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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje rozboru hipsterské kultury a vlivu marketingu na 

jeho pozici v masové kultuře. Hipster je označení pro člena alternativní kultury, která má 

počátky v polovině 20. století. Cílem práce je popsat, jaký má masová kultura a marketing 

vliv na charakter hipsterů a nástin potenciálního budoucího vývoje tohoto fenoménu. 

Práce začíná úvodem do problematiky hyperkonzumní společnosti a její historie 

pro vymezení motivů spotřeby hipsterů a mainstreamu. Nadspotřební kultura funguje 

mimo jiné na základě okázalé spotřeby, kterou se projevují i hipsteři, přestože společnost 

za ni kritizují. Dále práce vymezuje vznik a vývoj fenoménu, na což navazuje popis 

charakteristiky současných hipsterů. 

Pro zkoumání identifikace hipsterů ve většinové společnosti se práce věnuje také 

procesu, kdy se o jejich existenci zbytek populace teprve dozvídá, zda jim rozumí a jak 

na ně reaguje. Z diskuze vyplívá, že vztah mezi těmito kulturami lze považovat spíše za 

negativní, ale přesto do určité míry blízký kvůli obdobným motivům spotřeby. 

Práce proto zkoumá, zda jejich kultura může zčásti sloužit jako kulturní kapitál 

značek pro formování marketingových strategií mířených na další cílové skupiny. Na 

marketing se v tomto rozboru nahlíží jako na médium pro oboustranný přenos symbolů 

mezi kulturami. 

Analýza chování značek Vice, Coachella, Apple a Converse předkládá důkazy, že 

mainstream má tendenci stát v pozici predátora vůči fenoménu a postupně ho pohlcovat. 

Na základě informací získaných rozbory konkrétních firem práce nabízí prognózu 

budoucího vývoje hipsterismu jako potenciální druh ekonomie. 



   

Abstract 

This bachelor’s thesis is dedicated to depicting the hipster culture and marketing’s 

influence on its position in mass culture. Hipster is a specific alternative culture with roots 

dating back to the middle of the 20th century. The objective of this thesis is to describe to 

which extend mass culture and marketing influence hipsters and to foreshadow potential 

future development of this phenomenon. 

Thesis begins with an introduction to the problematics of hyperconsumerist 

society and its history to provide background for motives of consumption in hipster and 

mainstream culture. The hyperconsumerist culture is partly based on conspicuous 

consumption which is also noticeable in hipsters’ behaviour.  At the same time, hipsters 

stand in the opposition to the society’s overconsumption. The thesis continues to identify 

the formation and evolution of hipster phenomenon ending with the characteristics of 

modern hipsters. In regards to the relationship between mass culture and hipsters, thesis 

shows that mainstream society approaches hipster culture rather in a negative manner due 

to the degree of misunderstanding it and other factors. On the contrary, both cultures share 

the strive for consumption which allows them to exchange cultural symbols through the 

medium of marketing. 

Based on the differences, this thesis inspects the use of hipster values as cultural 

capital for brands to form marketing strategies targeted at mass society. To analyse such 

process, there are presented studies of Vice, Coachella, Apple and Converse which 

provides proofs that mainstream society poses as a predator to hipsters and is likely to 

absorb them. On the grounds of the analysis, the thesis proposes a prognosis of future 

development of Flat White Economy as a potential type of mass economy. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice fenoménu hipster v nadspotřební 

společnosti. Zaměří se na vymezení samotné subkultury a později bude rozvíjet téma 

absorpce hipster masovou kulturou. 

Na významnost studia hipsterů ukazuje statistika výskytu termínu. Při přelomu 

milénií se výraz hipster objevoval zřídkakdy (Křen, a další, 2014). V aktuálním souboru 

Českého národního korpusu se však termín, včetně příbuzných slov jako „hipsterský“, 

„hipsterismus“ nebo nesprávně psáno „hipstr“, objevuje už téměř 1 000krát (Křen, a další, 

2014). Tento zvětšující se zájem o fenomén poskytuje důvod pro snahu o akademické 

zmapování hipsterů, se kterými se současní běžní spotřebitelé mají problém ztotožnit 

nebo jim porozumět, ale ukazují senzitivitu na jejich téma. Masová kultura vnímá 

moderní hipstery poměrně negativně, což může pramenit ze vzájemného nepochopení. 

Obraz subkultury je zpravidla redukován na pár symbolů, ze kterých vychází hipster 

v populárních médiích jako „člen party, co nosí otrhané oblečení, (…) kostkované košile, 

úzké kalhoty, jeté kecky a výrazné brýle (…) co je příliš mainstreamové a komerční, to 

hipstera nezajímá (…) To je základem hipsterského života.“ (Slepičková, 2013) 

Podobné zjednodušování subkultur ve společnosti lze zaznamenat už v minulosti 

na příkladech Karla Veselého, které bylo jedním faktorů pro ztrátu jejich autenticity 

(2011). Situace hipsterů se ale od důkazů historie může lišit již chybějícím aspektem 

„opravdovosti“ (Frank, 1997). Hipsterká komunita si klade za cíl vymezovat se 

alternativní spotřebou vůči zbytku společnosti, avšak v současnosti lze spatřit jejich 

typické znaky v mainstreamových produktech. Masová kultura shledává hipstery 

nesrozumitelnými, ale přesto je postupně napodobuje například oblékáním podobné 

módy. Navíc vzniká paradox, kde hipsteři kritizují zvýšenou konzumaci společnosti, 

jenže k negativnímu projevu používají mimo jiné obdobné prostředky okázalé spotřeby 

(Veblen, 1999). 

Autorka si klade za cíl částečně objasnit uvedený rozpor a bude zkoumat přechod 

subkulturních charakteristik do moderních trendů marketingové komunikace. Pro dílčí 

prozkoumání tématu obsáhne práce také vznik a charakteristiku nadspotřební společnosti, 

která naznačuje souvislosti s vývojem subkultury hipsterů. Dalším cílem autorky je zjistit, 

jak se bude skutečná povaha samotného proudu nadále vyvíjet pod tlakem marketingové 

komunikace a jaký dopad na něj může mít většinová společnost. 
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1 Hyperkonzumní společnost 
Každá definice a přístup k teoretickému rámci kultury nabízí jiný pohled. Většina 

se ovšem shoduje na společných kulturních symbolech, díky kterým kultura vzniká a 

nadále se vyvíjí. Tyto symboly se mohou zakládat na ideologických archetypech, 

historickém pozadí, geografické umístění a množství dalších faktorů. Klíčový kulturní 

znak, jež bude relevantní pro tuto práci, je proces spotřeby, a to ve významu užívání statků 

či služeb a souhrnné uspokojování potřeb (Clifford, 2000). 

1.1 Charakteristika nadspotřební společnosti 

Konzumaci lze identifikovat jako vztah člověka k jednotlivým předmětům. 

Způsob, jakým jedinec vnímá své okolí a materiální složku v něm, je v souladu s jeho 

vlastní kulturou. Ta se vyskytuje v prostředí rodiny, v rámci rodné země a potažmo 

v mezích kontinentů. Nákup zboží a jeho spotřeba jsou vnímány v každé kultuře odlišně, 

a proto se k oběma procesům váže význam, který pro členy kultury nemusí být ihned 

zřejmý. Skrze užívání věcí, jako jsou například móda a technologie, člověk vědomě i 

nevědomě projevuje své kulturní hodnoty a díky způsobům, jak předměty  užívá, se může 

řadit k sociálním skupinám. Všichni členové společnosti tak mají možnost své spotřební 

chování do určité míry pozměnit, aby byli do specifických komunit přijati. Prostor pro 

modifikaci spotřeby jednotlivců může záviset na samotné kultuře a jak ke konzumaci 

přistupuje, na výchozím společenském postavení v rámci kultury nebo na jeho finančních 

prostředcích. Způsoby spotřeby se odvíjí od většinově zavedených kulturních hodnot, 

takže se utváří opakovaný cyklus spotřeby, který kultura vytváří, podporuje a zároveň na 

něm závisí. Napříč generacemi se díky opakování spotřebního procesu reprodukují 

kulturní významy věcí, jak k nim lidé přistupují, co jejich jednání znamená pro ostatní, a 

tudíž se kulturně-společenský symbolismus nadále předává (Zahrádka, 2014). Odchylky 

při dědění konzumních vzorců kultury mohou způsobovat politické prostředí, historické 

události nebo ekonomický systém dané doby, což formuje vztah lidí k věcem podle 

soudobé kultury. 

Současný vzorec spotřebovávání v euroamerické civilizaci kvalifikují autoři jako 

typický pro spotřební až nadspotřební společnost (Lipovetsky, 2007). Dnešní populace 

zemí Evropy a Ameriky se vyznačuje zřetelným důrazem na materiální kulturu 

v každodenním životě. Způsob, jakým členové nadspotřební společnosti stylizují užitnou 

hodnotu předmětů, se zpravidla projevuje soutěživou, až demonstrativní spotřebou 

(Simmel, 2006). Symbolizace veškerých věcí v okolí člověka a jejich užívání přesunula 
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praktický význam výrobků k jednomu z důležitých způsobů komunikace v masovém 

proudu. Masová kultura bývá spojena se sociální hierarchií, kde skupiny plní 

komunikační funkci, protože vystupují v zájmech jejích členů a získávají silnější hlas 

(Dijk, 2006). Spotřeba v masové kultuře má tendenci se shlukovat po vzoru 

komunikačních skupin a spojovat se v široké proudy sdílené spotřeby. Shluky se 

navzájem podporují a formuje se mainstreamová kultura (Alexander, 2001). 

Nadspotřební společnost s přítomností masově přijatých znaků směřuje k jednotnému 

způsobu spotřeby, a proto v oblasti evropského a amerického kontinentu existuje silná 

podobnost ve většině konzumace. Hlavní spotřební proud je důsledkem změny náhledu 

na nakupování zboží a jeho následného užívání. Ukázkou může být situace 

v gastronomickém prostředí. Původními symboly vázané k nákupu kávy byly například 

její kvalita, původ nebo chvíle, kdy kávu zákazník spotřebovává jako účel pořízení.  Pro 

nadspotřební společnost se přetransformovaly do veřejného spotřebního aktu pití kávy na 

vybraném místě za exkluzivní cenu.1 

Cyklus nakupování a okamžité veřejné spotřeby, byť je podmíněn finančními 

prostředky, není výsadou jen movitých. Přirozená snaha o hierarchii a úspěch se projevuje 

v každé třídě moderní společnosti. Okázalá spotřeba, jak ji nazývá Thorstein Veblen, 

zvýrazňuje nesourodosti v komunitách, kde se nabytá moc demonstruje velmi 

symbolickými statky (Veblen, 1999). Větší, lepší, silnější a mnoho dalších přívlastků 

rozděluje spotřebitele různých společenských vrstev v boji o veřejný respekt, jež je pro 

každou lidskou bytost nepostradatelný (Maslow, 1943). 

1.2 Význam marketingu v nadspotřební společnosti 

Prezentace lidí prostřednictvím spotřeby v hyperkonzumní společnosti má 

individualistický ráz. Postupná demokratizace podporuje národy v individualismu a 

uspokojování lidských potřeb nemá totožný konzumační proces pro všechny členy 

společnosti. Rozlišování mezi návyky jednotlivých spotřebitelů se stalo zásadním pro 

budování identit značek na trhu, aby u vybrané cílové skupiny vzbudila firma zájem o její 

produkt. Moderní komunikace podniků směrem k jejich potencionálním zákazníkům se 

snaží jednotlivé značky připodobnit různým potřebám, a to díky procesům segmentace, 

targetingu a positioningu. Strategicky se společnosti orientují na lidskost jejich výrobků 

                                                 
1Pokročilou přeměnu symbolismu pití nápojů lze sledovat skrze případ řetězce Starbucks na čínském trhu. 

Spotřebitelé s pozadím čistě čajové kultury si přivykají na kávu na základě sociokulturního kontextu, který 

jim poskytuje ikonografii pro sociální role (Maguire, 2013).  
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a jak by mohly zákazníka uspokojit (Kotler, a další, 2010). Vedlejším efektem naplňování 

přání spotřebitelů je přesycování poptávky nabídkou. Proces rozhodování spotřebitele 

v místech prodeje a dále mimo ně proto zahrnuje subjektivní filtraci množství vjemů, 

které jsou důsledkem střetu širokých portfolií dílčích značek. Zákazník se dostává do 

pozice, kde koupě konkrétního produktu bez ohledu na značku je otázkou naprosto 

svobodného výběru z mnoha variant a v závěru může být silně ovlivněn symbolikou 

značky v porovnání s praktickou hodnotou produktu (Schiffman, 1987). 

Dalším dokladem posunu firem od čistě produktové strategie mohou být přední 

sportovní značky. Ty neustále rozšiřují počet možností, jak si zákazník svou vybranou 

obuv na běhání upraví včetně nabídky nadstandardních služeb.2 Každý člen 

individualistické společnosti získává téměř neomezený prostor pro spotřebitelskou volbu, 

což mu umožňuje bezpočet způsobů pro sebevyjádření. 

