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Anotace (abstrakt) 
 

Fenomén culture jamming není v českém prostředí až tak známý. Rozhodla jsem 

se tedy, že se ve své práci zaměřím na vymezení tohoto pojmu, který je někdy překládán 

také jako kulturní sabotáž. Na začátku této práce se snažím postihnout nejprve důležité 

teorie, které s ústředním pojmem souvisí. Dále se zaměřuji na to, jakým způsobem se 

culture jamming nejčastěji projevuje a jaké jeho formy jsou nejběžnější. V pasáži 

příkladů culture jammingu ve světě přibližuji důležitá zahraniční culture jammingová 

uskupení, včetně ukázek jejich akcí a performancí. Stejným způsobem mapuji také 

česká culture jammingová uskupení. Pro lepší ilustraci a přiblížení pojmu je celá tato 

teoretická pasáž doplněna o obrazovou přílohu. Součástí práce je také výzkumná část, 

která se zaměřuje na zmapování culture jammingu v českém prostředí. Především se 

v ní snažím cílit na zjištění, jaké jsou motivace, projevy a cíle českých kulturních 

sabotérů. 

 

Abstract 

The phenomenon of culture jamming is not so well known in the Czech 

Republic. So I decided to focus on defining this term, which is sometimes translated as 

cultural sabotage. At the beginning of this dissertation work, I try to introduce important 

theories that are related to the central concept. I also focus on how culture jamming 

most often express and what forms are most common. In the part of examples of culture 

jamming in the world, I try to describe the important foreign culture jamming´s groups, 

including demonstrations of their actions and performances. In the same way I map the 

Czech culture jamming groups. For a better illustration and approximation of the 



 

 

concept, the whole of this theoretical part is supplemented with a picture attachment. 

Part of the dissertation work is also a research part, which focuses on the mapping of 

culture jamming in the Czech Republic. Above all, I try to find out what are the 

motivations, speeches and goals of Czech cultural saboteurs. 
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Úvod 

CULTURE JAMMING = „the practice of criticizing and subverting advertising 

and consumerism in the mass media, by methods such as producing advertisements 

parodying those of global brands.“1 

 

Culture jamming je zajímavá forma subversivní formy veřejné komunikace. 

Jedná se o proces, kdy je reklama firem a společností tvůrčími zásahy zvnějšku 

změněna tak, že vlastně kritizuje samu sebe. Jde tedy o jistou formu politické 

komunikace, která je ale zároveň určitou formou umělecké performace. Zástupci culture 

jammingu se snaží upozornit především na sílící kult značek a celkovou 

komercionalizaci světa. Ironické přepracování původní korporátní reklamy nebo 

mediálního sdělení se velmi často objevuje také na internetu a získává na popularitě 

díky šíření skrze sociální sítě. Culture jammingu se věnují jednotlivci i aktivistické 

skupiny, velice často jde o produkty členů publik, kterým byla určena původní sdělení 

 

S pojmem culture jamming jsem se setkala během studia a už od začátku mě 

velmi zaujal. Rozhodla jsem se tedy vyhledat si o tomto termínu více informací. 

Bohužel jsem zjistila, že tento termín v českém prostředí není zas až tak známý a 

rozšířený, jak jsem čekala. Rozhodla jsem se tedy ve své diplomové práci zmapovat 

nejprve teoretické základy culture jammingu. Následně se zaměřím na jeho různé 

projevy, které přiblížím také skrze nejznámější culture jammingová uskupení a ukázky 

jejich práce. Aby byly projevy fenoménu culture jamming co nejlépe přiblíženy, budu 

se v teoretické části práce zabývat nejenom českým, ale také světovým culture 

jammingem a jeho zástupci. Výzkumnou část práce hodlám zaměřit přímo na český 

culture jamming a to především na zmapování motivací, projevů a cílů aktérů culture 

jammingu v českém prostředí.  

 

                                                 

 
1 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/culture-jamming?q=CULTURE+JAMMING 
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1. Teorie vedoucí k uchopení culture jammingu 

1.1 Kritická teorie 

Jedním ze zásadních teoretických podkladů pro fenomén culture jamming je 

kritická teorie, která se rozšířila po druhé světové válce. Kořeny kritické teorie 

nalezneme v díle vědců z Ústavu pro aplikovaný sociální výzkum ve Frankfurtu nad 

Mohanem. Jeho členy, kteří za sebou zanechali nejvýraznější díla, byli především Max 

Horkheimer a Theodor Adorno, ti však nejsou jedinými výraznými osobnostmi, dále 

můžeme jmenovat například Herberta Marcuse, Ericha Fromma nebo Waltera 

Benjamina.2 

 

Zmiňovaní autoři a jejich práce jsou označováni jako tzv. frankfurtská škola. Ta 

vznikla původně z důvodu zkoumání neúspěchu revolučních změn, které předvídal 

Karel Marx. Kritická teorie využívala vysvětlující úlohu věd a chtěla tak přispívat 

k prosazování normativních cílů, které povedou ke společenským změnám. Zaměřovala 

se na budoucí společnost a její proměnu ve společenství svobodných lidí, zatímco 

soutěživý kapitalismus chápala pouze jako jednu ze součástí historického vývoje, která 

se blíží ke svému konci.3  

 

Zásadním termínem, připisovaným právě Adornovi a Horkheimerovi, se stal 

kulturní průmysl jako spojení dvou sfér, které měly zůstat odděleny. Autoři tento termín 

použili v roce 1947 ve své knize Dialektika osvícení.4 Adornovi a Horkheimerovi vadila 

především uniformita kulturního průmyslu. To lze vidět například na propojování filmu, 

rozhlasu a časopisů do jedné soustavy, která je však uniformní nejen jako komplex, ale 

                                                 

 
2 ROTHE, Matthias a Bastian RONGE. The Frankfurt School: Philosophy and (political) economy. SAGE 
journals. ISBN 10.1177/0952695116637523. 
3 HORKHEIMER, Max. Traditionelle und kritische Theorie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlaf, 1995. ISBN 3-596-11328-8. 
4 ADORNO, Theodor W. a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství: filosofické fragmenty. Praha: 
OIKOYMENH, 2009. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-267-7. 
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také ve svých jednotlivých částech. Mimo ekonomické důvody propojování s sebou 

nese také závislost vysílacích společností na elektrotechnickém průmyslu a finančních 

institucích. Třídění filmů do určitých kategorií dle kvality je zapříčiněno, spíše než 

doporučením pro diváka, snahou o rozčlenění a zaškatulkování spotřebitelů, které je 

následně možné lépe a tvrději zachytit.5 „Dílo, jako místo autenticity a pravdy, je 

likvidováno, standardizováno, obsahově vyprázdněno. Nastupuje triumf schematismu 

jako zdokonaleného a funkčního mechanismu. (…) Zrušení kulturní výsady likvidací a 

výprodejem nepřipouští masy k oblastem, které pro ně byly dříve uzavřeny, ale přispívá 

k pravé zkáze kultury, nárůstu barbarské bezvýznamnosti. (…) Kulturní průmysl je 

totalitární povahy, směřuje ke kontrole, k odstranění odlišností, k výdělku a 

manipulaci.“6 A právě snaha o podchycení a zařazení konzumenta mediálních nebo 

reklamních obsahů velmi úzce spojuje kritiku kulturního průmyslu a culture jamming. 

Kulturní sabotéři nechtějí být zachyceni a škatulkováni skrze sdělení skrytá 

v reklamních kampaních. Jako příklad podprahových sdělení, šířených skrze reklamu, 

aniž by si to mnoho lidí uvědomovalo, lze uvést reklamy na kosmetiku, parfémy nebo 

oblečení, které jdou ruku v ruce s podporou kultu štíhlosti jako obrazu dokonalosti a 

krásy žen. Ženy pak podléhají iluzi, že se mohou modelkám z reklam a ideálu krásy 

přiblížit alespoň tak, že budou mít na sobě stejné oblečení nebo používat stejný parfém. 

Tím vzniká masa žen-spotřebitelek, která je právě díky nastolené uniformitě trendů lépe 

uchopitelná a ovladatelná. 

 

Hybnou pákou celého kulturního průmyslu je komodita a s ní související teorie 

komodifikace. „V období kapitalismu se věci a činnosti staly komoditami. Tajemstvím 

zformování komodifikace (…) je ekvivalence jedné věci nebo činnosti s věcmi či 

činnostmi heterogenními. Skrze komodifikaci jsou srovnávány nebo dokonce 

ztotožňovány věci neidentické a to až do té míry, že je nakonec nahradí.“7 Tak došlo 

k tomu, že se i to, co dříve nebylo vnímáno jako komodita, například kultura nebo 

                                                 

 
5 ADORNO, Theodor W. a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství: filosofické fragmenty. Vyd. 1. Praha: 
OIKOYMENH, 2009. Knihovna novověké tradice a současnosti, s.125. ISBN 978-80-7298-267-7 
6 http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturn%C3%AD_pr%C5%AFmysl 
7COOK, D. Adorno's critical materialism. SAGE journals, s.10. ISBN 10.1177/0191453706066977. 
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vzdělání, stalo zbožím. Druhým zásadním pojmem, na který se aktivisté z culture 

jammingových hnutí snaží upozornit je hegemonie. Hegemonii jako hlavního hybatele 

dějin předpokládal Antonio Gramsci, který ji chápal jako formu politického vedení 

společnosti mas s jejím souhlasem, založeným na rozšiřování a popularizaci 

světonázoru vládnoucích tříd.8  Kulturní sabotéři komodifikaci i hegemonii odmítají a 

snaží se nabídnout společnosti možnost, utvořit si vlastní názor, a navrátit tak do kultury 

a okolního světa významnost a autenticitu.  

 

Z celé řady z kritických teorií jsou pro teoretické ukotvení culture jammingu 

zásadní především kulturální studia, která za určující prvek tvorby a přijímání 

mediálních textů považují kulturu. „Teorie kultury je definována jako studium vztahů 

mezi jednotlivými částmi života v celém jeho průběhu. Kultura není praktika ani 

zjednodušený popis obyčejů a lidových zvyků společnosti, jako je to tendencí 

v některých typech antropologie. Je provlečena skrze veškerou sociální praxi a zároveň 

je součtem jejích vzájemných vztahů.(…) Kultura jsou zákonitosti organizací, 

charakteristické formy lidské energie, které mohou být sebe odhalující.“9  

 

Kulturální studia se formovala především ve Velké Británii, a to od poloviny 60. 

let 20. století. Zásadním momentem bylo založení institutu Centre for Contemporary 

Cultural Studies10 při Birminghamské univerzitě. O založení tohoto centra se zasloužil 

v první řadě Richard Hoggart spolu s Raymondem Williamsem a Edwardem Palmerem 

Thompsonem. Kulturální studia v sobě obecně zahrnují dva zásadní myšlenkové 

proudy. Prvním je kulturalismus, který může být označován také za jakousi první etapu 

kulturálních studií. Kulturalismus neboli auditoriální přístup datujeme do počátků 

kulturálních studií a je spjatý s již zmíněnými zakladateli institutu při Birminghamské 

univerzitě. „(…) Akcentuje schopnost kulturně a subkulturně specifického čtenáře 

získávat z textu význam, překonávat ideologii zanesenou do textu komunikátorem a 

                                                 

 
8 BATES, Thomas R. Gramsci and the Theory of Hegemony. JStor, s.351-366. ISBN 10.2307/2708933 
9 HALL, Stuart. Cultural Studies: Two Paradigm. Postwar British critical though. Vol.II.,s.319-341. ISBN 0-
7619-4367-6.  
10 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s.241. ISBN 80-7178-926-7 
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extrahovat vlastní význam odpovídající identitě čtenáře.“11 Právě tento přístup je velmi 

zásadní pro culture jamming a jeho stoupence, kteří se svými výpady proti komunikaci 

korporátních společností a reklamě obecně snaží odhalit skrytou ideologii a poselství 

vložené autory či zadavateli reklamy, a vytvořit tak prostor pro vlastní interpretaci 

jedinců. Na druhé straně stojí opačný přístup, který bychom mohli očima stoupenců 

culture jammingu přisoudit právě zadavatelům a tvůrcům reklam. Strukturalismus 

neboli textuální přístup ovládl kulturální studia v dekádě po roce 1970. Zásadním 

autorem tohoto přístupu je Stuart Hall. „(…) Textuální analýza, která akcentuje text, 

např. text mediálního sdělení, s důrazem na prevalenci struktury textu nad čtenářem 

(=adresát), který vždy podléhá ideologii zakomponované do textu pomocí sémiotických 

mechanismů (…).“12  Dalšími autory, v jejichž dílech dominuje textuální přístup a tzv. 

preferované čtení, které je do textu zakomponováno zvenku jeho autorem, jsou 

například John Hartley a John Fiske, kteří dané téma zpracovali v knize Reading 

Television vydané roku 197813. John Fiske je pro vymezení teorie culture jammingu 

podstatný mimo jiné také jako autor, který zavedl pojem „exkorporace“, vztahující se 

k procesu předznačujícímu původně dominantní, hegemonní významy a zapojujícímu je 

(s opačnou nebo dokonce subverzivní hodnotou) do diskurzu znevýhodněných.14  Fiske 

tak vysvětloval pokračující boje mezi dominantními a podřízenými skupinami 

v populární kultuře. 

 

Podobnému tématu jako John Fiske se věnovali také další autoři. Zmínit 

můžeme například Michala de Certaua a jeho koncepty strategií mocných a taktik 

slabých, Henryho Jenkinse, který se zabýval textuálním pytláctvím a v neposlední řadě 

také Guye Deborda a jeho pojem détournement.  Koncept strategií a taktik nastiňuje 

Michal de Certau ve své knize z roku 1974 L’invention du quotidien, která se stala 

populární především po přeložení do angličtiny o deset let později, kdy vyšla pod 

                                                 

 
11 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s.242. ISBN 80-7178-926-7 
12 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s.241. ISBN 80-7178-926-7  
13 http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Lide/fiske.htm 
14 FISKE, John. Television culture. New York: Methuen, 1987, s. 315. ISBN 04-169-2440-9.,  
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názvem The Practice of Everyday Life.15 Michal de Certau v ní pojímá každodennost 

jako tajný, ale aktivní vzdor proti určujícímu systému. Společnost jako celek ovládají 

strategie mocných, proti kterým se slabší brání prostřednictvím různých taktik. Strategie 

konstruují veškeré společenské prostory (nejen města, silnice, supermarkety a úřady, ale 

i jazyk, konkrétní texty či ekonomický systém), do nichž vkládají slabí se svými 

taktikami- chytrými triky, úskoky, mazaností, manévry, zájmy, tužbami, hrami a 

objevitelskými nápady – a zabydlují si je po svém.16 Tento koncept připravil půdu pro 

obrat v oblasti mediálních výzkumů, které se tak začaly zabývat například tvůrčí 

činností publik. Michal de Certau stojí také za pojmy textuální pytláctví a nomádství, 

toto téma však zásadně rozpracovat Henry Jenkins, a to například ve své knize vydané 

roku 1992  Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture.17 Textuální 

pytláctví lze chápat jako snahu o vlastní výklad textů. Jde o jakýsi souboj autora s jeho 

čtenářem o text a jeho významy. „Čtenáři nejsou pouze pytláky, ale také nomády, vždy 

v pohybu, nikdy tu nebo tam, neomezováni trvalým vlastnictvím, neustále postupujícími 

dalším textem, osvojující si nové materiály, tvořící si nové významy.18 Třetímu z autorů, 

Guy Debordovi a jeho pojmu détournement, se blíže věnuji v následující kapitole. 

1.2 Situacionismus a détournement 

Dalším myšlenkovým směrem určujícím současnou podobu culture jammingu je 

situacionismus. Situacionistická internacionála byla založena jako společenství umělců 

dne 28. července 1957 v italské vesničce Cosio d´Aroscia. Společenství vzniklo na 

základech dvou jiných organizací - Mezinárodního hnutí za imažinistický Bauhaus a 

Lettristické internacionály. Z nich také vzešli dvě zásadní osobnosti Asger Jorn a Guy 

Debord. Ústředním motivem situacionistického přístupu byla představa splynutí umění 

a života. „Cílem bylo (podobně jako u dadaistů) zrušit umění jako specializovanou 

činnost spojenou s institucemi muzea a trhu a současně jej uskutečnit v nitru 

                                                 

 
15 CERTEAU, Michel de. The practice of everyday life. Berkeley: University of California Press, c1984. ISBN 
0520047508. 
16 http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/certeau.htm 
17 JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans and participatory culture. Updated 20th 
anniversary ed., Classic ed. New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-203-11433-9. 
18 JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans & participatory culture. New York: Routledge, 1992. 
Studies in culture and communication, s.36-37. ISBN 0415905729. 
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každodenního života tím, že bude sám život přetvářen podle poetických zákonitostí a 

v rámci záměrně konstruovaných situací. (…) Řešením měla být nenásilná kulturní 

revoluce, která by proběhla jako cílená umělecká intervence.“19 A právě tyto umělecké 

intervence jsou nejčastějším způsobem projevu culture jammingu, jehož stoupenci 

situují svá díla, v rámci duchu každodenního života, na veřejná místa či prostranství, 

kde jejich náhodné publikum osloví například při cestě do práce nebo na obyčejné 

procházce. 

