 50 % hrubých měsíčních mezd je nižších než tato hranice a 50 % je 

vyšších 
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měsíc), řídící pracovníci v oblasti financí (94 631 Kč / měsíc), nejvyšší představitelé 

společností (88 391 Kč / měsíc) a řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje 

(83 410 Kč / měsíc) [MPSV ČR 2016: 13-27]. Praha také v rámci České republiky 

vykazuje nejvyšší kupní sílu, která s výší příjmů logicky souvisí. Trendem poslední 

doby je však bohatnutí obcí v těsné blízkosti hlavního města, velkou koncentraci 

vyšších příjmových kategorií najdeme v obcích Úvaly, Roztoky, Černošice, Jesenice 

u Prahy, Čelákovice nebo Brandýs nad Labem – Stará Boleslav [Dvorský 2014]. 

Přehled mezd uvádím pouze pro dokumentaci příjmové situace v Praze, protože 

rodiče respondentů bakalářské práce (zlaté mládeže) se pohybují vysoko nad 

mzdovým průměrem.  

 

1.1.3 Spotřebitelský životní styl mládeže 

To, co ve většině charakterizuje životní styl dnešní společnosti, je spotřeba. 

Jedinec často neuspokojuje své reálné vlastní potřeby, ale tzv. pseudospotřeby a 

potřeby vnucené reklamou nebo jeho okolím. U běžné spotřeby kupujeme zboží, 

abychom ho použili – koupíme si nové oblečení, abychom ho nosili; jídlo, abychom 

ho zkonzumovali. Extrémním typem spotřebitelství je prestižní spotřeba, kdy člověk 

nekupuje určitý produkt, aby ho použil či vlastnil, ale hlavně aby okolí ukázal, že ho 

vlastní. To je způsobeno tím, že vlastnění a používání určitých věcí symbolizuje naše 

společenské postavení. Pokud vlastníme něco, co je ve společnosti považováno za 

luxusní či „in“, zvyšujeme si tím svou společenskou prestiž. S prestižní spotřebou 

souvisí spotřeba okázalá, kdy člověk spotřebovává okázale, aby tím ukázal, že „na to 

má“. Okázalé spotřebě se věnuje Thorstein Veblen ve své knize „Teorie zahálčivé 

třídy“, o které se zmiňuji v kapitole „Definování zlaté mládeže“. Mohlo by se zdát, 

že okázalá spotřeba roste s bohatstvím jedince – čím bohatší člověk je, tím více a 

okázaleji spotřebovává. To ale není pravidelností a rozhodně tuto hypotézu nelze brát 

za obecně platnou zákonitost. Nejokázalejší spotřeba často není viděna u těch 

nejbohatších, ale u lidí, jejichž majetek je na hranici „vyššího standardu“ a 

skutečného bohatství7. Na své postavení „bohatého člověka“ si ještě nezvykli a 

okázalou demonstrací luxusu ujišťují nejen své okolí, ale i sami sebe, že jsou bohatí. 

Pro tyto tzv. nové boháče se používá termín nouveaux riches. Okázalá spotřeba totiž 

                                                 
7 V různých zemích světa se uvádí různé hranice bohatství. V ČR se dle výzkumu STEM z roku 2010 

ukazuje jako přibližná „hranice“ bohatství majetek domácnosti nad 2 miliony Kč [STEM 2010] 
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souvisí i se subjektivními pocity, potřebou ocenění a utvrzením vlastní identity. 

Pokud někdo získá nové finanční možnosti, spotřeba (především ta okázalá) je 

jedním z účinných prostředků, jak je dát najevo svému okolí [Duffková, Urban, 

Dubský 2008: 94-97]. U mladistvých je jejich spotřeba určována zejména rodiči či 

jinými „donátory“, kteří je finančně podporují8. Významu spotřeby v každodenním 

životě mládeže se věnuje Michaela Pyšňáková a Barbora Hohnová, které se ve své 

studii zaměřují na mládež většinovou, „mainstreamovou“. Sběr dat proběhl v roce 

2008 a zúčastnilo se ho 61 mladistvých (35 žen, 26 mužů) ve věku 15-27 let. 

Výzkumnou metodou byla focus groups, doplněna dvěma polostrukturovanými 

hloubkovými rozhovory v malých skupinách. Závěrem je zjištění, že mladí lidé 

chápou spotřebu jako prostor sociální integrace a společenského zařazení (například 

skrze nošení a vlastnění předmětů určitých obchodních značek), ale také prostor, 

skrze který se mohou individualizovat. Jedná se o paradox, kdy skrze specifický druh 

spotřeby mladí vyjadřují sebe sama a svojí individualitu, na druhou stranu jí berou 

jako běžný způsob, kterým v dnešní kapitalistické společnosti „masové“ spotřeby 

svou individualitu vyjádří [Pyšňáková, Hohnová 2010: 258-277].  

 

1.2 Subkultura a scéna 

Ve své práci označuji zlatou mládež za subkulturu. Tento termín je definován 

jako „soubor specifických norem, hodnot, vzorů chování a životní styl 

charakterizující určitou skupinu v rámci širšího společenství, příp. tzv. dominantní či 

hlavní kultury, jíž je tato skupina konstitutivní součástí“ [Petrusek 1996: 1248]. 

Definici subkultury lze dále rozlišit do dvou typů, a to na definici substanční a 

definici funkcionální. První typ se snaží vystihnout podstatu subkultury, druhý 

vystihnout funkce, které subkultury plní [Smolík 2010: 31]. Dle tohoto rozdělení se 

ve své práci budu věnovat definici substanční, jelikož mým cílem je popsat 

subkulturu zlaté mládeže a snažit se jí definovat, což zahrnuje vystižení její podstaty. 

Pojem subkultura se ve společenských vědách ve čtyřicátých letech 20. století 

používal (a stále používá) v několika významech, jednak jako označení typologické 

                                                 
8 Jedním z častých způsobů finanční podpory je kapesné. Agentura STEM/MARK vypracovala pro 

společnost Rockaway v roce 2015 výzkum kapesného u studujících ve věku 15-19 let a 20-25 let. 

Průměrné kapesné je v ČR pro mladší skupinu 654 Kč měsíčně, pro studenty mezi 20-25 rokem 2338 

Kč za měsíc. V Praze je průměr vyšší, studenti do 19 let mají průměrné kapesné 976 Kč za měsíc, 
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kategorie části společnosti, tak jako kontrakultura v protikladu k většímu celku 

negující některé hodnoty dominantní kultury. Na základě tohoto druhého významu je 

se subkulturami často zmiňováno deviantní chování, které pramení z odlišnosti a 

negování hodnot většinové společnosti [Smolík 2010: 30-32]. 

Zlatá mládež je jedním z mnoha typů subkultur mládeže, jejichž počet v 21. 

století stále přibývá a přesné definování se stává obtížnějším. „Subkultura mládeže je 

typ subkultury vázaný na specifické způsoby chování mládeže, na její sklon k určitým 

hodnotovým preferencím, akceptování či zavrhování určitých norem, životní styl 

odrážející podmínky života“ [Smolík 2010: 35]. Na rozdíl od subkultur jako 

například Emo9, Skinheads a Punk10, jejichž členy lze poměrně jasně vymezit na 

základě stylu oblékání, vizáže či hudby, kterou poslouchají, subkultura zlaté mládeže 

žádné určující znaky zakotvené nemá. Přesto ale existuje v podvědomí české 

společnosti, lidé mají o příslušníkovi zlaté mládeže svou představu a dokáží si 

vybavit jedince ze svého okolí, které by do této subkultury zařadili. Tomu se dále 

budu věnovat v kapitole „Definování zlaté mládeže“. Muggleton považuje 

subkultury v postmoderní době pouze za estetické kódy, kdy lze některé subkultury 

označit jen za „životní styly“. Na rozdíl od moderní éry, ve které měly subkultury 

jasnou skupinovou identitu, stylovou homogenitu a dodržovaly se subkulturní 

hranice a členství, mají v postmoderní éře subkultury roztříštěnou fragmentovou 

identitu, jsou stylově heterogenní, subkulturní hranice jsou flexibilně překračovány a 

jedinci mají se subkulturou nízký stupeň ztotožnění. Dle Muggletona je to dáno tím, 

že už neexistuje žádná majoritní společnost a subkultury se tedy nemají proti čemu 

vymezovat. Postmoderní společnost preferuje individualitu nad kolektivitou a 

odlišnost nad kolektivitou [Muggleton 2000: 47-52]. 

 Se subkulturou je spojen pojem subkulturní scéna. Je to „moderní městská 

forma společenského styku, ve které mají účastníci stejný zájem na trávení volného 

času nebo se zaměřují na stejný životní styl, ale nemusí se vzájemně znát“ [Smolík 

2010: 37]. Scénu lze tedy chápat jako určitou formu životního stylu. Důležitou 

charakteristikou scén je, že členství v jedné nevylučuje členství v další. Většina 

mladých lidí patří do několika scén současně, takže hranice mezi jednotlivými 

                                                                                                                                          
starší skupina 3233 Kč za měsíc. Kapesné utrácí obě věkové skupiny nejčastěji za jídlo, posezení a 

zábavu s přáteli [Tisková zpráva Rockaway 2015] 
9 Podstyl gothic rocku, který je spjat s hudební scénou a vizáží, představitelé jsou hodnoceni jako 

melancholičtí, psychicky nevyrovnaní [Smolík 2010: 231] 
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scénami jsou prostupné [Smolík 2010: 37]. Příslušník zlaté mládeže tedy může být 

příslušníkem i jiných scén, které svým životním stylem „zlaté“ nejsou. Irwin chápe 

pojem scény jako metaforu, která odkazuje na životní styl, který je mezi členy i 

nečleny dané scény dobře znám. Fráze se v neformální mluvě používají dodnes, 

například „make the scene“ (být na scéně, zúčastnit se něčeho), „that's not my 

scene“ (to není moje scéna, to jde mimo mě) nebo „that's not my bag“ (to není moje 

parketa“ a „do your own thing“ (dělat si věci po svém). Tyto metafory dokazují, že 

životní styly jsou vnímány jako existující entity [Irwin 2005: 74]. Arthur Kleinman, 

profesor lékařské antropologie a kroskulturní psychiatrie na Harvardově univerzitě, 

rozvinul koncept lokálních světů. Těmi může být vesnice, ve které bydlíme, naše 

rodina, kamarádi a instituce jako škola nebo naše zaměstnání. Stejně jako je tomu u 

scén, člověk může patřit (a většinou patří) do více lokálních světů najednou a vytváří 

si v rámci nich společenské vztahy s ostatními členy. Ty však nemusí být nutně 

pozitivní, jelikož i ve „stejném světě“ se mohou vytvořit konflikty na základě 

třídních rozdílů, etnicity, politické příslušnosti, genderu a individuality. Lokální 

světy tedy často utváří zcela odlišné kulturní prostory [Kleinman 1998: 359-362]. 

Mezi scénou a lokálním světem tak existuje podobnost. Utváří nám naše morální 

hodnoty a životní styl. Pokusím se uvést příklad na zlaté mládeži. Příslušník této 

subkultury pochází s největší pravděpodobností z dobře zaopatřené rodiny, to je 

jeden z jeho lokálních světů. Dalším lokálním světem bude škola, kterou navštěvuje. 

V té může potkat přátele z podobně zaopatřených rodin, s kterými bude trávit volný 

čas a bude mít podobný životní styl, tím se utvoří subkulturní scéna zlaté mládeže. 

Zároveň však takový člověk může rád číst a navštěvovat knižní klub, čímž vznikne 

další odlišný lokální svět a scéna, jelikož zde bude trávit svůj volný čas s jinými 

lidmi, kteří budou mít jiné záliby atd. a ani nemusí pocházet z ekonomicky dobře 

zajištěných rodin. 

  

 

 

                                                                                                                                          
10 Subkultura utvořená na základě punkové hudby, vycházela z odmítání spol. konvencí a norem, 

nihilistického náhledu na svět [Smolík 2010: 175] 
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1.2.1 Zkoumání subkultur 

Výzkum subkultur začal ve dvacátých a třicátých letech 20. století, kdy byl na 

Chicagské univerzitě pod vlivem pragmatismu uskutečněn sociologický výzkum, 

který měl přiblížit sociologii k všednímu životu. Chicagská škola se věnovala 

deviantním jedincům (outsideři, kriminálníci apod.) a při výzkumech používala teorii 

nálepkování, neboli labeling theory. Ve výsledku skládala znaky charakteristické pro 

jednotlivé subkultury [Smolík 2010: 58]. Mezi nejznámější kvalitativní studie 

„deviantních“ životních stylů z dob Chicagské školy patří například The Gang11 

Frederica M. Trashera z roku 1927 a The Taxi-Dance Hall12 vydaná v roce 1932 

Paulem G. Cresseyem [Williams 2007: 574]. 

Z důvodu, že na subkulturu zlaté mládeže neexistují žádné výzkumy, jsem se 

inspirovala výzkumy na podobné téma (jiné subkultury) a zaměřila se na to, jak je 

v nich zkoumána cílová populace, na jaké aspekty se výzkumníci zaměřují při studiu 

hodnot u jiných subpopulací a jak své metody argumentují. V roce 2012 vydala 

skupina výzkumníků z dánské univerzity Roskilde studii, která se zabývá 

fenoménem hipster. Hipster subkultura je dle jejich popisu často zobrazována 

v médiích, přesto je ale málo probádaná. Výzkumnou otázkou bylo zodpovědět, kdo 

je to hipster a jak je tato subkultura vnímána okolní společností. Další otázky, které 

vyvstaly během výzkumu, byly: co popisuje hipstera, zda jsou hipsteři ovlivněni 

historickým vývojem a jak se liší od dalších subkulturních skupin. Výzkum se opírá 

o teorii Pierre Bourdieu a Rolanda Barthese. Studie probíhala formou sekundární 

analýzy dat – studia již existujících textů a dokumentů. Použitím různých zdrojů 

(články v časopisech atd.) a teorií shromáždili informace, skrze které hipstera 

definují a určují motivace, které jedinec má, aby se hipsterem stal. Životní styl 

hipster subkultury popisují skrze její kulturní preference a sebeprezentaci. 