V nadspotřební společnosti se její členové potýkají v bojích o významné sociální 

distinkce, k čemuž slouží nástroje materiální kultury. Model amerických žen ve 20. století 

ukazuje sílu okázalé spotřeby jako demonstraci emancipačních hodnot prostřednictvím 

předmětů, kterým marketing přidělil odlišnou symboliku tak, aby rezonovala s cílovou 

skupinou.3 Vyjadřování feministických postojů nezastupuje pouze egoistické potřeby, 

stejně jako tomu tak není v případě spotřebního chování. Identitu formuje kromě osobních 

nákupních zvyků a konzumních cílů rovněž etický a estetický rámec ve společnosti, který 

k užívání věcí neodmyslitelně patří (Arnould, 2007; Sassatelli, 2007). 

Reklamní průmysl hrající hlavní roli v nadspotřební společnosti se navíc zaměřuje 

i na zužitkování příležitostného volného času. Jako vedlejší produkt usnadňování práce 

ve vlnách průmyslových revolucí postupně narostly příležitosti pro zájmové činnosti (viz 

kapitola 1.3). Z marketingového pohledu vzniklo pole pro další zacílení lidského 

fungování, takže pojem volného času v moderním pojetí inklinuje spíše k pomyslné 

„zábavní spotřebě“. Tato komodifikace života mimo svět povinností nabízí masám 

možnost individualistického projevu, ovšem kvůli rychle střídajícím se trendům spotřeby 

je kladen větší tlak na udržení kroku s dobou (Eco, 2016). Zaměření nadspotřební 

                                                 
2Spotřebitel na trhu běžeckých potřeb je postaven před vyšší cenu výrobku, jež mu nabízí vedle pohodlí a 

výkonnosti také sběr veškerých dat a komunitní podporu pro fyzické aktivity. Marketingové strategie se 

snaží zvýšit skutečnou hodnotu produktu na komplexní přínos pro zdraví v očích zákazníka (Sangani, 

2012). 
3V době sílícího feminismu popsal psychoanalytik Abraham Brill cigarety jako „pochodně svobody“, tedy 

symbol emancipace žen a jejich rovnosti k mužům. Přirovnání dále využil Edward Bernays v marketingové 

komunikaci značky Lucky Strike, aby podpořil ženy v kouření na veřejnosti a bořily tak současná 

společenská tabu, že cigarety mohou být přisuzovány pouze mužské části společnosti (Brandt, 2009). 
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společnosti především na přítomnost a rychlé střídání přechodných symbolik proto ústí 

v různou míru hédonismu v nákupním rozhodování mainstreamových konzumentů 

(Zahrádka, 2014). 

Kupování statků se stalo součástí každého dne a zákazník zpravidla předpokládá, 

že právě pořízený nový výrobek bude sloužit jako dočasné řešení, než se jeho funkčnost 

sníží nebo do příchodu dalšího módního směru. Sociální hodnota majetku není trvalá, ale 

její monetární cena roste, nebo klesá úměrně s ekonomickým vývojem (Friedman, a další, 

1992). Paradoxně se kvůli nárůstu volného času skupina spotřebitelů ve vyspělých zemích 

Evropy a Spojených států potýká s problémem psychologické chudoby. Pocity depresí 

způsobuje nerovnováha mezi nedostatkem finančních prostředků a přebytkem pracovního 

volna. Ti trpí dojmem, že nevyužívají svůj čas mimo zaměstnání efektivně onou 

volnočasovou spotřebou, protože si útratu za služby a zboží navíc nemohou dovolit 

(Bauman, 2005). 

Nadspotřební charakter nynější společnosti souvisí také s demografickými 

vlastnostmi populace. Urbanizace posledních desetiletí ukazuje na postupné přibližování 

konzumentů k místům prodeje v lokalitách s propracovanější infrastrukturou a širším 

výběrem zboží (Obrázek 1). 

 

 
 
 

Obrázek 1 - Populace v urbanistické oblasti k 1. lednu. 
Zdroj: EUROSTAT 

  



   

 

7 

  

Ve stejný čas podniká odpovídající kroky marketingová sféra, aby zjednodušila 

přístup cílových skupin do výrobkových portfolií, a to především díky technologickým 

prostředkům (Thia, 2016). Hlavními aktéry přibližování byznysu k zákazníkům jsou sílící 

sociální média, jež podporují vzájemný dialog mezi značkou a publikem, kde probíhá 

facilitace spolutvorby obsahu obou stran. Výrobky proto mohou získávat přidanou 

hodnotu a rozvíjet symboly nad rámec svého základního stylu užívání. 

Propojování přes interaktivní platformy internetu dále napomáhá globalizačnímu 

posunu společnosti. Spotřebitelé se v hyperkonzumním světě neorientují pouze na lokální 

trh, ale pracují s neomezeným objemem produktů v různých cenových hladinách za 

rozdílnou kvalitu. Konkurenční boj značek se tedy rozšiřuje za geografické hranice bez 

změny umístění spotřebitele (Grewal, 2008). 

Internetová síť také silně podporuje participační kulturu mladší populace, která se 

vyznačuje modelem peer to peer4. Působením takového mezinárodního prostředí jsou 

online přítomní nepřetržitě informováni o posledních trendech mainstreamu i subkultur a 

motivováni k další spotřebě. Stejný kanál ovšem zpřístupňuje detaily o produktech téměř 

po celém světě, takže konzumenti mohou projevovat větší obezřetnost při nákupu 

(Lissitsa a Kol, 2016). 

Do komplikovaného výběru předmětů budoucí spotřeby zasahuje rovněž úroveň 

znalostí. V průměru se nejvyšší dosažené vzdělání v nadspotřební společnosti zvýšilo 

díky masové demokratizaci, a tak konzumenti disponují větším spektrem informací 

(Wright, 2014). Vyšší vzdělání a technologická zběhlost nadcházejících generací Y a Z 

umožňuje mladým dospělým získat přístup k veškerým dostupným datům pro 

porovnávání jednotlivých produktů (Obrázek 2). 

                                                 
4 Zkráceně P2P je termín pro současnou organizaci internetového prostředí. Veškeré jednotky připojené do 

sítě jsou si významem rovnocenné a mohou vzájemně sdílet i produkovat data (Bauwens, 2006). Za opak 

pro toto technologické schéma participační kultury se považuje kultura masová, kde publikum pouze 

pasivně přijímá sdělení od médií a dalších elit (Fuchs, 2014). 
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Obrázek 2 - Množství lidí pokračujících ve studiu po dokončení povinné školní docházky ve vybraných zemích 
 Zdroj: EUROSTAT 

 
 

1.3 Historie a vývoj nadspotřební kultury 

Důležitou podmínku pro existenci nadspotřební kultury představuje rozvinutý 

kapitalistický systém. Souvisí s ním také demokratická struktura, která spotřebu politicky 

nereguluje prostřednictvím centrálně plánovaného hospodářství, jako tomu bylo 

v případě postkomunistických zemí Evropy (Slater, 1997). Výsledný bod předchozích 

dvou pro existenci hyperkonzumní společnosti představuje prostor pro svobodnou volbu 

konzumenta v tržním prostředí. Volnost spotřebitelů se vyvíjí od počátků propagační 

kultury v 18. století, kdy letáky a výkladní skříně nacházely první využití (Wernick, 

1991). 

Předznamenávání nadspotřební společnosti lze paralelně sledovat s vývojem 

kapitalismu, který poskytuje vhodné podmínky pro vstup na trh ze strany podnikatelů a 

pro volnější rozhodování koncového zákazníka (Zahrádka, 2014). Spotřebitelské 

subjekty, především domácnosti, disponují různorodým kapitálem a snaží se jej co nejlépe 

zhodnotit, takže využívají směnných vztahů pro získání požadovaného zboží ke své 

konzumaci (Braudel, 1992). V jejich zájmu je pozitivní bilance mezi nákupem a 

prodejem, což závisí na velikosti výdělku jednotky. 
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Poznatky z rozložení výše příjmů domácností podle Immanuela Wallersteina 

nasvědčují tomu, že světové uspořádání je podmíněné hierarchii výplat a tržním 

závislostem napříč společností (Wallerstein, 2000). Dělba práce vzhledem k politickým 

faktorům není stejnoměrná, a tak teorie světového systému kategorizuje země do tří 

oblastí – jádro, periferie a semiperiferie. Největší koncentrace vysokých příjmů spolu 

s nejlepší kvalitou výrobků a vyvinutými technologiemi se nachází v jádru, kde se tudíž 

nalézají hlavní představitelé nadspotřební společnosti (Wallerstein, 2007). Ekonomičtí 

lídři jako jsou například Spojené státy americké nebo Spojené království (Obrázek 3) 

prošli několika stádii od druhé poloviny 15. století, kdy se kapitalistická ekonomika 

začínala rámcově rodit (Wallerstein, 1983). 

 
 
 

Obrázek 3 - Reálný hrubý domácí produkt vybraných zemí v průběhu desetiletí. 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond 

1.3.1 Zemědělský kapitalismus 

Po dobu dvou století se na evropském území objevuje zemědělský spotřební vzor 

a elementární marketingové nástroje (Dixon, a další, 1989). Veřejné trhy se pořádaly 

jednou za týden, postupně se měnili ve stálé kamenné obchody a podomní obchod 

naznačoval příklon k naléhavější komunikaci s potenciálními zákazníky (Braudel, 1992). 

Příchod 16. století v souvislosti s vladařskými rozhodnutími Alžběty I. zaznamenal 

průmyslovou revoluci Anglie a starého kontinentu. Technologický pokrok umožnil 

zrychlení výrobních postupů a variabilitu výroby (McKendrick, a další, 1984). Zkrácení 

času potřebného na produkci za ekvivalentní mzdy zaměstnanců rozšířil spotřebitelům 

prostor pro výběr moderního zboží, které se stalo atraktivnější než původní majetek 

s historickou hodnotou (Elias, a další, 2007). Předchozí nedostatek spjatý se senzibilním 

zacházením se statky, aby byla jejich funkčnost zachována, začal střídat důraz na estetiku 

a sociální přínos výrobků (Falk, 1994). 
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1.3.2 Merkantilní kapitalismus 

Po zemědělském kapitalismu nastupuje od pokročilého 17. století merkantilní 

období (Zahrádka, 2014). Služby v kamenných obchodech se koncentrují do 

geografických shluků, a proto přichází urbanizační vlna spotřebitelů za nasycením 

vyšších potřeb (Wood, 2011). S pomocí pokračujícího technického rozvoje se zvětšuje 

import zahraničních surovin a následně začíná spotřební revoluce (Shammas, 1993). 

Konzumenti bohatých tříd mají přístup ke stále rozšiřujícímu se portfoliu, takže se jejich 

nároky na spotřebu postupně navyšují a pod vlivem slabé komercionalizace vyhledávají 

nové příležitosti pro sebeprezentaci (Mukerji, 1983). Slavnosti soudobých panovnických 

dvorů propojuje stejná nutnost rituální spotřeby s návštěvami kaváren a klubů o tři staletí 

později. 

1.3.3 Průmyslový kapitalismus 

Od vlivných obyvatel města je veřejná aktivita v období průmyslových revolucí 

19. století očekávána jako projev postavení. Majetné vrstvy společnosti pravidelnými 

procházkami po bulvárech postupně transformují městské části a v hlavních centrech 

Evropy vznikají nákupní čtvrti měšťanské třídy.5 Více prodejních míst znamená další 

produkci zboží, a tudíž větší volnost spotřebitelské volby (Borscheid, 2007). Jednotlivci 

získávají větší sílu ve formování vlastních sociálních rolí a postupné uvědomování vede 

i k emancipačním projevům (Brandt, 2009). Kvůli logistické náročnosti a nerozvité 

infrastruktuře v období do roku 1880 probíhá obchod se spotřebním zbožím pouze na 

regionálních trzích. Proto se marketing nachází ve fázi fragmentace (Tedlow, 1990). 

1.3.4 Fordistický kapitalismus 

Kapitalismus zaznamenává rozmach během fordistické revoluce od začátku 

minulého století. Fordismus, který unifikuje a standardizuje výrobu, má dopad na výrazné 

snížení nákladů a zlevnění pracovní síly. Střední třída využívá zvýšeného počtu 

pracovních příležitostí v továrnách, což vede k nárůstu zajištěných domácností (Petrusek, 

2006). Lidé dostávají dostatečný peněžní obnos, aby jej využili pro pokrytí životních 

nákladů a naplňování spotřebních snů (Cross, 2013). 

                                                 
5 V roce 1828 je otevřen první nákupní dům Westminster Arcade v USA. Jan Neff o několik desetiletí 

později otevírá obchod s galanterií v území dnešní ulice Na Příkopech v Praze (Lenderová, a další, 2009). 
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1.3.5 Postfordistický kapitalismus 

Poslední etapa, jež pokračuje do přítomnosti, bývá označována za posfordistický 

kapitalismus (Zahrádka, 2014). Několik desetiletí po konci druhé světové války, která 

ztěžovala firmám motivovat své zákazníky ke spotřebě, počínají výrobky naplňovat silně 

symbolický charakter (Petrusek, 2006). Zbožní produkce při exponenciálním zrychlování 

nabyla na masovosti, a tak vzniká více obchodních domů s širokými portfolii výrobků. 