 

Jedním ze způsobu vytváření situací je dle situacionistů détournement. Tento 

fenomén byl formulován Guyem Debordem a dalšími členy hnutí během pařížských 

studentských bouří v květnu 1968. Détournement lze přeložit jako odvrácení, únos nebo 

zpronevěru. Jeho význam spočívá ve „včlenění současné nebo starší umělecké produkce 

do celkové konstrukce prostředí. V tomto smyslu není možné situacionistické malířství 

ani hudba, nýbrž pouze situacionistické užití těchto prostředků.“20 Ukázkou 

détournementu může být například umělecká série nazvaná Modifikace od již 

zmíněného Asgera Jorna z roku 1959. Ta sestává asi z dvaceti obrazů, které Jorn koupil 

a následně výtvarně upravil. Détournement se objevoval například i v situacionistickém 

časopise Internationalle Situationniste vydávaného mezi lety 1958 až 1968, kdy byly 

obrazy převzaté z reklam a dalších médií doplňovány bublinami s podvratným textem a 

titulky. A právě détournament je významným prvkem pro správné uchopení děl 

kulturních sabotérů, kteří mění určitá sdělení, aniž by narušili jejich původní strukturu, 

čehož dosáhnou zachováním vizuálních rysů původního sdělení. „Působení 

détournementu znamená vyjmout obraz z kontextu a dát mu nový význam.“21  

 

Guy Debord však přispěl k vymezení culture jammingu také jako autor manifestu 

celého situacionistického hnutí, knihy Společnost spektáklu22. Spektákl může být 

informací, reklamou, propagandistickým sdělením nebo i politickou stranou. Vždy je 

                                                 

 
19 http://itvar.cz/guerrilla-poetrying-postdigitalni-hra-ve-verejnem-prostoru/ 
20 MAGID, Václav. Konstruovaná situace a její okamžik v čase, .s 37. Dostupné z: http://vvp.avu.cz/wp-

content/uploads/2014/08/sesit4-5-magid.pdf 
21 http://anthrobase.com/Browse/Thm/index.html 
22 DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. V Praze: Intu, 2007. ISBN 978-80-903355-5-4 

http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit4-5-magid.pdf
http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit4-5-magid.pdf
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zde naznačen společný znak, a to že se jedná o prezentaci reality, která ovšem realitu 

překrucuje, a slouží tak určitým záměrům a zájmům. Přizpůsobováním si a přijímáním 

obrazů a názorů skrze spektákl jedinec přichází o schopnost být jedinečný a nezávislý. 

Vztah k lidem i okolnímu světu se tak stává zprostředkovaným. „V reálně převráceném 

světě je pravda momentem nepravdy.“23 Guy Debord v souvislosti se spektáklem 

používá také pojem dějinný čas24, který je skrze spektákl oddělován od každodenního 

života. „Vítězství buržoazie je vítězstvím hluboce dějinného času, neboť jde o čas 

ekonomické produkce, jež natrvalo a skrz naskrz proměňuje celou společnost.25 Podle 

Václava Bělohradského byla pro Guye Deborda důležitou inspirací kapitola Fetišistický 

charakter zboží z knihy Karla Marxe Kapitál: kritika politické ekonomie.26 „(…) Forma 

zboží a vztah mezi hodnotami výrobků, kterým se ta forma vyjadřuje, nemá se svou 

fyzickou povahou a z ní vyplývajícími věcnými vztahy absolutně nic společného. Je to 

jen určitý společenský vztah mezi samotnými lidmi, který zde na sebe bere 

fantasmagorickou formu vztahů mezi věcmi. Abychom našli vhodné podobenství, 

musíme utéct do mlžné krajiny světa náboženství. Zde se nám výplody lidské hlavy zdají 

být nadané vlastním životem (…). Stejně tak je to ve světě zboží s výrobky lidských 

rukou. Toto já nazývám fetišismem, jenž lpí na výrobcích, jakmile jsou vyráběny jako 

zboží, a jenž je proto od výroby zboží neoddělitelný.27 A právě překrývání žitého světa 

zbožním fetišismem je podle Václava Bělohorského znakem éry globalizace, jejíž 

začátky jsou zachyceny ve  Společnosti Spektáklu Guye Deborda. „Dodejme, že zbožní 

fetišismus na sebe bere zvlášť agresivní podobu v postkomunistických zemích, kde proti 

němu chybí protilátky.“ 28 Kulturní sabotéři se snaží upozornit na přisuzování pravdy a 

významu skrze spektákl a odebrat lpění na zboží jako něčem hodnotném, zatímco je 

opomíjena samotná lidská činnost.  

                                                 

 
23 DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. V Praze: Intu, 2007, s. 5. ISBN 978-80-903355-5-4 
24 DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. V Praze: Intu, 2007, a. 78–79. a 143. ISBN 978-80-903355-5-4 
25 DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. V Praze: Intu, 2007, s. 78. ISBN 978-80-903355-5-4 
26 MARX, Karl. Kapitál: kritika politické ekonomie. 6. vyd., 2. vyd. ve Svobodě. Praha: Svoboda, 1978 
27 MARX, Karl. Kapitál: kritika politické ekonomie. 6. vyd., 2. vyd. ve Svobodě. Praha: Svoboda, 1978., 
s.28. 
28 BĚLOHRADSKÝ, Martin. Proletáři všech spektáklů, spojte se!: Esej o Guy Debordovi a jeho Společnosti 
Spektáklu. In: FORET, Martine, Marek LAPČÍK a Petr ORSÁG. Média dnes: Reflexe mediality, médií a 
mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 11-39. ISBN 978-80-244-2023-3. 
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1.3 Hnutí dada 

Culture jamming se nepopiratelně inspiroval také dadaismem, protože právě nápad 

fotomontáže, nyní tak hojně využívané kulturními sabotéry, vychází z myšlenek hnutí 

dada, které prostřednictvím fotografie vytvářelo nové formy reagující na hrůzy první 

světové války a jako způsob boje proti militarismu. První fotomontáže vznikly již kolem 

roku 1919.29 Jeden z členů české culture jammingové skupiny Guma Guar dokonce 

považuje dadaistu Johna Heartfielda za zakladatele culture jammingu.30 Soudí tak 

především kvůli fotomontážím vytvořeným pro komunistický časopis AIZ, namířeným 

proti Hitlerovi a NSDAP. Mezi Heartfieldovi nejznámější fotomontáže patří například 

Hitler prosvícený rentgenem (Obrázek 1). Způsob kombinování fotografií a výstřižků 

z novin a časopisů můžeme vidět při práci s reklamami a dalšími obrazovými sděleními 

i dnes. Díky této technice lze vytvořit směsici obrazů a hesel, jež vzbudí žádoucí 

pozornost a dovedou šokovat. A právě díky tomu jsou fotomontáže dodnes vyžívány 

například v  „antireklamách“ culture jammingových hnutí jako prostředek, jak upozornit 

na konstruovanost obrazů jako nositelů ideologie, které se tak stávají účinným 

nástrojem propagandy.  

 

Obrázek 1 HITLER PROSVÍCENÝ RENTGENEM http://www.johnheartfield.com/John-Heartfield-Exhibition/john-
heartfield-art/political-posters-sale/john-heartfield-posters-war 

                                                 

 
29 https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotomont%C3%A1%C5%BE 
30 https://www.advojka.cz/archiv/2008/39/tak-trochu-jina-reklama 

http://www.johnheartfield.com/John-Heartfield-Exhibition/john-heartfield-art/political-posters-sale/john-heartfield-posters-war
http://www.johnheartfield.com/John-Heartfield-Exhibition/john-heartfield-art/political-posters-sale/john-heartfield-posters-war
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2. Vymezení pojmu culture jamming/ kulturní sabotáž 

Za pojmem „culture jamming“ neboli v českém překladu „kulturní sabotáží“ 

stojí americká audiokolážová kapela Negativland, která počátkem 80. let 20. století 

vytvářela vlastní rozhlasový pořad. Ten se tvářil jako běžné americké vysílání, ale ve 

skutečnosti šlo o jeho parodii. Vysílání obsahovalo různé hudební koláže, parodie 

reklam, uvádění vymyšlených zpráv a další různé druhy mystifikace. Termín culture 

jamming byl poprvé užit v jedné z písní Negativlandu v roce 1984. Autoři tak označili 

účelové přepracovávání billboardů a další způsoby mediální sabotáže. Jeden z členů této 

skupiny na albu Jamcom ´84 prohlásil: „S rostoucím povědomím o tom, jak mediální 

prostředí, které jsme obsadili, ovlivňuje a směruje náš vnitřní život, někteří odolávají… 

Šikovně přepracovaný billboard… veřejného diváka nasměruje k úvaze o původní 

firemní strategii. Ateliérem kulturního sabotéra je celý svět.“31  

 

Jak již bylo řečeno, vliv avantgardních skupin jako jsou situacionisté nebo 

dadaisté je otištěn i v projevech dnešních kulturních sabotérů. Nesmíme ovšem 

opomenout poměrně zásadní rozdíl: „(…)cílem, proti němuž tito revolucionáři umění 

útočili, byl spíše umělecký svět a jeho pasivní konzumní kultura a současně i puritánský 

étos hlavního proudu kapitalistické společnosti.(…) dnešní kulturní sabotéři 

upřednostňují pirátské akce proti reklamě a dalším formám komunikace korporací.“32  

Upravování a měnění významů reklam mnohdy může být pouhou recesí nebo vtipem, 

na druhou stranu kulturní sabotérství v posledních letech sílí a stává se čím dál častějším 

projevem nesouhlasu aktivistů proti korporacím a nadnárodním společnostem, které lidi 

bez ohledu na věk a s trochou nadsázky sledují na každém kroku jako potencionální 

zákazníky. Žijeme v době, kdy reklamy a plakáty na různé výrobky dominují ulicím. 

Loga firem zdobí téměř každý kus oblečení, aut nebo budov. (…) Zisky 

mainstreamových médií reflektují zájmy globálních korporací. 33 Jak uvádí člen české 

culture jammingové skupiny Guma Guar Milan Mikuláštík, nejčastějšími tématy, proti 

                                                 

 
31 Dery,Mark Kulturní samotáž http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturni_samotaz 
32 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s.217. ISBN 80-
7203-671-8. 
33 http://mia.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/98/1/67.full.pdf+html 
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kterým kulturní sabotéři bojují, jsou nadnárodní korporace, konzumerismus, stávající 

politická scéna, ale i ničení životního prostředí.34 

 

Culture jamming si klade za cíl odhalit hlubší významy a sdělení, ukazuje lidem 

podtext reklamních kampaní schovaný pod zářivými a lesklými reklamními eufemismy. 

Cílem může být například upozornit na nevyhovující podmínky levných pracovních sil, 

které zaměstnává daná firma nebo upozornění na existenci reklamních ploch na místech 

zcela nevhodných. Hlavním nástrojem kulturních sabotérů je subverze. V praxi to tedy 

vypadá například tak, že za pomoci identického komunikačního stylu určité korporace 

vytvoří sdělení, které má jiný, nebo dokonce zcela opačný význam, než mělo původní 

originální sdělení. „Takovýto proces nutí jednotlivé společnosti platit za vlastní 

zesměšnění ať už doslova, protože právě ony billboardy platí, či obrazně, neboť 

pokaždé, když si lidé začnou pohrávat s logem, přicházejí nazmar obrovské finanční 

prostředky vynaložené na to, aby značka nabyla požadovaného významu a smyslu.“35  

 

Naomi Kleinová ve své knize Bez loga vystihuje kulturní sabotáž jako 

„kolážovitou míchanici graffiti, moderního umění, punkové filosofie „udělej si sám“ a 

odvěkého uličnictví.“36 Umberto Eco pracuje se souslovím „semiological guerilla 

warfare“37 neboli sémiotická partyzánská bitva, která má za úkol dekódovat sdělení 

masových médií tak, aby byly odhaleny jejich skryté ideologie a významy, a příjemce 

tak měl možnost číst sdělení v jeho původní podobě. Jejich cíle se tedy dají přirovnat 

k cílům kulturních sabotérů. „Kulturní sabotéři (…), jsou zčásti uměleckými teroristy a 

zčásti lidovými kritiky, kteří do signálu na jeho cestě z vysílače do přijímače zavádějí 

šum, čímž povzbuzují osobité a nezamýšlené interpretace (…) odmítají přijmout roli 

pasivních zákazníků a obnovují pojem veřejného diskurzu“38  

                                                 

 
34 Mikuláštík, Milan http://www.advojka.cz/archiv/2008/39/tak-trochu-jina-reklama 
35 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s.215. ISBN 80-
7203-671-8. 
36 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s. 286. ISBN 80-
7203-671-8 
37 BONDANELLA, Peter E. Umberto Eco and the open text: semiotics, fiction, popular culture. New York: 
Cambridge University Press, 1997, s. 53. ISBN 0521442001 
38 https://www.iim.cz//wiki/index.php/Kulturni_samotaz 
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Kulturní sabotérství jako takové proniklo dle Naomi Kleinové do povědomí 

americké veřejnosti v roce 1997 culture jammingovou kampaní, která zbrojila proti 

lobby na tabákové výrobky Virginia Slims a Marlboro, jež byly propagovány skrze 

reklamy umístěné na střechy taxíků. Aktivisté si zaplatili stovky reklamních poutačů 

umístěných rovněž na střechách taxíků, na které nainstalovali parodie na původní 

reklamy s pozměněními titulky. Místo původního plakátu zobrazujícího modelku s 

cigaretou Virginia Slims a titulkem It´s a woman thing tak mohli kolemjdoucí vidět 

vyžilou ženu a nápis Virginia Slime39 It´s a cancer time.40 Slogan Marlboro country byl 

zase pozměněn na Cancer Country (Obrázek 2). Zajímavý okamžik nastal v momentě, 

kdy se taxíky sjely v dopravní zácpě a parodované reklamy se smísily s těmi původními. 

 

 
Obrázek 2 CANCER COUNTRY  http://www.gettyimages.no/photos/marlboro-

medium?sort=mostpopular&excludenudity=true&mediatype=photography&phrase=marlboro%20medium#license 

 

                                                 

 
39 Sliz, hlen 
40 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s.281. ISBN 80-
7203-671-8 
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Jedním z důvodů zvyšujících se aktivit kulturních sabotérů jsou také nové 

technologie a internet, které umožňují tvorbu i šíření obsahu daleko snadněji a 

efektivněji, než tomu bylo v dřívějších letech. Úprava reklamního billboardu se už 

neomezuje pouze na noční výlety se sprejem v ruce vstříc osamělým billboardům. Díky 

softwarům jako je například Photoshop, jsou kulturní sabotéři schopni dokonale sladit 

barvy, fond písma i materiály, takže jejich výsledná práce vypadá jako původní reklama 

s novým sdělením. Tuto praktiku používá také jeden z nejtvořivějších zakladatelů 

kulturního sabotérství Rodriguez de Gerada, který ovšem spíše než kulturní sabotérství 

upřednostňuje pojem občansky angažovaná tvorba. Ve své produkci se zaměřuje na 

jakýsi dialog s reklamními billboardy, především pak s těmi, které upozorňují a lákají 

ke koupi tvrdého alkoholu. „Zatímco graffiti se obvykle snaží zanechat na hladké tváři 

reklamy do očí bijící značky – tágy (…), sdělení Rodrigueze de Gerady jsou 

koncipována tak, aby s cílovým objektem splynula a vypůjčila si od pravé reklamy zdání 

legitimity. Mnohé jeho „úpravy“ byly natolik propracované, že pozměněné billboardy 

vypadaly jako originál, nesly ovšem sdělení, která divák nečekal.“41 Nutno zmínit, že  

de Gerada se paradoxně živí jako aranžér výloh a reklamních ploch. 

 

Někteří autoři řadí culture jamming do kategorie občansky angažované tvorby 

založené na partyzánském boji.42 Kulturní sabotáž upozorňuje na skryté zájmy 

reklamních kampaní a na to, co stojí v jejich pozadí. Většina mezinárodních korporací si 

je dobře vědoma, že budováním kultu značek skrze obrazy, které jim pomáhají 

vydělávat miliardová jmění, mohou vzbudit i opačné emoce, než je touha mít poslední 

model, hudební album nebo ochutnat nejnovější ochucenou kávu. Jak poznamenal dnes 

již bývalý generální ředitel společnosti Nike Phil Knight: „Emoce, jež vytváříme, i ten 

ohromný zdroj emocí, z nichž žijeme, mají svou odvrácenou stranu. Zřejmě v sobě nějak 

obsahují své protiklady a na úrovni, na níž působíme, to vzbudí reakci, která se zdaleka 

nezastaví u zběžných úvah.“43 Culture jamming tak ve své nejčistší formě využívá právě 

                                                 

 
41 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s.281. ISBN 80-
7203-671-8. 

42 https://cs.wikipedia.org/wiki/Partyz%C3%A1nsk%C3%A1_v%C3%A1lka 
43 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s. 281. ISBN 80-
7203-671-8  
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této odvrácené tváře označkovaných emocí a přesměrovává je tak, aby se zaměřily na 

samotný postup budování a propagace této značky.44 

 

Kulturní sabotéři jsou jako veřejní aktivisté nezřídka kdy považováni za vandaly. 