Výzkumníci se také věnují historii „bývalých“ subkultur jako hippies, beatníci a 

punk a srovnávají je se současnou hipster subkulturou [Rasmussen, Boas, 

Rasmussen, King, Madsen 2012: 4-84]. Další výzkum, který uvedu, se týká 

subkultury skinheads. Kniha Russia's Skinheads: Exploring and rethinking 

subcultural lives se věnuje výzkumu skinheads v Rusku. Výzkum proběhl v několika 

                                                 
11 Výzkum chlapeckých gangů v Chicagu, věnující se vztahu gangů a kriminality, kladl důraz na 

prostředí slumu [Jeřábek 2014: 181-184] 
12 V českém překladu Tančírna za drobné, popisuje sociální instituci ve velkoměstě – taneční sály, 

v kterých se mladým osamělým mužům nabízel za peníze nezávazný tanec s mladými dívkami 

[Jeřábek 2014: 177-179] 
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etapách, během kterých realizovaly tři výzkumnice s jejich týmem 3 etnografické 

studie ve městě Vorkuta. První etapa proběhla v letech 2002 až 2003. Cílovou 

populací byla skupina dvanácti mladých lidí (16-19 let), kteří se považují za 

skinheady. Výzkumným problémem byl vztah subkultury k užívání ilegálních drog, 

její politické názory a životní postoje. Jako metodu sběru dat zvolili v roce 2002 

polostrukturované rozhovory, v roce 2003 pak navázaly šestitýdenní etnografickou 

studií, během které bylo pořízeno jak výzkumníky, tak respondenty, mnoho 

fotografií. Všechny rozhovory byly přepsány a pomocí softwaru NVivo 7 

kvalitativně analyzovány. Jména respondentů byla anonymizována. Během let 2006 

a 2007 se výzkumnice s jejich týmem do Vorkuty vrátily a výzkum zopakovaly. 

Během těchto let vzniklo opět nespočet fotek, pocházejících buď ze soukromých 

sbírek respondentů, nebo z fotoaparátu výzkumníka a 15 audio a video rozhovorů. 

V knize je kladen důraz na to, že všechny fotky, které jsou v ní zobrazeny, jsou zde 

umístěny se souhlasem respondentů [Pilkington, Garifzianova, Omel'chenko 2010: 1-

224]. 

 

1.3 Definování zlaté mládeže 

Přesné vymezení a definování termínu zlatá mládež a lidí, kteří do této skupiny 

spadají, je velice obtížné. Z toho důvodu jsem v rámci bakalářské práce udělala 

orientační předvýzkum, který mi pomohl si udělat přehled o tom, jak je termín zlaté 

mládeže vnímán mým okolím. Zeptala jsem se 20 respondentů13 ve věkovém 

rozmezí 18-26 let na otázku „Jak byste popsal/a člověka, o kterém se řekne, že je 

zlatá mládež?“. Jejich odpovědi14 mě utvrdily v tom, že termín je chápán pejorativně 

a je s ním spojeno mnoho negativních předsudků a stereotypů. Respondenti 

odpovídali velice podobně, proto jsem z jejich odpovědí utvořila souhrn „typického“ 

popisu člověka patřícího do zlaté mládeže. Ten je vnímán jako rozmazlený, 

namyšlený, povýšený a arogantní. Je to nepraktický člověk z velkoměsta, který 

v životě nemusel díky penězům svých rodičů pracovat. Užívá si života, což zahrnuje 

lehkomyslné hýření penězi na oblečení a drahé značkové věci, kluby a jiné formy 

                                                 
13 Ptala jsem se osobně lidí v mém okolí a elektronicky mých „přátel“ ze sociální sítě Facebook 
14 Viz Příloha č. 1 
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zábavy. Prakticky identický popis obsahuje i mnoho internetových článků15 a článků 

v tzv. seriózních médiích16, které jsou vůči skupině zlaté mládeže ve většině případů 

silně zaujaté. Jak v odpovědích respondentů, tak v internetových článcích, se 

objevuje rozdělování na „my“ a „oni“17. Lidé se tak vůči této subkultuře vymezují, ač 

se s takovým člověkem třeba nikdy nesetkali. Pomocí již zmíněných stereotypů a 

předsudků si o něm dokáží udělat přesný obrázek. Charakteristiky, které respondenti 

v předvýzkumu uvedli, se podobají Veblenově teorii zahálčivé třídy. Patřila do ní 

vyšší společenská třída (šlechta, duchovenstvo a jejich poddaní), která se nemusela 

věnovat výrobním činnostem a vykonávala neproduktivní zaměstnání, kterým byla 

přisuzována úctyhodnost (vojenská a kněžská služba, vládnutí, sport) [Veblen 1999: 

9]. Této vyšší vrstvě byla přisuzována okázalá zahálka, kdy svou moc a bohatství 

vystavovali na odiv a udržovali si tak ve společnosti vážnost a úctu [Veblen 1999: 

35]. Své bohatství dávala zahálčivá třída najevo také okázalou spotřebou drahých 

statků (dobré jídlo a pití, pořádání plesů, hostin a večírků…), což opět sloužilo 

k udržení si úctyhodnosti. Zahálka je životní styl, jelikož zahálčivý gentleman, který 

si chce tento status udržet, musí kultivovat svoje chování a vkus. Stává se z něj 

odborník na dobré lahůdky, znalec nápojů a šperků, vyzná se v tanci, zbraních či 

narkotikách. Studium těchto věcí mu zabere určitý čas, takže se postupně jeho život 

proměňuje a on se stále více věnuje pouze tomu, jak „správně“ žít okázale zahálčivý 

život. Nestačí ale věci té správné kvality jen hojně spotřebovávat, člověk je musí 

umět konzumovat náležitým stylem. Se životem v zahálce jsou spojeny dobré 

způsoby, urozené chování a vytříbený životní styl [Veblen 1999: 62-63]. 

S požadavkem na dobrý vkus jsou spojeny i výdaje na oblečení, jelikož šaty jsou 

lidem vždy viditelné a dávají tak najevo naše majetkové postavení [Veblen 1999: 

                                                 
15 Např. článek „Zlatá mládež už i u nás?“ popisující zkušenost ze setkání autorky s příslušnicí „zlaté 

mládeže“. Ta má bohaté rodiče, kteří na ní kvůli pracovnímu vytížení nemají čas, a tak jí ho 

kompenzují penězi. Je studentkou soukromé školy, navštěvuje luxusní bary, ve kterých se objeví i 

nějaká ta taneční droga. Utrácí peníze za nové šperky, boty, oblečení atd., její průšvihy řeší pomocí 

peněz svých rodičů, budoucností se netrápí… [Seidlová 2012]  
16 Úryvek z článku „Naše zlatá mládež“ z týdeníku Ekonom: „Je poměrně běžné, že bohatí a úspěšní 

rodiče mají i bohaté a úspěšné děti. Mají dost prostředků na to, aby jim pomohli ke kvalitnímu 

vzdělání, postrčili je k vlastnímu byznysu, založili je kapitálem či jim po čase předali vlastní 

prosperující firmu. V mezičase mezi pubertou a dospělostí takoví potomci docela často řádí: 

prohánějí se v tatínkových drahých autech, šňupají kokain a oddávají se různým radovánkám. Říká se 

jim zlatá mládež. Spojuje je jedno – bez maminek a tatínků by se neměli tak dobře, jak se mají.“ 

[Břešťan 2012] 
17 „Na útratu, kterou jsou tam schopni nechat za jeden večer, vyděláváme my ostatní i půl měsíce.“ 

[Seidlová 2012] 
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131]. Dle podobnosti odpovědí respondentů z orientačního předvýzkumu a 

Veblenovy teorie by se dala zlatá mládež označit za zahálčivou třídu 21. století.  

Zlatá mládež a její životní styl je dlouhá léta námětem různorodé umělecké 

tvorby. Existuje mnoho literárních děl18, filmů19, dokumentů20 a televizních seriálů21, 

které byly touto subkulturou inspirovány. V roce 2010 se v pražském Mánesu 

odehrála výstava reportážních fotografií Antonína Kratochvíla s názvem „Moskevské 

noci“. Projekt byl iniciován americkým magazínem Vanity Fair a fotograf po dobu 

dvou týdnů zachycoval noční život zlaté moskevské mládeže [Bezr 2010]. 

 Kromě problematicky definovatelného termínu je subkultura zlaté mládeže 

také fenoménem, který je v dnešní době podporován skrze moderní technologie a 

sociální sítě jako Instagram22, Snapchat23 a Facebook24, které člověku umožňují 

sdílet jeho život s ostatními. Jelikož je subkultura Zlaté mládeže rozlišována zejména 

na základě dobrého materiálního zajištění, sociální sítě jsou v tomto případě plné 

fotek luxusních značek, soukromých letadel, drahých aut a dalších věcí, které 

symbolizují vysoký ekonomický a sociální status.   

Téma zlaté mládeže bylo v nedávné době zmíněno i v českých médiích. Zhruba 

čtvrtina respondentů z orientačního předvýzkumu si při položení otázky vzpomněla 

na dokumentární - reality seriál České televize „Zlatá mládež“, který byl vysílán 

v listopadu a prosinci roku 2015. Seriál subkulturu zlaté mládeže silně 

stereotypizuje25, uvědomuji si proto, že jeho zhlédnutí mohlo ovlivnit odpovědi 

                                                 
18 Vile Bodies / Křehké nádoby (Evelyn Waugh, 2000), Afternoon Men (Anthony Powell, 1931), 

Party Going (Henry Green, 1939), Velký Gatsby (F. S. Fitzgerald, 1925)… 
19 Sladký život (Federico Fellini, 1960) popisující mravní rozklad vyšších společenských kruhů 

kapitalistické Itálie, Les Tricheurs (Marcel Carné, 1958) ukazující bezstarostné užívání mládí, 

Rozverná mládež (Stephen Fry, 2003) natočená dle knihy Vile Bodies 
20 Dokument (2003) „Born Rich“ (Narodit se bohatý) natočený Jamiem Johnsonem, dědicem 

americké firmy Johnson & Johnson, dále účinkují Ivanka Trump (dcera amerického miliardáře 

Donalda Trumpa), Josiah Cheston Hornblower z rodiny Vanderbiltů (jedna z nejbohatších rodin 

amerických dějin), Georgina Bloomberg (dcera miliardáře a bývalého starosty NYC Michaela 

Bloomberga), vnuk německého císaře Viléma II. 
21 Např. americký TV seriál „Gossip Girl“ z prostředí manhattanské „smetánky“, inspirovaný 

stejnojmennou knižní sérií autorky Cecily Brooke von Ziegesar 
22 Na sociální síti Instagram existuje veřejný účet Rich Kids of Instagram s heslem „They have more 

money than you and this is what they do“ (mají více peněz než ty a tohle je to, co dělají), na kterém 

jsou k nalezení fotky pořízené „bohatými dětmi“ z celého světa; další účty jsou pojmenovány dle 

konkrétních měst: Rich Kids of London, Rich Kids of Dubai, Rich Kids of Tehran… 
23 Účty Rich Kids of London, RichKidSnap… 
24 Facebooková stránka Rich Kids of Snapchat, obsahující fotky posílané na Snapchatu 
25 Oficiální informace na stránkách ČT o dokumentárním seriálu: „Mladí lidé zhýčkaní velkoměstem. 

Co je v Praze hýčká? Tak například pracují, ale mohou si díky velkoměstu vybrat, co budou dělat. 

Díky životu v Praze se nikdy neocitnou v situaci, ve které musí vzít práci, která jim nevoní. 

Nesamozřejmá věc kdekoliv jinde v ČR. To, co z nich ale skutečně dělá zlatou mládež, je fakt, že si 

tuhle tu svou zlatou životní výhodu neuvědomují.“ [Česká televize 2015] 
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respondentů. Pořad zlatou mládež definuje jako „lidi sociálně vykořeněné 

velkoměstem, žijících ve zlatém ghettu. Jedno, zda jde o generaci Y nebo Z, zda utratí 

na jednom pátečním tahu 3 000 nebo 25 000 korun. Jde o mladé lidi ze střední třídy 

s velkou důvěrou v sebe, s jasným hodnotovým žebříčkem – užívat si všude a za všech 

okolností. Žijí životy ve velkoměstském skleníku, s hotovými názory a mnohdy 

i předsudky vůči lidem mimo svoje teritorium, to vše samozřejmě neprověřené osobní 

zkušeností“ [Česká televize 2015]. Z této definice můžeme vidět podobnost 

s většinou odpovědí respondentů z předvýzkumu, opakují se slova jako velkoměsto, 

velká sebedůvěra, užívání si a peníze.  

Cílem mé práce je popsat a pokusit se definovat subkulturu zlaté mládeže na 

základě kvalitativních rozhovorů, kterým se věnuje kapitola „Zjištění“.  

 

1.4 Historie zlaté mládeže 

Termín zlatá mládež se poprvé objevil za Velké francouzské revoluce v 18. 

století pod francouzským názvem Jeunesse dorée a měl politický význam. Označoval 

skupinu mladých mužů, jejíž členové pocházeli nejčastěji ze střední třídy úředníků a 

malých obchodníků. Skupina nazývající se zlatá mládež byla řídící politickou silou 

termidorské reakce a hlavním „nástrojem“ Thermidoriánů26, s kterými v době 

revoluce spolupracovala na teroru proti Jakobínům. Členové zlaté mládeže Jakobíny 

v ulicích a kavárnách pronásledovali a přinutili Národní shromáždění k zakázání a 

zrušení jakobínského klubu. Zlatá mládež se stala pilířem života společnosti, který se 

vracel do pařížských salonů a zobrazoval veselé hýření a nestydatý luxus [Gendron 

1993: 3-4]. Přívlastek zlatá mládež vznikl na základě mravů, čistého a až absurdně 

upraveného vzhledu a elegantního oblékání této skupiny v porovnání s vulgárními 

postupy Jakobínů a jejich neupravenými oděvy. Z tohoto důvodu se pro tuto skupinu 

lidí používal i název Muscadins, tedy „Šviháci“. Ženskými protějšky „šviháků“ byly 

Merveilles, což z francouzského překladu znamená „Zázrak“, pro které byly typické 

umělecké bílé paruky. Do zlaté mládeže byli kromě úředníků a malých obchodníků 

verbováni „synové buržoazie“ – dezertéři z vojenské služby, a především literáti 

(novináři, básníci, spisovatelé), právní úředníci (notáři, advokáti, právníci) a lidé 

z divadelní komunity (herci, zpěváci, tanečníci…). Jednalo se o heterogenní koalici 

                                                 
26 Skupina poslanců, kteří se chopili moci po pádu Robespierra [Gendron 1993: 3] 
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sociálních skupin, která byla spojována záští vůči levici a Jakobínům. Ke zlaté 

mládeži se později hlásili všichni mladí muži z vyšších tříd pařížské společnosti, 

kteří nějakým způsobem utrpěli revolucí a patřili k tzv. čestné buržoazii. Skupina 

mohla dle odhadů čítat dva až tři tisíce mladých mužů, kteří se shromažďovali v Café 

de Chartres a Královském paláci [Gendron 1993: 11-14]. Členové zlaté mládeže byli 

vzhledem ke svým profesím často lidé dobrého vkusu. Postupem času po vyhlášení 

První francouzské republiky se význam termínu zlatá mládež změnil z politického na 

společenský. Od doby Thermidoru vznikla nová symbolická elita - malá skupina lidí 

z respektovaných rodin, kteří se dobře oblékali. V pařížské společnosti se o nich 

mluvilo jako o „okruhu lidí obou pohlaví, kterým společnost záviděla, snažila se je 

napodobit a v závislosti na okolnostech jim lichotila či je pomlouvala.“ [Gendron 

1993: 36, volný překlad]. Termín zlatá mládež (Jeunesse dorée) se v tomto významu 

používá ve francouzštině dodnes.  