Hypermarkety nabízí rozsáhlé spektrum značek, tudíž zákazník potřebuje delší čas na 

provedení spotřebitelské volby a to je důvod, proč se místa nákupu přeměňují v instituce 

pro trávení volného času i odpočinek (Goodman, a další, 2004). Svobodná volba 

zákazníků mezi značkami a jak se díky nim projevovat ve zvoleném čase před vybraným 

publikem znázorňuje vysokou míru demokratizace spotřeby, jež je v hyperkonzumní 

společnosti hlavním prvkem. Zákazníci se v důsledku své svobody mohou pohybovat 

napříč vrstvami, takže svým užíváním věcí získávají rozsáhlou sociální mobilitu. Kvůli 

tomu lze sledovat, že rozdíly mezi vysokými a nízkými kulturami se zmenšují (Eco, 

2016). Avšak přestože třídní odlišnosti v nadspotřební společnosti vyprchávají, 

prostředky módy a konzumu pokračují ve formování lidských identit (Bauman, 2005). 

Spotřeba jako společenský jev se úzce váže k hospodářské dimenzi (Baudrillard, 

1998). Pokud není umožněna konzumentům svobodná volba v ekonomickém systému, 

klesá pravděpodobnost, že se vyvine spotřební kultura (Hirschman, 2000). Ta, společně 

s kapitalismem, prošla vícero stádii, která spojuje snaha dospět k materiálnímu dostatku. 

V momentě, kdy byla kritická úroveň hmotného zajištění naplněna se potřeba nakupovat 

věci nadále zvětšuje, stejně jako úsilí euroamerického regionu o kontinuální ekonomický 

růst. Současní autoři naznačují, že pokračování konzumace bude možné, pokud značky 

nabídnou zákazníkům širokou škálu výrobků (Sevilla, a další, 2016). Rozšiřující se 

spektrum výrobků je dále závislé na efektivní marketingové strategii, která se vyvíjí 

v souvislosti s nadspotřební společností. Souvislost vzniká ve chvíli, kdy marketing 

poskytuje lidem morální ospravedlnění k nakupování (Packard, 2007). 
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2 Subkultury a kontrakultury v hyperkonzumní 
společnosti 

Zmíněný mainstream současně nese množství vedlejších produktů. Z doslovného 

předkladu termínu6 lze vyvodit základní charakteristiku konceptu. Jako proud symbolů, 

hodnot, filosofií a stylů, které většinová společnost považuje za předlohu normálního 

života, podněcuje splývání veřejnosti v homogenní celek. Prostor propojuje generace 

současnosti a zároveň jim poskytuje konformitu dominantního směru, protože vyznačuje 

prvky bezpečí pro jedince hledající vlastní sociální status. Termín hlavního proudu se 

opakovaně objevuje v souvislosti s populární a masovou kulturou zabývající se objemy 

výrobních procesů a spotřeby (Barker, 2006). 

Vně nastolený systém se samočinně vymezují skupiny, jež se s masovou ideologií 

neztotožňují. Charakter jiných kultur pod rámcem mainstreamu či mimo něj není podle 

Pyšňákové stavěn do protikladné pozice, ale vzájemně se směry podporují ke spojení 

(Pyšňáková, 2007). Terminologie vedlejších směrů v životních stylech nabízí několik 

pojmů. 

2.1 Subkultura 

Z etymologického hlediska předkládá předpona „sub“ význam odlišnosti od 

majoritních společností. Společenská uskupení sdílejí hodnoty mezi jednotlivými členy, 

ovšem jejich povaha se rozchází s všeobecně rozšířenou ideologií mainstreamu (Barker, 

2006). Úroveň, do které se subkultura odchyluje svým zaměřením, naplňuje rozsáhlou 

škálu. Vzdálenost se pohybuje od nepatrných rozdílů přes pozměněné životní priority až 

po absolutní opozici vůči většinové mentalitě, kdy se mění v kontrakulturu (Smolík, 

2010). 

Výklad pojmu subkultury se historicky rozchází na dva frekventované náhledy. 

V minulém století se sociologové domnívali, že termín označuje prostředek pro 

označování veškerých společenských tendencí vystoupit z majority, a to rovněž v případě 

absence masové či populární kultury. Subkultura chápána ve smyslu kategorizace 

sociálních skupin se nabízí i v dnešním pojetí, protože díky ní lze poukázat na variabilitu 

kolektivní kultury. Ideologie subkultury v obecném náhledu pozměňuje dominantní 

kulturu, ovšem neklade si za cíl ji kritizovat, negovat nebo ji atakovat. Snaha 

subkulturních celků spočívá v alternaci mainstreamu v rámci masového kultury. 

                                                 
6 Main = hlavní; stream = proud (Phillips, 2010) 
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Druhý přístup k definování výrazu ukazuje subkulturu v negativní pozici reagující 

na konkrétní vzorce typické pro většinu společnosti. Vyznačuje charakter proti a 

připodobňuje se více ke kontrakultuře (Linhart, a další, 1996). Předpona „sub“ ovšem 

odráží povahu submise a podřízení, a proto je v této práci posuzována dle předchozího 

vymezení pojmu. 

Společný základ množství sociologických definicí vede k závěru, že přes různící 

se míru nesourodosti s majoritou funguje subkultura na základě odklonu od všeobecně 

přijatého chápání normality. Prostředí vedlejších směrů, stejně jako podstata hlavního 

proudu, nabízí ochranu členům společnosti, pro které se dosažení očekávaného, tedy 

„normálního“, sociálního statusu jeví nerealizovatelné. Subkultury vznikají v 

konsekvenci opakovaných schémat vyloučení jednotlivců bez naplněné domnělé role 

v ústřední kultuře pod vlivem mnoha faktorů. Exkluze je důsledkem například většinově 

přijatých stereotypů, nebo naopak individuálním rozhodnutím jedince vystoupit a začlenit 

se do subkulturního celku (Parsons, 1971). Pro integraci do subkultury slouží především 

vyjadřovací schopnost objektů a zároveň umožňuje jednotlivcům se vymezit vůči 

původní kultuře (Klein, 2005). 

2.2 Kontrakultura 

Místo, kde se setkávají kulturní antagonisté, se nachází na území kontrakultury. 

Termínem se zabýval Talcott Parsons ve svých pracích z poloviny 20. století a dále jej 

rozvíjel jako kategorizační prostředek Milton Yinger. Všeobecně se charakterizuje jako 

minoritní protiklad vedoucí kultury napříč ideovým základem, hodnotovými normami a 

profily identit jejích členů (Yinger, 1965). Své postavení prezentuje aktivně či pasivně 

oproti konvenčním vzorcům chování a idejím ve společnosti. Charakteristickou vlastností 

kontrakultury je deviantní životní styl, který usiluje o vlastní alternativní kulturu. 

Alternativa v kulturním pojetí se ovšem potýká s problematickou definicí. Pojem má 

schopnost zahrnout široké spektrum projevů i znaků sociálních skupin, takže do kategorie 

mohou spadat umělecké komunity, politická hnutí či neoficiální kultury (Misiroglu, 

2013). 

Podstatu každé kontrakultury určuje myšlenka nesouhlasu, která není přímo 

úměrně naplněna realizací změny ve společnosti. Členové odporujících komunit se 

vyjadřují negativně ke konvencím, ale nemusí vždy záměrně mít vliv na populaci (Heath, 

a další, 2012). Avšak radikálnost kontrakultury většinou doprovází, ukázkou poslouží 

znevýhodňované skupiny populace a jejich hnutí za rovné příležitosti. 
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Záporné stanovisko vůči mainstreamu dále podporuje náklonnost odpůrců 

k separaci. Izolaci demonstrují zejména ideovým odloučením a také fyzickým přesunem, 

jako tomu je na příkladu utopických komunit či amišů (Gelder, 2009). 

Existence kontrakultury je přes vymezující profil zároveň závislá na masové 

kultuře, protože pokládá základy mající opačné komplementární prvky. Pouze při 

mainstreamu je pro oponenty možné vystupovat, aby jejich projevy mohly získávat smysl 

a byly uskutečnitelné. Záměry kontrakultur jsou závislé na konceptu, z něhož vznikly a 

jak ho vnímá zbytek populace. Takže pokud protikulturní hnutí stojí na politické esenci, 

bude se její rozvoj a dlouhodobé cíle odvíjet od politické situace dané doby i regionu 

(Dhoest, a další, 2015). Pro potřeby této práce promítnutí hnutí hipster do nadspotřební 

společnosti, bude esence hnutí pojena s marketingovým prostředím. 

2.3 Moderní hipster 

Fenomén, který se současné nadspostřební společnosti vyskytuje, má několik 

rovin pro rozbor. Problematická identifikace konkrétních znaků hipsterů, historie ubírající 

se alternativním směrem vedle vývoje hyperkonzumní společnosti a další faktory 

komplikují masové kultuře tento směr hlouběji pochopit. Z tohoto důvodu se práce 

nejprve zaměří na kulturní základ hipsterů. 

2.3.1 Kulturní hloubka fenoménu 

Na podkladech vytyčených pojmů subkultury a kontrakultury v současnosti 

vyvstává otázka definice označení hipster jako sociologického fenoménu. Moderní 

kulturní vědy shledávají přítomnost v post-subkulturním stádiu (Barker, 2006). Znakem 

tohoto stádia je cyklus mazání hranic mezi subkulturami a mainstreamem, který se 

promítá ztrátou autenticity jednotlivých hnutí, takže rozeznat existující vedlejší směry 

společenských skupin se komplikuje. Exemplárním dokladem a zároveň důsledkem 

destruktivního procesu opravdovosti je zrod hipsterského proudu (Veselý, 2012). 

Ke ztracené autenticitě se váže nepřímé projevování hodnot. Míra opravdovosti je 

diskutabilně kvantifikovatelná, avšak fakt, že hipsteři mají tendenci přijímat prázdné 

filosofie a soustředit se zejména na estetizaci, nasvědčuje snížené snaze dosáhnout 

nových společenských konceptů (Frank, 1997). Namísto výjimečnosti oproti předchozím 

subkulturám a kontrakulturám se zaměřuje skupina na asociace spojené s hovorovým 

výrazem „cool“. 
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Slovo anglického původu lze obtížně přeložit do českého jazyka a jeho užití 

spočívá na místech pro adjektiva i substantiva. Atributy „cool“ označují množinu 

předmětů a chování, které nesou uvolnění, mladistvost a únik ze světa normality typické 

pro nadspotřební společnost (Klein, 2005). Potřebu svobody a prostoru lze zpravidla 

pozorovat u mladých generací populace, jakožto osamostatňování dospívajících od 

vlastních rodičů. Takový mladický narcismus, jak ho popisuje Naomi Klein, se projevuje 

v prezentaci fenoménu hipster. Hodnoty hipsterů lze ovšem zasadit mimo mládežnickou 

kulturu, a to především do kreativní třídy přesahující věkovou hranici náctiletých. 

2.3.2 Manifestace hodnot 

Skupina hipster se s převládající nadspotřební společností rozbíhá v hodnotách 

charakteristických pro populární a masovou kulturu. Normy probíraného fenoménu se 

odráží v symbolickém odporu proti mainstreamu prostřednictvím materiálních statků, 

které mají stejně význačnou roli i pro majoritu (Heath, a další, 2012). Hipsterské projevy 

nejsou charakterizovány agresivními prezentacemi jako v situaci veřejných shromáždění 

nebo podnikání markantních zásahů do většinové kultury, ale náznakovou komunikací 

spotřeby. Takovýmto způsobem se staví hipsteři vůči hegemonii mas nepřímým 

vysíláním zpráv především pomocí stylu, módy a netradiční konzumace (Hebdige, 2012). 

Specifické vzorce oblékání, trávení volného času a ostatní charakteristické znaky 

hipsterů fungují jako jazyk k projevení odlišnosti. Potřeba vynikat oproti mainstreamu se 

vrací k egoistickým cílům zviditelnit se ve společenském prostředí, dosáhnout na 

konkrétní příčku hierarchie a získat sociální roli, jakožto uspokojení principu náležitosti 

(Maslow, 1943). Demonstrativní spotřeba pro získání pozornosti okolí z tradičního 

pohledu znamená výraznější gesta a projevy, než jaké se objevují v kultuře, proti které je 

okázalost mířena. Opačný způsob pracuje v minimalistickém stylu, takže klade důraz na 

jednoduchost a předstírá nedbalost. Pro hipsterský styl je typická druhá metoda jako 

efektivní forma pasivního odporu (Pyšňáková-Hráčková, 2012). 