Vzhledem k jejich aktivitám by se dalo očekávat obrovské množství žalob a soudních 

sporů, stejně jako je tomu téměř pokaždé při sebemenším náznaku, že jedna firma 

použila část loga nebo sloganu firmy jiné. Překvapivě tomu však tak ve většině případů 

není. Korporace si velmi dobře uvědomují, že pozornost je právě to, na co kulturní 

sabotéři čekají a co jim nahrává do karet. Snaží se proto jakémukoli zviditelnění nebo 

dokonce medializaci jejich kousků vyhnout. Naomi Kleinová ve své knize Bez loga 

uvádí příklad z roku 1992, kdy společnost Vodka Absolut upozornila redakci časopisu 

Adbusters, že je bude žalovat kvůli zparodování jejich reklamy a přetvoření sloganu na 

lahvi z Absolut Vodka na Absolut nonsense45, to celé doprovázené titulkem „Jakákoli 

domněnka, že naše reklamní kampaň přispěla k alkoholismu, řízení v opilosti nebo 

k domácímu násilí na ženách nebo dětech, je absolutní nesmysl. Reklamě nikdo 

nevěnuje pozornost.“46 Žalobu si však společnost rozmyslela velmi záhy po té, co je 

redakce časopisu skrze média vyzvala k otevřené diskuzi o škodlivosti alkoholu. Ještě 

názorněji pak zobrazuje strach korporací z veřejného propírání záměrů a cílů kulturních 

aktivistů antipopové album Dispepsi kapely Negativland, namířené proti společnosti 

Pepsi. Na albu bylo možné najít upravené a zparodované melodie z reklamních spotů 

jmenované značky. V jedné z písní například za každou nepříjemnou představu autoři 

nahrávky připojili název hlavního produktu společnosti: „Dneska mě šéf vyrazil z místa. 

Pepsi / Ukřižoval jsem Ježíše Krista. Pepsi…“47 Nejenom že na to limonádový gigant 

vůbec nezareagoval, ale ještě při přímé otázce novinářů jeho zástupci prohlásili, že se to 

docela hezky poslouchá.“48 

                                                 

 
44 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s. 281. ISBN 80-
7203-671-8  
45 Absolutní nesmysl 
46 Dery,Mark Kulturní samotáž http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturni_samotaz 
47 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s.293. ISBN 80-
7203-671-8  
48 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s.293. ISBN 80-
7203-671-8  
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3. Projevy culture jammingu 

Ačkoli se to tak může zdát, kulturní sabotéři se neomezují pouze na billboardy. 

V culture jammingu můžeme spatřit celé spektrum aktivit a projevů, a to jak 

jednotlivých aktivistů, tak i celých hnutí. Marc Dery, jeden z významných autorů 

zabývajících se culture jammingem, považuje za kulturní sabotérství prakticky vše, 

v čem se smísí média, umění, parodování a stanovisko outsidera. Některé z těch 

typických následně popíši podrobněji. 

3.1 Politický culture jamming 

Již zmíněný Marc Dery si ve svém stěžejním článku položil otázku „Jakou formu na 

sebe bere angažovaná politika v říši značek?“49 Fenomén culture jammingu se nezřídka 

kdy zaměřuje na politickou scénu a její propojení s korporátními značkami. Jak ve svém 

článku uvádí sociolog Václav Bělohradský: „Culture jamming je politicky angažované 

umění postdemokratické doby, které se vynořuje jako odpověď na kolonizaci veřejného 

prostoru globálními ekonomickými zájmy (…).“50 Jako příklad uvádí nápis ČEZsko. Za 

obecně nejznámější ukázku kulturního sabotérství Bělohradský považuje obraz 

Corporate America Flag (Obrázek 3). Tato vlajka je prací americké culture jammingové 

skupiny Adbusters, která ji dokonce nabízí ke koupi na svých webových stránkách.51  

                                                 

 
49 DERY, Marc. Culture Jamming: Hacking, Slashing, and Sniping in the Empire of Signs. In: 

Open Magazine Pamphlet Series Anthology. New Press, The; 1st edition, 1993. ISBN 978-
1565840560. 
50 https://www.novinky.cz/kultura/salon/192522-vaclav-belohradsky-den-vyhlaseni-
postdemokracie.html 
51 http://subscribe.adbusters.org/products/corporate-america-flag 
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Obrázek 3 CORPORATE AMERICA FLAG https://www.novinky.cz/kultura/salon/192522-vaclav-belohradsky-den-
vyhlaseni-postdemokracie.html 

Mnohdy je ovšem sabotáž namířena i přímo na politické představitele. Pro příklad 

nemusíme chodit daleko. V nedávné době rozvířily české mediální vody například rudé 

trenýrky na pražském hradě. (Obrázek 4) Česká umělecká culture jammingová skupina 

Ztohoven, která zaměnila standartu České republiky za rudé trenýrky jako odkaz na 

aktivity současného prezidenta, na svých oficiálních webových stránkách uvedla 

následující prohlášení s nadpisem Prezidentovo špinavé prádlo: 

„Rudé jak čínská vlajka 

snad trapností a taky vzteky 

vlají dnes nad Prahou 

(a hraje balalajka) 

prezidentské trenky 

smutně si pleskají 

nepostrádaje hýždí 
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které je i celou zemi 

čím dál tím víc hyzdí 

nad městem vlaje 

zástava zeměpána 

jen on a nikdo jiný 

arbitr elegance 

a moudrost sama“52 

 

Obrázek 4 PREZIDENTOVO ŠPINAVÉ PRÁDLO? http://www.ztohoven.com/ 

3.2 Subvertising 53 

Pojem subvertising vznikl spojením slov subvert (=rozvracet) a advertising 

(=reklama, inzerce). V českém vydání knihy Bez loga je tento pojem přeložen jako 

rozvracení reklamy54, ale lze ho překládat také jako šíření antireklamy. Tvorba a šíření 

                                                 

 
52 http://www.ztohoven.com/ 
53 Dery,Mark Kulturní samotáž http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturni_samotaz 
54 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s.309. ISBN 80-
7203-671-8  
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antireklamy je jedním z projevů culture jammingu. Důvody pro zaměření se kulturních 

sabotérů proti reklamě jsou především dva. Jednak se aktivisté snaží o usměrnění 

korporací a odkrytí toho, co se ve skutečnosti skrývá za atraktivním obalem reklamy. 

Jako příklad můžeme uvést akci culture jammingového uskupení Billboard Liberation 

Front, která přelepila obrovský billboard značky Lévi-Strauss fotografií masového vraha 

Charlese Mansona, aby tak upozornila na nevyhovující pracovní podmínky, jež panují 

při výrobě jeansů. (Obrázek 5) 

 

 
Obrázek 5 LÉVI-STRAUSS x MANSON http://madamepickwickartblog.com/2011/05/pataphysics-of-dead-people-

recycling-the-vendors/ 

 

 Druhým důvodem dle Naomi Kleinové je to, že kulturní sabotéři odmítají 

přehlcení reklamou, která na nás číhá takřka na každém rohu „kulturní sabotáž otevřeně 

zavrhuje představu, že marketing – jen proto, že si kupuje místo v našich veřejných 

prostorech – musí být pasivně přijímán jako jednosměrný tok informací.“55 Milan 

Mikuláštík pak dělí subvertising na dva typy. Prvním je konfrontace s kritizovanou 

korporací nebo její reklamou skrze počítač. Existující kampaň je přetvořena v některém 

                                                 

 
55 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s.214. ISBN 80-
7203-671-8  
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z kreativních softwarů pro úpravu fotografií nebo obrázků a následně sdílena na 

internetu, kde ji mohou vidět, popřípadě sdílet miliony tuzemských a zahraničních 

diváků. Druhým, o něco více rizikovým typem, je reálný atak billboardu nebo 

citylightu. Kulturní sabotéři použijí pro své účely spreje nebo přelepí různé části 

reklamy, někdy přidají slova, jindy změní celý kontext reklamního billboardu. 

„Subvertising takto parazituje na existující kampani, dává jí ale nový obsah – 

pochopitelně nepříjemný pro klienta, který si zpracování původní reklamy objednal a 

zaplatil.“56 Upravené sdělení je následně vyfotografováno a opět sdíleno na internetu. 

Možnost toho, že mnoho lidí uvidí dílo kulturních sabotérů v reálném prostředí, je velmi 

žádoucí a efektní. „Pokud se o útoku píše v tisku, pokud na něj nelibě zareaguje 

potrefená firma, subvertising byl úspěšný.  Je důležité, aby se o útoku dozvěděla široká 

veřejnost, aby se alespoň na chvíli podařilo hlas mocné firmy překřičet.“57 Nicméně, 

jak Milan Mikuláštík dodává, pokud je kulturní sabotér chycen, hrozí mu v lepším 

případně pokuta, v tom horším i vězení. I z tohoto důvodu je velmi často členství 

v culture jammingových skupinách anonymní.58 

3.3 Mediální balamucení59 

Media hoaxing neboli ve volném překladu mediální balamucení představuje dle 

Marka Deryho culture jamming ve své nejčistší podobě. Jedná se o předkládání 

nepravdivých informací médiím tak, aby je média považovala za reálné. Toho kulturní 

sabotéři nejlépe dosáhnout „převtělením se“ do odborníka na dané téma nebo jako 

předsedové různých spolků a sdružení. Jedním z nejznámějších kulturních sabotérů, 

který se v mediálním balamucení přímo vyžívá, je Joey Skaggs. Ten novináře napaluje 

už dlouhých padesát let. Jeho trik prý spočívá v „získání novináře z jiného státu, který 

uveřejní článek, aniž by dané téma nějak blíže zkoumal. Pak se takový článek oxeroxuje 

a znovu pošle poštou. Novináři si všimnou, že se již článek objevil dříve v tisku a že 

tudíž nemusejí provádět žádný další průzkum. Tímto způsobem se ze sněhové vločky 

                                                 

 
56 Mikuláštík, Milan http://www.advojka.cz/archiv/2008/39/tak-trochu-jina-reklama 
57 Mikuláštík, Milan http://www.advojka.cz/archiv/2008/39/tak-trochu-jina-reklama 
58 Mikuláštík, Milan http://www.advojka.cz/archiv/2008/39/tak-trochu-jina-reklama 
59 Dery,Mark Kulturní samotáž http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturni_samotaz 



22 

 

stane sněhová koule a nakonec lavina, což je děsivé.“60  Jak ve svém článku uvádí Mark 

Dery, jednou ze Skaggsových nejpodařenějších akcí je údajný Nevěstinec pro psy z roku 

1976, který nabízel pro psí klientelu jak fenky s rodokmenem, tak i pouliční směsice. 

Organizace ASPCA61 byla pohoršena, novinový plátek Soho News běsnil a televizní 

stanice ABC celé věci věnovala část svého vysílání, za což později obdržela nominaci 

na cenu Emmy za zpravodajskou relaci roku.62 Tyto zveřejněné novinářské „kachny“ 

pomáhají kulturním sabotérům upozornit na určité problematiky, popřípadě 

demonstrovat, jak moc nedůvěryhodná média mohou být, jak nebezpečná jsou jako 

nástroj politické propagandy a jaký to má na společnost vliv. 

3.4 Billboardové banditství  63 

Billboardové banditství může být sice částečně vnímáno jako jeden z projevů 

subvertisingu, nicméně jde o tak zásadní projev culture jammingu, že jsem se rozhodla 

tomuto typu věnovat samostatnou podkapitolu. Důvodem k ataku billboardů je to, že 

nás reklama obklopuje ze všech stran a nelze se jí vyhnout. David Ogilvy, obchodník, 

někdy přezdívaný také jako otec reklamy, se k tomuto tématu vyjádřil: „Jak se někde 

nabízí volný výhled, člověk si ve své nízkosti nedá pokoj, dokud na něm nevztyčí 

billboard. Až jednou opustím Madison Avenue, založím tajný spolek, jehož členové 

budou za noci objíždět na mopedech zemi a podřezávat za svitu měsíce reklamní 

billboardy. Odsoudila by nás snad nějaká porota za tuto obecně prospěšnou činnost?“64 

Jak už bylo zmíněno, jedním ze způsobu billboardového banditství je použití nových 

technologií, nicméně stále se najdou tací, kteří si vystačí pouze s černým fixem. Jedním 

z nich je i Jubal Brown, který se přičinil o jeden z nejrozšířenějších projevů kulturní 

sabotáže. V praxi to vypadá tak, že modelům a modelkám na reklamních billboardech 

začmárá oči a přes ústa jim nakreslí zip. Na první pohled tak z billboardů na lidi 

neshlížejí půvabné tváře, ale lebky, které tak poukazují na kulturní chudobu života, 

                                                 

 
60 Dery,Mark Kulturní samotáž http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturni_samotaz 
61 American Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
62 Dery,Mark Kulturní samotáž http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturni_samotaz 
63 Dery,Mark Kulturní samotáž http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturni_samotaz 
64 OGILVY, David. Vyznání muže reklamy. Praha 1995. Management Press, s. 56. ISBN 80-85603-88-8 
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který je řízen reklamou.65 Jedním z nejznámějších stoupenců billboardového banditství 

je již dříve zmíněná americká organizace, Billboard Liberation Front neboli Hnutí za 

osvobození billboardů, které předělává reklamní tabule už od roku 1977.66 Nejčastěji se 

zaměřují na reklamy tabákových firem a ropných koncernů. Díla tohoto hnutí se 

nezřídka kdy objevují také v amerických médiích.  

3.5 Guerilla Theatre/ Guerillové divadlo 

Pojem guerillové divadlo můžeme ve slovníku nalézt charakterizované jako hru a 

parodii používanou jako politický nebo sociální protest, či odpor proti propagandě. Toto 

divadlo se zpravidla odehrává na ulicích nebo v jakýchkoli jiných lokalitách mimo 

divadlo.67 Jedná se tedy o jakousi kombinací divadla a protestu. Tato kulturní revolta se 

objevuje od roku 1965 a je založena mimo jiné na myšlenkách známého revolucionáře 

Che Guevary.68 Jedním z příkladů guerillového divadla, které uvádí Naomi Kleinová, je 

akce amerického uskupení Guerilla Girls, které před newyorským muzeem 

demonstrovaly proti vylučování žen z uměleckých sfér v převlečení za gorily (Obrázek 

6).69 

                                                 

 
65 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s.290.  ISBN 80-
7203-671-8 
66 Mikuláštík, Milan http://www.advojka.cz/archiv/2008/39/tak-trochu-jina-reklama 
67 http://www.thefreedictionary.com/guerrilla+theater 
68 http://www.guerrillatheatre.org/index.html 
69 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s. 217. ISBN 80-
7203-671-8 
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Obrázek 6 GUERILLA GIRLS  http://www.guerrillagirls.com/#groups 

3.6 Hactivismus 

Hactivismus je způsob aktivistických projevů skrze internet. Název vznikl spojením 

slov hacking a activism70. Jako příklad takových aktivit lze uvést webové blokády, 

nabourávání se do databází různých korporací, počítačové viry, krádeže citlivých dat 

nebo přesměrovávání stránek na jiné domény sloužící cílům hactivisty. Důvodem pro 

tyto akce bývá velmi často snaha o upozornění na nějaké omezení lidských práv nebo 

vyzdvihnutí práva na informace a svobodu slova. Ačkoli může hactivismus občas 

napáchat osobě nebo instituci, proti které je zaměřen, nemalé škody, je potřeba ho 

odlišovat od kyberterorismu, který oproti hactivismu způsobuje trvalá poškození a 

nezřídka kdy jsou jeho důsledky přímo zničující.71 S pojmem hactivismus je 

neoddělitelně spojena například nezisková mediální společnost WikiLeaks, jež 

zveřejnila tajné vládní a korporátní dokumenty. 72 

                                                 

 
70 http://tyinternety.cz/novinky/infografika-hactivismus-digitalni-forma-odporu/ 
71 https://www.iim.cz/wiki/index.php/Hactivism 
72 https://cs.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks 
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4. Příklady culture jammingu ve světě 

4.1 Negativland 

Americkou skupinu Negativland jsem zmiňovala již dříve ve spojitosti se zavedením 

pojmu culture jamming, který použili poprvé roku 1984.73 Zakládajícími členy skupiny 

Negativland, která vznikla ke konci 70. let v San Francisku, jsou především Mark 

Hosler, Richard Lyonse a David Willis, pro některé známý také jako  Weatherman.74 

Ačkoli jsou Negativland povětšinou označování za hudební skupinu, není toto označení 

až tak samozřejmé: „My mícháme nalezené dialogy s originálním nebo manipulovanou 

hudbou a zvuky.(…) Co se týče hudby, až příliš pracujeme s obsahem, na druhé straně 

jsme až moc muzikální na kategorii mluvené slovo…“75 Alba, která vydávají, jsou 

jakousi ironizovanou kombinací hudby a obsahů rozhlasového vysílání, například 

částmi rozhovorů.  Tyto audiokoláže často nabývají zcela nových významů, než v jakém 

kontextu byly původními autory použity.  