Ve Velké Británii, v Londýně se okolo jazzové éry roku 1920 začaly 

v novinách objevovat články na téma zlaté mládeže, které se říkalo The Bright Young 

People. Tito lidé byli popisováni jako kosmopolitní, dobře vychovaní, se zálibou 

v umění. Byly pro ně charakteristické rozjařené večírky a neukázněná zábava. Tato 

skupina měla svůj vlastní slang a kulturní znaky, které jí specifikovaly. Patřili do ní 

mladí a vzdělaní lidé obou pohlaví z řad spisovatelů, malířů, fotografů či modelek, 

kteří byli ve společnosti často označováni za celebrity. Pocházeli z „dobrých“ rodin, 

měli kvalitní vzdělání z prestižních univerzit a rádi se společensky bavili. Nosili 

krásné šaty a pořádali večírky, na kterých nechyběl alkohol a drogy [The Guardian 

2007]. 

 

1.5 Zlatá mládež a sociálně-patologické chování 

Se subkulturou zlaté mládeže je spojováno sociálně-patologického chování, 

které souvisí se sociálně-ekonomickou úrovní jedince. Kriminální chování mladých 

lidí často souvisí se špatnou situací rodiny, kdy rodiče děti zanedbávají, či jsou 

alkoholici, nezaměstnaní apod., takže dítě vyrůstá v ekonomicky i sociálně 

nestabilním prostředí. U zlaté mládeže je situace opačná. Lidé této skupiny vyrůstají 

v podmínkách výrazného ekonomického nadbytku. V rámci tohoto nadstandardu 
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může jejich životní styl, často spojený s pocitem nedotknutelnosti27 a nestíhatelnosti, 

nudy a hledání vzrušení za každou cenu, vyústit v trestnou činnost, drogovou či 

alkoholovou závislost a jiné sociálně patologické jevy [Gřivna, Scheinost, Zoubková 

2015: 452]. S užíváním drog je u subkultury zlaté mládeže díky své vyšší cenové 

relaci zmiňován kokain, který byl ještě před několika lety doménou především tzv. 

high society28 [Blažejovský 2015: 38]. Jedná se o „statusovou drogu“, kdy se 

z kokainu stal statusový symbol. Užívají ho lidé, kteří si ho mohou finančně dovolit a 

jeho užíváním ukazují, že na něj „mají“ [Hruška 2015]. Mimo užívání návykových 

látek jsou u dětí bohatých rodičů častěji pozorovány problémy s psychikou. 

V porovnání s ostatními mladistvými nepatřícími do této skupiny, častěji trpí depresí, 

úzkostmi a poruchami příjmu potravy. Psycholožka a profesorka na Arizona State 

University, Sunyia Luthar, vidí příčinu ve velkém sociálním tlaku, s kterým se zlatá 

mládež potýká. Od potomků bohatých a úspěšných rodičů se očekává, že budou 

excelovat ve škole i svém sociálním životě. Dostanou se na prestižní univerzitu, 

budou mít nejlepší skóre ve své sportovní skupině apod. U dívek je kladen obrovský 

tlak na krásný vzhled. Čím jsou lidé bohatší, tím více věří, že mohou ovládat mnoho 

aspektů svého života a navrhnout si ho přesně takový, jaký chtějí29. Očekávají 

dokonalost a na své děti mají často přehnané nároky. Potomci jsou svými rodiči 

kritizováni za to, že jejich výsledky nesplňují jejich perfekcionistické představy 

[Luthar 2013]. Z toho důvodu existuje mnoho příruček30 pro majetné rodiče, jejichž 

děti se „narodily se stříbrnou lžičkou v puse“. Příručky rodičům radí, jak se při 

výchově vyvarovat všem negativním vlivům, které by mohlo mít bohatství na jejich 

děti.  

 

                                                 
27 Zmíněno i v článku „Zlatá mládež už i u nás?“: „Chovají se, jako by jim patřil celý svět, průšvihy za 

ně smáznou nebo zaplatí rodiče, starosti s tím, co budou dělat po škole, nemají. Peněz je dost, tak 

proč by se stresovali.“ [Seidlová 2012] 
28 Pojem „high society“ znamená v českém překladu lepší společnost, společenskou „smetánku“  
29 Psychologickým následkům peněz se věnuje výzkumná zpráva odbornic Vohs, Mead a Goode, 

které na základě 9 provedených experimentů s účastníky výzkumu tvrdí, že peníze přináší 

soběstačnost a nezávislost na druhých – jedinec raději pracuje sám a je ostražitější při navazování 

nových kontaktů [Vohs, Mead, Goode 2006: 1154-1156] 
30 Knihy: Silver Spoon Kids: How Successful Parents Raise Responsible Children (Eileen Gallo, Jon 

J. Gallo 2001); Choking on the Silver Spoon: Keeping Your Kids Healthy, Wealthy and Wise in a 

Land of Plenty (Gary W. Buffone 2003); Kids, Wealth, and Consequences: Ensuring a Responsible 

Financial Future for the Next Generation (Richard A. Morris, Jayne. A. Pearl, 2010) 
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1.6 Zlatá mládež a bohatství  

Zlatá mládež je subkulturou, do které se člověk rodí (pokud není do rodiny 

přijat jiným způsobem, např. adopcí). Bohatí rodiče vychovávají bohaté děti a to i 

v případě, že jsou adoptované. To, že z dítěte bohatých rodičů vyroste dospělý 

člověk, který je také bohatý, může být způsobeno genetickým děděním určitých 

dovedností a preferencí, jako je spoření peněz. Genetické vysvětlení by však 

neobstálo v případě adoptovaného dítěte. I to si však výchovou bohatých rodičů 

vštípí určité návyky31, které mohou ovlivnit jeho finanční situaci v dospělosti. 

Druhým vysvětlením tohoto trendu je, že bohatí rodiče investují více do vzdělání 

svých dětí a pomáhají jim získat dobře placenou práci [Pinsker 2015]. Korelací mezi 

bohatými rodiči a jejich bohatými dětmi se zabývá studie „Poor Little Rich Kids? 

The Determinants of the Intergenerational Transmission of Wealth“ z roku 2015 

realizovaná ekonomy z Texaské univerzity v Austinu (USA), University College 

Dublin (Irsko) a Lund University (Švédsko). Vzali seznam adoptovaných švédských 

dětí narozených mezi rokem 1950 a 1970 a porovnali tyto údaje s majetkovým 

postavením jejich biologických a adoptivních rodičů, jelikož v té době byly ve 

Švédsku všechny adopce zaštitovány státem, který měl data o všech zúčastněných. 

Studie čerpající ze vzorku 2519 adoptovaných děti ukázala, že trend není způsoben 

geny, jako prostředím. U dětí, které byly dány k adopci, byla korelace silnější mezi 

nimi a jejich adoptivními rodiči, než mezi biologickými. To je vysvětlováno tím, že 

budoucí finanční úspěch dětí se váže na domácnost, ve které vyrostly, spíše než na 

schopnosti, které zdědily po svých rodičích. Studie má jeden nedostatek, a to 

jednostrannost. Adoptivní a biologičtí rodiče pocházeli z rozdílných zázemí. 

Biologičtí rodiče ze vzorku měli v průměru majetek v hodnotě 36 000 amerických 

dolarů, zatímco adoptivní rodiče 122 000. Takže studie se zabývá pouze případy, kdy 

je dítě z chudší rodiny vychováno rodinou bohatší a už nezkoumá opačnou situaci, 

kdy by se děti narodily bohaté, ale vyrůstaly chudé [Black, Devereux, Lundborg, 

Majlesi 2015]. Studie tedy ukazuje, že bohatství není způsobeno „geny“, kdy jedinec 

po svých rodičích zdědí určité schopnosti. Je spíše způsobeno prostředím, ve kterém 

vyrůstal, a které mu k jeho bohatství dopomohlo. Tímto tématem předávání kapitálu 

se mimo jiné zabýval francouzský sociolog Pierre Bourdieu, který k ekonomickému 

                                                 
31  Označováno pojmem socializace = „Sociální procesy, jejichž prostřednictvím se u dětí buduje 

povědomí o sociálních normách a hodnotách“ [Giddens 2013: 993] 
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kapitálu vztahoval dimenzi kapitálu kulturního. Upozorňoval, že „to, co je všeobecně 

nazýváno distinkce, odlišnost, totiž určitá povaha jednání a způsobů, považovaná 

většinu za vrozenou (…), je ve skutečnosti jen (…) vztahová vlastnost, která existuje 

jedině ve vztahu a skrze vztah k vlastnostem jiným“ [Bourdieu 1998: 13]. Pokud má 

jedinec vysoký ekonomický kapitál, utvoří si na jeho základě ve společnosti určitou 

sociální pozici. Ta je spjata s aktivitami (golf, hra na klavír…), které vykonává, a 

statky (obraz, venkovské sídlo…), které vlastní. Sociální postavení (vázané na 

ekonomický kapitál) je tak vždy ve vztahu se zálibami32 jedince a postoji, které 

zaujímá. Náš ekonomický kapitál je silně propojen s našim kapitálem kulturním 

[Bourdieu 1998: 12-14]. Bourdieu uvádí dobrý příklad tohoto vztahu na rozdílu mezi 

dělníkem a továrníkem, kdy „to, co jí dělník, a hlavně způsob, jakým to jí, sporty, jež 

pěstuje, a jakým způsobem je pěstuje, jeho politické názory a způsob, jakým je 

vyjadřuje, se systematicky liší od způsobu stravování a odpovídajících aktivit 

továrníka“ [Bourdieu 1998: 16]. S výsledky studie zkoumající korelaci mezi 

bohatými rodiči a bohatými dětmi by tak Bourdieu dle své teorie souhlasil. To, že 

děti bohatých rodičů jsou v dospělosti často samy bohaté, není tím, že mají vrozené 

určité schopnosti a vlastnosti, které jsou přisuzovány celé skupině bohatých lidí. 

Materiálně zajištění rodiče vychovávají své děti v prostředí, které je ovlivňuje 

v chování, názorech i zálibách, jejich životním stylu. Mohou jim dopřát kvalitní 

vzdělání, (které posléze formuje jeho postoje a pohled na svět) a sporty, které se řadí 

mezi finančně náročnější. Peníze tedy nejsou pouze prostředkem směny, ale 

produkují životní styl, na což naráží i sociolog George Simmel ve svém díle Filozofie 

peněz.  

Majetkovým nerovnostem a rozdělení bohatství v 21. století se věnuje 

francouzský ekonom Thomas Piketty, který předpovídá návrat éry dědictví, tzv. 

dědičného kapitalismu. Mládež, která má bohaté a úspěšné rodiče, po nich bude totiž 

s největší pravděpodobností jejich majetek dědit. U dědictví jakožto jednoho ze 

způsobů získání bohatství (druhým způsobem je práce), hraje větší roli původ než 

nadání a vlastní píle. Člověk zděděním může dosáhnout životní úrovně, které by díky 

své práci dosáhl jen těžko. Příklad uvádí Piketty na románech Jane Austinové a 

Balzaka, které popisují majetkové poměry 19. století. Jsou v nich popisovány 

                                                 
32 Bourdieu pro tyto záliby používá pojem Habitus, což je „generativní a jednotící princip, který 

z charakteristických vztahových rysů, vlastních určitému postavení, vytváří jednotný životní styl, to 

jest celek, v němž se sjednocuje volba osob, statků, i praktických činností“ [Bourdieu 1998: 16] 
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důstojné rodiny, které patřili k 1 % nejmajetnějších osob ve francouzské / anglické 

společnosti 19. století. Toto malé procento tvořilo dostatečně silnou skupinu na to, 

aby dokázala strukturovat společnost. Pro všechny ostatní, kteří si na své živobytí 

vydělávali prací, byl životní styl této skupiny absolutně nedosažitelný, a to bez 

ohledu na to, kolik jim jejich zaměstnání vynášelo. „Ani nejvyšší jedno procento 

nejlépe placených zaměstnání neumožňovalo se k tomuto životnímu stylu přiblížit“ 

[Piketty 2015: 459-460]. Jedině majetek umožňoval důstojný život v blahobytu. 

V současné literatuře se nerovnost mezi společenskými skupinami objevuje skrze 

rozdíly v práci, schopnostech a mzdě (mnoho amerických seriálů z let 2000-2010 

zobrazuje kvalifikované a vzdělané postavy, které léčí vážné nemoci, řeší policejní 

případy…). Je kladen důraz na vzdělání a osobní kvality. Postavy, které žijí pouze 

z majetku nashromážděného v minulosti, jsou ve většině zobrazovány jako záporné, 

zatímco Balzak a Austenová pokládali tento způsob života za zcela přirozený. 