Pasivitu komunity považuje její člen Atli Bollason spolu s absencí názoru hipsterů 

na politiku za projev vyhranění proti současnému politickému dění. Se situací v politice, 

podle převažujícího názoru hipsterské kultury, souvisí nárůst korporací a rozmach 

neetických praktik. Představitelé kladou důraz na podporu životního prostředí, takže za 

tímto účelem recyklují nebo využívají ekologických způsobů dopravy. Konkrétními 
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činnostmi je zamýšleno nakupování oblečení v obchodech s obnošenou módou, 

konzumace fairtradových7 výrobků nebo jízda na kole (Bollason, 2012). 

2.3.3 Identifikace 

Významným znakem analyzované subkultury je především tajná identifikace. 

Oproti mnoha menšinovým směrům historie i současnosti se reprezentanti fenoménu 

vyhýbají veřejnému ztotožnění s hipsterskou mentalitou. Příčiny lze nalézt v procesu 

oddělování se od společenských celků. Nároky na příslušnost nenaplňují hipsteři 

tradičním způsobem k vybrané kultuře, ale ztotožňují se s kulturou odporovat. 

Individualismus, který v hnutí nahrazuje klasický koncept ideologie jako základní 

formující prvek subkultur, zapříčiňuje odmítání členů být označováni jako hipsteři 

(Veselý, 2012). Jednotlivci se za subkulturu nepovažují a vzhledem k permanentnímu 

popírání své náležitosti si vytvořili averzní postoj (Havlín, 2012). 

Přes veškerou snahu členů této kultury nebýt součástí celku a jejich kritiku 

uniformity dochází ke sjednocování skrze vizuální znaky a schémata spotřeby (Veselý, 

2012). Pro většinovou společnost je výskyt podobných vzorců nepopiratelný, a proto 

hodnotí toto skupinové chování do určité míry jako arogantní. Takový paradox bývá 

veřejností nesdílející hipsterské hodnoty označován za pokrytectví, a tudíž konotuje výraz 

hipster s negativním označením. Antipatie mohou získávat materiální podobu aktivním 

vyjádřením následovatelů mainstreamu jako je Juuso Myllirinne, pomocí prostředků 

nadspotřební společnosti.8 Masová společnost proto svým přístupem k fenoménu 

podporuje proces zakrývání identifikace včetně samotné existence zkoumaného proudu 

(Kašpárek, 2013). 

2.3.4 Statky sociální distinkce 

Subkultura jejíž představitelé potlačují vlastní členství nevylučuje předpoklad, že 

ti stejní představitelé budou prokazovat podobné znaky. V případě hipsterského hnutí je 

kvantitativní analýza typických rysů komplikovaná, a proto jejich výčet zahrnuje širokou 

škálu popisných obratů. Na základě veřejně rozšířených definic a vyjádření jednotlivců 

vně skupinu, ač je problematické určit její hranice, lze shrnout následující charakteristiku. 

                                                 
7 Pojem fair trade označuje myšlenku spravedlivého obchodování a hnutí s ohledem na životní prostředí 

(www.fairtrade.cz). 
8 Juuso Myllirinne založil projekt se jménem Antibrooklyn, který používá podobného jazyka hipsterů. 

Produktem jsou trička s potisky proti hipsterské kultuře a jejich koupí dává majitel najevo svou nelibost 

(www.antibrooklyn.com). 



   

 

17 

  

Představitel ideje hipster zpravidla zastupuje jedinec nacházející se 

v urbanistickém prostředí současných měst nebo převážně studentských oblastí. Zde sídlí 

ve sdílených bytových jednotkách mimo úzké centrum metropole, kde bydlí s přáteli nebo 

partnerkou, avšak nevede manželský život. Věkově se pohybuje od začátku plnoletosti až 

po 30 let, takže lze hipstery v průměru označit za kulturu mladšího produktivního věku. 

Již zmíněná kreativní třída nabízí rozsáhlý prostor pro tuto kulturu, takže se v ní 

pohybují zejména lidé se středním a vyšším dokončeným vzděláním, jeví zájem o umění, 

módu, kulturu a další intelektuální oblasti lidské činnosti. Obory studií a profesí hipsterů 

pronikají do společenských či humanitních věd, médií, psychologie, umělecké tvorby a 

filosofie. Zájmově se věnují rozšiřování znalosti vztahující se k otázce udržitelnosti 

společnosti pro ochranu životního prostředí. Jako odpůrci mainstreamu se zajímají o 

nekomerční hudební interprety a nezávislé filmy (Lanham, 2003). 

V souladu s tvůrčími tendencemi jdou dále otevřené postoje vůči jiným 

subkulturám nebo alternativním způsobům myšlení, jako jsou například komunita LGBT 

a východní filosofie. Tradiční místa setkávání rotují okolo kaváren, hudebních prostor, 

galerií a podniků kladoucí důraz na design. 

Markantní estetické cítění předpovídá senzitivní přístup k módě. Styl oblékání je 

jedním z nejproměnlivějších znaků hipsterů vzhledem ke kontinuální alternaci módních 

trendů mainstreamu. Vzhled si klade za cíl opětovné prohloubení individuality z podstaty 

kulturního základu fenoménu. Zároveň však členové komunity kombinují několik 

klíčových artefaktů na základě kterých, je kultura běžné spotřeby rozeznává. Do 

vizuálních vodítek řadí plátěné tašky (Obrázek 4), specifická úprava vousů a vlasů 

(Obrázek 5), přiléhavé kalhoty (Obrázek 6) a brýle s výraznými obroučkami po vzoru 

značky Ray-Ban9 (Obrázek 7). Při výskytu na veřejných místech setkávání jako již 

zmíněné kavárny zpravidla využívají produktů společnosti Apple (Obrázek 8), 

papírnických produktů, které dbají na dlouhodobou udržitelnost (Obrázek 9). V kontrastu 

s negativním pozadím technologické firmy10 projevují zodpovědnost k budoucímu 

rozvoji a praktikují pravidelnou přepravu na kole (Obrázek 10).  

                                                 
9 Průhledná skla slouží především k módnímu projevu, optická funkce brýlí je sekundární 

(http://www.glasses.com/hipster). 
10 Společnost Apple je podezřelá z využívání dětské práce v Demokratické republice Kongo (Amnesty 

International Ltd, 2016). Mluvčí v oficiálním prohlášení popřel veškerou spojitost s nelegální těžbou 

kobaltu a uvedl, že všech 16 případů nezletilých dělníků zaznamenaných v jejich auditech bylo prošetřeno 

(Tracy, 2016). 
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Obrázek 4 – Charakteristické plátěné tašky hipsterů. 
Zdroj: http://wheretoget.it/look/2031534 

 

 

 
 

 
 

Obrázek 5 - Příklad specifické úpravy vousů a vlasů hipsterů. 
Zdroj: https://uk.pinterest.com/explore/hipster-haircuts/ 
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Obrázek 6 – Příklad přiléhavých kalhot. 
Zdroj: https://www.pinterest.com/aaronjarman14/mens-styles/ 

 

 

 
Obrázek 7 - Charakteristické brýle hipsterů značky Ray-Ban. 

Zdroj:  http://www.ray-ban.com/czechrepublic/products/optics/RB7074?var=5364 

 

 

 

http://www.ray-ban.com/czechrepublic/products/optics/RB7074?var=5364
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Obrázek 8 – Frekventované užití produktů společnosti Apple v hipsterském prostředí. 
Zdroj: https://www.offexploring.com/letting-loose-with-la-tortuga/albums/new-york/11402657 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 9 –  Papírenský produkt kladoucí důraz na dlouhodobou udržitelnost. 

Zdroj: http://www.moleskine.com/Products-portlet/image?id=668 
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Obrázek 10 - Kolo s pevným převodem. 
Zdroj: http://www.chappelli-cycles.fr/en/content/41-what-s-a-fixie- 

2.4 Vznik a historie fenoménu hipster 

Popisný rozbor představitelů hipsterské kultury shrnul jejich současnou podobu, 

myšlenkový proud a životní styl. Avšak fenomén přes svůj moderní aspekt má původ již 

v minulém století. 

Zmínky o komunitách s podobným profilem lze nalézt v první polovině 20. století.  

Harry Gibson11, významný jazzový zpěvák a skladatel, může být považován za jednoho 

z prvních oficiálně identifikovaných hipsterů (Gibson, 1986). Muzikant získal za doby 

svého působení široce užívanou přezdívku „the hipster“, a následně použil termín 

v autorské skladbě „Pohledný hipster Harry“12. Etymologický původ údajně zasahuje do 

západoafrického jazyka Wolof, kde slovo „hipi“ doslovně značí otevření očí někomu 

z okolí, odkud pochází kořen slova „hip“ či „hep“ (Oxford Dictionaries, 2017). Ten se 

následně modifikuje do anglického „hepcat“ jakožto označení stylového člověka z oblasti 

jazzu, což odpovídá modernímu pojmu „cool“ (viz Kapitola 2.3.1). 

Jazz z podstaty svého historického pozadí sloužil k projevům diskriminované 

menšiny Afroameričanů, ale vyvinul se v zásadní hudební směr, který ovlivňuje vznik 

množství kulturních hnutí (Jablonski, 1981). Jedním z nich je generace beatniků. Hnutí 

zasáhlo zejména oblast umění a literatury ve Spojených státech amerických. Projevy 

                                                 
11 Umělec byl narozen 27. června 1915 v newyorské čtvrti Bronx a aktivním protagonistou jazzové hudby 

se stal od konce 20. let minulého století (Jablonski, 1981). Proslavil se skládáním neobvyklých písní a hrou 

na piano v klubu „Three Deuces“ ve „swingové ulici“ na Manhattanu (Gibson, 1986). 
12 Autorský překlad z anglického originálu „Handsome Harry the Hipster“ (Phillips, 2010). 

http://www.chappelli-cycles.fr/en/content/41-what-s-a-fixie-
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v obou oblastech pramení z bohémského stylu života a vyslovují nesouhlas se 

standardními hodnotami poválečné společnosti. Odklon od tradice amerického snu 

beatniky posouvá k osvojování spirituálních náboženství východu, jež materialismus ve 

smyslu USA nepřijímají. Tento revoltující myšlenkový směr nadále podporuje mladé lidi 

k užívání psychotropních látek a experimentaci v sexuálním životě (Campbell, 1999). 

Kontrakulturu reprezentují Jack Kerouac a Allen Ginsberg vyznávající radikální 

nonkomformitu a hédonismus, takže jejich díla jsou z většiny motivována spontánní 

kreativitou (Veselý, 2012). 

Přední charakteristiky blažené generace představují pro mladickou část Ameriky 

vzrušující ideály a navozují atmosféru liberalizace názorů. Zároveň oběti světového 

konfliktu poloviny 20. století vzbuzují neklid a v kombinaci s postupným uvolňováním 

společenských konvencí beatniků se formuje hnutí pro podporu míru a lásky. 

Neorganizovaná komunita ze San Francisca vychází ze vzpoury Jacka Kerouaca a 

dalších, rozšiřuje užívání drogy LSD, manifestuje pacifismus a nadále pokračuje 

v požitkářském žití. Květinové děti, jak si sami protagonisté přezdívají, získávají 

pojmenování v souvislosti s již analyzovaným kořenem slova, a to hippie (Hanák, 1992). 

Hippies svým aktivním veřejným projevem na skupinových demonstracích v době 

studené války upozorňují na závažné populační problémy jako je ekologie a veškeré 

válečné střety, čímž dosahují výrazných politických změn (Lee, a další, 1996). 

Západoamerické hnutí historicky převyšuje impakt zbité generace, avšak je spolu s ní 

podnětným směrem pro vznik další kontrakultury. 

Norman Mailer se ve svém eseji „Bílý černoch“13 věnuje definici slova „hip“ a 

odkazuje ho k odpoutávání od masové společnosti. Model chování mířený na vystoupení 

z masy se podle něj váže na nonkonformitu, má sklony ke slabé deviaci a poskytuje 

rozsáhlý prostor pro bohémství (Mailer, 2007). Popis lze vzdáleně aplikovat na současnou 

podobu hipsterského směru (Heath, a další, 2012). Ovšem vymezení pojmu je zasazeno 

do trendu, kdy mladý americký kolektiv přistupuje pozitivně k jazzové hudbě a vyznačuje 

známky silných sympatií. 

Bělošští příznivci tradičně černošské tvorby imitují osobnosti v jejich životním 

stylu, módě i vyjadřování. Kultura diskriminované negroidní rasy nabízí autenticitu, která 

se podle vznikající komunity z tradiční americké společnosti vytrácí. Ke svému okolí 

                                                 
13 Autorský překlad z anglického originálu „The White Negro“ (Phillips, 2010). 
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přistupují skepticky, pokud nesdílí jejich nonkonformní hodnoty zakládající se na starší 

jazzové a beatnické kultuře (Grief, 2010). Pro vyjádření nesouhlasu používají pasivní 

aroganci a nezájem k veškerým pozitivům i negativům, což lze shledat ve východním 

myšlenkovém proudu aplikovaném beatniky.14 Černošství přetváří na svou vlastní 

filosofii, kterou demonstrují specifickou spotřebou. Bez svého cíleného zájmu projevují 

takzvanou hipsterskou diplomacii, která propojuje nižší společenské vrstvy do komunit 

bez ohledu na jejich rasové odlišnosti (Roberts, 2013). Opouští základní charakteristiky 

bělochů, aby se adaptovali na černošský „cool“ způsob chování (Malcolm X, 1992). 