 

V průběhu let se jejich práce, a to jak ty zvukové, tak i ty vizuální, dotkly mnoha 

témat. Kromě různých pranků76 si vzali na paškál také korporace a jejich reklamy, 

náboženství, mediální gramotnost publik nebo do světa vypouštěli falešné mediální 

zprávy. Jako příklad můžeme uvést vypuštění falešné tiskové zprávy, že ruší svoje turné 

k desce Helter Stupid, protože kvůli jejich písni Christianity Is Stupid údajně teenager 

z Minnesoty zavraždil své rodiče. Tuto informaci okamžitě převzalo několik médií, 

která upozorňovala na dalekosáhlý vliv hudby na děti. Jak uvádí jeden z pozdějších 

členů Negativlandu, Don Joyce, kapela původně zprávu vypustila jako parodii na 

senzacechtivá média. „Brzy jsme ale zjistili, že příběh je brán naprosto vážně, 

přikrášlen, aby odpovídal tomu, co se tehdy chtělo, a nejen že mu všechny noviny věřily, 

                                                 

 
73 KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán), s. 215. ISBN 80-
7203-671-8. 
74 GROSS, Jason a Petr FERENC. Lehce kolébání okolním světem? His Voice. 2006, s. 8-10. ISSN 1213-
2438. 
75 GROSS, Jason a Petr FERENC. Lehce kolébání okolním světem? His Voice. 2006, s. 8-10. ISSN 1213-
2438. 
76 Slovo prank pochází z anglického jazyka a překládá se jako vtip, žert, šprým http://azslovnik.cz/prank  

http://azslovnik.cz/prank
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ještě ho od sebe kopírovaly a šířily dál. Mluvilo se o tom v rozhlase, v časopisech a 

nakonec přišli z lokálních televizních zpráv udělat s námi rozhovor. Tohle všechno, se 

mohlo kdykoli zastavit. Stačilo, aby kdokoliv z novinářů zavolal do Minnesoty a zjistil si 

fakta. Nikdo to neudělal.“77  

 

Jednou z akcí, která se dostala do povědomí veřejnosti, bylo vydání singlu s názvem 

U2. Vše vzniklo tak, že se jim v roce 1991 dostala do ruky nahrávka hlasové rozcvičky 

konzervativního moderátora americké hitparády Caseyho Kase. Ten na nahrávce kromě 

spousty vulgarit také nadával na stupidní dotazy a přání posluchačů, obzvláště se 

pozastavil nad jedním, který si přál nechat zahrát píseň pro svého nedávno zemřelého 

psa. Mimo jiné se Casey Kase v nahrávce zmínil také o irské skupině U2, jíž 

komentoval slovy: „Nějací kluci z Anglie, a co to má do prdele bejt!?“78 Členové 

skupiny Negativland neodolali a dodali zmíněné nahrávce podkres jedné ze skladeb 

právě od kapely U2. Téměř přes celý přebal singlu byl nápis U2 a pod ním malými 

písmeny uveden nápis Negativland. (Obrázek 7)  

 

 
Obrázek 7 NEGATIVLAND U2 http://ihned.cz/c1-46041360-negativland-neplanovane-prazske-vystoupeni-dnes-vecer 

                                                 

 
77 GROSS, Jason a Petr FERENC. Lehce kolébání okolním světem? His Voice. 2006, s.8-10. ISSN 1213-
2438. 
78 http://ihned.cz/c1-46041360-negativland-neplanovane-prazske-vystoupeni-dnes-vecer 
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Korporace PolyGram International Music zastupující skupiny U2, jež měla pár 

měsíců na to vydat reálné album skupiny U2 Achtung Baby, se rozhodla proti počinu 

skupiny Negativland bránit a celou věc dala k soudu. PolyGram International Music 

požadovalo po Negativlandu nejen zničení díla, ale také uhrazení soudních výloh 

v hodnotě 90 tisíc dolarů. Negativland později vydali knihu a CD The Letter U And The 

Numeral 2 s kompletním příběhem.79 V tomto případě tak měl Negativland o něco 

menší štěstí, než s Pepsi a již zmíněným albem Dispepsi. (Obrázek 8) 

 

 
Obrázek 8 DISPEPSI 

http://www.negativland.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=20 

 

Po zkušenostech se soudními tahanicemi s PolyGram International Music se 

Negativland začal veřejně angažovat v prosazování reformy zákonů o autorských 

právech. „Každý by měl mít svobodu požít cizí myšlenky v kontextu umělecké tvorby. 

Slovník nedefinuje umění jako business, přesto byly všechny umělecké proudy během 

minulého století kolonizovány zákony komerce. (…) Úplně jsme ztratili vědomí toho, že 

umění vždy bylo a mělo by nadále být sdíleno, znovu a znovu používáno a redefinováno 

                                                 

 
79 http://ihned.cz/c1-46041360-negativland-neplanovane-prazske-vystoupeni-dnes-vecer 



28 

 

společností, která je vytvořila, ne majetkem imunním vůči recyklaci a znovupoužití 

jakéhokoli druhu.“80 

 

Jedno z hlavních témat a motivace pro culture jammingovou tvorbu skupiny 

Negativland se zhmotnilo v jejich turné TRUE/FALSE. (Obrázek 9) Hlavním 

problémem podle členů skupiny Negativland je nemožnost spolehnout se, co vlastně ve 

skutečnosti je a co není pravda. Dle jejich názoru jsou téměř všechny informace a 

názory, které považujeme za své, pouhou odvozeninou toho, co nám řekla média. 

Přijímáme tyto informace, aniž bychom měli šanci si ověřit, zda jsou pravdivé. To, co je 

v jeden okamžik předkládáno jako zaručená pravda, je v následující moment vyvráceno 

jako omyl. „V každodenní přílivové vlně „důležitých“ informací se nakonec naučíme, že 

nelze věřit žádné z nich. Vše je okatě nacpáno zaujatostí, agendou, propagací a 

podprahovými motivy a jednotlivec už nemůže rozeznat, co je pravda a co není, protože 

jeho duševní bohatství a zásady už dávno nejsou zakořeněny ve zkušenostech reálného 

světa, ale ve zkušenostech z výstupu médií – v malém prostoru mezi očima a 

obrazovkou.“81 

 
Obrázek 9 TRUE/FALSE http://www.negativland.com/archives/016TFtour/ 

                                                 

 
80 GROSS, Jason a Petr FERENC. Lehce kolébání okolním světem? His Voice. 2006, s. 8-10. ISSN 1213-
2438. 
81 GROSS, Jason a Petr FERENC. Lehce kolébání okolním světem? His Voice. 2006, s. 8-10. ISSN 1213-
2438. 
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Skupina Negativland je zřejmě právem jedním z nejznámějších culture 

jammingových uskupení. O jejich práci se učí na mnoha vysokých školách ve 

Spojených státech. Píše se o nich nebo jsou zmíněni ve více než 150 knihách, včetně 

v této práci několikrát citované knize Naomi Kleinové Bez loga. Jsou zmiňováni také 

v několika právnických časopisech a její členové o své práci často přednáší v Americe i 

v Evropě.82 

4.2 Adbusters 

Hnutí Adbusters bylo založeno roku 1989 Kallem Lasnem a Billem Schmalzem 

v kanadském Vancouveru jako nezisková, antikonzumní a proenviromentální 

organizace. Členové sami sebe označují jako „globální síť umělců, aktivistů, 

spisovatelů, prankerů, studentů, učitelů a podnikatelů, kteří chtějí přiblížit nové sociální 

aktivistické hnutí generaci informační éry.“83 Vlajkovou lodí tohoto hnutí, a potažmo i 

celého současného culture jammingu, je časopis Adbusters (Obrázek 10), jehož náklad 

v posledních letech přesahuje i 120 tisíc výtisků na jedno číslo.  

 
Obrázek 10 ADBUSTERS MAGAZINE http://www.huckmagazine.com/art-and-culture/top-five-counter-culture-

magazines/ 

 

                                                 

 
82 http://www.negativland.com/news/?page_id=250 
83 https://en.wikipedia.org/wiki/Adbusters 
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Hlavním problémem současnosti, dle hnutí Adbusterst, je společnost prosáklá 

propagandou a všemožnými lživými informacemi, které nám podsouvají především 

reklamy. Ty zároveň způsobily, že i kultura je nyní pouze spletenou soustavou ideologií 

s jediným smyslem – udržet víru v systém. „Cílem stoupenců culture jamming je 

narušovat kulturu převracením sdělení užívaných k posilování této víry a blokováním 

kanálů, kterými jsou šířeny.“84 Mezi tématy magazínu však nechybí ani politika nebo 

ochrana životního prostředí. Součástí časopisu jsou také parodie na reklamy zboží 

různých značek, skrze které autoři časopisu útočí na podřízenost mediálního obsahu 

inzerentům. Mezi jedny z nejvydařenějších z parodovaných reklam patří například 

parodie na škodlivost kouření tabákových produktů Marlboro (Obrázek 11) a Camel 

(Obrázek 12).  

 

 
Obrázek 11 MARLBORO https://www.mediaguru.cz/2014/01/znacky-jako-cil-i-nastroj-protestu/ 

 

                                                 

 
84 HEATH, Joseph a Andrew POTTER. Kup si svou revoltu!. V Praze: Rybka, 2012, s. 5. ISBN 978-80-87067-
12-3. 
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Obrázek 12 JOE CHEMO https://www.adbusters.org/spoofads/tobacco/ 

Jejich pozornosti však neunikl ani řetězec rychlého občerstvení McDonald´s, 

který je podle nich jedním z důvodů dětské obezity (Obrázek 13) nebo reklama na 

Vodku Absolute, kdy použili slovní hříčku vyjmutím kořene slova hangover. 85 

(Obrázek 14) Velmi známé jsou také díky každoročnímu pořádání tzv. TV Turnoff Week 

neboli dne bez televize nebo dne bez nákupů pojmenovaného Buy nothing day jako 

protikladu ke slevám a nákupním horečkám okolo Black Friday.86 

 
Obrázek 13 BIG MAC ATTACK http://www.adbusters.org/spoofads/big-mac-attack/ 

                                                 

 
85 Výraz Hangover můžeme přeložit jako kocovina, vyjmutím kořene slova hang však vzniká výraz, který 
bychom přeložili jako věšet nebo oběsit. https://slovnik.seznam.cz/en/?q=hangover  
86 Black Friday je každoroční událost, která se odehrává v pátek následující po svátku díkuvzdání 
(slaveného v USA ve čtvrtý čtvrtek v listopadu). V den "Black Friday" prakticky začíná předvánoční 
nákupní horečka, kdy mnoho e-shopů a obchodních řetězců nabízí akce, kdy je možné nakoupit zboží za 
výrazně zlevněné ceny. http://it-slovnik.cz/pojem/black-friday 

https://slovnik.seznam.cz/en/?q=hangover
http://it-slovnik.cz/pojem/black-friday
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Obrázek 14 VODKA ABSOLUTE http://www.adbusters.org/spoofads/absolut-craze/ 

Hnutí Adbusterst iniciuje také protestní hnutí, známé jako Occupy Wall Street. 

(Obrázek 15) První protestní akce tohoto hnutí proběhla 17. září 2011 v Zuccottiho 

parku v New Yorku. Několik tisíc demonstrantů zde protestovalo proti vlivu korporací 

na chod demokracie, rostoucí moci bank a s ní související nesourodost v bohatství a 

chudobě mezi populací a v neposlední řadě také kvůli absenci právních následků za 

nedávnou finanční krizi. Protesty se postupně rozšířily i do dalších měst, až se z nich 

stal celostátní úkaz. Micah White, jeden z editorů časopisu Adbusters k tomu řekl, že 

pouze skrze emailový seznam rozeslal návrh na protest a tato myšlenka pak byla 

spontánně převzata lidmi na celém světě. Na webových stránkách hnutí Adbusters 

můžete najít prohlášení: „Máte-li udělat během dneška a následujících opojných dnů 

protestu pouze jednu věc, vytiskněte tolik kopií tohoto #WORLDREVOLUTION plakátu, 

kolik jen můžete, a vylepte je na autobusových zastávkách, bankovních a obchodních 

výlohách, bankomatech, vládních budovách, všude ve městě, kde je mohou vidět ostatní 

lidé. Dejte jim vědět, že se revoluce blíží.“87 

                                                 

 
87 https://www.adbusters.org/occupywallstreet/ 
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Obrázek 15 OCCUPY WALL STREET http://screenplay.biz/occupy-wall-street-screenplay/ 

Jedním z nejkontroverznějších kroků Adbusters ovšem bylo zahájení prodeje 

vlastních „neznačkových“ tenisek Blackspot. Kalle Lasn, hlavní strůjce projektu, k tomu 

řekl, že se jedná o „průkopnický marketingový tah, jehož cílem je postarat se o to, aby 

firma Nike přestala být vnímána jako cool. Pokud bude úspěšný, založí precedens, který 

v kapitalismu zažehne převrat.“88 Dle Kalla Lasna je hlavní odlišností od běžného 

komerčního prodeje bot jeho konkurentů to, že obuv Blackspot je vyráběna dle etických 

kodexů tzv. fair trade. Ostatním obuvnickým firmám, v čele se společností Nike, 

naopak vyčítá, že jejich produkty jsou vyráběny v tzv. sweatshopech89.(Obrázek 16) 

 

Obrázek 16 Blackspot http://subscribe.adbusters.org/products/blackspot/ 

                                                 

 
88 HEATH, Joseph a Andrew POTTER. Kup si svou revoltu!. V Praze: Rybka, 2012, s. 6. ISBN 978-80-87067-
12-3.  
89 Sweatshop neboli manufaktura, která neposkytuje svým zaměstnancům standardní pracovní 
podmínky. Někdy lze překládat také jako vykořisťovatelský podnik. 
https://cs.glosbe.com/en/cs/sweatshop  

https://cs.glosbe.com/en/cs/sweatshop
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 Autoři knihy Kup si svou revoltu! Joseph Heath a Andrew Potter však 

s Lasnovou obhajobou ne tak úplně souhlasí: „Reebok, Adidas, Puma, Vans a půl tuctu 

dalších společností se snaží značce Nike vypálit rybník už několik desetiletí. Říká se 

tomu tržní ekonomika a je to základní princip kapitalismu. (…) Ovšem fair trade či 

etický obchod se jen stěží dají pokládat za revoluční myšlenky a rozhodně nepředstavují 

pro kapitalistický systém žádnou hrozbu. Pokud jsou spotřebitelé ochotni zaplatit víc za 

boty vyrobené spokojenými dělníky – nebo za vejce snesená spokojenými slepicemi – 

znamená to, že se na prodeji takových produktů dají vydělat peníze.90 Vtíravý pocit, že 

Lasn a Adbusters jsou tak nyní spíše než ostrými kritiky kapitalistického systému jeho 

součástí, ještě umocňují videospoty na boty Blackspot, které ve výsledku probíhají ve 

stejném duchu jako reklamní komunikace společnosti Nike skrze slogan Just do 

it!.(Obrázek 17) 

 

 
Obrázek 17 NIKE http://www.adbusters.org/tag/nike/ 

 

                                                 

 
90 HEATH, Joseph a Andrew POTTER. Kup si svou revoltu!. V Praze: Rybka, 2012, s. 6. ISBN 978-80-87067-
12-3.  
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4.3 Billboard Liberation Front 

Jak vypovídá název, hnutí Billboard Liberation Front se ve své aktivitě zaměřuje 

na úpravu reklamních billboardů, které považuje za jeden z nejagresivnějších druhů 

reklamy. Billboard Liberation Front tyto reklamy upravuje, odhaluje jejich skryté 

významy a utajované záměry reklamních korporací, čímž si bere zpět veřejný prostor. 91 

 

 Jednou z hlavních osobností a spoluzakladatelem hnutí Billboard Liberation 

Front, jehož název můžeme přeložit jako Hnutí za osvobození billboardů, je Jack 

Napier. Ten se jako devatenáctiletý mladík zúčastnil akce pořádané Gary Warnem a 

tajemnou undergrandovou skupinou The San Francisco Suicide Club92 nazvané Cesta 

do neznáma. Spolu s ním se akce účastnil také tehdy třiačtyřicetiletý Irving Glikk. Oba 

muže společně s dalšími 24 vyvolenými zavedli se zavázanýma očima na střechu 

továrny, na které byl umístěn oboustranný billboard s reklamou na produkt kosmetické 

společnosti Max Factor se sloganem: „Varování: Hezká tvář není v tomto městě 

v bezpečí – přejděte do sebeobrany s NOVÝM hydratačním krémem od Max Factor.(…) 

Jack Napier popisuje, že dostali od Garyho Warna jasné pokyny: „Teď změníme tento 

billboard, to my rozhodneme o tom, co bude říkat.“93 Záměrem celé akce nebylo 

billboardy zničit nebo dokonce zdemolovat, naopak, Gary Warne přinesl papíry, barvy a 

lepidla a dal ostatním za úkol zamyslet se nad tím, jak pomocí již existující zprávy 

upravit nebo předělat její znění. Po diskuzi, kdy bylo navrženo několik variant, celá 

skupina demokraticky odhlasovala dva z navržených nápadů. Na jedné straně se tedy 

objevil nápis: „Bojujte proti sračkám sebeúctou, Nový hydratační krém od Max 

Factor“94 (Obrázek 18) a na té druhé: „Bojujte proti svému zneužívání, NOVÝ 

hydratační krém: AX FACTOR.“95 (Obrázek 19) 

 

                                                 

 
91 http://pig-core.blogspot.nl/2008/10/zdrav-rozum-proti-ataku-reklamy-cesta-k.html 
92 Klub sebevrahů ze San Franciska http://www.suicideclub.com/ 
93 http://www.billboardliberation.com/indepth.html 
94 http://www.billboardliberation.com/indepth.html 
95 http://www.billboardliberation.com/indepth.html 
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Obrázek 18 MAX FACTOR 26/1  http://www.billboardliberation.com/indepth.html 

 

 
Obrázek 19 MAX FACTOR 26/2 http://www.billboardliberation.com/indepth.html 

  

Jack Napier byl celou akcí nadšen, velmi se mu zalíbila možnost napadat 

bohatství a moc amerických korporací skrze jejich vlastní prostory a ještě je využít 

k šíření vlastních myšlenek, ačkoli pouze dočasně. A Irving Glikk s ním toto nadšení 

sdílel. Roku 1977 tak zakládají hnutí Bilboard Liberation Front, které korunují úpravou 

billboardu s reklamou tabákové společnosti Brown and Williamson´s. (Obrázek 20) 
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Obrázek 20 I´M REALLY SICK http://www.billboardliberation.com/indepth.html 

 

 Hnutí Billboard Liberation Front na svém oficiálním webu uvádí celý manifest 

důvodů, proč se uchylují k úpravě reklamních billboardů ve jménu culture jammingu. 