Majetková společenská hierarchie v 19. století tak byla nahrazena hierarchií 

založenou na pracovních důchodech a lidském kapitálu. Dědictví ale i v dnešní době 

často umožňuje jedincům životní styl, kterého by jen těžko dosáhli prací, zejména 

pokud dědí jako mladí. Časopis Forbes (a další média) každoročně sestavuje žebříček 

světových miliardářů33 (tzn. lidí, jejichž majetek přesahuje 1 mld. amerických 

dolarů). Žebříčky ukazují skutečnost, že „od určité hranice se veškerý majetek – ať 

už zděděný či vydělaný – zvyšuje extrémně vysokým tempem bez ohledu na to, zda 

jeho majitel pracuje či nikoli“ [Piketty 2015: 491]. Příkladem může být Bill Gates, 

zakladatel Microsoftu, jehož majetek během let 1990 – 2010 vzrostl ze 4 miliard na 

50 miliard dolarů a stále roste, ačkoli už „nepracuje“. Majetek Liliane Bettencourt, 

dědičky kosmetické firmy L'Oreál, kterou založil její otec, vzrostl během již 

zmíněných 10 let podle Forbesu z 2 miliard dolarů na 25 miliard. I sám majitel 

časopisu Forbes – miliardář Steve Forbes – je dědicem, jelikož časopis byl založen 

v roce 1917 jeho dědečkem. Žebříčky bohatých osob je často rozdělují do tří skupin: 

na čisté podnikatele, čisté dědice a jedince, kteří získali kapitál dědictvím, ale dále ho 

                                                 
33 V lednu 2016 byl publikován žebříček 66 světově nejmladších miliardářů pod 40 let. Nejmladší 

miliardářkou je 19letá Norka Alexandra Andresen s jměním 1,22 miliardy USD a její 20letá sestra 

Katharina, na které jejich otec přepsal celkem 84 % rodinné investiční společnosti. V žebříčku se mísí 

mladí dědici s inovátory, kteří si peníze vydělali sami (25letý Evan Spiegel a 27letý Bobby Murphy - 

spoluzakladatelé sociální sítě Snapchat dnes již 31letý Mark Zuckerberg – zakladatel sociální sítě 

Facebook). Mark Zuckerberg je se jměním 44,6 miliard USD nejbohatším člověkem ve skupině pod 

40 let. Druhým nejbohatším je Lukas Walton se jměním 10,4 miliard USD, který po svém otci zdědil 

třetinu jmění společnosti Walmart [Vinton 2016]. 
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rozmnožují. Nikde však není uváděna přesná definice těchto skupin, takže rozlišení 

hranice mezi čistým a částečným dědicem může být obtížné. Piketty ale na základě 

Forbes žebříčků (ačkoli uznává, že je nelze považovat za absolutní zdroj) odhaduje, 

že částeční dědicové dohromady tvoří více než polovinu nejbohatších lidí na světě 

[Piketty 2015: 423-499]. Tyto závěry však nejsou nijak překvapivé a pouze potvrzují 

známé rčení, že peníze dělají peníze.  

 

1.7 Zlatá mládež jako „nálepka“ 

Jak píši v předešlé kapitole, do subkultury zlaté mládeže se člověk většinou 

rodí. Z tohoto důvodu se jedná o velice uzavřenou skupinu lidí, kterou by sociolog 

Robert King Merton označil jako referenční. Do referenční skupiny může člověk 

patřit nebo k ní orientovat své jednání. Jedná se o kolektiv, jehož přesvědčení, 

mínění a způsoby jednání formují naše názory a životní postoj. Referenční skupina 

člověku poskytuje model, s kterým se může srovnávat a hodnotit skrze něj sám sebe 

a své postavení. Také poskytuje konkrétní úhel, z kterého se člověk dívá na sociální 

realitu a vnímá svět okolo sebe. S členstvím v referenční skupině jsou spojené 

požadavky na vzhled / oblékání a vystupování [Berger 2007: 123-124].  

Zlatá mládež je stejně jako mnoho dalších subkultur vystavena etiketizaci. Ta 

nemusí být nutně spojena s deviantním chováním, o kterém píše Giddens. Členství 

ve skupině zlaté mládeže s sebou nese nálepku rozmazleného a namyšleného 

člověka, která je mu přiřazena druhými lidmi. Nálepkování tedy ovlivňuje, jak na 

člověka pohlížejí druzí lidé, ale i to, jak na sebe nahlíží on sám [Giddens 2013: 862-

863]. S nadsázkou lze dle teorie nálepkování říci, že pokud bude příslušník zlaté 

mládeže označován a viděn jako namyšlený, může se takovým ve výsledku stát. 

Tento jev se v sociologii nazývá Thomasův teorém34. Označení zlatá mládež existuje 

tedy i ve formě „nálepky“, která je ale jiná než ostatní typu prostitutka35 či 

recidivista36. U těch je jasné, co představují, existuje jejich přesná definice. Zlatá 

mládež je „nálepka“ velice subjektivní, jelikož si pod ní může každý představit 

trochu něco jiného. Pro člověka z venkova může být zlatou mládeží člověk 

                                                 
34 Thomasův teorém = „jestliže lidé definují situace jako reálné, jsou tyto situace reálné ve svých 

důsledcích“ [Merton 2000: 196] 
35 Prostituce = „institucionalizovaná forma poskytování sexuálních úsluh za peníze nebo za jinou 

úhradu, event. z jiných pohnutek“ [Petrusek 1996: 866] 
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z velkoměsta. Jedinec, který ve velkoměstě bydlí, může zlatou mládež vidět v lidech, 

kteří jsou po ekonomické stránce lépe zajištění, než je on. „Nálepka“ zlaté mládeže 

se liší na základě území, ale i doby a politického režimu. Jiná zlatá mládež bude 

např. v Německu v porovnání s rozvojovou zemí v Africe a rozdílná zlatá mládež 

bude v kapitalistické společnosti Francie a komunistické Severní Koreji. 

V komunistickém režimu pak pojem zlatá mládež nemusí označovat pouze dobré 

materiální zajištění, ale i privilegia, která většinová společnost nemá – například 

možnost studia či vycestování ze země.  

 

2. Výzkumná otázka 

 V teoretickém úvodu jsem se věnovala definování životního stylu a 

výzkumům, které jsou na téma životního stylu české populace pravidelně 

realizovány. Definovala jsem pojem subkultury a z důvodu neexistence výzkumů na 

subkulturu zlaté mládeže uvedla několik výzkumů jiných subkultur, jejichž 

metodologickým přístupem jsem se inspirovala. Nastínila jsem historii a 

problematiku termínu zlatá mládež, který souvisí s mnoha sociologickými teoriemi a 

svým konceptem přesahuje i do oboru ekonomie a psychologie. Zvolila jsem pouze 

jednu všeobjímající otázku, jejíž zodpovězení je cílem práce. Vzhledem k tomu, že 

subkultura zlaté mládeže je neprobádanou sociální skupinou, která není žádnou 

literaturou rozebrána, nepřišlo mi vhodné utvářet další konkrétní výzkumné otázky. 

Mým zájmem bude utvořit popis pražské zlaté mládeže, z kterého bude možné 

subkulturu přesněji definovat.  

 

VÝZKUMNÁ OTÁZKA 

 

 Jak lze popsat a definovat pražskou zlatou mládež?  

 

 

 

 

                                                                                                                                          
36 Recidivista = „kdo se víckrát dopustil trestného činu, byl víckrát trestán“ [Červená, Daneš, Filipec 

1978: 437] 
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3. Metodologie 

 Cílem výzkumu realizovaného v rámci bakalářské práce je popsat životní styl 

pražské zlaté mládeže a pokusit se pochopit a nějakým způsobem uchopit pojem, 

který jak jsem již psala výše, není v sociologii nijak ukotven, ačkoliv se dotýká 

mnoha sociologických témat. Z důvodu, že je subkultura zlaté mládeže sociology 

poměrně málo prozkoumaná a v České republice na ní neexistují žádné konkrétní 

výzkumy, jsem zvolila kvalitativní výzkum. Ten „pomáhá při počáteční exploraci 

fenoménů“ a umožňuje získat „podrobný popis a vhled při zkoumání jedince, 

skupiny, události, fenoménu“ [Hendl 2005:52]. Lépe mi tak umožní porozumět 

zkoumané subkultuře a pochopit její vzorce chování. Při výzkumu jsem se zaměřila 

pouze na hlavní město, ve kterém od narození žiji. Studovala jsem komunitu na 

jednom určitém místě (Praha) a analyzovala její vzorce hlavních aspektů života 

(rodinný život, volný čas, práce). Z toho důvodu jsem využila prvku případové 

studie, ve které „sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo jedinců. 

(…) Jde o zachycení složitosti případu, o popisu vztahů v jejich celistvosti“ [Hendl 

2005:104-105]. Metodou výzkumu jsem se inspirovala v kvalitativních výzkumech 

jiných subkultur, které rozvádím v kapitole „Zkoumání subkultur“. Výzkum nelze 

zobecnit na celou Českou republiku, jak jsem se již v práci zmiňovala, zlatá mládež 

je velice subjektivní termín a v hlavním městě jí může (a pravděpodobně bude) po 

materiální i sociální stránce zastupovat odlišná skupina lidí, než tomu bude u zlaté 

mládeže např. na maloměstě. Prahu jsem si pro svůj výzkum vybrala ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem je fakt, že v ní od narození žiji a znám zde sociální 

strukturu svých vrstevníků. Druhým důvodem jsou výpovědi respondentů 

z orientačního předvýzkumu, dle kterých si dotázaní pojem zlaté mládeže spojovali 

s velkoměstem. Abych objasnila své postavení v roli výzkumníka – sama sebe za 

pražskou zlatou mládež nepovažuji (jsem si ale vědoma, že mě za ní v důsledku 

relativnosti pojmu může někdo „označit“). Moje postavení ke zkoumané subkultuře 

však nebylo úplně vnější, jelikož někteří ze zástupců pražské zlaté mládeže jsou 

mými dobrými přáteli, či přáteli mých přátel. To mi přístup k této subkultuře výrazně 

usnadnilo.  
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3.1 Výběr komunikačních partnerů 

 Prostředím pro výzkum mi byla subkultura zlaté mládeže v Praze, pod kterou 

si lidé většinou vybaví „děti bohatých rodičů“37. Jak vyplývá z celé práce, definovat 

jedince zlaté mládeže je velice obtížné. Určení hranice peněžních příjmů 

respondentových rodičů jako kritéria jeho výběru pro výzkum se ukázalo jako 

nesměrodatné – přesný příjem svých rodičů nemusí znát či ho ze zcela 

pochopitelných důvodů nebude chtít sdělit. V bakalářské práci se zaměřuji na popis 

životního stylu pražské zlaté mládeže, který s peněžními příjmy jejich rodičů úzce 

souvisí. Vycházela jsem z životního stylu respondentů, který implicitně vyplývá 

z materiálního postavení jejich rodičů – pokud respondenti žijí určitým způsobem 

života, o kterém se budu zmiňovat v kapitole „Zjištění“, je zřejmé, že si jejich rodiče 

mohou tento způsob finančně dovolit. Příjmovou hranici rodičů komunikačních 

partnerů jsem nahradila otázkou na jejich povolání, z kterých si lze orientační hranici 

příjmu odvodit. Výše kapesného respondenta také není relevantním ukazatelem pro 

jeho výběr – většina rodičů své děti finančně podporuje, ale forem této podpory je 

mnoho. Příslušník zlaté mládeže žádné pravidelné kapesné od rodičů dostávat 

nemusí. Může mít ale přístup k platební kartě či ho rodiče finančně podpoří vždy, 

když si „zažádá“. Při výběru respondentů jsem se nakonec řídila již zmíněným 

„nálepkováním“. Orientačním předvýzkumem jsem si potvrdila, že lidé si zlatou 

mládež a její životní styl dokážou představit a popsat. V mnoha případech mě lidé 

z předvýzkumu odkazovali na osoby, které za pražskou zlatou mládež označili. 

Důležité je také zmínit, že se jejich vnímání zlaté mládeže shodovalo. Lidé v mém 

okolí mě v mnoha případech nezávisle na sobě odkazovali na tu stejnou osobu, 

jelikož lidé podobného věku v jednom městě vytváří „síť vrstevníků“, ve které se 

často přímo či nepřímo znají.  

 Věkovým rozmezím pro výběr komunikačních partnerů bylo 18-30 let. Další 

podmínkou bylo bydliště v Praze. Metodou výběru komunikačních partnerů byl 

snowball sampling. Jako první jsem oslovila respondenty, které osobně znám a vím, 

že jsou okolím za zlatou mládež považováni. Ti mě pak navedli k dalším 

komunikačním partnerům vhodným pro můj výzkum.  

 

                                                 
37 Informace viz Příloha č. 1 
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3.2 Sběr dat 

Pro výzkum životního stylu subkultury pražské zlaté mládeže jsem zvolila 

metodu polostrukturovaných rozhovorů. Sběr dat touto metodou jsem doplnila o 

metodu zúčastněného pozorování, během kterého jsem vedla neformální rozhovory 

jak s mými komunikačními partnery, tak jejich známými a kamarády (kteří 

v některých případech nebyli členy subkultury pražské zlaté mládeže). Zúčastněné 

pozorování se jevilo jako vhodnou doplňkovou metodou, jelikož mi pomohlo 

nahlédnout do životního stylu zkoumané subkulturu tím, že jsem si ho s jejími 

zástupci sama „vyzkoušela“. Zastávala jsem roli účastníka jako pozorovatele, který 

se stává rovnoprávným členem skupiny, ale ostatní jedinci si jsou vědomi jeho 

totožnosti. Trávila jsem tedy se zástupci pražské zlaté mládeže volný čas, kdy o mém 

výzkumu bakalářské práce věděli. Zúčastněné pozorování jsem zvolila také proto, že 

je vhodné pro zkoumání jevu, který je málo prozkoumaný a není přístupný pohledu 

osob mimo skupinu. Také existují velké rozdíly mezi pohledy členů a nečlenů 

sledované skupiny [Hendl 2005:191-193]. Všechny tyto tři aspekty výzkum pražské 

zlaté mládeže splňuje, jelikož se jedná o neprobádanou subkulturu, jejíž životní styl 

je díky uzavřenosti skupiny, o které jsem se zmiňovala v teoretickém úvodu (člověk 

se do skupiny zlaté mládeže zpravidla rodí), pro nečleny těžko přístupný. Rozdíly 

mezi pohledy členů a nečlenů skupiny jsou také zřejmé, z předvýzkumu, který jsem 

realizovala pro lepší orientaci v tématu, vyplývá, že subkultura zlaté mládeže je 

nečleny stereotypizována a vystavena labelingu. Díky zúčastněnému pozorování 

jsem si doplnila informace z polostrukturovaných rozhovorů, které byly hlavní 

metodou sběru dat.  

Celkem jsem uskutečnila 12 polostrukturovaných rozhovorů s příslušníky 

pražské zlaté mládeže. 6 rozhovorů se ženami a 6 s muži. Rozhovory probíhaly 

v kavárnách a restauračních zařízení v centru Prahy či u respondentů doma, výběr 

místa jsem vždy nechávala na nich a přizpůsobovala se jejich časovým možnostem. 

Původně jsem plánovala 15 respondentů, někteří se ale nakonec odmítli výzkumu 

zúčastnit. Sběr dat také ztěžovalo cestování komunikačních partnerů, kdy jsme po 

společné domluvě plánovali termín rozhovoru tak, aby byli přítomni v Praze.  

K rozhovorům jsem měla připravený scénář38, který sloužil jako vodítko 

k okruhům otázek, na které jsem se chtěla zeptat. Obsahoval základní okruhy otázek, 

                                                 
38 Viz Příloha č. 2 
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které jsem pak s respondenty během rozhovoru dále rozvíjela. Obecné otázky 

„podnítí spoustu specifičtějších a případnějších otázek, které (v rozhovoru) povedou 

k rozvoji kategorií, vlastností a rozměrů“ [Strauss, Corbin 1999:55]. Pokud se 

komunikační partneři na tematický okruh nějaké otázky rozmluvili, nepřerušovala 

jsem je. Pokud se u nějaké otázky zdráhali odpovědět více do detailu, nenutila jsem 

je. Na začátku každého rozhovoru jsem se komunikačního partnera zeptala, zda 

souhlasí s jeho nahráváním. Poté jsem ho ujistila, že informace budou 

anonymizovány, proto budu místo skutečných jmen respondentů uvádět 

pseudonymy. 