Průnik odlišných kultur podle aktivit prvotních hipsterů ukazuje jejich cílené 

získání absolutní svobody v rozhodování, chování a zakládání nebo dodržování tradic. 

Povyšování nad normy při volnomyšlenkářství dospělých jedinců naznačuje vliv 

adolescentizace, kde se vzorce z dospívání promítají po celou dobu života (Rozsak, 

2015). 

Hipsterský směr 20. století nepůsobí podobně intenzivně jako předchůdci 

beatnické generace či květinových dětí především proto, že je zaměřený na střídání 

masových trendů. Proti těm vystupuje svou vlastní uzpůsobitelnou módou a rozdílně 

přistupují ke spotřebě, takže existence uceleného hipsterského vkusu je diskutabilní 

(Veselý, a další, 2011). Konzumaci posuzují jako umění a zároveň umění jako způsob 

konzumace. Hipsteři vnímají komerční prostředí a reagují na něj, ale zároveň stále 

zachovávají vazby k minulosti prostřednictvím jazzové hudby. Celou svou funkcionalitu 

podtrhávají aspektem egoismu a narcismu, což nasvědčuje ignoraci pro světové dění na 

rozdíl od hippies. V nostalgických tendencích a užívání konzumace pro demonstraci 

hodnot oproti většinové spotřebě se výrazně liší od květinového hnutí i beatniků. 

 Sociologický fenomén několik let po svém utvoření pomalu utichá a další stádium 

počíná až na přelomu tisíciletí (Obrázek 11). Spouštějícím a nadále provázejícím je rozvoj 

nových médií 21. století, který poskytuje hipsterům neomezený přístup k modernímu 

alternativnímu umění a nezávislé hudbě pro jejich ikonickou spotřebu (Veselý, 2012). 

Prostřednictvím sociálních médií se utvářejí komunity sdílející zájem o hudební 

interprety s cílem osobitého vyjádření bez záštity komerčních společností, což odpovídá 

hipsterským hodnotám individualismu a anti-mainstreamové konzumace (Kruse, 2010). 

Internetové připojení komplementárně podporuje zaměření masové společnosti na 

                                                 
14 Zen buddhismus vychází z učení, že společnost trpí nemocí ducha v důsledku rozlišování dobra a zla 

(Král, 1990). 
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spotřebu a podobný trend lze sledovat také u hipsterského směru. Oba proudy se více 

soustřeďují na veřejný image a vizuální statky pro sociální distinkci (Dijk, 2006). 

Naskytnutá data z celého světa, minulosti i přítomnosti slouží jako materiál pro kreativní 

kombinaci stylu, který nahrazuje ztracenou autenticitu (Kašpárek, 2013). 

 

 
 

Obrázek 11 - Evoluce moderního hipstera. 
Zdroj: https://www.pastemagazine.com/articles/2009/12/the-evolution-of-the-hipster-2000-2009.html 

  

https://www.pastemagazine.com/articles/2009/12/the-evolution-of-the-hipster-2000-2009.html
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3 Hip-konzumerismus 
Historické pozadí nadspotřební společnosti a fenoménu hipster nasvědčuje 

paradoxu, že zkoumaná kontrakultura vyjadřuje své hodnoty proti mainstreamu stejnými 

technikami, jaké její protějšek využívá ke svým projevům. Spotřeba nabývá odlišného 

charakteru pod vlivem ideje „cool“, ale funguje na základních principech hyperkonzumní 

populace, což nadále rozvíjí myšlenku hipsterského pokrytectví (Dhoest, a další, 2015). 

Kontrakultura podle některých autorů poskytuje většinové společnosti namísto rozvracení 

systémovou podporu (Heath, a další, 2012). Jak již bylo uvedeno ve vývoji hipsterského 

hnutí, hlavním záměrem jejích členů není konstrukce revolučního politického programu, 

jež by mohl mainstream změnit, ale manifestace názoru, že existence pravidel nemá účel 

(Heath, a další, 2012). Hip konzumenti, prezentující rebelskou spotřebu, nahlíží na 

nakupování statků jako na formu artistické demonstrace tohoto odporu (Frank, 1997). 

3.1 Nonkonformita a motiv spotřeby 

Pro definici nonkonformního chování je vhodné vymezit pojem konformity. Tento 

jev souvisí se mentalitou masové společnosti, kdy v jeho důsledku vzniká tlak na 

jednotlivce (Aronson, a další, 2012). Zastřešovací kultura předepisuje archetypické cíle 

pro své členy a zároveň motivuje k následování konkrétních vzorců pro dosažení 

vytyčených ideálů. Marketingová komunikace konformismu využívá tak, že nabízí lidem 

prostředky pro docílení těchto hodnot kultury. Spotřeba motivovaná prostřednictvím 

reklamy udržuje cyklus systému (Klein, 2005). Konformní chování funguje 

ambivalentně, takže těží z kontinuálního respektování kulturně platných norem, ale 

způsobuje nátlak, pokud se osoba konformně neprojevuje (Linhart, a další, 1996). 

Odmítání všeobecně rozšířených kulturních norem hipstery kvalifikuje do skupiny 

nonkonformistů. Z vlastního přesvědčení hledají způsoby, jak zpochybnit symboliku 

nadspotřební společnosti a vymezit se. Míra odlišení má rozsah až po sociální deviaci, jak 

ukazuje (Obrázek 12). Nonkonformita ovšem může způsobovat sociální nebo politický 

pokrok, pozorovatelný u revolučních hnutí například za boj rovných práv žen (Hrčka, 

2001). 
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Obrázek 12 - Křivka tolerance nonkonformity. 
Zdroj:  (Urban, 2011) 

 

V případě současné společnosti se objevují uměle vytvořené potřeby, jinak také 

ty potřeby, které marketing ve spotřebitelích probouzí (Cialdini, 2012). Jednou z nich je 

zájem o odlišení v masové společnosti, což spojuje mainstream i hipsterskou komunitu. 

Rozdíl se nachází ve způsobu, jakým se sociální distinkce snaží dosáhnout (Heath, a další, 

2012). Na kreativitu řešení se specializují hipsteři, která zbytku populace uniká, takže se 

inspirují symbolikou subkultur.15 Konzumace obou směrů proto získává soutěživý 

rozměr, jež popisuje Thorstein Veblen jako již analyzovanou okázalou spotřebu (Veblen, 

1999). 

Nonkonformita pramení z individualistického myšlení, jež usiluje o egoistické 

cíle. Unikátní statky, po kterých hipsteři pátrají, přidávají jedinci bonitu pro sociální statut 

mezi ostatními. Jedinečnost spotřeby však podle kompetitivního charakteru nevyznačuje 

permanentní trvání, takže výrazy proti mainstreamu se proměňují v populární komunikaci 

(Heath, a další, 2012). V moderním pojetí naplňuje nonkonformita kulturní normu 

nadspotřební populace, a proto lze hipsterské hnutí považovat za konformní rebely 

neměnící podstatu společnosti, jež představují vykrystalizování individualismu 

(Niedzwiecki, 2006). 

 

                                                 
15 Trendu napodobování se věnuje Robert Cialdini (2012) a Harvey Leibstein, který popsal účinek jako 

„bandwagon effect”, tedy svezení jedinců v metaforickém vlaku jiného skupinového směru (1950). 
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3.2 Vliv marketingové komunikace 

O ústředním symbolu „cool“, který motivuje cílovou skupinu hipsterů ke spotřebě, 

získaly povědomí také značky na trhu. Procesy komercionalizace a privatizace započaté 

v minulém století upotřebují co nejrozsáhlejší část života konzumentů pro kontinuální 

expanzi. Následně dochází ke značkování kulturního prostoru, takže spotřebitelé se 

pohybují mezi sociálními skupinami pomocí označkovaných statků (Klein, 2005). Firmy 

výrobky nejprve napodobují představu o „cool“, ale postupně ji přejímají a formují dále. 

Exkluzivitu pro zákazníky zaručují například pomocí event endorsementu, takže hledají 

způsoby, jak podporovat nezávislé umělce a ikony hipsterského hnutí.16 Výhodou 

motivace prostřednictvím „cool“ je fakt, že jeho podstata nemá konkrétní 

kvantifikovatelné náležitosti a může být proměnlivá podle aktuálních trendů, jež značky 

dokáží do určité míry korigovat (Smolík, 2010). 

Podle teorií kooptace se masová média a marketing podílí na vytváření takzvaných 

„komerčních mýtů“, jejichž příkladem jsou hipsteři (Taylor, 2009). Moderní podoba 

fenoménu se údajně odvíjí na základě potřeb aktuálního trhu, který vyžaduje mytologii 

hipsterského směru pro dodání přidané hodnoty výrobkům (Zeynep, a další, 2011). 

Hodnota navíc podporuje soutěživou spotřebu napříč společností. Ta se odráží 

v marketingových strategiích ku příkladu v podobě limitovaných edic, aby navozovaly 

pocit exkluzivity. Jiným aspektem pracujícím s individualitou konzumentů je uvedená 

šíře personalizace výrobků podle osobního vkusu jednotlivce (Seabrook, 2001). 

Marketingová komunikace tím spoluvytváří kulturní kapitál pro účinnou sociální 

distinkci (Bourdieu, 2010). 

  

                                                 
16 Alternativní hudební festival Woodstock byl postupně komercializován s pomocí sponzoringu. Proměnu 

potvrdil John Roberts, mluvčí organizačního výboru akce v roce 1994, a poznamenal, že bez reklamních 

předmětů by mladí návštěvníci odcházeli zklamaní (Klein, 2005). Dalším příkladem je událost Coachella 

v Kalifornii (Sisario, 2015). 
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4 Absorpce sidestreamové kultury hipster 
Uvedená soutěživá spotřeba mezi hnutím hipsterů a hlavním proudem postupně 

ukazuje vzájemný průnik symbolik. V analogii ke vzniku komunity, jež byla založena 

díky jazzové kultuře, si podobně fetišizuje hipsterismus většinová společnost. Statky 

typické pro alternativní spotřebu se stávají populárními v masové kultuře a podstata 

vedlejšího směru v unikátnosti se přeměňuje ve všední obraz členů společnosti. 

Konzumenti zahrnují hipsterské znaky do konvenčních vzorců chování a projevu, čímž 

se rozšiřuje prostor pro jejich další spotřebu, ale klesá míra jedinečnosti subkultury. 

Známky přechodu hipsterských hodnot nasvědčují jevu absorpce minoritního hnutí do 

většinové společnosti, který spočívá v různých procesech (Hebdige, 2012). 

4.1 Záměry masové společnosti 

Podle vzoru potravního řetězce, kde větší tvor vítězí a podrobuje si menšího, je 

možné nahlížet na případ moderní nadspotřební společnosti. Proti masové kultuře se 

hipsteři staví v minoritě, a proto lze sledovat predátorské tendence mainstreamu. Ovšem 

před začátkem přenosu symbolů mezi kulturami bylo několik fází formování vztahu 

masové společnosti k hipsterům. 

4.1.1 Vnímání a napodobování 

Začleňování subkultury do většího celku může být způsobeno pozorností, kterou 

útvar vyvolává. Jako rebelující kontrakultura hipsterů dávají najevo nekonvenční hodnoty 

a svými postoji proti mainstreamu působí výstředně. Vlivem efektu pouhého vystavení17 

si masoví spotřebitelé zvykají na jejich existenci, což následně pravidelným působením 

vede k automatickým asociacím. Vjemy a koncepty přítomnosti hipsterů, které na 

masovou společnost působí, jsou vědomě přijímány, ale podprahově zpracovány a dále 

se sdružují do nervových spojů. Ukládání do implicitní paměti probíhá podle některých 

autorů zpracováváním informací na 3 úrovních – aktivní, podprahové a povrchní (Heath, 

a další, 2012). Polovědomé vnímání není analytické, s čímž souvisí minimální kontrola 

nad procesy zapamatovávání (Squire, 2008). Neurologickými reakcemi se mainstream 

obeznamuje se hipsterskou komunitou a vzhledem k permanentnímu hledání vzorů pro 

vyjádření se vzdálenost mezi kulturami zmenšuje. 

                                                 
17 Přeloženo z anglického originálu „mere-exposure effect“ je popsaný účinek opakovaného vystavování 

podnětu na preference jedince. Vyplývá z něj, že při pravidelném kontaktu s produktem jsou zákazníci více 

nakloněni pro jeho koupi (Zajonc, 2001). 
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Hlavní proud spotřeby ze své podstaty vyžaduje množství idolů pro vytváření 

konformního prostředí (Galbraith, 1967). Předlohy ovšem procházejí vlastním vývojem 

a v očích konzumentů stárnou, proto vyhledávají nové impulsy, stejně jako značky 

upotřebují moderní trendy pro formování většinové spotřeby (Lipovetsky, 2007). 