V jednom takovém zároveň vysvětlují, proč se rozhodli specializovat zrovna na 

billboardy: „Televizi, počítače nebo rádio můžete vypnout, rozmlátit, vyhodit, hacknout 

nebo se jim jakýmkoli jiným způsobem vyhnout. Nikdo vás nenutí kupovat si časopisy 

nebo noviny.(…) Ze všech typů médií je však jeden, který je určený pouze k šíření 

reklamy a který je pro všechny zcela nevyhnutelný (…). Hovoříme samozřejmě o 

billboardu. Společně s jeho menšími bratranci reklamními plakáty a údernou 

outdoorovou grafikou jsou billboardy všudypřítomné a nevyhnutelné pro každého, kdo 

se alespoň občas pohybuje skrze náš svět. Každý zná billboardy, billboardy jsou v mysli 

každého z nás.“96 

4.4 The Yes Man 

Uskupení The Yes Man mají na svědomí Andy Bichlbaum, vlastním jménem 

Jacque Servin, a Mike Bonanno, vlastním jménem Igor Vamos. Tato dvojce naplňuje 

culture jammingové principy velice svérázným způsobem. Mimo vydávání falešných 

novin, petic a videí uveřejňovaných na internetovém serveru YouTube, se nejčastěji 

                                                 

 
96 http://www.billboardliberation.com/manifesto.html 
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vydávají za zástupce vlivných organizací a korporátních firem, jejichž jménem veřejně 

vystupují. Vše začne tím, že okopírují webové stránky daných korporací, a pak už pouze 

čekají na pozvání na různé konference. Díky této taktice se již vydávali za představitele 

Světové obchodní organizace, zástupce společností DOW Chemical, EXXON Mobil a 

mnoha dalších firem. 97 

 

Mezi jejich kontroverzní vystoupení patří například účast na konferenci, kde 

jako zástupci již zmíněné Světové obchodní organizace, vyzývali k nakupování 

voličských hlasů a mimo jiné také oznámili vznik formálního trhu s otroky v Africe, 

kdy v závislosti na této informaci uvedli, že: „Americká válka Jihu proti Severu byla 

škoda peněz, protože země třetího světa dnes rády dodají otroky na stejné úrovni 

dobrovolně.“98 Na závěr této konference pak představili speciální oblek, který má 

manažerům pomoci lépe kontrolovat své podřízené. Jistě není náhodou, že žlutý oblek 

velmi připomínal obrovský falus. (Obrázek 21) Nejzajímavější však byly reakce 

účastníků přednášky, nebyly totiž prakticky žádné. Jediný, kdo se ozval, byla žena, 

která však neměla problém ani s otroctvím, ani s podplácením voličů, ale s falickým 

oblekem jako symbolem nerovnosti mezi muži a ženami. 

 
Obrázek 21 MANAGER SUIT http://www.guerrigliamarketing.it/intelligence/yesmen.htm 

                                                 

 
97 http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/38197/manipulace-a-rany-pod-pas-antikapitaliste-yes-men-
bojuji-tvrde.html 
98 http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/38197/manipulace-a-rany-pod-pas-antikapitaliste-yes-men-
bojuji-tvrde.html 
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Dvojice si své akce nahrává a během svého působení již vydali tři filmy. První 

z nich,  The Yes Man, (Obrázek 22) byl vydán roku 2003, druhý film  The yes man fix 

the World v roce 2009 a zatím poslední snímek The Yes Man are Revolting vyšel v roce 

2014. Druhý zmiňovaný snímek zachycuje například reakce lidí, kteří si přečetli falešné 

vydání deníku The New York Times, které mimo jiné informovalo o konci války v Iráku 

nebo o přiznání George Bushe k velezradě. (Obrázek 23) 

 

 
Obrázek 22 THE YES MAN FILM 2003 http://www.dailyfilmdose.com/2010_06_01_archive.html 

 
Obrázek 23 FAKE THE NEW YORK TIMES http://cityroom.blogs.nytimes.com/2008/11/12/pranksters-spoof-the-

times/?_r=0 

http://cityroom.blogs.nytimes.com/2008/11/12/pranksters-spoof-the-times/?_r=0
http://cityroom.blogs.nytimes.com/2008/11/12/pranksters-spoof-the-times/?_r=0
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Zřejmě nejkontroverznější z jejich akcí se týkala společnosti Dow Chemical, což 

je nadnárodní chemická korporace nechvalně proslulá chemickou katastrofou 

v indickém městě Bhopal z roku 1984, při které zemřelo více než dvě desítky lidí a 

dalších několik set tisíc jich bylo zasaženo látkami poškozujícími lidské zdraví.99 The 

Yes Man jménem společnosti DOW Chemical v živém televizním vysílání televizní 

stanice BBC oznámili záměr odškodnit oběti tragédie. „Poté, co média po celém světě 

oznámila, že Dow Chemical odškodní oběti, akcie firmy klesly za 28 minut o 2 miliardy 

dolarů.“100 (Obrázek 24) 

 

Obrázek 24 BHOPAL LEGACY http://www.theindiasite.com/a-wicked-leak-stratfor-dow-chemicals-and-india/ 

4.5 Война / Vojna 

Jednou z nejkontroverznějších culture jammingových uměleckých skupin je 

zřejmě ruská radikální umělecká skupina Война, založená studenty filosofie z 

Lomonosovy univerzity. 101 Umělecké performance této skupiny jsou orientovány na 

politiku a svou provokativností předčí zřejmě i všechny výše uvedené culture 

jammingové skupiny. Pro účely své diplomové práce budu nadále používat název 

Vojna, který je pro tuto skupinu vžitý v českém mediálním prostředí. Mezi jejich 

performance patří například zinscenované oběšení dvou gayů a tří středioasijských 

pracovníků s názvem Na památku děkabristů-dárek pro Jurije Lužkova, kterým 

                                                 

 
99 http://www.bhopal.com/Cause-of-Bhopal-Tragedy 
100 http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/38197/manipulace-a-rany-pod-pas-antikapitaliste-yes-men-
bojuji-tvrde.html 
101 https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojna_(skupina) 



41 

 

upozorňovali na rasistickou a homofobní politiku Jurije Lužkova. Další akcí 

připisovanou skupině Vojna byla oslava mezinárodního Svátku práce tím, že házeli živé 

kočky přes výdejní pulty restaurací amerického fast foodového řetězce McDonald´s, 

aby tak přitáhli pozornost na rutinní práci zaměstnanců zmíněné společnosti.102 

 

Akcí, jež vyvolala veliký rozruch a která byla četně propírána i ve světových 

médiích, byla v roce 2008 hromadná soulož pěti párů, mezi nimiž byla i tehdy těhotná 

Naděžda Tolokonnikovová, později známá z procesu s feministickou punk rockovou 

kapelou Pussy Riot. Tento protestní akt se udál v moskevském biologickém muzeu u 

příležitosti inaugurace nového ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. Celou akci ještě 

doprovázelo provokativní heslo „Mr..me za Medvídka, dědice trůnu“103 (Obrázek 25) 

 
Obrázek 25 ZESMĚŠNĚNÍ DMITRIJE MEDVĚDĚVA http://petrahavelkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=473379 

Skupina Vojna se však stala známou především pro svou performanci v roce 

2010, když 7 členů skupiny namalovalo za pouhých 23 vteřin na zdvihací most 

v Petrohradě obří falus, který se v okamžiku zdvižení mostu tyčil přímo vedle oddělení 

ruské tajné služby FSB (Obrázek 26). Samotní členové skupiny k akci řekli: „Nakreslili 

jsme na most obří falus, abychom poukázali na aktivity Federální bezpečnostní služby 

(FSB) a ministerstva vnitra před nadcházejícím fórem“.104 Toto fórum mělo být ruským 

                                                 

 
102 http://petrahavelkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=473379 
103 http://www.novyprostor.cz/clanky/438/strucne-dejiny-soku.html 
104 http://kultura.zpravy.idnes.cz/rusti-vytvarnici-bojuji-proti-petrohradske-policii-obrim-penisem-1dg-
/vytvarne-umeni.aspx?c=A100617_093626_vytvarneum_ob 
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ekvivalentem ke Světovému ekonomickému fóru. I přes snahu města odstranit 

nevhodný obrázek co nejdříve, byly i o den déle na mostě zřejmé obrysy celé kresby. Za 

celou akci byl zatčen jeden z autorů performance, Leonid Nikolajev, později byl však 

z vazby propuštěn a původní obvinění z vandalismu bylo překvalifikováno na obvinění 

z drobné výtržnosti.105 

 

 
Obrázek 26 VOJNA ÚD http://petrahavelkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=473379 

 

O pár měsíců déle byl však Leonid Nikolajev znovu zatčen, a to společně 

s dalším členem skupiny Vojna, Olegem Vorotnikovovem. Tentokrát již byli obviněni 

na základě paragrafu o chuligánství z politické, ideologické, rasové, národnostní, 

náboženské a sociální záště, za což jim hrozilo až 7 let vězení. Všemu předcházela akce 

s názvem Palácový převrat, během níž členové skupiny Vojna pod záminkou hledání 

zakutáleného míčku obrátili na střechu několik policejních vozů. (Obrázek 27) Za jejich 

propuštění lobboval mimo jiné také známý britský streetartový umělec Banksy, který 

dokonce poslal nemalou finanční částku na jejich kauci. To ale ruské úřady odmítly. 

Oba umělci nakonec byli propuštěni na základě obhajoby, která dokázala, že doba 

uplynulá mezi zadržením a zahájením vyšetřování byla příliš dlouhá. Obvinění však 

                                                 

 
105 http://kultura.zpravy.idnes.cz/rusky-obri-penis-je-nominovan-na-statni-cenu-autori-jsou-ale-za-
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zůstalo i nadále platné. V současnosti hrozí oběma umělcům až dvacetiletý 

nepodmíněný trest. Členové skupiny v reakci na tuto skutečnost buď opustili Ruskou 

federaci, nebo pobývají v úkrytech.106 

 

 
Obrázek 27 PALÁCOVÝ PŘEVRAT http://petrahavelkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=473379 

Mezi těmi, kteří se rozhodli svou rodnou zemi opustit, byl i Oleg Vorotnikov 

s manželkou Natalií, též členkou skupiny Vojna. Oba zkoušeli žít i se svými dětmi 

například v Rakousku, Belgii, Itálii, Německu i Švýcarsku a před nedávnou dobou 

zakotvili také v České republice. Zde se jich mimo jiné ujala česká culture jammingová 

skupina Ztohoven, která se jim snažila zajišťovat bydlení a pomáhat v nelehké životní 

situaci, a to i finančně. Tato podpora trvala až do září minulého roku, kdy se členové 

skupiny Ztohoven v čele s Romanem Týcem rozhodli od ruských aktivistů distancovat. 

Důvodem rozkolu jsou výroky Olega Vorotnikovova v rozhovoru pro Aktualne.cz o 

momentální situaci v Rusku a současnému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který dle 

jeho názoru stmelil, a tím i zachránil ruský národ. Následně vyjádřil touhu se do Ruska 

vrátit. Podle skupiny Ztohoven tak popřel velkou část akcí skupiny Vojna, které 

v minulosti proběhly, i hodnoty, které ho měli se členy Ztohoven spojovat. Následně se 

                                                                                                                                               

 
mrizemi-13b-/vytvarne-umeni.aspx?c=A110214_155209_vytvarneum_ob 
106 http://www.rozhlas.cz/radiowave/prolomitvlny/_zprava/prolomit-vlny-vojna-wanted-at-ziji-natalija-
a-oleg--1652532 
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členové české culture jammingové skupiny od Vorotnikovova a jeho rodiny distancovali 

i na facebookovém profilu Ztohoven: „Nelitujeme nijak své pomoci, ale nebudeme v ní 

nadále pokračovat – popřeli bychom tím základy, na kterých stavíme.“107 

5. Příklady culture jammingu v České republice 

5.1 Pode Bal 

Umělecká skupina Pode Bal byla založena v roce 1997 a podle Milana 

Mikuláštíka ji lze považovat za vůbec první culture jammingovou skupinu v České 

republice. „Skupina Pode Bal pracuje s širokým spektrem přístupů od performancí a 

pseudoreklamních kampaní, k politickému aktivismu. Pode Bal intervenuje do veřejného 

prostoru, pořádá přednášky a prezentace na téma uměleckého aktivismu, imituje 

komerční grafické postupy a provokuje naše národní špatné svědomí.“108 Hlavními 

osobnostmi skupiny jsou Petr Motyčka, Antonín Kopp a Michal Šiml. Název skupiny 

měl vzniknout z francouzské nadávky peau de balle, jejíž význam je něco jako koule 

vám. Tento výraz údajně použil Marcel Duchamp jako odpověď na pozvání od Tzari, 

aby se účastnil výstavy dadaistů. Sami členové skupiny však tvrdí, že ve skutečnosti jde 

pouze o složeninu ze slov POnožky DEsetileté BALetky.109 

 

 Ačkoli členové skupiny Pode Bal dali najevo svůj politicky a společensky 

angažovaný postoj  už koncem 90.let, do širšího společenského povědomí se dostali 

především díky výstavě Malík Urvi, kterou uspořádali v roce 2000. Tato výstava 

sestávala z 36 portrétů osobností, které měly v minulosti působit jako komunističtí 

funkcionáři a spolupracovníci StB. I přes tuto skutečnost však na počátku milénia 

působila většina z nich na významných společenských postech. Na portrétech se tak 

objevili vlivní političtí činitelé, policisté nebo někteří z ministrů. Za všechny můžeme 

jmenovat například exministra zahraničních věcí Jana Kavana nebo tehdejšího ministra 

                                                 

 
107 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ztohoven-se-odvratili-od-vorotnikova-ze-skupiny-vojna-vadi-
j/r~6e7018f283f511e68afb002590604f2e/?redirected=1482397414 
108 http://www.artlist.cz/skupiny/pode-bal-911/ 
109 http://www.artlist.cz/skupiny/pode-bal-911/ 
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průmyslu a obchodu Miroslava Grégra. 110 (Obrázek 28) „Součástí portrétů byly 

životopisy informující o předrevolučních i porevolučních aktivitách těchto osob. Výstava 

měla neobvykle velkou návštěvnost a vyvolala nebývalý společenský a mediální ohlas. 

Projekt rozpoutal debatu v uměleckých kruzích a stal se zásadním počinem v tvorbě 

zaměřené na politicko-sociální aspekty od sametové revoluce.“111 

 

 

Obrázek 28 MALÍK URVI Jan Kavan a Miroslav Grégr http://kultura.zpravy.idnes.cz/malik-urvi-vystavka-politicky-
zjizvenych-fjk-/vytvarne-umeni.aspx?c=A000126165054vytvarneum_toy 

 

O deset let později pak skupina Pode Bal na tuto výstavu navázala uveřejněním 

portrétů 31 soudců a státních zástupců, kteří měli být spojováni s některými politickými 

procesy v dobách komunistického režimu. (Obrázek 29) Jak k celé výstavě řekl člen 

skupiny Petr Motyčka: „Výstava není o minulosti. Prostřednictvím reflexe minulých 

politických procesů se vyjadřuje k nastavení současného systému. Komunističtí soudci a 

prokurátoři, kteří soudili politické procesy totalitního systému, nemají dnes v justici co 

pohledávat. Svým zdokumentovaným jednáním prokázali, že jsou vhodnými nástroji 

                                                 

 
110 http://www.hutka.cz/new/html/prohluk.html 
111 http://www.dox.cz/cs/vystavy/pode-bal-malik-urvi-ii 
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jakékoliv politické poptávky. Systém, který staví na funkční integraci správců násilí 

totalitního systému, je nastaven tak, aby se mohl k aplikaci takového násilí vrátit.“112 

 

 

 

Obrázek 29 MALÍK URVI II http://www.dox.cz/cs/vystavy/pode-bal-malik-urvi-ii 

Další z mediálně ostře sledovaných akcí skupiny Pode Bal byla například instalace 

v rámci výstavy Politik-um z roku 2002, kdy členové skupiny na několik minut 

připevnili na hradním nádvoří transparent s nápisem Zimmer Frei a po nádvoří následně 

rozhazovali balony s fotografiemi domů, jež byly zabaveny sudetským 

Němcům.(Obrázek 30). Mezi další jejich akce uskupení Pode Bal patří například 

výstavy Institucializované umění, Flagelanti, TGM Chicken, Stop násilí na ženách nebo 

Malík Urvi III?.113 

 

                                                 

 
112 http://www.dox.cz/cs/vystavy/pode-bal-malik-urvi-ii 
113 http://www.podebal.com/cv 

http://www.dox.cz/cs/vystavy/pode-bal-malik-urvi-ii
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Obrázek 30 ZIMMER FREI http://kultura.zpravy.idnes.cz/pode-bal-je-nekulturni-mini-spacek-drr-/vytvarne-
umeni.aspx?c=A020517_112937_vytvarneum_kne 

 

5.2 Guma Guar 

Pražská skupina Guma Guar, která ve své činnosti propojuje umění a aktivismus 

byla založena roku 2003. Jejich hlavní zbraní je především ironie, se kterou zbrojí proti 

systému a mediím. Mezi členy skupiny patří Richard Bakeš, Daniel Vlček, Milan 

Mikuláštík nebo mluvčí skupiny Michaela Pixová. Kromě výtvarného umění se věnují 

například i experimentování s elektronickou hudbou. Členové skupiny se také 

několikrát zúčastnili ilegálních freeparties nebo se podíleli na streetartových 

projektech.114 Název skupiny je odvozen od rozpustné vlákniny, která se přidává 

například do konzerv. Některé osobnosti uměleckého světa spojují způsob prezentace 

skupiny s politicky orientovaným německým dadaismem a sociálním kriticismem 30. 

let 20. století.115 

 

                                                 

 
114 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1279994-novy-tunel-na-letne-kopou-umelci-z-guma-guar 
115 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1456693-skupina-guma-guar-zkouma-na-staromestske-
radnici-zdejsi-meze-tolerance 

http://kultura.zpravy.idnes.cz/pode-bal-je-nekulturni-mini-spacek-drr-/vytvarne-umeni.aspx?c=A020517_112937_vytvarneum_kne
http://kultura.zpravy.idnes.cz/pode-bal-je-nekulturni-mini-spacek-drr-/vytvarne-umeni.aspx?c=A020517_112937_vytvarneum_kne
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Skupina Guma Guar má za sebou v současnosti několik kontroverzních akcí. 