Otázky ze scénáře rozhovoru jsem rozdělila do 5 okruhů, přičemž jsou v něm 

různě promíchány a nejsou nijak tematicky seřazeny – scénář není stavěn tak, že by 

první 3 otázky patřily do jednoho okruhu, další 3 do dalšího okruhu atd. První okruh 

otázek se zaměřuje na respondenta a jeho rodinu. Druhý okruh se ptá na jeho život – 

studium, práci / brigádu, záliby, volný čas, cestování, zábavu a věci, které vlastní / 

používá / nosí. Třetí okruh se zaměřuje na sebereflexi komunikačního partnera a jeho 

sebezařazení do české společnosti a vnímání své sociální pozice v ní. Účelem 

čtvrtého okruhu otázek bylo zjistit respondentovi životní hodnoty, cíle a aspirace. 

Poslední, pátý okruh, se věnuje vnímání termínu „zlatá mládež“ v rámci samotné 

subkultury.  

Doplňkovou metodu zúčastněného pozorování jsem uskutečnila od začátku 

roku 2016 několikrát skrze účast na oslavách a jiných akcích v pražských barech, 

klubech a kavárnách, kde jsem trávila čas se zástupci pražské zlaté mládeže. U dvou 

komunikačních partnerů se mi stalo, že se sraz v pražské kavárně v centru za účelem 

rozhovoru protáhl až do pozdních ranních hodin. Problémem při sběru dat bylo časté 

cestování respondentů, kvůli kterému bylo u některých těžké se sladit s jejich 

programem a sejít se s nimi osobně v České republice. Z toho důvodu jsem si velice 

vážila jejich snahy a ochoty rozhovor uskutečnit. 
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3.3 Úprava dat 

 Rozhovory s komunikačními partnery jsem nahrávala na diktafon / mobilní 

telefon a poté zvukové záznamy přepsala do textové podoby. Pasáže rozhovoru, které 

byly mimo téma (odběhnutí od tématu na základě rušivého elementu v kavárně, 

konverzace s obsluhou při objednávání jídla apod.), jsem nepřepisovala. Rozhovor 

trval průměrně 40 minut. Informace ze zúčastněného pozorování jsem si psala do 

poznámek v mobilním telefonu. 

 

3.4 Metody analýzy  

 Pro analyzování rozhovorů jsem zvolila metodu otevřeného kódování. Je to 

„část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmu pomocí pečlivého 

studia údajů. (…) Během otevřeného kódování jsou údaje rozebrány na samostatné 

části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly, a také 

jsou kladeny otázky o jevech údaji-reprezentovaných“ [Strauss, Corbin 1999:43]. 

Kódy jsem tvořila ve dvou krocích. Poté, co jsem si relevantní pasáže z rozhovorů 

přepsala a vytiskla, jsem tvořila základní kódy jako „rodina“, „koníčky“, „cestování“ 

atd. Rozhovory jsem pozorovně pročítala a různými barvami si pro lepší porovnání 

zvýrazňovala pasáže, které byly na stejné téma, a chtěla jsem s nimi pracovat při 

analýze. V druhém kroku jsem vytvářela podrobnější kódy (např. důvod cestování; 

lokalita podniků, které respondenti navštěvují, postoj k rodičům, profese rodičů, 

pozitivní / negativní vnímání své pozice ve společnosti…). Po okódování všech 

přepsaných rozhovorů jsem si kódy prošla a upravila napříč rozhovory tak, aby 

jednotlivým kódům náležel stejný význam. Některé kódy jsem nakonec spojila v 

jeden, aby byl výsledek kódování přehlednější. Zjištění, která jsem získala na 

základě kódování, popisuji v následující kapitole.  
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4. Zjištění 

 V této kapitole se budu věnovat zjištěním, která jsem získala 

z polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování. Zjištění jsou 

prezentována v 5 podkapitolách, které jsem vytvořila na základě hlavních okruhů 

rozhovorů. Pomocí níže zmíněných zjištění budu odpovídat na výzkumnou otázku.  

 

4.1 Rodinné zázemí pražské zlaté mládeže 

 

Rodinné zázemí je velice obsáhlý okruh informací a proto ho budu pro větší 

přehlednost, stejně tak jako další okruhy, prezentovat v podkapitolách.  

 

PROFESE RODIČŮ 

 Zlatá mládež, jak lze vyčíst z práce, je pojem společností vnímaný spíše 

pejorativně, ve zkratce označující „děti bohatých rodičů“39. Z toho důvodu je důležité 

popsat, jaké profese zastávají rodiče příslušníků pražské zlaté mládeže, tedy 

komunikačních partnerů této bakalářské práce. Skupina profesí je široká, od českých 

herců, advokátů, vrcholných politiků (poslanci, členové Rady České republiky pro 

různé záležitosti a jiných orgánů, diplomati), úspěšných podnikatelů, scénáristů a 

osob ze sféry bankovnictví. Profese se často prolínají a rodič vykonává více 

profesních aktivit najednou – pohybuje se ve státní i soukromé sféře, přednáší na 

vysokých školách, a podobně. Všechny tyto zmíněné profese však spojuje jedno – 

úspěch. Jedná se o houževnaté a pracovité lidi, kteří se v tomto duchu snaží 

vychovávat své potomky. 

 

VÝCHOVA, VZTAH K RODIČŮM, SOUROZENCI 

Většina respondentů uváděla při otázce na výchovu rodičů, že je „tak něco 

mezi“ benevolentní a přísnou. Rodiče jsou velice benevolentní, co se týče 

financování aktivit a zájmů, přísnost se odvíjí od nároků, které kladou na své děti. 

Chtějí po nich, aby byly v tom, co dělají, pokud možno nejlepší. Všichni respondenti 

shodně potvrdili, že je rodiče v jejich životě velice podporují. 

 

                                                 
39 Viz Příloha č. 1 
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„Jak kdy a jak v čem. Občas extrémně přísnou a občas hodně benevolentní, 

ale že bych si moh dělat, co sem si zrovna zamanul, to nikdy.“ (David, 22 let) 

 

„Mám přísný rodiče, který jsou ale na druhou stranu benevolentní. Je jedno 

jakej sport nebo školu děláš, ale pokud už to děláš, buď nejlepší. Pracuj, 

trénuj. Vštípí to do nás a pak se sami cejtíme vinný, když nejsme produktivní. 

Přísný jsou třeba v tom smyslu, že jelikož jsou specialisti ve svejch oborech, 

tak spolkli všechno moudro a moc se s nima nedá mluvit o normálních, 

každodenních věcech. To se u nás vůbec nepraktikuje.“ (Viktorie, 21 let) 

  

 V druhé citaci je v posledních dvou řádcích náznak „odcizení“, které 

odbornost rodičů ve svých profesích může vytvořit ve vztahu k dětem. Rodiče, kteří 

jsou profesionálové ve svých oborech, mohou být „deformováni“ profesionalitou, ve 

svých tvrzeních musí mít pravdu a pro dítě může být z jeho pozice velice těžké, i 

nemožné, s nimi o některých věcech diskutovat.  

 Všichni komunikační partneři dostávají od rodičů peníze na své aktivity a 

zájmy, přičemž o to, jak s penězi naloží a za co je utratí, se jejich rodiče zajímají jen 

do určité míry, anebo se moc nezajímají.  

 Společný rys všech respondentů byl, že neradi detailněji mluvili o profesích 

svých rodičů a bylo z jejich chování poznat, že jim tato konverzace není zcela 

příjemná, což potvrzuje i výpověď respondentky níže. 

 

  „Nejsem zvyklá svěřovat se o svým životě a spíš poslouchám. Takhle 

 jsem na gymnáziu strávila čtyři roky, nikdo neměl ani zdání o tom, 

 proč mluvim dobře anglicky, natož co dělaj rodiče. (…) Neptám se 

 ostatních, co dělaj rodiče, a nechci, aby se ptali mě.“ (Viktorie, 21 let)  

 

  Jeden respondent při otázce na profesi rodičů uvedl profese, které sice jeho 

rodiče vykonávají, ale nejsou hlavním zdrojem jejich příjmů. Během rozhovoru se 

pak u jiných otázek rozmluvil o hlavní profesní náplni jeho rodičů a v jakém smyslu 

tyto profese ovlivnili jeho život (například v trávení volného času). Mluvit o svých 

rodičích respondentům rozhodně nebylo nepříjemné kvůli tomu, že by se za ně 

styděli – všichni si svých rodičů váží a jsou na ně pyšní. Bylo to z důvodu, že na sebe 
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nechtějí upoutávat pozornost a vychloubat se. O vychloubání se několik respondentů 

během rozhovorů zmínilo, a to ve smyslu, že ho nemají rádi.  

 

„Jsou lidi, který prošli doslova sparťanskou výchovou, i když jejich rodiče 

maj miliardy. Znam takový. Kdyby prodali oblečení a šperky, co maj zrovna 

na sobě, můžou si koupit garsonku na Praze 1, ale neznalej to nepozná, páč to 

nedaj najevo.“ (Tomáš, 23 let) 

 

„Kdybych měla říct rozdíl mezi zlatou a „normální“ mládeží, tak ty lidi se 

nikdy, nikdy nevychloubaj. A pokud ano, tak spíš ze srandy a spíš k dalšímu 

člověku zlatý mládeže.“ (Emma, 23 let) 

 

 Rodiče respondentů mají odlišné profese, ale jak vyplynulo z rozhovorů, své 

děti vychovávají, co se týče postojů a hodnot, velice podobně. Všichni respondenti 

kladli velký důraz na rodinu, přičemž si moc dobře uvědomují, že životní styl, který 

mají, jim poskytují právě jejich rodiče. K svým rodičům (co se kariéry týče) vzhlíží a 

cítí povinnost je nezklamat. Tento fakt je vede k výkonnosti a motivovanosti, chtějí 

se dostat „alespoň“ na kariérní úroveň svých rodičů, což může být mnohdy velice 

těžké a je s tímto životním cílem spojováno mnoho stresu a strachu z neúspěchu, o 

kterém se někteří z respondentů v rozhovorech zmiňovali. Několik respondentů má 

rodiny rozmístěné po celém světě, buď díky kariéře svých rodičů či studiu jejich 

sourozenců nebo jich samých v zahraničí. V takovém případě se členové rodiny 

nevidí i několik měsíců a komunikují se sebou převážně přes sociální sítě. O to víc si 

pak váží rodinných chvil, kdy jsou „všichni spolu“.  

 

„Rodina je základ, bez tý ani ránu. Bez rodičů bych už dneska seděl 

v Bohnicích. Prachy jsou potřeba no, tak to je holt nastavený, ale považuju je 

jenom za prostředek k tomu, co mam rád a co si chci užít. Jako takový pro mě 

žádnou hodnotu nemaj.“ (David, 22 let)  

 

„Oba moji rodiče tvrdě pracujou, žiju tenhle život za cenu toho, že se skoro 

nevidíme a uráží mě, když mi lidi řikaj, že jsem to měla lehčí kvůli rodičům. 

Neměla jsem to lehčí, měla jsem to jiný a bylo milion momentů, kdy bych si 
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ten život s někym vyměnila, abych mohla mít „normální“ rodinu.“ (Viktorie 

21 let) 

 

 Všichni z komunikačních partnerů mají alespoň jednoho sourozence. Studují 

na kvalitních školách, často v zahraničí, což je opět důvod toho, že se s nimi 

respondenti několik měsíců nevidí. I v aktivitách a studiu sourozenců oslovených 

komunikačních partnerů je vidět životní styl daný rodinným zázemím a ambicemi.  

 

„Mam dva mladší a jednoho staršího. Starší bratr bydlí v LA a dělá film, 

nejmladší sestra maturuje a mladší brácha je v Americe na stáži.“ (Alex, 24 

let) 

 

4.2 Životní styl  

 

STUDIUM, PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

 Mezi respondenty převažovaly soukromé školy nad státními, některé školy se 

nachází mimo Českou republiku (studium v Londýně a USA), přičemž jim toto 

vzdělávání financují rodiče. Mezi studovanými obory se objevila diplomacie, právo, 

psychologie, mezinárodní obchod, management, statistika či všeobecné humanitní 

zaměření. Pokud respondent navštěvoval státní školu, jednalo se o Univerzitu 

Karlovu nebo Vysokou školu ekonomickou v Praze. Všichni respondenti považují 

vzdělání a studium za velice důležité, o čemž svědčí to, že ho během rozhovoru 

v různých souvislostech často zmiňovali – například s podporou rodičů, která je u 

jejich studia velká. 

Co se týče práce, brigád a stáží komunikačních partnerů, převažovaly stáže a 

sezónní brigády o prázdninách, stálý přivýdělek během školního roku nemá téměř 

nikdo z nich. Praktikují stáže, které je obohatí o pracovní zkušenosti.  

 

„Nemám stálou brigádu, střídám a zkouším různý stáže jak v Anglii, tak v ČR, 

abych se mohla líp rozhodnout, jak chci pracovat.“ (Viktorie, 21 let) 

  

„Momentálně ne, ale v lednu jsem ukončila praxi ve Škoda Auto.“ (Tereza, 

 22 let) 
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 „Pracuju přes léto s firmou, která se zabejvá turistikou, ale teď chodim na 

stáž do banky.“ (Max, 21 let) 

  

 „Nevydělal jsem si v dosavadním životě ani halíř. Zatim. Ale teď jsem OSVČ 

jako student činnost vedlejší, rozjíždim e-shop.“ (David, 22 let) 

 

CESTOVÁNÍ 

 Dalším společným znakem dotázaných je cestování. Zde byly mezi 

respondenty v četnosti cestování rozdíly v tom, z jakého důvodu cestují. Pokud 

respondent patří do skupiny, jehož rodina žije mimo hranice České republiky, cestuje 

nejčastěji z důvodů rodinných a studijních. Pro tyto mladé lidi se stalo cestování 

nutností a během rozhovoru ho jedna respondentka přirovnala k „otravné ranní cestě 

busem do školy“, s tím rozdílem, že z cesty se domů nevrátí měsíce. Samozřejmě si i 

mezi těmito cestami najdou respondenti čas na cestování za účelem dovolené. Druhá 

skupina respondentů je pražská zlatá mládež, jejíž rodina žije v České republice, 

tudíž za ní nemusí nikam cestovat. V jejich případě je cestování čistě rekreační. U 

respondentů se lišily výpovědi ohledně komfortu cestování – někdo je zvyklý létat 

první třídou či soukromým letadlem, jiný využívá nízkonákladových letů.  