Transformace vzorů subkultury nemusí být podmíněná podobným geografickým 

umístěním jako ústřední kultura, přestože proces podporuje. Příkladem z historie je 

architekturní směr bauhaus. Strohost německé školy byla nejprve využívána na začátku 

20. století, ovšem cenová dostupnost používaných materiálů imponovala americkým 

architektům (Whitford, 2015). Kombinace skla a kovu postupně pronikla do konstrukcí 

mrakodrapů v metropolích USA, takže architektura typická pro alternativní berlínskou 

estetiku je nyní viditelná na korporátních budovách a v designech IBM (Bruce, 2013). 

Napodobování se věnuje Robert Cialdini, který zdůvodňuje zrcadlení ve 

společnosti principem sociálního vlivu. Koncept podle něj funguje ve smyslu magnetické 

síly působící mezi jednotlivci, protože mají tendenci se porovnávat (Cialdini, 2012). 

Odráží ji zmíněná okázalá spotřeba založená na pozorování lidí v okolí a následné 

modifikaci jejich chování (Festinger, 1954). Míra observace v nadspotřební masové 

společnosti dosahuje vysoké úrovně kvůli snaze zachovat konformitu, a tudíž 

nevystupovat z majority, což v opačném případě způsobuje nejistotu v postavení. 

Subkultury tak představují motivy ovlivňující zbytek společnosti, jež má tendenci 

opakovat hipsterský styl. Dále sociální vliv coby energie může být využita marketingem 

pro ubezpečování zákazníků o jejich statutu (Cialdini, 2012). 

Cyklus poměřování především v oblasti módy, jež je pro hipstery velmi ikonická, 

rozebírá také Grant McCracken. Efekt stékající kapky18 lze aplikovat na inkorporaci 

sociálního fenoménu hipsterů tak, že se jako osobitá kultura staví do pozice nadnesené 

nad mainstream. Vytváří svým důrazem na individualismus a pasivitou k dění v masové 

společnosti auru elitářství, což v implicitní paměti zbytku populace navozuje dojem, že 

mohou disponovat hodnotnějšími statky, a to ve kvantitativním i kvalitativním smyslu. 

Vlastnictví ideje „cool“ umožňuje hipsterům unikátní pozici na vrcholu hierarchie 

stylovosti, takže skupiny pod nimi se je pokoušejí napodobovat. Zároveň hipsterská 

komunita odmítá integraci do hlavního proudu, čímž se stabilizuje cyklus odlišování a 

další motivace spotřeby mainstreamu (McCracken, 1988). 

                                                 
18 Autorsky přeloženo z anglického pojmu „trickle-down effect“. Cyklus sociální nápodoby a diferenciace 

podle Granta McCrackena zapříčiňuje nepřetržité rození a zanikání módních trendů (1988). 
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4.1.2 Kritika a ironická konzumace 

 Fenomén hipsterů prokazuje znaky ironické spotřeby jakožto demonstraci odporu 

k mainstreamu. Statky při jejich konzumaci získávají další významy, jež mohou být 

kompletně jiného charakteru, než jak by k nim přistupoval majoritní směr. Přestože 

projevuje většinová společnost všímavost k hipsterům, jejich imitace shledává střet 

nepochopení těchto protikladných významů předmětů. Z neporozumění alternativního 

směru pramení negativní pozornost, která cíleně zesměšňuje symbolismus hipsterů. 

Jedním z výrazných projevů proti komunitě v počátcích jejího moderního stádia je 

sarkastický zin19 s názvem Hermenaut (Obrázek 13). Autor Joshua Glenn vydával 

v letech 1992 až 2001 pravidelná pojednání o současné kultuře, významných osobnostech 

a tématech jako například vertigo. Publikace provokovala na pomezí hipsterů a částečně 

bavila masovou společnost (Bryant, 1998). Podle některých zdrojů se částečně redakce 

snažila dosáhnout do rubriky „Zinu měsíce“ v mainstreamovém časopise Sassy pro 

teenagery, aby zdůraznila ironii své činnosti (ZineWiki, 2014). 

 
 

Obrázek 13 - Obálka vydání zinu Hermenaut. 
Zdroj: http://hilobrow.com/2013/12/23/regression-toward-the-zine-21/ 

 

                                                 
19 Forma zkráceného magazínu nekomerční výroby za přičinění dobrovolných tvůrců obsahu. Zpravidla se 

jedná o úzce komunitní periodikum s nízkými náklady pro příznivce specifického zájmu (Klaten, a další, 

2011). 

http://hilobrow.com/2013/12/23/regression-toward-the-zine-21/
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Útvar zinu se s příchodem nových médií proměnil do elektronické verze, jež 

komunity mezi sebou sdílí. Prostřednictvím internetu se šíří také další reakce na fenomén 

hipster v podobě memů20. Internetový mem definuje výrazový prostředek v moderní 

kybernetické kultuře ve formě obrázků, videí a textu (Djakoualnová, 2016). Pro 

hipsterskou komunitu bylo vytvořeno rozsáhlé množství vizuálních zpráv s pejorativním 

zabarvením, a to buď jako samostatná sdělení, nebo v rámci sérií. Častými zástupci jsou 

the hipster kitty (Obrázek 14), hipster ariel (Obrázek 15) a aplikace Ray-Ban brýlí na 

obrázek dle výběru (Obrázek 16). 

 

 
 

Obrázek 14 - Obraz Allison od Craiga Wheata v podobě memu. 
Zdroj: http://knowyourmeme.com/memes/hipster-kitty 

 

 
 

Obrázek 15 - Ukázka memu „hipster Ariel”. 
Zdroj: http://www.avclub.com/article/hipster-ariel-wants-to-be-part-of-your-world-51657 

 

                                                 
20 Výraz pochází z řeckého slova “mimema”, což lze přeložit jako napodobování. Mem zastupuje kulturní 

informace, které je možné replikovat (Dawkins, 1998). 

http://knowyourmeme.com/memes/hipster-kitty
http://www.avclub.com/article/hipster-ariel-wants-to-be-part-of-your-world-51657
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Obrázek 16 - Ukázka memu přidaných Ray-Ban brýlí do fotografie. 
Zdroj: http://knowyourmeme.com/photos/342826-hipster-glasses 

Hnutí proti hipsterům se vyvinulo v silnou iniciativu nazývanou „bičování 

hipsterů“21, do které se zapojili populární internetové servery (Dylan, 2007). Následkem 

se zvyšovala záporná pozornost, čemuž nasvědčuje více než 1 000 definic pojmu od 

jednotlivců z veřejnosti (Urban Dictionary, 2017).  Za nejstarší známou anti-hipsterskou 

komunitou pod hlavičkou společnosti LiveJournal bývá označována se jménem „Zabijte 

všechny hipstery“22 z roku 2004 (LiveJournal, 2017). Existenci negativních skupin proti 

hipsterskému směru potvrzuje případ sociální sítě Facebook, kde bylo založeno přes 500 

stránek s klíčovým slovem hipster v názvu a část z nich je satirického charakteru 

(Facebook, 2017). Dokládají ho názvy „Hipsterský Pikachu“, „Kult smrti hipsterů“ 23 a 

„Adolf Hipster“ (Obrázek 17). 

                                                 
21 Autorsky přeloženo z anglického originálu „hipster bashing“. 
22 Autorsky přeloženo z anglického originiálu „Kill All Hipsters”. 
23 Autorsky přeloženo z anglických originálů „Hipster Pikachu“ a „Hipster Death Cult“. 

http://knowyourmeme.com/photos/342826-hipster-glasses
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Obrázek 17 - Znázornění slovní hříčky Adolf Hipster. 
Zdroj: http://www.maniacworld.com/adolf-hipster.html 

Mimo internetové prostředí se objevili další mediální aktivity pro fenoménu 

hipster. Televizní stanice Channel 4 ve Spojeném království vysílala v roce 2005 sitcom 

s názvem „Nathan Barley“. 6 epizod sleduje snahu stejnojmenné ústřední postavy 

pohybující se v médiích působit „cool“ na veřejnosti, ale ve skutečnosti série ukazuje jeho 

nejistotu v sociální roli. Nathan Barley ikonicky odkazuje na subkulturu, protože používá 

motiv hipsterské komunitní stránky „Omámení a zmatení“24 pod fiktivním 

pojmenováním „Sugar Ape“ (The Independent, 2005). Sitcom reaguje na vývoj nových 

médií a vznikající mladické směry, ovšem symbolicky kritizuje hipstery. 

Jinou ukázkou satiry jsou v Berlíně pořádané hipsterské olympijské hry. Událost 

zahrnovala do programu soutěže v přetahování upnutými džíny, v hodu Ray-Ban brýlí 

nebo závod v látkových taškách. Zúčastnilo se 12 týmů a celkově přibližně 6 000 

návštěvníků (Kingsley, 2012). 

Zpochybňování legitimity hipsterů v důsledku nepochopení jejich myšlenkového 

proudu zprvu upevňuje pozici masové kultury jakožto nadřazeného směru. Mainstream 

se podle Antonia Gramsci snaží udržovat kulturní hegemonii pro pěstování nadspotřeby 

(1967). Hegemonii formuje nadřazená část společnosti pro vytvoření vlastního systému 

řádů a norem, avšak může být také vnímána jako dočasné seskupení sociálních skupin 

(Hebdige, 2012). Hipstery stoupající negativní pozornost omezuje a ztrácejí schopnost 

existovat nezávisle na masové kultuře, kde se snaží autonomně existovat (Certeau, 1984). 

                                                 
24 Autorský překlad z anglického originálu „Dazed & Confused“. 

http://www.maniacworld.com/adolf-hipster.html
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4.2 Přechod hipsterských značek do mainstreamu 

Alternativa, kterou hipsteři zastupují, představuje pro mainstream konkurenci. 

Základní způsoby, jak s kulturním protějškem operovat, lze rozdělit do 3 kategorií – 

likvidace, inkorporace, nebo vítězství menšiny. Pro účely práce se tato kapitola zaměří na 

proces pohlcení analyzovaného fenoménu. 

4.2.1 Formy inkorporace 

Transformace symbolů mezi kulturami může probíhat na 2 úrovních – komoditní 

a ideologické (Hebdige, 2012). První z forem je proces začleňování charakteristik 

minority do předmětů spotřeby mainstreamu. Masová společnost vnímá výsledek 

komoditní inkorporace prostřednictvím nových trendů, které marketingová komunikace 

propaguje. Spotřeba většiny se přibližuje menšině, takže zboží, které obě strany kupují, 

se proměňuje ve směsici populárních a alternativních aspektů. Ze subkultury se rychle 

přenášejí srozumitelné a jednoduché znaky do masové módy, čímž klesá autenticita. 

Alternativní hnutí s nízkou autenticitou postupuje do procesu komodifikace, jež podle 

Dylana Clarka degraduje komunitu na slang nebo střih vousů (Chudíčková, 2014). 

Druhou formou inkorporace charakterizuje přenos ideologických hodnot. 

Komerční kultura identifikuje osobní motivy spotřeby a prostřednictvím sociální kontroly 

se pokouší vedlejší směr redefinovat (Hebdige, 2012). Významnou roli v tomto procesu 

zastávají média, která prezentují konkrétní rozdíly mezi kulturami, a to nadhodnocováním 

či podhodnocováním skutečnosti (Barthes, 2000). Příjemce masových sdělení zpravidla 

neprokazuje snahu vyhledat primární zdroje informací, takže subkultura získává 

medializovaný obraz bez unikátní podstaty, čímž vzniká antisystémový paradox. Koncept 

poukazuje na tendenci antimainstreamových hnutí podvolit se komerci a stát se součástí 

masového systému (Smolík, 2010). 

4.2.2 Hipsterské zdroje v mainstreamu 

Spotřeba hipsterů se odvíjí podle společných vzorců komunity. Představitelé 

vytyčující jak „cool“ stylu dosáhnout sestávají ze značek či internetových zdrojů, které si 

nekladou za cíl zaujmout masové publikum. Avšak publicita fenoménu přivádí pozornost 

k těmto zdrojům inspirace, což má za následek modifikaci jejich původní podstaty. 
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VICE 

Zin Vice založený na konci 20. století v New Yorku poskytoval prostor pro 

undergroundové značky a prezentoval neotřelý způsob života založený na kultu bělošské 

spodiny25 (Wilkinson, 2008). Tištěné periodikum sestávalo především z celostránkových 

fotografií módy, architektury a alternativních motivů (Obrázek 18). Zájemci o jeho obsah 

za čísla neplatili, takže Vice fungoval především na základě specificky mířené reklamy. 

Zvýšený zájem o komunitu ovšem přivedl komerční značky k záměru investovat do 

undergroundového média. Vice začal pod tlakem příchozích čtenářů a komentátorů 

z masové společnosti a za účelem většího zisku přijímat nabídky na inzerci etablovaných 

firem. Obuvnický výrobce Converse se svou cílovou skupinou sestávající převážně 

z mladých mainstreamových spotřebitelů se zájmem o „cool“ módu adaptoval část 

komunikace přes Vice (Nieratko, 2017). Vzor této společnosti následovala značka Van’s 

a postupně další komerční činitelé (Callabaro, a další, 2017). 