Jednou z nich byl pod záštitou Galerie Artwall v roce 2008 projekt s názvem Kolektivní 

identita, který skrze sérii billboardů na pražské Letné otevřeně a veřejně kritizoval 

hospodaření, respektive nehospodaření, tehdejší pražské radnice. „Skupina Guma Guar 

reagovala ve svém díle na reklamní kampaň Magistrátu hlavního města Prahy, která 

podporovala uspořádání olympijských her v hlavním městě, a k fotografiím jednotlivých 

podnikatelů přidala nápis „všichni jsme v jednom týmu“ a logo Praha 2016.“116 

Z billboardů tak na Pražany shlíželi například Viktor Kožený, Tomáš Pitr nebo Radovan 

Krejčíř. (Obrázek 31) Billboardy však byly poničeny neznámými vandaly, kteří je 

přetřeli hnědou barvou (Obrázek 32), a následně byla celá výstava zrušena Odborem 

ochrany prostředí pražského magistrátu, který vydal zákaz galerii Artwall nadále 

používat letenské zdi z důvodu údajného porušení autorských práv společnosti Praha 

olympijská, včetně užití jejího loga a sloganu.117  

 
Obrázek 31 KOLEKTIVNÍ IDENTITA KREJČÍŘ 

http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&c=A131122_190246_zahranicni_btw&foto=KOT237aad_guar_6.jpg 

 

                                                 

 
116 http://artalk.cz/2008/11/06/guma-guar-kdo-je-v-narodnim-tymu/ 
117 http://www.literarky.cz/component/content/article/294- 

http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&c=A131122_190246_zahranicni_btw&foto=KOT237aad_guar_6.jpg
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Obrázek 32 KOLEKTIVNI IDENTITA-VANDALOVÉ http://kultura.zpravy.idnes.cz/plakaty-parodujici-olympijskou-

kampan-kdosi-znicil-fyt-/vytvarne-umeni.aspx?c=A080602_164754_vytvarneum_kot 

Asi nejkontroverznějším z počinů, na kterém se podílel člen skupiny Guma 

Guar, Milan Mikuláštík jako kurátor galerie NoD, bylo uspořádání výstavy 

kontroverzního polského umělce Petera Fusse s názvem Achtung. Jak v jednom 

z rozhovorů Milan Mikuláštík připouští, byl to právě on, kdo Petera Fusse do Prahy 

pozval, a to i s příslibem, že na svou vlastní zodpovědnost nebude jeho práce nijak 

cenzurována, protože on sám má skrze výstavy se skupinou Guma Guar s cenzurou 

velmi špatné zkušenosti. Jak Milan Mikuláštík přiznal, později svého slibu nikterak 

necenzurovat autorovo dílo trochu zalitoval, neboť souhrou méně či více náhodných 

okolností výstava vedla až k jeho konci na pozici kurátora galerie NoD. Výstava se 

skládala z velkoplošných fotografií, na kterých byli zachyceni nacističtí vojáci, jež měli 

na svých uniformách židovské hvězdy, které tak nahradily původní hákové kříže. 

(Obrázek 33) Až pozdě autor výstavy zjistil, že galerie NoD patří Židovské obci a 

výstava navíc byla zahájena v den výročí povstání Židů proti nacistům ve varšavském 

ghettu. To všechno vedlo k nařčení autora výstavy i samotného Milana Mikuláštíka ze 

sympatií k nacismu a provokaci, což Milan Mikuláštík rázně odmítá: „Fuss přitom chtěl 

poukázat právě na to, že Izrael a jeho obhájci zneužívají holocaust jako štít vůči kritice 

izraelské politiky. (…) Dalším z důležitých prvků té výstavy je vyprazdňování symbolů. 

Davidova hvězda je v euro-americkém kontextu brána jako symbol oběti a utrpení, 

jenomže v Palestině je to úplně jinak.(…) V Palestině není židovská hvězda symbolem 
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utrpení Židů, ale útisku a teroru páchaného pod izraelskou vlajkou.“118 Krátce po 

samotném zahájení vernisáže na ni vtrhla skupina lidí, kteří výstavu zdemolovali. Celá 

akce měla ještě dohru, když se v blízkosti galerií v Praze začaly objevovat nálepky 

s podpisem skupiny Guma Guar, které přímo vyzývaly k vraždění Židů. Členové 

skupiny se okamžitě na všech veřejně dostupných komunikačních i webových kanálech 

od celé akce distancovali. 

 

 
Obrázek 33 PETER FUSS ACHTUNG http://peterfuss.com/achtung/ 

 

Dalším z projektů skupiny Guma Guar byla výstava Milan Knížák: Podivný Kelt, 

kterou kritizovali kontakty Milana Knížáka s politickou elitou a jeho působení v čele 

Národní galerie. Výstava s názvem Meze tolerance brojila proti zakázání 

Komunistického svazu mládeže jako ataku na svobodu slova. Stavbou imaginárního 

tunelu Svoboda zase  upozorňovali na to, že mnoho pražských staveb jsou pouze krytím 

pro korupci „Poselstvím akce je upozornit na to, že stavbou dalších a dalších tunelů se 

magistrát více a více dostává do peněženek občanů, kteří to všechno zaplatí.“119 

(Obrázek 34) 

 

                                                 

 
118 http://www.literarky.cz/kultura/art/1052-za-robotu-na-ebrotu 
119 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1279994-novy-tunel-na-letne-kopou-umelci-z-guma-guar 
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Obrázek 34 TUNEL SVOBODA https://stavbaweb.dumabyt.cz/umlci-z-guma-guar-zahajili-na-letne-stavbu-tunelu-

svoboda-6019/clanek.html 

5.3 Ztohoven 

 

Ztohoven je česká výtvarná culture jammingová skupina, která se snaží 

zasahovat do veřejného prostoru. Mezi nejznámější členy patří umělci s pseudonymy 

Roman Týc, Petr Olejka, Tomáš Jasný, David Černý, Sláva Svoboda, Zdeněk Dostál 

nebo Petr Žílka. Poslední dva jmenovaní zároveň fungují i jako mluvčí skupiny. „Jde o 

umělce z nejrůznějších oborů, ale ve skupině najdete i zaměstnance reklamních agentur, 

podnikatele, studenty nebo nezaměstnané.“120 Skupina se vždy dává dohromady před 

každou novou akcí, po které se samovolně rozpadne, její členové se tak nezřídka kdy 

obměňují. Ztohoven o sobě dali poprvé vědět v roce 2003 akcí Znásilněný podvědomí, 

kdy v pražském metru překryli přes osm set reklamních vitrín velkými otazníky. 

Upozorňovali tak na nepříznivý vliv reklamních sdělení na lidi. Symbol otazníku se pod 

jejich taktovkou objevil také v předvečer volby prezidenta, kdy zakryli polovinu 

velkého neonového srdce výtvarníka Jiřího Davida, takže se nad Pražským hradem tyčil 

pouze obrovský otazník. (Obrázek 35) 

 

                                                 

 
120 http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-vydesenym-k-smrti-se-omlouvame-ffb-
/domaci.aspx?c=A070619_084347_domaci_bar 
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Obrázek 35 OTAZNÍK NAD PRAŽSKÝM HRADEM http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/hlavni-mesto-

praha/1587834-ztohoven-kritizuji-zemana-nad-prazskym-hradem-vyvesili-obri-rude 

 

 

Do podvědomí široké veřejnosti se však zapsali především nabouráním se do 

vysílání pořadu Panorama, který vysílala Česká televize. Místo záběrů z krkonošského 

Černého dolu tak diváci na obrazovce spatřili atomový výbuch. (Obrázek 36) „Skupina 

napadla mediální prostor, aby zpochybnila jeho pravdivost. Aby upozornila na možnou 

záměnu mediálního obrazu světa za svět reálný.“121 Česká televize podala na skupinu 

Ztohoven trestní oznámení pro podezření z poškozování cizích práv, neoprávněné 

užívání cizí věci, zneužití záznamu na nosiči informací a šíření poplašné zprávy.122 

Zároveň se také domáhala finančního odškodnění. Z celé situace se stal ostře mediálně 

sledovaný proces, během kterého byli umělci nejprve zproštěni obžaloby, aby se celý 

proces znovu otevřel po odvolání státního zástupce. Nicméně soud dospěl ke stejnému 

závěru jako poprvé a aktivisty osvobodil. Soudní znalec z oboru psychologie Jan Lašek 

s celé věci uvedl: „V současné době, kdy k nám prostřednictvím médií tečou zprávy 

podobného druhu z celého světa téměř denně, se nedomnívám, že by něco takového 

                                                 

 
121 http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-vydesenym-k-smrti-se-omlouvame-ffb-
/domaci.aspx?c=A070619_084347_domaci_bar 
122 http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-dalo-se-toho-udelat-mnohem-vic-d99-
/domaci.aspx?c=A070619_151342_domaci_cen 
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mohlo někoho vyděsit. Rozhodně jsem já ani mí kolegové nezaznamenali návštěvu 

nějakého pacienta. Vysílání jsem sám sledoval, upoutalo mě, že je tam něco 

neobvyklého, ale okamžitě jsem to vyhodnotil jako legraci a recesi. Rozhodně to ve mně 

nevyvolalo pocit, že bych měl jít do krytu. Navíc jsem pár instruktážních filmů o tom, jak 

vypadá atomový hřib, viděl a k tomu měla tahle hra hodně daleko. Nelze to považovat 

ani za nějaký masový problém. Rozhodně se tím nezabýval Vatikán ani naše státní 

orgány.“123 

 
Obrázek 36 ATOMOVÝ HŘIB ZTOHOVEN http://zpravy.idnes.cz/skupina-ztohoven-vydesila-v-ct-atomovym-

vybuchem-fvx-/domaci.aspx?c=A070617_112931_domaci_zra 

Další velmi výraznou kauzou byla akce jednoho z členů skupiny Ztohoven, 

Romana Týce. Ten v roce 2007 vyměnil sklíčka na 50 semaforech pro chodce. (Obrázek 

37) Klasické panáčky nahradil postavami vykonávajícími různé činnosti. Jeden 

například vedl psa, druhý močil, další popíjel z lahve a někteří měli dokonce 

amputovanou jednu nohu. Sám Týc svou práci komentoval pro iDNES.cz: „Štvalo mě, 

jak jsou panáčci na semaforech toporní, nudní, smutní.“124 Roman Týc se však nesetkal 

u dopravního podniku s pochopením, a tak došlo na soudní jednání. Soud nakonec 

výtvarníkovi nařídil uhradit 80 tisíc korun, což byly náklady za uvedení semaforů do 

původního stavu, a zároveň mu vyměřil pokutu 60 tisíc korun. Roman Týc uhradil 

                                                 

 
123 http://www.denik.cz/z_domova/ztohoven_soud20080325.html 
124 http://zpravy.idnes.cz/nejsem-ten-kdo-rozhybal-semafory-zmatl-umelec-ze-ztohoven-soud-psc-
/domaci.aspx?c=A080416_113242_praha_pei 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91127&idc=159168&ids=2924&idp=87495&url=https%3A%2F%2Fwww.alukov.cz%2Fvse-o-zastreseni%2Fvyhody-zastreseni%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90908&idc=159168&ids=10871&idp=87373&url=http%3A%2F%2Fwww.scalibor.cz%2F
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škodu, pokutu však zaplatit odmítl. V prosinci roku 2008 ho tak soud poslal na měsíc do 

vězení. Sám však údajně rozhodnutí nezaplatit nelituje: „Nástup trestu není otázka 

peněz, ale úhlu pohledu na celou věc a žebříčku hodnot, který si člověk buduje. Kdybych 

tu pokutu zaplatil, přistoupil bych na to, že je to trestný čin, ale já jsem přesvědčený o 

tom, že to trestný čin není.“125 Zatímco veřejnost se výměnou panáčků na semaforech 

bavila, akce našla také mnoho kritiků. Dalo by se čekat, že culture jammingová 

uskupení, jako jsou Ztohoven a Guma Guar, se budou navzájem podporovat. Nicméně 

tomu tak není, jak dokazuje rozhovor s již zmíněným členem skupiny Guma Guar 

Milanem Mikuláštíkem, který otevřeně kritizoval výměnu panáčků na semaforech: 

„Případ Týc je podle mého názoru jeden velký mediální kýč. Kýčem jsou novinové 

titulky tvrdící, že umělec „jde sedět za úpravu semaforů“. Umělec byl přitom za svůj 

streetartový kousek odsouzen k pouhé pokutě. Do vezení jde, protože zmíněnou pokutu 

odmítl zaplatit (…) nikde se během emotivní kampaně na jeho podporu neobjevuje 

informace o tom, že se Týc pokoušel soud obelhat a ke svému činu se zprvu nehlásil.“126 

Milan Mikuláštík také kritizuje styky a obchodní zájmy skupiny Ztohoven a Romana 

Týce, kterého veřejně zastupuje komerční Galerie Dvořák-Šec, jež má spojitost mimo 

jiné s ex-starostou Prahy 1 Filipem Dvořákem nebo bývalým ředitelem reklamní 

agentury Semma, Petrem Šecem.127  Na otázku redaktora, co si Milan Mikuláštík myslí 

o činnosti Romana Týce a skupiny Ztohoven odpověděl jasně: „V několika případech, 

například když skupina Ztohoven převzala od Milana Knížáka cenu NG a ČEZu (cenu, 

která má v názvu finanční obnos), nebo se nechala zastupovat galerií Dvořák-Šec, 

nechápal jsem, z ČEHO vlastně chtějí ven?“128  

 

                                                 

 
125 http://zpravy.idnes.cz/vytvarnik-tyc-zajdu-si-na-obed-a-nastoupim-do-vezeni-zatykani-nechci-1gn-
/domaci.aspx?c=A120221_115507_domaci_hv 
126 http://www.protisedi.cz/article/milan-mikulastik-guma-guar-pripad-tyc-je-podle-meho-nazoru-jeden-
velky-medialni-kyc 
127 http://www.protisedi.cz/article/milan-mikulastik-guma-guar-pripad-tyc-je-podle-meho-nazoru-jeden-
velky-medialni-kyc 
128 http://www.protisedi.cz/article/milan-mikulastik-guma-guar-pripad-tyc-je-podle-meho-nazoru-jeden-
velky-medialni-kyc 
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Obrázek 37 SEMAFORY ROMAN TÝC http://www.protisedi.cz/article/otevreny-dopis-prezidentovi-ceske-republiky-

vaclavu-klausovi-ve-veci-romana-tyce 

Osoba Romana Týce pak stojí také za velmi kontroverzní výstavou Grave 

Robber, pro jejíž účely vytvořil obrazy z popela zesnulých. (Obrázek 38) Celá výstava 

vycházela z jeho prohlášení: „Když vám v šesti letech zemře matka, vy ji vnímáte jako 

dvoukilovou plechovou urnu a zbytek života její podobu znáte jen z fotografie, tak jako 

dítě věříte, že existuje způsob, jak jí z té plechovky osvobodíte…a nejen ji.“129 Kvůli 

obavám z předsudků byl materiál, ze kterého byly portréty vytvořeny, dlouho tajen. 

Sám umělec upozorňoval, že účelem celé věci není v prvé řadě šokovat. 

