
 

Seznam Příloh 

Příloha č. 1 – seznam okruhů otázek k polostrukturovaným 
rozhovorům 

1. Kolik ti je? 

 

2. Kolik let posloucháš techno? 

 

3. Jak jsi se k němu dostal/a? 

 

4. Byl/a jsi předtím součástí i jiné subkultury (elektronické hudby)? 

 

5. Co pro tebe znamená být v této subkultuře? Proč to děláš? 

 

6. Jaké je tvoje místo v rámci subkultury? DJ? Promotér? Posluchač? 

 

7. Rozvedl/a bys tyto své aktivity? Jak dlouho to děláš, co přesně to je? 

 

8. Co se ti líbí na tom být technařkou/technařem? 

 

9. Je něco, co se ti na tom naopak nelíbí, co ti vadí? 

 

10. Změnilo se ve tvém životě něco kvůli tomu, že jsi vstoupil/a do subkultury?   
Pokud ano, co to bylo? 

 

11. Jak vnímáš subkulturu techno v Praze/Berlíně? Má nějaké specifikum oproti 

zbytku? 

 

12. Jak vnímáš Pražskou/Berlínskou část subkultury (myšleno v tom městě, kde 

dotazovaný nežije)? 

 

13. Které akce v poslední době tě oslovily nejvíc? 

 

14. Do jaké míry vnímáš propojení techna s politikou? 

 

15. Jak bys zhodnotil/a svou politickou orientaci (např. doleva, doprava, jak moc)? 



 

16. Jaká je tvá politická orientace v porovnání s ostatními v subkultuře? 

 

17. Máš pocit, že jsou i ostatní nějak politicky přesvědčení, nebo vnímají subkulturu 

spíše hédonisticky? 

 

18. Je podle tebe rozdíl v politické orientaci mezi těmi, kdo na akce pouze chodí, a 

aktivními členy subkultury? 

 

19. Změnila se nějak tvá politická orientace po vstupu do subkultury? 

Pokud ano, jak? 

 

20. Vnímáš posluchače techna jako politicky aktivnější oproti příslušníkům jiných 

subkultur elektronické hudby? 

 

21. Podnikal/a jsi někdy nějakou formu politického aktivismu? V rámci subkultury? 

 

22. Viděl/a jsi to někdy u někoho jiného v subkultuře? 

 

23. Je podle tebe vůbec správně pojit hudbu a politiku? 

  



Příloha č. 2 – medailonky informátorů 

Pražská scéna 

Dash je studentka vysoké školy, je jí 26 let a pochází z maloměsta, většinu života ale 

bydlí v Praze. Techno poslouchá už 12 let, dostala se k němu přes kamarády a částečně 
kvůli svým názorům. Participuje na akcích subkultury jako DJ a organizátor. Na technu 

jí baví hlavně hudba a komunita lidí. S Dash jsem se seznámil při výzkumu. 

 

Fred je student vysoké školy, je mu 20 let a celý život bydlí v Praze. Techno poslouchá 

zhruba 5 let, dostal se k němu přes jiné žánry elektronické hudby. Participuje na akcích 

subkultury jako DJ a organizátor. Na technu ho baví to samé, co Dash. Freda znám asi 5 

let. 

 

Jirka je zaměstnaný ve státní správě, je mu 29 let a v Praze bydlí od 20 let. Techno 

poslouchá asi od 15, ale na akce chodí až od té doby, co se přestěhoval z rodné vsi. Na 

party nijak neparticipuje, je pouze posluchač. Na technu ho baví komunita lidí a jejich 

názory. S Jirkou jsem se seznámil při výzkumu. 

 

Nico je studentem vysoké školy, je mu 22 let a většinu života bydlel v Mnichově. Do 

Prahy se přestěhoval až v roce 2015. O technu ví už dlouho, ale do subkultury se dostal 

až po přestěhování do ČR, protože její součástí byli i všichni jeho zdejší přátelé. Pro 

techno akce vyrábí osvětlení a dekorace. Na technu ho baví komunita lidí a atmosféra na 

akcích. S Nicem se znám asi 2 roky. 

 

Noemi je studentkou vysoké školy, je jí 22 let a celý život žila v Praze, jen v současnosti 

je již přes půl roku v Berlíně v rámci programu Erasmus. Techno poslouchá asi 4 roky a 

dostala se k němu přes účast na akcích jiných sub-žánrů elektronické hudby. Na party 

chodí hlavně jako posluchač. Na technu ji baví nejvíce hudba a atmosféra na akcích, líbí 

se jí však i hodnotová orientace zbytku komunity. S Noemi se znám asi 10 let. 

 

Zikmund je studentem vysoké školy, je mu 21 let a celý život bydlí v Praze. Techno 

poslouchá asi 3 roky a dostal se k němu přes jinou elektronickou hudbu a kamarády. Na 

akcích participuje jako DJ a organizátor. Na technu ho baví hudba, atmosféra na party a 

komunita lidí. Se Zikmundem se znám asi 6 let. 

Berlínská scéna 

Arina je studentka vysoké školy, je jí 23 let a původem je z Ruska, ačkoli v Berlíně bydlí 

již mnoho let. Techno poslouchá asi od 18 a dostala se k němu přes jinou elektronickou 

hudbu a přes svého přítele. Vyrábí video-trailery na akce svých přátel, jinak na party 

chodí jen jako posluchačka. Na technu jí baví hudba, ale také komunita lidí či jejich 

názory. S Arinou se znám asi 4 roky. 

 

Hannes studuje vysokou školu, je mu 22 let, narodil se v Postupimi, což je městečko u 

Berlína. Ten nicméně vždy hojně navštěvoval a nyní tam 2 roky bydlí. Techno poslouchá 



již asi 6 let a dostal se k němu přes přátele. Organizuje akce a hraje jako DJ. Na technu 

ho baví hlavně hudba, ale také hodnoty sdílené komunitou. S Hannesem se znám 4 roky 

 

Jacob je studentem vysoké školy, je mu 25 let a bydlí v Postupimi. Berlín hojně 
navštěvuje. Techno poslouchá asi 4 roky a dostal se k němu přes kamarády a jinou 

elektronickou hudbu. Na party chodí jako posluchač. Na technu ho kromě hudby baví 

hlavně sdílené názory komunity. S Jacobem se znám asi 2 roky. 

 

Mary pracuje jako sociální pracovnice, je jí 22 a bydlí od narození v Berlíně. Techno 

poslouchá asi 5 let a dostala se k němu přes kamarády a parties. Participuje na organizaci 

akcí. Na technu ji baví to, jak dokáže odlišné lidi spojit dohromady. S Mary se znám asi 

4 roky. 

 

Tubi pracuje v soukromém sektoru, je jí 23 a bydlí v Berlíně. Techno poslouchá asi 3 

roky a dostala se k němu přes přátele. Podílí se na organizaci akcí. Na technu jí baví 

sdílené normy a zábava v komunitě. S Tubi jsem se seznámil při výzkumu. 

 