 

 
 

Obrázek 18 - Ukázka tištěného magazínu Vice. 
Zdroj: Barrodale, a další, 2017 

 

V současnosti se Vice rozšířil na mediální dům se jménem Vice Media, které 

zahrnuje původní tištěný magazín i jeho elektronickou podobu, filmovou produkční 

společnost, hudební vydavatelství a knižní nakladatelství (Vice LinkedIn, 2017). 

                                                 
25 Autorsky přeloženo z anglického výrazu „white trash“. Koncept glorifikuje odpad bělošské střední a 

vyšší třídy, který hipsteři využívají pro ironickou konzumaci (Grief, 2010). 
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Mediální dům nadále působí v kreativním průmyslu, ale příchodem komerčních značek, 

které nacházejí potenciál v okrajovém segmentu hipsterů, se řadí do mainstreamu. 

Kromě pasivních zdrojů informujících o aktuálních trendech se hipsterský 

fenomén zajímá o veřejné události spojené s hudbou. Jazzová historie a moderní 

alternativní tvorba pojí hipstery ke koncertům a festivalům, kde demonstrují svou 

přítomností vlastní individualistické hodnoty. 

COACHELLA 

Americký festival Coachella se koná v Kalifornii od roku 1999 a v prvních 

ročnících nabízel návštěvníkům nezávislé interprety především z elektronické a rockové 

hudby. Na událost se dostavilo průměrně 30 000 posluchačů se zájmem o umění a 

bohémský styl života (Mirkin, a další, 2017). Organizátoři počátků Coachelly 

zaznamenávali velké finanční ztráty více než 20 milionů korun26, ale účastníci z 

hipsterské komunity hodnotili festival pozitivně (Fessier, 2017). Kladné recenze a 

nedostatek prostředků motivovali zakladatele Paula Tolletta k prodání festivalu Anschutz 

Entertainment Group, která považovala potenciál značky Coachella za výjimečný díky 

své kombinaci moderního umění a koncertů (Leeds, 2017). Ovšem v zájmu skupiny ze 

zábavního průmyslu byl peněžní profit po prvotních investicích na vyrovnání ztrát, takže 

organizační tým postupně přizval komerční subjekty ke sponzoringu jevišť nebo bloků 

s uměleckými instalacemi. 

Ročník festivalu v dubnu 2017 představil mainstreamové ikony Lady Gaga, 

Kendricka Lamara a skupinu Radiohead v popředí programu (Coachella, 2017). Na 

základě druhu hudby těchto interpretů lze uvést, že charakter události se přesunul mimo 

alternativní hudební scénu. Umění a módu typické pro hipstery napodobuje majorita 

příchozích z masové společnosti, a to díky inkorporaci subkulturních znaků do široce 

zasahujících výrobců oblečení. Společnost H&M každý rok připravuje kolekci pod 

kooperační značkou Coachella, což poskytuje mainstreamovým mladým dospělým 

možnost napodobit spotřebu „cool“ (Coachella H&M, 2017). 

 

                                                 
26 Převedeno podle kurzu 1 USD = 23.888 CZK z původních 850 000 amerických dolarů. 
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APPLE 

Dalším ukazatelem pronikání hipsterského směru do mainstreamu je společnost 

Apple. Počítačová firma z počátku pokládala svou cílovou skupinu mezi mladé zájemce 

o moderní technologie, ale zaujímala také specifickou kategorii vysokoškolských 

studentů, kteří naopak projevovali odpor proti přicházející síle technologií. Mladá kultura 

80. let minulého století se částečně ztotožňovala s hodnotami beatové generace jako 

konformní odpůrci (Rozsak, 2015). Myšlenku použil Apple při představení počítače 

Macintosh v roce 1984, jakožto estetizaci odmítnutí konvenčních hodnot. Asociace 

spojené s tradičními kupci počítačů rozptýlil zvolením kontrakulturní komunikace. 

Propagační spot na počítač byl natočen jako spojení alternativních motivů v jeden 

ústřední, který je představen produktem Apple. Fráze „na ty bláznivé“27 ve spotu 

propagujícím počítač Apple doprovází ideu, která pokládá subkultury za zdroj moderního 

stylu života. Apel doplňuje slogan „Mysli jinak“28 se speciální hloubkou, protože heslo 

bylo dáno do souvislosti s výraznými osobnostmi světové kultury jako je Mahátma 

Gándhí (Galloppa, 2017).  

Zvolený přístup vymezuje značku Apple od svého konkurenta IBM v typu 

komunikace a ve vybraném designu výrobků. Vzhled se inspiroval jedním z uměleckých 

hnutí, což dále imponuje spotřebě hipsterů (Bruce, 2013). Produkty jsou orientovány na 

kreativní průmysl sestávající ze spisovatelů, grafických designérů a dalších profesí, o 

které se zpravidla hipsterská kultura uchází. Hodnotu kreativity zakomponoval Apple 

dále při tvorbě loga v roce 2008, kdy z původního duhového jablka vytvořil 

monochromatickou ikonu (Obrázek 19). Důraz na inovace a použití striktní strategie 

prémiových cen cílí na pocit výjimečného produktu, takže pro hipsterské hnutí může být 

kvalifikováno jako „cool“ (Thomke, a další, 2009). 

 

                                                 
27 Autorsky přeloženo z anglického originálu „Here’s to the crazy ones“. 
28 Autorsky přeloženo z anglického originálu „Think Different”. 
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Obrázek 19 - Původní a nové logo společnosti Apple. 
Zdroj: Santoso, 2017 

Apple se zaměřuje na chování svých zákazníků, aby konzumace produktu 

odpovídala jejich potřebám (Peter, a další, 2009). Masová společnost proto v těchto 

produktech shledává komodity pro okázalou spotřebu. Vysoká kvalita, mobilita a výdrž 

baterie jako výrazné technické charakteristiky Applu přitahují fragmentovaný trh od 

mladých dospělých po vysoký produktivní věk, který v současné době utrácí velké 

množství peněz ve srovnání se zbylými věkovými skupinami (Minney, 2015). Dále Apple 

na základě vyžadovaných vlastností rozšířil své produktové portfolio, aby dokázal pokrýt 

širokou škálu užití od korporátní až po soukromou sféru (Investopedia, 2017). 

Etablovaná značka zprvu cílila na úzkou skupinu spotřebitelů, ovšem 

přizpůsobováním marketingové strategie a produktů na míru zákazníkům se v současnosti 

pohybuje na trhu jako mainstreamový leader. Podle předpovědí by prodej jednotek 

s operačním systémem iOS měl růst za hranici 1 miliardy (Dediu, 2017). 

Domovské značky hipsterů se v průběhu několika desetiletí přetransformovaly do 

komerčních jednotek pro motivování spotřeby mainstreamu. Příklady poukazují na 

několik možných scénářů, kde hodnoty masové kultury motivují marketingovou 

komunikaci a řízení značek pro nevědomou změnu produktů. Hipsterské hnutí může 

sloužit jako zdroj této změny ve společnosti, kde marketing čerpá z kulturních zkušeností 

(Lash, a další, 2007). 
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4.3 Kulturní kapitál hipsterů jako zdroj mainstreamu 

Proces absorpce fenoménu hipster ve smyslu zmasovění jejich vlastních značek 

může komplementárně doplňovat proces přechodu mainstreamových firem ke znakům 

hipsterů. Značky masové spotřeby v zájmu o diferenciaci vůči svým konkurentům 

vyhledávají zdroje inspirace a motivů spotřeby, což mohou hipsteři představovat 

vzhledem ke své alternativní podstatě. Přístup komerčních společností ovšem komplikuje 

nedostupnost a složitá identifikace zástupců hipsterské subkultury. Problém částečně řeší 

konzultační agentury, které se specializují na vyhledávání aktuálního „cool“. 

4.3.1 Coolhunting 

Myšlenka coolhuntingu se objevuje okolo roku 1990, kdy se korporátní 

společnosti potýkají se zákaznickou krizí. Mladé generace neprojevují zájem o jejich 

produkty a tím pádem si nevytvářejí ani loajalitu ke značkám, ale stále se zajímají o kult 

„cool“. Firmy hledají cestu k nadcházejícímu segmentu, který je zatěžován trendy ulic, a 

proto se objevuje inovativní druh terénního průzkumu subkultur pro potřeby marketingu 

(Gloor, a další, 2007). 

Trendové analýzy, které poskytují coolhuntingové agentury, fungují na základě 

pozorování a sběru informací o aktuálních trendech především v módě ulic a designu. 

Výstupem se stává rozbor demografie mladické populace s detailním popisem 

nadcházejících a zanikajících trendů moderní kultury. Významnou funkcí coolhuntingu 

je předpověď, jak se budou motivy spotřeby a „cool“ vyvíjet dále. Zpracování dat 

zpravidla doplňuje konzultační činnost agentur za účelem zefektivnění marketingové 

strategie pro jejich zacílení na mladou skupinu spotřebitelů (Bergh, a další, 2016). 

Za první cool huntery za hipsterskou kulturou je možné označit agentury Sputnik 

a Bureau de Style (Klein, 2005). Průkopníci coolhuntingu při příchodu moderních 

hipsterů začali pořizovat fotografie a videozáznamy jejich životního stylu, nebo 

zahajovali neformální rozhovory s členy subkultury. Interakcí s lidmi v ulicích získávali 

kvalitativní data a informace, které jsou pro masové značky obtížně přístupné. Výhody 

coolhuntingu hipsterů přinesla Baysie Wightmanová a DeeDee Gordonová pro 

společnost Converse.  Při činnosti v Los Angeles zaznamenala, že množství mladých lidí 

americké střední třídy se obléká podle hispánské módy a stylizuje se do vzhledu důchodců 

s obnošenými kusy oblečení. Jako zaměstnankyně Converse se zaměřila na obuv, která 

se v jejich outfitech objevovala, a shledala vysoké ponožky v plastových pantoflích za ty 
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nejfrekventovanější (Gladwell, 2008). Na základě návrhu DeeDee Gordonové se 

společnost rozhodla využít vypozorovaného potenciálu dříve než konkurence a 

představila upravený model ikonických černých Converse One Star (Obrázek 20). 

 

 

 
 

Obrázek 20 - Upravený model Converse One Star. 
Zdroj: Sneaker Cabinet, 2017 

 

Neobvyklý produkt zaznamenal úspěch u cílové skupiny a v kombinaci 

s viditelností značky v médiích jako je Vice, se marketing Converse částečně adaptoval 

na hipstery. Postup firmy s pomocí coolhuntingu nastiňuje kroky, jaké mohou zčásti 

přivést mainstreamovou společnost do povědomí zákazníků z alternativní kultury 

(Gladwell, 2008). 
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5 Prognóza nadcházejícího vývoje fenoménu hipster 
V průběhu analýzy bylo poukázáno na konkrétní příklady přechodu symbolů 

subkultury hipster do mainstreamu. Jedním z hlavních motivů, který se objevuje mezi 

důvody vstupu hipsterských značek na masový trh a obráceně, se stává zmiňovaný pojem 

„cool“. 

Zájem hipsterů o dosažení „cool“ byl v předchozích kapitolách rozebrán 

z pohledu spotřebního chování zákazníků. Vztah hipsterů k předmětům může být 

demonstrován jejich zákaznickou spotřebou, kdy produkty nakupují, ale nevytvářejí, a 

zároveň prostřednictvím vytváření statků určených pro spotřebu jinými hipstery. 

Zástupci subkultury v souvislosti se svým kreativním zaměřením v současné době 

projevují tendenci se uplatňovat v podnikání (Scott, 2017). Vytváření produktů hipstery 

pro spotřebu hipsterů nabízí další způsob manifestace hodnot před masovou kulturou. 

Podnikání může sloužit pro vymezování hipsterů vůči korporátním společnostem, což 

plynule navazuje na antimainstreamovou idelogii hnutí. 