 

„Cestuju strašně moc. Od září 2015 jsem do teď seděla v letadle 22x. Do září 

2016 to bude okolo třiceti letů. Nejčastěji lítam do Anglie, Afriky40 nebo ČR, 

protože to jsou místa, kde bydlim. (…) Většinou teda cestuju z důvodů 

školních-pracovních-životních. Tim se mi ale pohled na cestování hodně 

změnil, už je to dávno, co jsem přestala ráda cestovat a znám málo lidí v mé 

kůži, kteří by to měli pořád rádi.“ (Viktorie, 21 let) 

 

„Do zahraničí jezdim často, protože rodiče nás tu nechtěj (smích). Naposled 

jsem byl v Řecku na Erasmu, měsíc dva zpátky, a za tejden letim do Porta.“ 

(Alex, 24 let) 

 

                                                 
40 Změna výpovědi z důvodu anonymizace (zobecnění na kontinent) 
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„Často, protože hrozně ráda cestuju. Naposledy jsem byla asi ani ne před 

měsícem na horách v Rakousku a zejtra odlítam na Kostariku.“ (Klaudie, 23 

let) 

 

„To bude na dlouho…naposled jsem byla v Barceloně a Milanu během dubna 

teď, (…) v létě jsou plány na Chorvatsko a měsíční roadtrip 

v Portugalsku…jinak za tenhle rok jsem (…) byla jsem na lyžích v Itálii, pak 

v tom Milanu, lítám pokud možno přes low budget lety, lepší je podle mě 

utratit míň peněz za jedno cestování a udělat jich víc.“ (Tereza, 22 let) 

 

„Z devadesáti procent cestuju letecky, jen na hory autem. Tenhle rok jsem 

byla naposled v Kodani a chystam se na Filipíny. Cestuju tak 13x ročně.“ 

(Monika, 22 let) 

 

KROUŽKY V DĚTSTVÍ 

 Komunikační partneři zmiňovali velice podobné kroužky, kterým se v dětství 

věnovali. V dětství za své děti rozhodují rodiče a na kroužky je v raném dětství hlásí 

oni, přičemž se dítě v pozdějším věku samo vyprofiluje. V tomto případě můžeme 

vidět podobný vkus rodičů respondentů, kteří své děti přihlásili na tenis, balet a 

moderní tanec, golf, jízdu na koni, kreslení a u chlapců bojové sporty. V rámci 

kvalitativního výzkumu s 12 příslušníky pražské zlaté mládeže samozřejmě nelze 

dělat obecně platné závěry. Tato většinová shoda v kroužkách, které respondenti 

v dětství navštěvovali, však může značit podobné sociální postavení rodičů, kteří 

v rámci stratifikace společnosti tvoří ucelenou skupinu. Vyjmenované kroužky jsou 

ve společnosti často spojovány s prestiží, proto osobně jejich shodu u respondentů 

nepovažuji za náhodu, ale za projev stejného životního stylu jejich rodičů, kteří své 

děti vychovávají v podobném materiálním a sociálním prostředí.  

 

 „Tenis, karate a box.“ (Max, 21 let) 

 

 „Jako malá jsem chodila na balet, pořád jezdim na koni, hrála golf a tenis.“ 

 (Petra, 26 let)  
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 „Kreslení, balet a různý moderní tance jako street dance, a tenis.“ (Tereza, 

 22 let) 

  

 „Od keramiky, zpěvu, ježdění na koních, přes tenis, volejbal, golf, atletiku a 

 všemožný tancování.“ (Viktorie, 21 let) 

  

MÓDA A OSOBNÍ MAJETEK 

 Mezi respondenty – vlastníky aut, se objevovaly značky jako Mini Cooper, 

Porsche, BMW nebo Mitsubishi. Automobily jim pořídili jejich rodiče k životním 

událostem, jako jsou narozeniny, Vánoce atd.  

 Na módě, technologii a současných fitness fenoménů si respondenti nechají 

záležet, všichni například vlastnili poslední model iPhone. Módu dle svých slov příliš 

nesledují, ve smyslu, že by se nutně oblékali podle aktuálních trendů, nosí to, co se 

jim líbí. Samozřejmě se ale chtějí líbit a zapůsobit na své okolí. Oblíbené značky 

respondentů byli například Ralph Lauren, Guess, Desigual, dle jejich výpovědí 

nakupují v cenově levnějších řetězcích jako Zara či Mango. „Značkové“ věci ale 

vlastní, což bylo při pohledu na dotyčného/dotyčnou z jeho celkového vzhledu a věcí 

(elektronika apod.), které s sebou měl/a, patrné.  

 

„Občas je fajn si ale ty peníze zkrátka užít, ať na to cestování, nebo ty 

věci…ale to by dělal v tý situaci každej.“ (Petra, 20 let) 

 

VOLNÝ ČAS 

 Volný čas tráví respondenti relaxováním, návštěvou různých kulturních akcí - 

vernisáží, výstav, koncertů, divadla atp. Ve volném čase zmiňovali i školu, které se 

musí věnovat. Také se věnují již zmiňovaným sportům a fitness, přátelům a 

fotografování, které je spojené s cestováním. Rádi se svými přáteli chodí na 

„mejdany“, na kterých hrají DJové současné elektronické hudby. Tomuto druhu 

zábavy se věnuje následující kapitola. Z druhé uvedené citace je patrné, jak profese 

rodičů ovlivňuje kulturní vyžití respondenta. 

 

„Musim se učit, což bohužel neni moje záliba…ale ráda sportuju obecně, 

chodim se psem, jezdim na koni a ráda chodim s kamarádama do klubů a 

barů.“ (Klaudie, 23 let) 
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„Rád chodim na mejdany, ale tak i nějaký vernisáže, výstavy…a škola. (…) 

Rodiče pracují v oboru41, takže chodíme hodně do divadla, jinak fotbal je 

určitě taky kulturní akce ne? Tak fotbal.“ (Alex, 24 let) 

 

ZÁBAVA A NOČNÍ ŽIVOT 

Co se týče „noční zábavy“ v podobě klubů a barů, respondenti se ve svých 

výpovědích svorně shodli na podnicích v Dlouhé ulici na Praze 1 a blízkém okolí. 

Často zmiňovali konkrétní místa, například Roxy a Harley's Bar, která do této 

lokality spadají. Mezi další oblíbené podniky patří například SaSaZu. Respondenti se 

jako většina mladých lidí rádi baví, přičemž je netíží starost, že by na nějakou zábavu 

neměli dostatek peněz. Během rozhovorů jsem vyslechla několik historek z nočních 

zábav, které by jistě lichotili osobám, které zlatou mládež v předvýzkumu popisovali 

jako rozmazlené, nezodpovědné a peněz si nevážící zbohatlé děti42. Fakt, že 

respondenti uváděli stejnou lokalitu pro noční zábavu, potvrzuje, že se na těchto 

místech určitým způsobem sdružují a setkávají se. Respondenti mají svá oblíbená 

místa, kam se svými kamarády tradičně chodí. Už se tolik nepřemýšlí nad výběrem 

místa, jelikož je jasné, do jakého podniku se půjde a co se zde bude pít či 

konzumovat.  

 

„Jsou to kluby, bary, lounge, všechno na Praze 1 většinou. Nechodíme tam 

proto, že je to tam nóbl a drahý, peníze sice nedělaj vůbec žádnej problém, 

ale jsou to místa, kde potkáme kamarády a automaticky tam chodíme a znají 

nás tam. Jsou to ale většinou místa, kde se mluví anglicky.“ (Viktorie 21 let) 

 

4.3 Sebereflexe a vnímání své pozice v české společnosti 

 Všichni respondenti si uvědomovali, že jejich postavení je v rámci jejich 

vrstevníků finančně „lepší“ a vnímali rozdíl v rámci struktury svých českých 

vrstevníků, což potvrzuje respondentka v druhé citaci, která použila rozdělení „zlatá 

mládež“ a „normální mládež“ a vůči druhé skupině se vymezovala. Navzdory tomu, 

že si uvědomují své postavení a výhody plynoucí z životního stylu, který jim 

poskytují jejich rodiče, nechybí jim respekt a pokora, jak lze vyčíst z výpovědi 

                                                 
41 Upravení výpovědi respondenta z důvodu anonymizace 
42 Viz Příloha č. 1 
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Tomáše níže. Uznává svou lepší pozici, zároveň si uvědomuje, že na sobě bude 

muset zapracovat a vynaložit snahu, aby v životě „něco“ dokázal. Svůj budoucí 

úspěch porovnávají s kariérním úspěchem svých rodičů a uvědomují si, že 

v porovnání s nimi zatím „nic“ nedokázali. Moc dobře si také uvědomují, že 

„zadarmo“ jim nikdo nic nedá. Výhodná sociální pozice a konexe, které jim jejich 

rodiče mohou poskytnout, jim k ničemu nebudou, pokud tyto konexe zklamou, 

nebudou na sobě pracovat a ukážou se jako „neschopní“. To potvrzuje Tomášova 

věta „ale do klína mi to taky nespadne“.  

 

„Pozici mam lepší než většina mladejch lidí no, to je jasný, co se majetkovýho 

postavení týče. Ale do klína mi to taky nespadne. Budu muset zamakat, ale 

výhody mam obrovský.“ (Tomáš, 23 let) 

 

„Přesto, že jsem v ČR strávila tolik let mezi „normální mládeží“43, nepatřim 

mezi ně. A už o to ani moc nestojim. Hodněkrát jsem si ublížila, nemůžu bejt, 

kym chci před českou společností, protože jsem až moc energická, až moc se 

ptam, ve třídě vždycky ruku nahoře až mě učitel okřikoval, až moc mluvim, až 

moc přemejšlim, až moc se vyjadřuju. (…) Čim jsem starší, tim víc se ty dveře 

pro mě uzavíraj, ale českejch kamarádů jsem měla spoustu, milejch lidí, ale ty 

vztahy se neudržely a nikdy jsme si nepadli tolik jako s mezinárodními lidmi. 

Nechci, aby to vypadalo, že jima pohrdam, (…), ale abych s nima mohla blíž 

komunikovat, tak o sobě musim něco zmínit a už se cukaj. Takže většinou 

posloucham.“ (Viktorie, 21 let) 

 

 Z následujících dvou výpovědí je patrné, že ačkoliv jsou respondenti pražské 

zlaté mládeže vychováváni v materiálně dobře zajištěném prostředí, dívat se na svět 

pouze skrze aspekt peněz jim přijde nesmyslné. Vadí jim, když je samé někdo 

hodnotí na základě peněz či postavení jejich rodičů, s čímž se všichni setkali 

v podobě závisti druhých, proto by pouze na základě peněz nehodnotili ani oni druhé 

a z materiálního hlediska se nad ně nepovyšovali. To plyne i z následující citace 21 

letého Maxe.  

 

                                                 
43 Respondentka sama uvedla v uvozovkách  
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„Nevnímam svoje postavení vyšší ani nižší. Jsou lidi, který maj potřebu lidi 

dělit jenom podle toho, kolik utrácí, je to absurdní. Jestli člověk má auto nebo 

ne, jestli jezdí každej rok na dovolenou nebo ne, je to jenom statistika.“ (Max, 

21 let)    

 

Všichni z komunikačních partnerů uvedli, že někdy zaznamenali závist či 

nepochopení druhých lidí. Zvlášť v dětském věku. Z výpovědí respondentů lze 

pozorovat nepochopení se s ostatními vrstevníky, kdy pražská zlatá mládež nechápe, 

jak na ně mohou být lidé nepříjemní z důvodu závisti a nevidět záporné stránky, 

které jejich životní styl má. Vrstevníci zase chápou určité věci jako vychloubání se 

pražské zlaté mládeže – například když tito lidé popisují, jak těžké je jejich studium 

v zahraničí. Nadhodí to jako téma ke konverzaci, přičemž si nemusí ani uvědomit, že 

to druhý vnímá jako vychloubání se.  

 

„Jasně, od malička. Hračky, dům, naše auta. Dovolený. Hodně sem doma 

poslouchal, hodně slyšel a hodně věděl.“ (David, 22 let)  

 

„Že by mi někdo záviděl a byl hnusnej, to ne, no ale ňáký lidi koukaj blbě.“ 

(Martin, 24 let) 

 

„Stalo se mi, že mi někdo záviděl, ale nikdy si neuvědomovali, že to všechno 

má svoje negativní stránky, takže i můj životní styl danej mejma rodičema, 

tam jsou negativní stránky.“ (Klaudie, 23 let)  

 

Mezi negativní stránky, které životní styl pražské zlaté mládeže dle 

respondentů má, patří například již zmiňovaný velký tlak ze strany rodičů na jejich 

výkony a úspěch. Dalším negativním aspektem tohoto života je u „mezinárodních“ 

rodin to, že rodina prakticky nežije pohromadě a respondenti své nejbližší často 

měsíce nevidí. Být sám na univerzitě v zahraničí, zatímco další sourozenci jsou jinde 

po světě a rodiče v mnoha případech taky, s sebou samozřejmě přináší smutek a pocit 

osamění.   

 

„Letiště jsou smutný, člověk už ani neví, kde je, nebo kam patří. (…) Takže 

 slzy na letištích, tahání kufrů přes celý země, sluchátka, knížky, miliony 



  

39 

 

 veřejnejch záchodů, usínání bůh ví kde, se stane normální součástí života.“ 

 (Viktorie 21 let) 

 

 Z vyprávění komunikačních partnerů také vyplývají rozdíly v rámci samotné 

subkultury pražské zlaté mládeže. Nejedná se o jednoznačně homogenní skupinu a 

mezi příslušníky jsou v rámci subkultury velké finanční, majetkové, kulturní i 

rodinné rozdíly. Rodiče jednoho jedince jsou milionáři, rodiče druhého miliardáři. 

Jeden má velkou rodinu, s kterou bydlí v České republice, druhý má členy rodiny po 

celém světě. U jednoho se doma mluví česky, u druhého více jazyky. Jeden 

příslušník pražské zlaté mládeže je „do světa“, zatímco druhý chce bydlet v České 

republice a zůstat v ní. I tak se mezi s sebou tito lidé baví, protože k sobě mají blíž. 

Toto spojení není tvořeno na základě peněz, protože jak už bylo napsáno, mezi 

materiálním postavením rodin jsou často výrazné příjmové rozdíly. Funguje na 

základě vzájemného pochopení a společných znaků, které i navzdory tak velké 

heterogenitě subkultura má – koníčky, studium, cestování, velice podobné hodnoty, 

cílevědomost, úspěšné profese rodičů, výchova k pracovitosti a motivovanosti, a 

negativní zkušenosti se závistí ve společnosti.  