 
Obrázek 38 GRAVE ROBBER ROMAN TÝC http://news.iafrica.com/quirky/754692.html 

                                                 

 
129 http://kultura.zpravy.idnes.cz/clen-ztohoven-roman-tyc-vytvoril-portrety-z-prebytku-lidskeho-
popela-1mg-/vytvarne-umeni.aspx?c=A110927_103714_vytvarneum_ob 
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Další nepříjemnosti a policejní vyšetřování uskupení Ztohoven přinesl jejich 

projekt Občan K., který měl upozornit na jednoduchost zneužití soukromých informací 

o každém z nás. V praxi jejich projekt vypadal tak, že si 12 lidí změnilo svoje fotografie 

pomocí tzv. morphingu tak, že na počítači ze dvou obličejů vytvořili jeden, který však 

nesl rozeznatelné rysy obou původních podob. (Obrázek 39) Takto vzniklé fotografie 

následně donesli na příslušné městské úřady s žádostí o vyhotovení nového občanského 

průkazu. Každý si navíc nechal vystavit průkaz na jméno svého kolegy. Následně pod 

touto identitou žili po dobu šesti měsíců, během kterých například volili 

v parlamentních volbách nebo se dokonce oženili. Ztohoven o celém projektu natočili 

film, který nesl stejné jméno jako celá akce. (Obrázek 40) Na jeho základě se však 

dostali do hledáčku policie, která následně průkazy zabavila a začala přezkoumávat 

jejich pravost. To se však velmi nelíbilo členům skupiny Ztohoven, jejichž právní 

zástupce Michal Pokorný uvedl, že tím bylo zničeno jejich umělecké dílo a již není 

možné uvést ho do původního stavu. Vše nakonec dospělo až k soudu, který prvotně čin 

vyhodnotil jako přestupek, což ale příslušný městský úřad zamítl a členové skupiny 

Ztohoven tak vyvázli z celé akce opět bez trestu.130 

 
Obrázek 39 MORPHING ZTOHOVEN http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/05/24/morphing-12-artistes-vivent-

pendant-six-mois-avec-la-meme-identite/ 

                                                 

 
130 http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-stahli-zalobu-po-policii-chteji-omluvu-za-znicene-obcanky-1pg-
/krimi.aspx?c=A110712_120847_krimi_wlk 
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Obrázek 40 OBČAN K FILM http://www.ztohoven.com/?page_id=538 

Ztohoven se v posledních letech kromě veřejného prostoru orientují čím dál tím 

častěji také na politiku a její aktéry. To se ukazuje hned v několika následujících 

performancích. První, kterou je nutné zmínit, je instalace z roku 2012, která byla 

vystavena v pražském centru DOX v rámci výstavy s názvem Kartografie naděje a 

zobrazovala tabuli se zasedacím pořádkem členů Poslanecké sněmovny spolu s jejich 

soukromými telefonními čísly. Čestné místo pak zaujalo telefonní spojení na tehdejšího 

prezidenta České republiky Václava Klause. Součástí instalace byl také funkční mobilní 

telefon, ze kterého mohli účastníci výstavy anonymně poslat sms zprávu komukoli na 

tabuli. (Obrázek 41) Jeden z mluvčích skupiny Ztohoven Petr Žilka promluvil o cílech 

celé instalace: „Chtěli jsme tím naznačit, že morálka nezačíná u politiků, ale právě u 

lidí, kteří mají takto možnost s politiky komunikovat.“131 První zpráva odeslaná 

z přiloženého mobilního telefonu byla zaslána na číslo bývalému primátorovi Prahy 

Pavlu Bémovi a jejím obsahem bylo pouhé, avšak zřejmě vše říkající: „Zloději!“132 

Dalším, velmi svérázným vyjádřením se k politické situaci, byl v roce 2013 obrovský 

fialový prostředníček Davida Černého, který mířil přímo na Pražský hrad. Jak však 

                                                 

 
131 http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-zverejnili-cisla-na-politiky-i-prezidenta-fhr-
/domaci.aspx?c=A121121_224026_zahranicni_brd 
132 http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-zverejnili-cisla-na-politiky-i-prezidenta-fhr-
/domaci.aspx?c=A121121_224026_zahranicni_brd 
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nedávno autor sochy poznamenal: „Teď by ale musel mít ten prst tak o padesát metrů 

víc.“133  

 
Obrázek 41 KARTOGRAFIE NADĚJE https://www.novinky.cz/domaci/300775-zverejneni-cisel-politiku-skupinou-

ztohoven-nebylo-protizakonne.html 

Zatím poslední a v současné době stále velmi živě probíranou akcí skupiny 

Ztohoven bylo, v této práci již dříve zmíněné, zaměnění prezidentské standarty na 

Pražském hradě za velké rudé trenýrky, které tam visely tři čtvrtě hodiny. Členové 

skupiny se při výměně převlékli za kominíky a pro vstup na střechu Pražského hradu 

jim posloužilo přistavené lešení. (Obrázek 42)  

 
Obrázek 42 TRENÝRKY NA PRAŽSKÉM HRADĚ http://www.expres.cz/nasla-se-standarta-0np-

/zpravy.aspx?c=A160627_132617_dx-zpravy_anna 

                                                 

 
133 http://praha.idnes.cz/sovetsky-ruzovy-tank-vyroci-politicka-dila-fz6-/praha-
zpravy.aspx?c=A160428_2242569_praha-zpravy_nub 
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Akce si vysloužila pozornost i zahraničních médií. Americká agentura AP 

označila celou věc za rýpnutí do prezidenta Miloše Zemana, které spojuje 

s prezidentovým postojem k uprchlíkům i s jeho pozitivními vztahy k Číně. Odtud dle 

agentury AP také pochází právě rudá barva, symbolicky připomínající čínskou vlajku. 

„Zprávu agentury převzal list The Washington Post a britská rozhlasová stanice 

BBC.“134 Celá věc pak zaujala také východní média, kdy informaci o obrovských 

červených trenýrkách, včetně reakcí prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka, popisuje 

také ukrajinský deník Ukrajinski novyny. Nepříliš pochopení pro akci skupiny 

Ztohoven projevila ruská státní agentura TASS, která upozorňuje, že by aktérům mohl 

hrozit i několikaletý trest za mřížemi: „Podle českých zákonů jim hrozí dlouhé tresty 

vězení za pošpinění symbolu české státnosti.“135 Akce si však našla také své příznivce, 

mezi ně patří například i členka feministické punk rockové skupiny Pussy Riot Marija 

Aljochinová, která skupině Ztohoven veřejně vyjádřila podporu: „Výměna vlajky, to 

bylo fantastické. Moc se mi to líbilo. Udělat takhle kvalitní video není vůbec 

jednoduché. (…) Chtěla bych jim vyjádřit uznání. Kdybych se s nimi mohla sejít, bylo by 

to opravdu skvělé.“136 Sami členové Ztohoven přiznávají, že je prezident Miloš Zeman 

už dlouhou dobu štve a akci namířenou proti jeho osobě zvažovali velmi dlouho. Lešení 

na Pražském hradě pak bylo tím posledním impulsem, který je vedl k rozhodnutí akci 

uskutečnit. Konkrétní důvody kritiky prezidenta Miloše Zemana pak objasnil mluvčí 

Ztohoven Petr Žílka: „Miloš Zeman se v případech, kdy zastupuje Českou republiku, 

kamarádí s diktátory, přibližuje zemi putinovskému Rusku, nemá problém legitimizovat 

čínskou vládu tím, že se účastní jejich monstrózních vojenských přehlídek. (…) Myslíme 

si, že prezident Zeman je tím, kdo pošlapává hodnotové odkazy, které by měly státní 

symboly nést.“137 Celý čin se opět dostal až před soud, kde byl původně označen za 

přestupek. To se však nelíbilo státní zástupkyni, na základě jejíhož odvolání byl případ 

                                                 

 
134 http://zpravy.idnes.cz/rude-tranky-nad-hradem-akce-skupiny-ztohoven-fnc-
/domaci.aspx?c=A150920_140743_vary-zpravy_jav 
135 http://zpravy.idnes.cz/rude-tranky-nad-hradem-akce-skupiny-ztohoven-fnc-
/domaci.aspx?c=A150920_140743_vary-zpravy_jav 
136 http://jihlava.idnes.cz/aljochinova-z-pussy-riot-v-jihlave-dtr-/jihlava-
zpravy.aspx?c=A151030_204248_jihlava-zpravy_neh 
137 http://zpravy.idnes.cz/standarta-nejspis-uletela-dco-/domaci.aspx?c=A150921_104314_domaci_zt 
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vrácen k projednání obvodnímu soudu. Nové projednání, v době, kdy vznikala tato 

diplomová práce, zatím nebylo nařízeno. (Obrázek 43) 

 

 
Obrázek 43 ČLENOVÉ ZTOHOVEN PŘED SOUDEM http://zpravy.idnes.cz/soud-rozhoduje-o-vine-a-trestu-pro-

ztohoven-za-trenyrky-na-hrade-pxw-/domaci.aspx?c=A160824_095032_domaci_pku 

 

 

5.4 Český sen 

Český sen se od zatím zmíněných culture jammingových skupin značně liší, 

přesto jsem se rozhodla jejich projekt do této diplomové práce zařadit. Už proto, že 

svým dílem poukazovali jeho autoři Vít Klusák, Filip Remunda a myšlenkový otec 

projektu Petr Lorenc na to, že ne všechno, co nám média předkládají, musí být reálné. 

Dotýkali se tak stejného tématu jako většina výše zmíněných culture jammingových 

uskupení.  

 

 Český sen měl být název nového hypermarketu s extrémně nízkými cenami 

(Obrázek 44), jehož reklamní kampaň v roce 2003 lákala nejenom skrze reklamní 

letáky, ale také prostřednictvím reklam v televizi, rádií nebo plakátů na zastávkách 

městské hromadné dopravy. Když 31. května téhož roku přijeli natěšení zákazníci na 

slavnostní otevření obchodu, čekalo je velmi trpké vystřízlivění v podobě filmových 

kulis namísto vysněného zboží ve slevě. (Obrázek 45) 
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Obrázek 44 ČESKÝ SEN LETÁK https://www.novinky.cz/koktejl/8804-baldachyn-a-tisic-rozzurenych.html 

 
Obrázek 45 ČESKÝ SEN ODHALENÍ http://www.ceskatelevize.cz/specialy/ceskysen/index.php?load=novinari_foto 

 

Za celým projektem stáli dva mladí studenti pražské FAMU: „V Čechách 

vyrostlo za posledních pět let 125 hypermarketů, tolik jich v Holandsku stavěli dvacet 

roků. Celé rodiny místo na chaty vyrážejí o víkendu nakupovat do těchto chrámů 

konzumu. Reklamní slogany křičí z každého rohu. Chtěli jsme reagovat na toto 
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historické údobí, ve kterém žijeme, a natočit film, po kterém tuhne úsměv na rtech.“138 

Někteří film Český sen nazývají dokumentem o síle reklamy, jiní zase reality show o 

životě v kapitalismu, nicméně film skutečně vzbudil ohlas a dočkal se ocenění nejen na 

tuzemské filmové scéně, ale byl pozván například na filmové festivaly do Berlína, New 

Yorku, Cannes nebo Londýna. Za cíl celé akce označují Vít Klusák a Filip Remunda 

možnost proniknout s kamerou do zákulisí marketingových, reklamních a PR agentur a 

odhalit tak, jak účinně a ve svůj prospěch hýbají s cílovými skupinami obyvatel jako 

kupní silou.  

 

5.5 Růžové billboardy 

Ani pod akcí s růžovými billboardy není podepsána konkrétní culture 

jammingová skupina. Právě naopak, jedná se o akci, do které se zapojili lidé spontánně, 

aniž by se navzájem všichni znali, pouze měli společnou potřebu vyjádřit svůj názor. 

Můžeme ji tedy označit za neorganizovaný projev culture jammingu, kdy bylo využito 

postupů street artu, za účelem rozvrátit zaběhnuté zvyklosti a stereotypy.139 V tomto 

případě prezentovat názor na četnost billboardů podél silnic a s ní spojenou nehodovost. 

Ve druhé růžové vlně pak lidé reagovali na změnu vzhledu Prahy, která se v reklamních 

billboardech téměř topí.  

 

 První akce se odehrála na podzim roku 2008, kdy bylo 85 reklamních billboardů 

podél dálnice D1 z celkového počtu 165 přemalováno, přepsáno nebo jinak označeno 

růžovou barvou. (Obrázek 46) Dva z účastníků akce v anonymním rozhovoru řekli, že 

růžová barva byla vybrána proto, že je veselá a provokativní, ale zároveň nepůsobí tak 

agresivně jako například rudá barva. Růžová barva se tak stala jediným předem 

dohodnutým společným rysem akce, forma protestu pak byla na každém jednotlivém 

aktivistovi: „Od růžových prskanců přes nějaké konkrétní nápisy, modifikaci původních 

nápisů, které billboardy hlásaly, až k celoplošnému přetření. Našli se i jednotlivci, kteří 

                                                 

 
138 http://kultura.zpravy.idnes.cz/pojdte-stravit-den-v-hypermarketu-cesky-sen-fzh-
/filmvideo.aspx?c=A040423_180425_filmvideo_dpi 
139 http://denikreferendum.cz/clanek/6452-prazske-billboardy-postihla-ruzova-smrst 
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vysloveně nechtěli poškozovat cizí věc, a tak na billboardy jen zavěsili růžové strašáky a 

připojili se tak k akci po svém.“140 (Obrázek 47)  

 
Obrázek 46 RŮŽOVÉ BILLBOARDY 1  http://denikreferendum.cz/clanek/6452-prazske-billboardy-postihla-ruzova-

smrst# 

 

 
Obrázek 47 RŮŽOVÉ BILLBOARDY 2 http://denikreferendum.cz/clanek/6452-prazske-billboardy-postihla-ruzova-

smrst# 

 

                                                 

 
140 http://www.advojka.cz/archiv/2008/39/zasahli-jsme-na-citlivem-miste 
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Důvodem k růžovému útoku byl mimo jiné fakt, že Česká republika je jednou 

z mála evropských zemí, kde jsou reklamy kolem silnic a dálnic dovoleny, cílem pak 

bylo vyvolat debatu na toto téma. Bohužel v tomto případě aktivisté narazili na téměř 

neprostupnou hradbu mlčení, a to i ze strany jindy velmi sdílných médií. Jak to 

komentoval další z účastníků akce: „Na ulici můžete udělat cokoli, ale až média 

rozhodnou, zda akci připustí a zlegitimizují. Růžová akce se mediálně nestala. Měla 

špatnou kampaň. I akce proti reklamě totiž potřebuje mít dobrou reklamu, jinak média 

nezajímá.“141 Akce s růžovými billboardy byla po dvou letech zopakována, tentokrát se 

aktivisté zaměřili na billboardy v Praze, která se stala, vzhledem k četnosti reklamních 

billboardů a reklam, jež zakrývají domy a pod záminkou oprav i památníky a historické 

budovy, zcela logicky dalším cílem. Bohužel ani tentokrát nebyla akce podpořena 

mediálním zájmem, což někteří z účastníků billboardové akce přičítají vlivu majitelů 

reklamních ploch: „(…) Oni opravdu nechtějí, aby se k jejich klientům doneslo, že 

zadané reklamy na billboardech už nejsou nebo jsou v dost jiné podobě, než v které byly 

zamýšleny. Stejně tak nepotřebují otvírat diskusi o tom, zda billboardy patří k dálnicím 

(…). Je jasné, že tam fungují silné lobby a ty celospolečenskou diskusi o potřebnosti 

reklamy kolem silnic opravdu nepotřebují.“142 

 

6. Neorganizovaný culture jamming  a participace 

publika 

6.1 Participace publika skrze síťová média 

V kapitolách Kritická teorie a Situacionismus jsem se okrajově věnovala také 

různým přístupům k participaci publika při výkladu textů. Dřívější pohled vymezoval na 

jedné straně ty, kteří obsahy vytváří, a na straně druhé ty, kteří jej přijímají. Díky 

rozvoji médií a především pak vzniku síťových médií, se však hranice mezi oběma 

stranami smazávají a ke slovu přichází termín participační kultura.  S tímto termínem 

                                                 

 
141 http://a2larm.cz/2014/10/proc-letos-nenicim-billboardy/ 
142 http://www.advojka.cz/archiv/2008/39/zasahli-jsme-na-citlivem-miste 
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pracují například Henry Jenkins143 nebo Nico Carpentier. 144 Druhý zmiňovaní autor 

vnímá účast ve veřejné sféře jako něco, co prochází neustálým vývojem a pomáhá 

k rozvoji demokracie ve společnosti.145 

 

  Hybridní spojení toho, kdo je uživatelem a zároveň producentem určitého 

obsahu, je označováno slovem produser,146 které vzniklo spojením anglických slov 

producent a uživatel. Samotný proces, při kterém se uživatel stává zároveň tvůrcem 

obsahu, se nazývá produsage.147 Zásadní význam v rozvoji participační kultury sehrál 

tzv. Web 2.0. „Populární termín označující novou generaci webu (resp. Služeb 

internetu). Za fenomény WEB 2.0 se označují např. blogy, sociální sítě, ESS, Ajax, arp. 

Mezi servery ztělesňující WEB 2.0 patří např. Wikipedia, YouTube, Second Life a 

MySpace.“148 Díky tomu, že prakticky každý člověk, který se stane účastníkem některé 

ze zmíněných platforem, má možnost se zapojit, dochází k neustálému rozvíjení, 

vylepšování a následnému šíření stávajícího obsahu.  