Pro takovýto druh projevu prostřednictvím podnikání existuje několik 

předpokladů, jež lze vyvodit z teoretického ukotvení práce. Urbanistické oblasti, ve 

kterých se hipsterská komunita zpravidla zdržuje, se vyskytují pozitivní podmínky pro 

zahájení podnikatelské činnosti jako jsou například vysoká koncentrace obyvatel, 

přítomnost cílové skupiny a znalost lokálního prostředí.  V městech se dále nachází velmi 

kompetitivní prostředí, jež slouží jako motivace pro vylepšování produktu nebo služby, 

ale zároveň zapříčiňuje boj mezi podobnými podniky. Příznivý faktor pro hipsterské 

podnikání může být také schopnost podnikatelů, jakožto členů subkultury, porozumět 

hodnotám ostatních hipsterů. Vhled může poskytovat informace důležité pro vývoj 

produktu nebo služby, pro které by mainstreamové společnosti byly pravděpodobně 

nuceny využít coolhuntingu. Předpoklad znalosti nových médií, která je dalším znakem 

hipsterů, může podnikatelům zjednodušit vstup na trh a začátek dialogu mezi značkou a 

hipsterskými zákazníky. Zároveň snaha hipsterů sledovat módní trendy a k ní potřebná 

určitá míra flexibility mohou skýtat hnací sílu podnikání. Proměnlivost „cool“ reflektuje 

tuto trendovou mentalitu. V neposlední řadě podstata hipsterismu se odlišovat od masové 

kultury směřuje hipsterské podnikatele k zaměření předmětu činnosti na tržní niky mimo 

mainstream (Cumming, 2017). 
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Douglas McWilliams se domnívá, že tendence hipsterského podnikání může mít 

budoucí potenciál. Teorii nazývá „The Flat White Economy“ (dále jen FWE), což 

odkazuje na výskyt hipsterů v kavárnách, kde zároveň často dálkově pracují 

prostřednictvím počítačů. Zaměření FWE dokazuje například nárůst prodejů kávy o 

polovinu a pokles prodeje šampaňského o čtvrtinu v roce 2007 (McWilliams, 2015). 

Způsoby, jakými hipsteři zpravidla začínají svá podnikání, jsou pop-up a start-up. 

První termín popisuje dočasnou prodejní aktivitu ve veřejném prostoru pod záštitou 

hipsterské značky. Pop-up se může opakovat, avšak zpravidla se koná jednorázově, což 

motivuje zákazníky se prodeje zúčastnit na místě (Investopedia, 2017). Typické 

hipsterské pop-upy zaznamenávající úspěch lze v českém prostředí sledovat například u 

příležitostí trhů v centru Prahy (Farmářské tržiště, 2017). Druhá forma má ovšem 

komplikovanou definici, protože existuje množství autorů z různými náhledy. Všeobecně 

lze na start-up nahlížet na jako nově začínající podnik, kde se stále formuje podnikatelský 

záměr či vize, a zpravidla se zaměřuje na nová řešení, která poskytují potencionální rychlý 

růst, ale neslibují jeho dlouhodobou úspěšnost (Robehmed, 2017). Start-upy hipsterů těží 

z aktuálních trendů, ale existují případy, co si dokáží růst dlouhodobě udržet. 

Za úspěšný start-up hipsterů lze považovat internetové rádio Pandora (Miller, 

2017). Služba se odlišuje tím, že její uživatelé dostávají doporučení na základě poslechu 

hudby a pomáhá jim objevovat podobné interprety, kteří by se jim mohli líbit. Nápad pro 

start-up pramení ze zájmu oddělit individuální vkus od hudebních preferencí ostatních a 

nabízet doporučení na míru. Zakladatelé start-upu jsou částečně umělci alternativní 

hudby, proto se rozhodli najít řešení a zpřístupnit ho ostatním hipsterům. Svůj úspěch 

založili na osobním přístupu a pěstování loajality (Clifford, 2017). 

Momentálně se v této ekonomii pohybuje s velkou pravděpodobností až 200 000 

hipsterů pouze na území Londýna. Převážná většina hipsterských podniků se specializuje 

v oblasti gastronomie a hudby, ale další obory jsou na vzestupu. V roce 2012 prokázaly 

podniky FWE podíl 7,6 % na hrubém domácím produktu Spojeného království. Pokud by 

nastalý trend takto pokračoval, předpovídá Williams vzrůst podílu na HDP země až na 

15,8 %. Pozitivní růst FWE naznačuje, že by mohl hrát velkou roli ve Spojeném 

království po dopadu brexitu29 (Cecil, 2016). 

                                                 
29 Zkrácený název pro ukončení členství země v Evropské unii. K rozhodnutí došlo na základě veřejného 

referenda. Termín „brexit“ je odvozen od spojení slov „Britain“, Británie v českém jazyce, a „exit“ (Hunt, 

a další, 2017). 
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Potenciál podnikání hipsterů potvrzuje dále fakt, že generace mileniálů zahrnující 

i velkou část hipsterů roste ve významný demografický segment. 92 milionů Američanů 

narozených mezi lety 1980 a 2000 ukazuje větší kupní sílu než generace X, která se v 

současnosti pohybuje na pomezí středního a vyššího produktivního věku (Goldman 

Sachs, 2017). V souvislosti s předchozím nastíněním spotřebních zvyků jde v paralele 

úspěšnost společnosti Apple, jež udržuje strategii prémiových cen, ale prodeje se v této 

demografické skupině stále zvyšují (Slice Intelligence, 2017). 

Atraktivita segmentu mileniálů potažmo hipsterů ovlivňuje vývoj marketingu. 

Autoři mluví o hip marketingu, což navazuje na rámec hip konzumerismu (Danford, 

2006). Komunikace se v budoucnu za účelem přilákání cílové skupiny může opírat o 

rozšířenou ironickou spotřebu mladého segmentu, ale důraz na trendovost „cool” s velkou 

pravděpodobností nebude zanikat. 

Na základě charakteristiky moderního hipstera a příkladů přenosu hodnot mezi 

subkulturou a mainstreamem, lze shrnout, že ústřední motiv „cool“ propojuje veškeré 

aktivity hipsterů. Momentálním směrem rozvoje přístupu ke „cool“ je podnikání hipsterů. 

Předpoklady a předložená měření nasvědčují možnosti, že v dlouhodobém horizontu 

mohou korporátní společnosti spatřit vysokou konkurenci v jednotlivých podnikatelích, 

kteří se úzce specializují na svoje produkty a služby. Exkluzivita hipsterského podnikání 

cílí na nepokryté nebo částečně pokryté oblasti trhu a těží z kupní síly generace mileniálů 

(Sherman, 2017). 
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ZÁVĚR 

V této práci se autorka snažila nastínit vývoj a charakter nadspotřební společnosti 

s fenoménem hipster a způsoby, jakými je mainstreamovou kulturou pohlcován. 

Předpokladem pro vznik práce byla oborová literatura a studium konkrétních případů 

z praxe. 

Teoretický základ poskytl informace pro pochopení současné spotřeby v několika 

vrstvách společnosti. Hyperkonzumní společnost se paralelně vyvinula s kapitalistickou 

ekonomikou, která zasahuje do politických, sociálních, filosofických a dalších hodnot v 

populaci. Masově přijaté hodnoty se ukotvily v mainstreamu a ve společnosti se vymezilo 

množství subkultur a kontrakultur. Historické pozadí posloužilo k pochopení souvislostí 

dávající vznik specifickému fenoménu hipster. Charakteristika této samostatné kultury 

byla rozdělena do dvou rovin. Nejprve práce uvážila moderní podobu zástupců hipsterské 

skupiny v době 21. století a poté definovala původní záměry a znaky hipsterů ve světle 

jejich subkulturních předchůdců, jazzové kultury a beatnické generace, pro hlubší 

porozumění fenoménu. Výstupem bylo vyobrazení hipsterů jako protiproudu většinové 

společnosti s individualistickou ideologií, jehož členové praktikují alternativní styl 

spotřeby, ale zároveň popírají příslušnost k samotné hipsterské kultuře. 

Typické znaky poukázaly na nonkonformitu jako motiv spotřeby hipsterů, kterou 

odpovídající kapitola popsala a následně zkoumala jako možný motiv spotřeby pro 

mainstream. Porovnání role nonkonformity v obou proudech společnosti zviditelnilo jisté 

podobnosti jakožto jeden z potenciálních důvodů pro absorpci hipsterů do masové 

kultury. 

Analýza absorpce hipsterské kultury mainstreamem byla uvedena vymezením 

možných důvodů proč většinová společnost vykazuje známky postupného přijetí 

typických znaků fenoménu. Dále ukázala procesy vzrůstu povědomí veřejnosti o 

hipsterech, proměnu hipsterských značek na konkrétních příkladech a v poslední řadě 

trend zužitkovávání kulturního kapitálu hipsterů korporátními značkami. Na základě 

informací získaných v rozboru skutečného vývoje vybraných firem a jejich komparací 

byla naznačena prognóza následujícího vývoje teoretického pohlcení hipsterů masovou 

společností. 
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Diskuze pojednala o možnosti rozvinutí hipsterské ekonomiky, jež by fungovala 

na kontinuálním střídání trendů a úzce zaměřených podnikatelích, což vedlo k pohlédnutí 

na rozvoj hip marketingu. 

Ve všech oddílech kladla práce důraz na funkci marketingu jakožto průvodní 

faktor, jež může mít vliv na motivy a typy spotřeby, potažmo charakter kultury. 

V průběhu tvorby práce se autorka potýkala s problematickým akademickým 

zmapováním hipsterů, a to především z hlediska určení společných znaků subkultury, kdy 

si její zástupci oblékají podobnou módu a vyskytují se na podobných místech, avšak 

takové rysy neprokazují naprosto totožně napříč celosvětovou subkulturou. 

Za východiska této bakalářské práce lze považovat faktické provázání 

nadspotřební společnosti a mainstreamu s fenoménem hipster, identifikaci aktuální 

hipsterské kultury, vysvětlení některých procesů začleňování hipsterů prostřednictvím 

marketingu a nastíněný prognózní koncept, který může být inspirací pro další zkoumání 

a předpovědi vývoje marketingové praxe. 
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Summary 

This bachelor’s thesis presents a detailed view of hipster culture throughout the 

history in the context of hyperconsumerist society and as a current alternative stream. It 

provides definition of hipster values, motives of consumption and how it differs from 

mass culture.  One of the ways hipster alternate their behaviour is through hip 

consumerism which mainly focuses of the cult of „cool“. Another aspect considered is 

the level of non-conformity in hipster culture and that to a certain extend it is being 

accepted. 

The analysis in this thesis focuses on absorption of hipsters into the mainstream. 

Through the description of brand decisions and marketing communication it draws to a 

conclusion that mass culture shows a strong tendency to incorporate hipsters into the mass 

culture. Based on such outcomes, the author tries to predict how important will hipsters 

become in the society and introduces the upcoming hipster economy, mainly in the United 

Kingdom.  
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Příloha č. 9: Papírenský produkt kladoucí důraz na dlouhodobou udržitelnost 

(obrázek) 

Příloha č. 10: Kolo s pevným převodem (obrázek) 

Příloha č. 11: Evoluce moderního hipstera (infografika) 

Příloha č. 12: Křivka tolerance nonkonformisty (graf) 

Příloha č. 13: Obálka vydání zinu Hermenaut (obrázek) 

Příloha č. 14: Obraz Allison od Craiga Wheata v podobě memu (obrázek) 

Příloha č. 15: Ukázka memu „hipster Ariel“ (obrázek) 

Příloha č. 16: Ukázka memu přidaných Ray-Ban brýlí do fotografie (obrázek) 

Příloha č. 17: Znázornění slovní hříčky Adolf Hipster (ilustrace) 

Příloha č. 18: Ukázka tištěného magazínu Vice (obrázek) 

Příloha č. 19: Původní a nové logo společnosti Apple (obrázek) 

Příloha č. 20: Upravený model Converse One Star (obrázek) 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Populace v urbanistické oblasti k 1. lednu (graf) 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Množství lidí pokračujících ve studiu po dokončení povinné školní 

docházky ve vybraných zemích (graf) 
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Příloha č. 3: Reálný hrubý domácí produkt vybraných zemí v průběhu desetiletí 

(graf) 

 

 
 

 

 

 

Příloha č. 4: Charakteristické plátěné tašky hipsterů (obrázek) 
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Příloha č. 5: Příklad specifické úpravy vousů a vlasů hipsterů (obrázek) 

 

 
 

 

Příloha č. 6: Příklad přiléhavých kalhot (obrázek) 
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Příloha č. 7: Charakteristické brýle hipsterů značky Ray-Ban (obrázek) 

 

 

 

 

Příloha č. 8: Frekventované užití produktů společnosti Apple v hipsterském 

prostředí (obrázek) 
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Příloha č. 9: Papírenský produkt kladoucí důraz na dlouhodobou udržitelnost 

(obrázek) 

 

 
 

 

 

Příloha č. 10: Kolo s pevným převodem (obrázek) 
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Příloha č. 11: Evoluce moderního hipstera (infografika) 

 

 
 

 

Příloha č. 12: Křivka tolerance nonkonformisty (graf) 
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Příloha č. 13: Obálka vydání zinu Hermenaut (obrázek) 

 

 
 

 

Příloha č. 14: Obraz Allison od Craiga Wheata v podobě memu (obrázek) 
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Příloha č. 15: Ukázka memu „hipster Ariel“ (obrázek) 

 
 

Příloha č. 16: Ukázka memu přidaných Ray-Ban brýlí do fotografie (obrázek) 

 
 

Příloha č. 17: Znázornění slovní hříčky Adolf Hipster (ilustrace) 
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Příloha č. 18: Ukázka tištěného magazínu Vice (obrázek) 

 

 
 

 

Příloha č. 19: Původní a nové logo společnosti Apple (obrázek) 

 
 

 

Příloha č. 20: Upravený model Converse One Star (obrázek) 

 

 