 

„Můj postoj je samozřejmě pokroucenej tim, že mě by asi spousta lidí střední 

třídy považovala za příslušníka zlatý mládeže, ale já sám se běžně setkávam 

s lidma mýho věku, který nejsou o level nebo o dva, ale třeba o tři levely jinde 

ne já.“ (Aleš, 25 let) 

 

4.4 Životní hodnoty, cíle a aspirace 

 

ŽIVOTNÍ HODNOTY, NEJVĚTŠÍ DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY 

 Největší životní hodnotou je pro respondenty jejich rodina, které si velice 

váží. Z níže uvedené výpovědi respondentky Petry je patrné, že je na svoji rodinu 

hrdá v širším pojetí – je pyšná, co členové její rodiny dokázali udělat jak pro kruh 

rodiny, tak pro Českou republiku. To se opět váže k obdivu a respektu dítěte 

z úspěchů jeho rodičů a dalších rodinných příslušníků.  
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„Jsem hrdá na oba svoje rodiče, prarodiče a rodinu, že nám umožnili dostat 

se tam, kde jsme, ať jako zem revolučně, i jako osobně.“ (Petra, 20 let) 

  

 Dosavadní úspěchy respondentů souvisí s jejich studiem, prací a zálibami, ale 

i rodinou. Za své dosavadní úspěchy jmenovali přijetí na vysoké školy a úspěšné 

studium, diplomy, ale i pracovní nabídky, sportovní úspěchy a úspěchy spojené 

s aktivitami, kterým se věnují.  

 

 „To, že budu mít na Kampě vlastní výstavu fotografií z cestování.“ (Tereza, 

 22 let) 

„První velký životní úspěch byl, že jsem si po maturitě našel práci, kde mi po 

roce nabídli manažerskou pozici.“ (Max, 21 let) 

 

„Za úspěch beru, že jsme pořád, jak to říct, jako rodina, i když hodně 

cestujeme a že mam zaneprázdněný rodiče, tak si myslim, že na tý rodině se 

všichni snažíme pracovat a snažíme se hodně držet pospolu a vycházet si 

vstříc…a osobní úspěch určitě to, že zvládam zkoušky na tak těžký škole, na 

který jsem, a že se zvládam na ně učit vlastně sama svojí přípravou.“ 

(Klaudie, 23 let) 

 

CÍLE A ASPIRACE  

 V práci již bylo zmíněno, že cíle a aspirace pražské zlaté mládeže jsou 

ovlivněny jejich úspěšnými rodiči. Ti je k úspěchu motivují, jejich děti chtějí 

dosáhnout minimálně stejné životní úrovně jako oni. Kromě cílů spojených 

s budoucím zaměstnáním, respondenti často zmiňovali šťastnou rodinu a věrné 

přátele. 

 

„Bejt někam vyslanej, do Číny, proto teď pudu studovat magistra do 

Šanghaje, kam jsem se dostal na školu. Ale bude to tvrdý, žádnej Facebook, 

internet, porno… (smích)“ (Alex, 24 let) 

 

„Bejt v klidu a pohodě. Najít fajn slečnu, mít fajn děti, koupit nebo postavit 

fajn bydlení a žít fajn život. Vybudovat úspěšně nějaký podnikání, možná 

napsat knihu. Dodělat vejšku, která mě baví. Věnovat se rodině, podpořit 
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něco, co mam rád a co podpořit potřebuje. Svět bych změnil rád, ale na to 

nemam.“ (David, 22 let) 

 

„Upřímně, zatím nevim. Rozhodně vim, že ať budu dělat, co budu dělat, 

chtěla bych v tom bejt specialista. (…) Musim mít práci, kde můžu věci měnit, 

zlepšovat, posouvat je. Mezi aspirace ale určitě patří i mít velkou, krásnou, 

celistvou a šťastnou rodinu. Pokusim se najít balanc obojího.“ (Viktorie, 21 

let) 

 

„Chci bejt úspěšná, to ale nutně neznamená nějak v práci, nebo pracovně 

kariérně asi jako taky, ale hrozně ráda bych měla velkou rodinu se třema 

dětma a hodný lidi kolem sebe, hodně dobrejch kamarádů.“ (Klaudie, 23 let) 

 

VĚCI POD ÚROVEŇ 

 Při otázce, co by bylo pod úroveň komunikačních partnerů, ať už ve smyslu 

práce, kterou by nechtěli vykonávat nebo komfortu na dovolené a partnera. 

Respondenti často zmiňovali, že by nikdy nepracovali ve fastfoodu, dva respondenti 

zmínili jako věc pod jejich úroveň nekvalitní servis hotelu, dívky pak pod svou 

úroveň považují partnera, kterého by musely živit. Problému příslušnic pražské zlaté 

mládeže a výběru partnera se věnuje bakalářská práce níže. 

Ve výpovědi Alexe je velice zajímavý kontrast mezi tím, že by nešel do politiky jako 

člen určité politické strany a následný dodatek, že „asi jednou bude muset“. To 

souvisí s jeho životními aspiracemi, které jsou s oblastí politiky spojené.  

 

„Je hodně věcí, co bych nedělal, nešel bych třeba do politiky, do strany 

nějaký, i když asi budu muset jednou no…a prací je hodně, co bych nedělal, 

popelář, fastfood, nechtěl bych dělat novináře pod někym, jedině 

nezávislýho.“ (Alex, 24 let)  

 

„Vydělávat si tim, jak vypadam, ne místo toho tim, co jsem se naučila ve škole 

a tim, co umim“ (Tereza, 22 let)  
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„Když bych měl bydlet v zablešený jednohvězdě, radši si postavim stan na 

louce vedle. Je to pod mojí úroveň, nebo tim klesam ještě níž? (smích). Težko 

říct co.“ (Tomáš, 23 let)  

 

 Problém, kterému čelí zejména členky pražské zlaté mládeže, je výběr 

partnera. Z rodinného zázemí mají nastavené vyšší životní standardy, které mnoho 

mladých českých mužů není schopno naplnit, ať už se jedná o materiální standardy, 

kdy jsou dívky zvyklé na životní úroveň, kterou mladí muži nedokážou „utáhnout“, 

nebo motivovanost a cílevědomost, kterou mají vštípenou výchovou svých rodičů a 

v tomto ohledu na své partnery kladou velké nároky, což pak vyústí ve vzájemné 

neporozumění.  

 

 „S partnerem je to těžký. Měla jsem pár, dlouhodobejch, vážnejch českejch 

 partnerů „normální mládeže“, ale nevyšlo to. Nejčastějš to bylo proto, že 

 jsem od nich chtěla víc, třeba jsem je moc tlačila, aby se učili, pracovali, no 

 viděli svět mejma očima… ale nešlo to, nechtěli a já se začala šíleně nudit a 

 připadala jsem si, jako když mě velká kotva táhne dolu. (…) Navíc, bohužel, 

 pokud jsem kdy ucejtila největší závist, bylo to vždycky od mých partnerů.“ 

 (Viktorie, 21 let) 

 

4.5 Vnímání termínu „zlatá mládež“ 

 Jelikož byl v rámci bakalářské práce proveden předvýzkum, jehož cílem bylo 

zjistit, jak je termín „zlatá mládež“ vnímán v české populaci ve věkovém rozhraní 

18-26 let, pro srovnání byla komunikačním partnerům položena podobná otázka – co 

si pod pojmem zlaté mládeže představí. Zajímavý je paradox, který u chápání pojmu 

„zlaté mládeže“ u respondentů – tedy pražské zlaté mládeže, nastává. Vykládají si ho 

stejně pejorativně, jako dotázaní v předvýzkumu. Představí si negativní vlastnosti, 

hýření penězi, velké párty atd.  

 

„Ten pojem vnímam osobně, a věřim, že většinou hodně lidí, hodně negativně. 

(…) Pak jsou lidi, co jsou nesmírně pracovitý, většinou mluví aspoň třema 

jazykama, studujou prestižní vejšku nebo maj prestižní a těžký zaměstnání 

vydobytý vlastním přičiněním. Ale to podle mě zlatá mládež neni. Zlatá 
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mládež v mym pohledu zapadá spíš do prostředí lidí, který k bohatství přišli 

různejma nepříliš vybranejma způsobama a svoje děti neuměli nebo nechtěli 

vychovat, rozmazlili je a naučili je, že můžou všechno.“ (David, 22 let) 

 

„Zvláštní je, že si pod tim pojmem představim něco uplně jinýho, než to sama 

cejtim. Když to slyšim, představim si ten klasickej stereotyp mladejch 

zbohatlejch dětí utrženejch ze řetězu…ale v mnoha případech bych řekla, že 

opak je pravdou.“ (Emma, 23 let) 

 

 Obě zmíněné citace vystihují podstatu paradoxu. Respondenti pojem vnímají 

negativně, proto se jich dotkne, pokud je tímto termínem někdo „označí“ (viz teorie 

nálepkování). Přitom si ale uvědomují, že je na ně jako na zlatou mládež v české 

společnosti jejich vrstevníků nahlíženo, ví o svém „lepším“ postavení a sociální 

pozici v porovnání se zbytkem společnosti. V několika případech jsem z rozhovorů 

odpozorovala, že se při výkladu respondent vymezoval na stranu „zlaté mládeže“ 

vůči zbytku české „normální mládeže“. To naznačuje, že si je svého postavení 

vědom a s první jmenovanou skupinou je schopen se ztotožnit. Problém je 

v pejorativním vnímání termínu v české společnosti. Spojení „zlatá mládež“ je 

zatíženo tolika předsudky a stereotypy, že s ním lidé, které do této společenské 

skupiny patří, logicky nechtějí mít nic společného a nechtějí s ním být spojováni. 

Kdyby se změnilo chápání jeho významu, troufám si na základě rozhovorů tvrdit, že 

respondenti by neměli problém se s ním ztotožňovat.  

 

5. Shrnutí zjištění 

 Po shrnutí rozhovorů a zjištění z nich vyplývajících, lze zformulovat odpověď 

na výzkumnou otázku, která byla v rámci bakalářské práce stanovena. „Kdo“ je 

pražská zlatá mládež a jak lze tuto subkulturu popsat a definovat? Subkultura pražské 

zlaté mládeže je heterogenní skupina a mezi jednotlivými členy jsou velké rozdíly, 

co se týče materiálního, kulturního a rodinného zázemí (některé rodiny žijí v České 

republice, další jsou rozmístěny po celém světě). Subkulturu tvoří lidé, jejichž rodiče 

mají často zcela odlišné a dobře finančně ohodnocené profese – jedni jsou z oboru 

filmu, druzí z politiky či bankovnictví, a odlišné příjmy – jedni mají příjmy a 

majetek v hodnotě milionů, druzí v hodnotě miliard. I tak se mezi s sebou pražská 
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zlatá mládež přátelí a sdružuje, přičemž její sociální vztahy jsou postaveny na 

základě vzájemného pochopení životního stylu subkultury. Jedinci mají velice 

podobné hodnoty, výchovu a životní cíle – jejich rodiče jsou kariérně úspěšní a oni 

chtějí být také. Nechtějí své rodiče zklamat, jsou snaživí a motivovaní. To je do jisté 

míry způsobeno i tlakem, který je na ně od narození ze strany rodičů vytvářen – 

uspět. Úspěšní rodiče chtějí mít úspěšné děti. Také mají společné zájmy a koníčky, 

pro večerní zábavu navštěvují stejná místa – z výzkumu vyplynulo, že v Praze se 

jedná o konkrétní ulici (Dlouhá ulice) a její přiléhající okolí, kde se tito lidé setkávají 

a sdružují. Často cestují, ať už z důvodů rekreačních, studijních či rodinných. Ze 

zjištění je zřejmé, že všichni respondenti mají společnou cílevědomost a sebevědomí. 

Jsou na své rodiny pyšní, ale neradi se jimi ve společnosti chlubí, z důvodu závisti 

druhých lidí.  

 

6. Diskuze 

V této závěrečné kapitole propojuji východiska z teoretického úvodu se 

zjištěními a jejich shrnutím, které jsem na základě rozhovorů utvořila.  

Výpovědi respondentů ohledně výchovy jejich rodičů se velice podobají 

argumentům psycholožky Luthar, která mluví o velkém sociálním tlaku, který 

úspěšní bohatí rodiče (často nevědomky) vyvíjí na své děti. Od svých dětí očekávají 

velké úspěchy a ty nejlepší výkony (Luthar, 2013). Z výzkumu této bakalářské práce 

vyplývá, že respondenti své rodiče obdivují, jsou na ně pyšní a chovají k nim velmi 

vřelé vztahy. Zároveň však mluvili o tlaku, který je na ně ze strany rodičů vytvářen 

v ohledu pracovitosti a výkonnosti. Rodiče jsou pro ně tvrdou „konkurencí“, s kterou 

se neustále porovnávají. Jsou pro ně motivací a životním příkladem. Profesní úspěch 

rodičů jim nastavuje vyšší životní aspirace, kterých chtějí dosáhnout. Chtějí, aby na 

ně jejich rodiče byli pyšní, a dobře si uvědomují, že pro ně existují dvě možnosti – 

buď budou jednou sami úspěšnější než jejich rodiče, nebo jejich pracovních úspěchů 

spojených s dobrým finančním ohodnocením, nikdy nedosáhnou. S těmito životními 

možnostmi je spojen strach ze zklamání a neúspěchu, možné psychické problémy 

v podobě deprese a úzkosti či užívání návykových látek. 

 Další podobnost lze pozorovat mezi okázalou spotřebou v pojetí Thorsteina 

Veblena (1999), kterou často nevidíme u těch nejbohatších, ale u lidí, jejichž majetek 
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hraničí s „vyšším standardem“ a skutečným bohatstvím (Duffková, Urban, Dubský, 

2008). Respondenti zdůrazňovali, že pražská zlatá mládež se většinou nevychloubá a 

okázalou spotřebu (značkové oblečení, kabelky, hodinky, technika apod.) nedává 

najevo, což může výzkum potvrdit i na základě zúčastněného pozorování.  

 Pokud bychom chtěli srovnat historický význam pojmu zlatá mládež se 

současností, povšimneme si, že některé charakteristiky zůstaly stejné. Od dob Velké 

francouzské revoluce vznikla v Paříži symbolická elita, která představovala skupinu 

mladých, dobře se oblékajících lidí, kteří pocházeli z respektovaných rodin (Gendron 

1993). V Londýně v období jazzové éry roku 1920 se psalo o The Bright Young 

People – skupině kosmopolitních, dobře vychovaných a vzdělaných lidí se zálibou 

v umění, kteří se rádi a často neukázněně bavili na bujarých večírcích (The Guardian 

2007). Komunikační partneři z výzkumu vykazují velice podobné charakteristiky, 

kdy pochází z „dobrých rodin“, jsou vzdělaní (z kvalitních škol) a mají dobré 

vychování. Jedná se o heterogenní subkulturu, kdy je část pražské zlaté mládeže 

kosmopolitní – jejich rodiny a přátelé žijí v jiných evropských zemích i jiných 

světadílech. Noční život si umí náležitě užít, protože pro ně peníze nejsou překážkou. 

Nebaví se v barech a klubech většinou „okázale“ proto, že by chtěli zbytku 

osazenstva ukázat, že si to mohou dovolit. Ostatně to nemají za potřebí, zjištění 

výzkumu ukázala, že chodí do podniků, které navštěvují i další příslušníci pražské 

zlaté mládeže s podobným životním stylem. To, že si v baru koupí láhev (láhve) 

dobré whisky nebo šampaňského, je proto, že jsou na tento způsob večerní zábavy 

zvyklí se svými kamarády, je to „standardní“ a osvědčený postup, který jim 

vyhovuje. Často se jedná o chování hraničící s tradicí – pokud se půjde do baru X, je 

všem jasné, co se v něm bude pít a konzumovat (pokud budeme mluvit o skupině, ne 

o preferencích jedince, který si samozřejmě může aditivně objednávat dle své 

libosti), protože jsou objednávky často velice podobné. To souvisí i s vkusem 

jedinců, kteří v podnicích konzumují pravidelně stejné či podobné poživatiny, 

protože dobře vědí, co je „dobré“ a co jim chutná. Na rozdíl od svých vrstevníků, 

kteří nemají takové materiální zajištění, si pak koupi a konzumaci „dobrot“ mohou 

dovolit. Stejně jako píše Veblen (1999) o zahálčivém gentlemanovi, který se musí 

učit správnému a vytříbenému vkusu, kultivovanosti chování a posléze se z něj stává 

odborník a znalec dobrého jídla, pití a jiných společenských témat, i pražská zlatá 

mládež má v těchto ohledech velký rozhled. Je to do jisté míry dáno i výchovou 

jejich rodičů, kteří je dobrým způsobům a všeobecnému rozhledu učili. Dle rozlišení 
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kapitálů Pierra Bourdieu (1998), ekonomický kapitál rodičů ovlivnil kulturní kapitál 

celé rodiny, u jejich dětí pak to, jaké koníčky v dětství vykonávaly (respondenti často 

uváděli balet, golf, tenis, jízdu na koni, lyžování/snowboard…) a jaké záliby a vkus 

si během dosavadního života osvojily.  

 

Závěr 

Předmětem bakalářské práce byla subkultura pražské zlaté mládeže. 

Uchopení tématu nebylo snadné, jelikož je s ním spojeno mnoho problémů. Prvním 

problémem je, že subkultuře, kterou se tato práce zabývá, se nevěnuje prakticky 

žádná literatura. Přímo na subkulturu zlaté mládeže neexistují žádné výzkumy ani 

publikace. Další problematikou, s kterou se bakalářská práce snažila vypořádat, je 

fakt, že pro termín „zlatá mládež“ není definice, která by ho přesněji vymezovala, 

přesto existuje ve všeobecném povědomí společnosti a lidé si pod ním představují 

charakteristiky, dle kterých je subkultura zlaté mládeže stereotypizována. Z důvodu 

neprobádanosti subkultury byl zvolen kvalitativní výzkum, v rámci kterého byly 

realizovány polostrukturované rozhovory a doplňkové zúčastněné pozorování. Třetí 

problém byl, jak definovat zlatou mládež v pojetí bakalářské práce. Finanční hranice 

se ukázala jako nesměrodatná, jelikož životní styl nezávisí pouze na materiální 

složce (i když s ní silně souvisí) a na veřejně dostupná data, z kterých by bylo možno 

příjmovou hranici stanovit, se díky malému zkoumanému vzorku, který byl pro práci 

vybrán – zlatá mládež z Prahy – váže velká statistická chyba. Proto byl výběr 

respondentů pražské zlaté mládeže řízen „nálepkováním“, kdy byli respondenti 

výzkumu vybráni na základě toho, že je za zlatou mládež označovalo jejich okolí. 

Další komunikační partneři byli do výzkumu vybíráni metodou snowball sampling. 

Výzkumná otázka bakalářské práce se zaměřovala na to, jak lze popsat a definovat 

pražskou zlatou mládež skrze její životní styl.  

Zjištění výzkumu ukazují, že pražská zlatá mládež je heterogenní subkultura, 

uvnitř které jsou mezi příslušníky materiální, kulturní i rodinné rozdíly. V rámci této 

heterogenity má ale subkultura společné znaky, na základě kterých k sobě mají její 

členové blíž a „spojují“ je. Těmito společnými znaky jsou: podobná výchova rodičů 

k úspěšnosti, pracovitosti a sebevědomí, podobné postavení v české společnosti 

ostatních vrstevníků, přičemž mají všichni zkušenost se závistí, podobné koníčky a 
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záliby, kterým se v dětství věnovali či stále věnují. Dále pak kariérní úspěch rodičů, 

vůči kterým v tomto ohledu mají respekt a jsou pod velkým tlakem, aby byli ve svém 

životě sami úspěšní. Mají podobný vkus daný jejich životním stylem. Subkultura 

tedy není spojována pouze skrze peníze, ale zejména skrze pochopení, které k sobě 

její členové mají. 

V případných budoucích pracích a výzkumech na stejné či podobné téma 

bych doporučila se zaměřit na studium zlaté mládeže v rámci celé České republiky, 

přičemž by bylo zajímavé sledovat rozdíly této subkultury napříč kraji a porovnat je. 

Subkultuře v sociologickém výzkumu dosud nebylo věnováno příliš pozornosti, 

proto možností a námětů, jak ji zkoumat, je opravdu mnoho – například skrze 

longitudinální výzkum zkoumat vztah mezi zlatou mládeží a budoucí „elitou“ 

národa. Subkultura nabízí také mnoho zajímavých témat pro výzkum z hlediska 

ekonomie či marketingu, kdy by mohlo být zkoumáno a blíže popsáno spotřební 

chování a preference této skupiny. Lze také detailněji popsat psychologické dopady a 

sociálně-patologické chování, které s sebou životní styl této subkultury může 

přinášet. Účelem práce bylo představit tuto neprozkoumanou subkulturu mládeže a 

skrze kvalitativní výzkum na vzorku 12 respondentů nastínit základní vhled do 

problematiky, který by mohl informativně posloužit pro další zkoumání a podnítit 

zájem výzkumníků se této subkultuře věnovat.   
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Summary 

 Bachelor’s thesis is about a qualitative survey of the lifestyle of Prague’s 

gilded youth, which is a sociologically untapped subculture that provides many 

interesting topics for a survey from a psychological and economic point of view. The 

goal of my bachelor’s thesis was to describe Prague’s gilded youth. The term “gilded 

youth” is very difficult to define and entails many prejudices and stereotypes. For 

this reason, I conducted a pre-survey to find out how this term was perceived in 

Czech society. 

Thesis is divided into several sections that are connected and complement 

each other. The first section includes theoretical starting points for my thesis in order 

to provide a better insight into this topic. It presents the term “lifestyle” and provides 

a brief list of surveys concerning this topic. It also defines the term “subculture” and, 

due to non-existing gilded youth surveys, includes two qualitative surveys of other 

subcultures, the methodology of which inspired my survey for this bachelor’s thesis. 

It describes the term “gilded youth” – the history of this term and the link between 

this subculture and wealth, socio-pathological behavior and labeling theory. 

The second section concentrates on a survey question. It describes the survey 

question about how to describe and define Prague’s gilded youth. The third section 

describes how the survey question will be answered – through a qualitative survey 

that comprised of 12 semi-structured interviews with members of Prague’s gilded 

youth and of participant observation. The respondents were selected, using the 

snowball sampling technique, and their answers were coded and analyzed. 

The fourth part describes the survey findings that, for greater clarity, are 

provided in subchapters that present the respondents’ lifestyle, family background, 

leisure, self-reflection within Czech society, life values/attitudes, aspirations, etc. 

Such obtained information will help to answer the survey question. This question is 

answered in the fifth section of my thesis named summary of the findings. 

The last part of the thesis discusses and compares the theoretical points with 

the survey findings. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Předvýzkum - odpovědi respondentů na otázku „Jak byste popsal/a 

člověka, o kterém se řekne, že je zlatá mládež?“ 

 

1) „Má bohatý rodiče, sám si nevydělává, eventuálně vydělává někde strašně 

protekčně a nenormální peníze, jen proto, že má vlivného tátu. Povyšuje se nad 

ostatní a je oblečenej podle poslední módy, má „bun“ na hlavě a k tomu 

roztrhaný jeany…prostě se oblíká do drahejch hadrů, aby bylo vidět, že na to 

má.“ 

2) „Prachatej spratek co nic neumí, namyšlenej.“ 

3) „Člověk, kterej vnímá majetek a peníze úplně jinak, nemusí být nutně arogantní 

a namyšlenej, i když takovej často nejspíš je.“ 

4) „Bohatej, arogantní a nafiflenej…ale zároveň ten termín může odkazovat na 60. 

léta v USA.“ 

5) „Ten, kdo neřeší peníze a nevnímá hodnotu peněz, většinou jsou to „děti“ 

dotovaný svejma rodičema, kterým je jedno, jestli si koupí Guess kabelku nebo 

Swarovski náramek…jsou zvyklí na extrémně vysokej standard a myslim, že se 

z toho zblázněj, až budou muset vniknout do reality, kde jim nebude za zadkem 

vlát taťkova šrajtofle.“ 

6) „Městskej, venkovem nepolíbenej, nepraktickej, jelikož nemusí třeba řešit 

základní úkony, co dělají jeho vrstevníci běžně.“ 

7) „Člověk, který hýří penězma, většinou má prachy od rodičů, tím pádem spojitost 

s drogama a alkoholem…ničeho si neváží, protože nemusí pracovat.“ 

8) „Má dostatek peněz, bez svého jakéhokoliv přičinění, dostává kapesné nebo 

peníze zdědil. Má koníčky, které si nemůže dovolit každý, nikdy nepracoval, žije 

ve větším městě, kde nemusí vykonávat takový ty vesnický práce.“ 

9) „Nafoukaný, arogantní, vybíravý, rozmazlený, bohatý díky rodičům. Je praxí 

nepolíbený, protože nikdy nepracoval.“ 

10)  „Dost rozmazlený děti bohatejch rodičů.“ 

11)  „Lidi s nadhledem, nezávistivý, a ač si to uvědomují nebo ne, lpějí na 

materiálních věcech.“ 

12)  „Člověk s vyššími hmotnými možnostmi.“ 
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13)  „Vyčnívá hodně výrazně z davu, je „lepší“, umí si lépe užívat života a je možná 

svobodný až moc. Potkává ho všude štěstí, ale je to spíš náhoda. Je pozitivně 

naladěný, řeší teď a tady a to si chce náležitě užívat, svému okolí to dává 

výrazně najevo. Chce na sebe svým chováním upozornit, aby se za ním člověk 

ohlédl a řekl si, jak je „super.““ 

14)  „Je to vybraný úzký okruh lidí, který měl z materiálního hlediska větší štěstí než 

ostatní. V takovym případě ale hrozí, že tahle skutečnost může negativně 

ovlivňovat charakter takovýho člověka, ale i jeho pohled na svět a interakci 

s okolím. Takže peníze, pozornost a víc možností s sebou nesou věci, který 

podmiňujou štěstí. Prostě dobrej sluha, zlej pán.“  

15)  „Těch jsme měli na škole plno, moc věcí neřeší, postrádají zodpovědnost, mají 

prachy, dobrý hadry a boty, moc neřeší budoucnost a vzdělání, protože mají ty 

svoje bohatý rodiče…ale záleží na výchově, ne každej takovej je, i když co jsem 

poznala, tak jo. “  

16)  „Děti, jejichž rodiče třeba využili po roce 1989 šanci a zbohatli…prostě 

pracháči. A jejich děti, bez práce, mají všechno, co chtěj.“  

17) „Zní mi to jako porevoluční termín, když budu myslet na nás a ne jiný 

státy…prostě děti, kterejm nic nechybí, jsou z vyšší střední třídy, jsou 

zabezpečený rodičema, žijou si podle sebe…asi to hraničí dost s rozmazleností.“ 

18) „Člověk, kterej se narodil do bohatý rodiny, v podstatě se nemusel nikdy starat o 

to, jestli má dostatek peněz a zkrátka si asi žije jako prasátko v žitě.“ 

19) „Zbohatlický, rozmazlený dítě, které nemá rádo hospody/bary, kde je pivo pod 

30 korun.“ 

20) „Mladistvej, kterej nemusí hnout ani brvou, aby měl ohromnej cash, a pak ten 

cash ještě utrácí jak pomatenej.“  
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Příloha č. 2: Scénář rozhovoru 

 

Co jsi studoval/a nebo studuješ?  

Máš nějakou brigádu nebo práci? 

Jaká je profese tvých rodičů?  

Máš sourozence? 

Co si představíš, když se řekne „zlatá mládež“?  

Dostáváš od rodičů peníze na své aktivity a zájmy?  

Zajímají se tví rodiče o to, jak nakládáš s penězi, které ti dali?  

Podporují tě rodiče ve tvém životě a v tom, co děláš? 

Hodnotíš výchovu svých rodičů jako přísnou nebo benevolentní?  

Jaké kroužky jsi v dětství navštěvoval/a nebo jakým sportům jsi se věnoval/a?  

Jak vnímáš své postavení v rámci svých vrstevníků nebo české společnosti obecně?  

Máš nebo měl/a jsi někdy pocit, že ti někdo závidí? 

Jak trávíš svůj volný čas?  

Jak často během roku cestuješ do zahraničí a kde si byl/a naposledy, kam máš 

naplánováno? 

Jaké podniky (kavárny, restaurace, bary…) jsou tvé oblíbené a na jaké kulturní akce 

rád/a chodíš?  

Sleduješ nebo dodržuješ módní trendy? (oblečení, móda, elektronika, fitness…)  

Vlastníš auto?  

Co v současné době bereš za svůj největší osobní úspěch a co má pro tebe v životě 

největší hodnotu?  

Existuje něco, co si myslíš, že by bylo pod tvou úroveň?  

Jaké jsou tvé životní cíle a aspirace, čeho bys rád/a dosáhl/a?  

Znáš seriál ČT „Zlatá mládež“? Pokud si ho viděl/a, co si o něm myslíš?  

 

 

 

 

 

 

 

 