6.2 Memy jako projevy culture jammingu 

 Mezi nejčastěji sdílenými, upravovanými a znovu šířenými obsahy převládají 

tzv. memy. Slovníky mem definují jako „kulturní obdobu genu, popřípadě jako jednotku 

kulturního přenosu, který je předávaný negenetickými cestami, zejména pak 

napodobováním.“149 Termín mem poprvé použil britský zoolog, biolog, etnolog a 

spisovatel Richard Dawkinson v roce 1976 ve své knize Sobecký gen.150 Limor 

Shifmanová pak vysvětluje spojení internetový mem jako původní nebo upravený obsah, 

                                                 

 
143 JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York 
University Press, c2006. ISBN 9780814742815. 
144 CARPENTIER, Nico. Media and participation a site of ideological-democratic struggle. Bristol: 
Intellect, 2011. ISBN 9781841505244. 
145 CARPENTIER, Nico. Media and participation a site of ideological-democratic struggle. Bristol: Intellect, 
2011, s..355. ISBN 9781841505244. 
146 http://produsage.org/node/9 
147 http://produsage.org/node/9 
148 https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/web-2-0/ 
149 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/mem 
150 https://cemolid.blogspot.com/2010/12/internetove-memy.html 



66 

 

jako jsou například vtip, fáma nebo video, který je šířen od jednoho člověka k druhému 

pomocí internetu. 151 

 Zásadním místem šíření memů se staly již zmíněné sociální sítě. A právě takto 

šířené memy lze považovat za jakousi neorganizovanou formu culture jammingu, kdy se 

lidé specifickým způsobem vyjadřují k více či méně kontroverzním zprávám či 

událostem. Lidé na sociálních sítích takto velmi často reagují zejména na politické 

okolnosti. Důkazem mohou být například obrazové koláže ke kauze Andreje Babiše a 

zveřejnění jeho majetku. (Obrázek 48) nebo nedávnému vítězi prezidentských voleb 

v USA Donaldu Trumpovi. (Obrázek 49) 

 

 

Obrázek 48 SORRY JAKO https://www.facebook.com/TMBKOFFICIAL/ 

                                                 

 
151 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12013/full 
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Obrázek 49 TRUMP FICTION 
https://www.facebook.com/TMBKOFFICIAL/photos/a.1512983059011772.1073741828.1512968832346528/173296

5300346879/?type=3&theater 

6.3 Culture jamming a Miloš Zeman 

Pokud bychom hledali téma, které je velmi často námětem pro vznik a šíření 

memů, je jím bez pochyby současný prezident České republiky Miloš Zeman. Pokud si 

lidé zrovna neutahují z jeho vzhledu, lze s trochou nadsázky říci, že nějaký mem 

zaručeně vznikne vždy, když se Miloš Zeman objeví na veřejnosti.(Obrázek 50) 

 

Obrázek 50 DVOJNÍCI http://prask.nova.cz/clanek/novinky/najdete-5-rozdilu-prezident-milos-zeman-tercem-
vtipalku.html 

https://www.facebook.com/TMBKOFFICIAL/photos/a.1512983059011772.1073741828.1512968832346528/1732965300346879/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TMBKOFFICIAL/photos/a.1512983059011772.1073741828.1512968832346528/1732965300346879/?type=3&theater
http://prask.nova.cz/clanek/novinky/najdete-5-rozdilu-prezident-milos-zeman-tercem-vtipalku.html
http://prask.nova.cz/clanek/novinky/najdete-5-rozdilu-prezident-milos-zeman-tercem-vtipalku.html
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Obrázek 51 vyznamenání http://www.blesk.cz/tag/vt%C3%ADpek/1 

 

Vděčných témat okolo Miloše Zemana, které aspirují na dobře šířitelné memy, je 

hned několik. Nejvíc jich ale pravděpodobně vzniká ve spojení s alkoholem. Toto téma 

je občas ještě přiživeno výstupy Miloše Zemana, jako tomu bylo například v roce 2013, 

kdy při odemykání korunovačních klenotů vrávoral a chvílemi i klimbal.(Obrázek 52)  

 

 

Obrázek 52 VIRÓZKA https://storify.com/strup91/zake-n-virus-zauto-il-na-prezidenta-zemana 

 

Mezi další často ztvárňovaná témata patří spolupráce Miloše Zemana a jeho 

mluvčího Jiřího Ovčáčka. Tyto memy často vznikají na základě nějaké kauzy. Jednou 

takovou byla například kauza s údajným textem Ferdinanda Peroutky Hitler je 

https://storify.com/strup91/zake-n-virus-zauto-il-na-prezidenta-zemana
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gentleman.152 (Obrázek 53) Ne vždy jsou však memy spojené s náplní práce Jiřího 

Ovčáčka. (Obrázek 54) 

 
Obrázek 53 HITLER JE GENTLEMAN http://www.lidovky.cz/kolik-stala-hrad-kauza-peroutka-za-advokata-nespalu-

pry-zaplatili-jen-20-tisic-1wl-/zpravy-domov.aspx?c=A160407_170355_ln_domov_hm 

 

 
Obrázek 54 JIŘÍ OVČÁČEK https://twitter.com/erik_uxa/status/722486423291588609 

Kromě obrázků a videí můžeme na internetu najít také hry inspirované osobou 

Miloše Zemana. Asi nejznámější z nich se jmenuje Pussywalk 153 (Obrázek 55) a 

                                                 

 
152 Článek, jehož autorem měl být dle prezidenta Miloše Zemana Ferdinand Peroutka, byl údajně 
zveřejněný v časopise Přítomnost a to v období, kdy sílila moc nacistického Německa. O existence článku 
hovořil Miloš Zeman ve svém projevu 27. ledna 2015. Výrok pak pohoršil nejen historiky, ale 
také příbuzné Ferdinanda Peroutky http://www.lidovky.cz/kauza-hitler-je-gentleman-prezidentska-

http://www.lidovky.cz/kolik-stala-hrad-kauza-peroutka-za-advokata-nespalu-pry-zaplatili-jen-20-tisic-1wl-/zpravy-domov.aspx?c=A160407_170355_ln_domov_hm
http://www.lidovky.cz/kolik-stala-hrad-kauza-peroutka-za-advokata-nespalu-pry-zaplatili-jen-20-tisic-1wl-/zpravy-domov.aspx?c=A160407_170355_ln_domov_hm
http://www.lidovky.cz/kauza-hitler-je-gentleman-prezidentska-kancelar-se-musi-omluvit-peroutkove-vnucce-gep-/zpravy-domov.aspx?c=A160901_145312_ln_domov_gib
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vznikla krátce po uveřejnění rozhlasového pořadu Hovory z Lán stanice Český rozhlas 

Radiožurnál. Zde se Miloš Zeman za pomoci vulgarismů nelichotivě vyjádřil například 

o ruské dívčí skupině Pussy Riot, o svém prezidentském protikandidátovi Karlu 

Schwarzenbergovi nebo o vládě premiéra Bohuslava Sobotky. Hra je online a její 

princip je velmi jednoduchý, hráč má za pomoci šipek na klávesnici dojít s postavičkou 

Miloše Zemana co nejdále. Vše je doprovázeno sestříhanými hláškami ze zmíněného 

rozhovoru. 

 

Obrázek 55 PUSSY WALK http://bonusweb.idnes.cz/pussywalk-satira-prezident-milos-zeman-f0u-
/Novinky.aspx?c=A150115_172435_bw-novinky_anb 

                                                                                                                                               

 
kancelar-se-musi-omluvit-peroutkove-vnucce-gep-/zpravy-
domov.aspx?c=A160901_145312_ln_domov_gib  
153 http://pussywalk.cz/cs  

http://www.lidovky.cz/kauza-hitler-je-gentleman-prezidentska-kancelar-se-musi-omluvit-peroutkove-vnucce-gep-/zpravy-domov.aspx?c=A160901_145312_ln_domov_gib
http://www.lidovky.cz/kauza-hitler-je-gentleman-prezidentska-kancelar-se-musi-omluvit-peroutkove-vnucce-gep-/zpravy-domov.aspx?c=A160901_145312_ln_domov_gib
http://pussywalk.cz/cs
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7.  Metodologie výzkumu 

7.1 Výzkumná strategie 

V první, teoretické části práce, jsem čerpala informace především z písemných 

pramenů, které mi pomohly vymezit zásadní směry, které dle mého názoru přispěly ke 

zformování culture jammingu. V rámci popisu daného pojmu jsem se zaměřila i na 

nejčastější projevy culture jammingu. Součástí práce je také zmapování hlavních 

světových a následně i českých culture jammingových uskupení. Celá práce je pro lepší 

přiblížení ústředního tématu doprovázena obrazovými přílohami. V rámci výzkumné 

části jsem se soustředila výhradně na aktéry culture jammingu v českém prostředí. 

 

Vzhledem k zaměření této práce jsem jako metodu zvolila kvalitativní výzkum. 

„Kvalitativní metody se užívají k odhalení a pochopení toho, co je podstatou jevů, o 

nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých 

názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody 

pomoci získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně 

podchycují.“ 154 Cílem této práce je zmapovat culture jamming v českém prostředí a 

v rámci výzkumné části prozkoumat, proč a jakým způsobem se zástupci culture 

jammingu v českém prostředí vyjadřují k předmětu jejich kritiky. K tomuto účelu jsem 

si jako základní přístup vybrala kvalitativní fenomenologické zkoumání, jehož hlavním 

cílem je „popsat a analyzovat prožitou zkušenost se specifickým fenoménem, kterou má 

určitý jedinec nebo skupina jedinců.“155 Kromě hlavního cíle práce jsem si stanovila pět 

základních výzkumných otázek: 

1. Proč to dělají? 

2. Jak to dělají? 

3. Čeho chtějí dosáhnout? 

                                                 

 
154 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s.11. SCAN. ISBN 80-85834-60-x. 
155 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s.128. ISBN 80-
7367-040-2. 
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4. Kde to dělají? 

5. Pro koho to dělají? 

Výzkumný vzorek byl stanoven kriteriálním výběrem, takže „výběr všech 

případů splňoval daná kritéria“156 za pomoci metody nabalování neboli sněhové 

koule157, kdy mě účastníci výzkumu odkazovali na další aktéry z prostředí českého 

culture jammingu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifickou skupinu umělců, 

bylo i přes doporučení od jednotlivých účastníků výzkumu navazování spolupráce velmi 

obtížné. Výzkumu se tak zúčastnila relativně úzká homogenní skupina pěti respondentů. 

 

Jako metodu sběru dat jsem zvolila rozhovor pomocí návodu.158 Tato metoda mi 

pomohla udržet zaměření rozhovoru a neopominout žádné z důležitých témat, 

rozhovory byly strukturovanější a lépe se mi následně srovnávaly. Otázky v rozhovoru 

s návodem vycházely ze základních výzkumných otázek, které jsem uvedla výše. Díky 

zvolené metodě, jsem měla určitou volnost formulovat otázky a měnit jejich pořadí 

v závislosti na okolnostech probíhajícího rozhovoru a v případě potřeby se na dané téma 

doptat doplňujícími otázkami.159  Rozhovor s respondentem byl na základě jeho 

souhlasu po celou dobu nahráván. Následně jsem provedla doslovnou transkripci, která 

mi pomohla porovnávat jednotlivá místa v textu. 160 

 

Po shromáždění a transkripci všech rozhovorů jsem mohla přistoupit ke 

kódování, které „představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a opět složeny novými způsoby.161 Nejprve jsem přistoupila 

k otevřenému kódování, kdy jsem po opakovaném pročítání transkriptů vyhledávala a 

                                                 

 
156 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s.154. ISBN 80-
7367-040-2. 
157 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s.154. ISBN 80-
7367-040-2. 
158 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s.174. ISBN 80-
7367-040-2. 
159 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s.154. ISBN 80-
7367-040-2. 
160 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s.208. ISBN 80-
7367-040-2. 
161 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s.39. SCAN. ISBN 80-85834-60-x. 
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podtrhávala výrazná a opakující se témata a jevy. Pomocí kladení si otázek jsem všem 

podtrhaným jevům přiřadila jména, která se v některých případech i opakovala. Jevy s 

podobnými jmény jsem seskupila do kategorií. „Kategorie mají určitý pojmový rozsah, 

který určuje, které skupiny pojmů neboli subkategorie spadají pod danou kategorii.162 

Následovalo vytvoření vztahového modelu neboli axiální kódování, kdy jsem se 

soustředila na „bližší určení kategorie (jevu) pomocí podmínek, které jej zapříčiňují, 

kontextů (jeho konkrétního souboru vlastností), v němž je zasazen, strategií jednání a 

interakce, pomocí kterých je zvládán, ovládán, vykonáván, a následků těchto 

strategií.“163 Díky axiálnímu kódování jsem získala povědomí o spojitostech mezi 

jednotlivými kategoriemi. Poslední fází bylo selektivní kódování, během kterého 

z dosavadního zpracování transkriptů vyvstalo pět hlavních kategorií, které pod sebou 

zahrnovaly témata a kategorie z předchozích kroků kódování. Jsou to motivace, projevy, 

cíle, médium a publikum. Pro snazší vyhodnocení a přehlednost jsem jednotlivé 

kategorie, subkategorie a jejich vzájemné vztahy načrtla do zjednodušeného diagramu: 

 

                                                 

 
162 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s.45. SCAN. ISBN 80-85834-60-x. 
163 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, s.71. SCAN. ISBN 80-85834-60-x. 
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7.2 Interpretace výzkumu 

 
Motivace, projevy a cíle culture jammingu v českém prostředí164 

 
Teze: Cílem mé práce je zjistit jaké jsou motivace, projevy a cíle culture jammingu v českém prostředí. 

Během práce se zaměřím především na česká culture jammingová uskupení a jejich aktivity. 
 

ÚSTŘEDNÍ OTÁZKA: "Proč a jakým způsobem se tvůrci culture jammingu v českém prostředí vyjadřují k 
předmětu jejich kritiky? 

 
Otevírací otázky (zaměření na umělce/aktivisty): 
 
1) jak byste nazval to, co děláte? (kulturní aktivismus,umění,parodie…) 
2) Znáte nějaké další osobnosti/uskupení, které dělají to co vy? 
3) Věnujete se veřejným akcím (výstavy, instalace) nebo působíte na internetu/sociálních sítích?  

 
 
 

MOTIVACE - 
Proč to 
dělají? 

1) Co pro Vás znamená svoboda ve vyjadřování? 

2) Co je to podle vás kultura? 

3) Jaký je podle Vás vztah kultury a moci? 

4) Jakou roli v současné společnosti hraje podle vás reklama? 

5) Pro koho jsou vaše práce/obrázky/akce určeny? Kdo jejich publikem? 

6) Proč jste začal s umělěckými performancemi/předěláváním obrázků/výstavami… 

  

 
 
 
 
 
 

PROJEVY - 
Jak to dělají? 

7) Co pro vás osobně znamená autenticita (v kultuře/práci/projevu)? 

8) Co si myslíte o klasických výstavách a instalacích v době internetu? 

9) Jsou umělci, kteří se vyjadřují veřejně, například skrze výstavu nebo instalaci a pak 
umělci, kteří své názory vytváří a šíří skrze internet a sociální sítě. Jsou podle vás oba 
projevy rovnocenné?  

10) Má podle vás vaše práce/díla skandální nebo kontroverzní prvky? 

11) Co si myslíte o převracení korporátních symbolů? (uvést příklad - ukázat např.obrázek 
reklamy na McDonald s tlustým dítětem) 

12) Na co má podle vás kulturní provokace mířit? 

13) Říkají nám média/vláda/korporace podle vás pravdu? 

 
 
 
 
 

CÍLE - Čeho 
chtějí 

dosáhnout? 

14) Co je Vaším cílem, proč tvoříte?  

15) Jak by podle Vás vypadala ideální společnost/kultura 

16) Někteří tvoří v rámci boje za spravedlnost, jiní za pravdu, co je vaším cílem? 

17) Vybavujete si nějakou svoji akci/práci, která zcela naplnila vaše očekávání co do 
svého účelu? 

18) Pokud se o nějakou akci/dílo/obrázek začnou zajímat média a vše zpopularizují, je to 
podle vás dobře? Je to "být slyšet a vidět" hlavním účelem? 

19) Mají podle vašeho názoru umělecká a aktivistické projevy nějakou váhu, mohou 
pomoci něco změnit? 

                                                 

 
164 Rozhovor s návodem 
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Při tvoření otázek pro rozhovor s návodem jsem vycházela ze tří hlavních 

tematických kategorií, které se objevují už v názvu práce. Byly jimi motivace, projevy a 

cíle. Pro každou z kategorií jsem vytvořila sadu otázek, které navazují na teoretickou 

část práce. Jako například otázka číslo tři: „Jaký je podle vás vztah kultury a moci?“ 

Tato otázka navazuje na pasáž o hegemonii, tak jak jí vysvětloval Antonio Gramsci, 

tedy jako způsob vládnoucích tříd, jak ovlivňovat masovou společnost skrze 

popularizaci a šíření žádoucích názorů. Na základě odpovědí respondentů se ukázalo, že 

jsou si vědomi schopnosti vládnoucích tříd ovlivňovat společnost skrze kulturu a jak 

bylo uvedeno v jedné z odpovědí, také skrze nastolování trendů, které mohou být 

v tomto směru velmi zneužitelné „Kultura je uspořádáním společnosti, čím 

autoritářštější režim, tím víc má potřebu kontrolovat a nějak řídit kulturní procesy. 

Všechny režimy, tedy totalitní, jako jsou nacisti a komunisti, velice záhy sáhly po 

kontrolu kultury, protože moc dobře věděli, že je to nesmírně složitá a důležitá oblast, 

kde vznikají názory a trendy. A trendy to je ještě víc, protože to vznikne vlastně něco, 

jako je mem a to se rozšíří a z ničeho nic se můžou začít dít věci.“165 

  

Jedna z otázek směřovala na kulturu jako takovou a na představy respondentů o 

ní. Stuart Hall definoval teorii kultury jako studium vztahů mezi prvky kultury jakožto 

celého způsobu života.166 Někteří vnímají kulturu spíše v tradičním slova smyslu jako 

kulturu lidovou, která „vznikala neuvědoměle, užívala tradiční formy, témata, materiály 

a výrazové prostředky a byla obvykle bezprostředně začleněna do každodenního 

života.“167 Zygmund Bauman ve své práci Myslet sociologicky168 vnímá kulturu jako 

umělý řád, který „se uskutečňuje většinou skrze rozlišování, oddělování, segregaci a 

diskriminaci mezi věcmi a skutky, které by jinak od sebe odděleny nebyly. (…) Lidé se 

dělí na nadřízené a podřízené, nositele autority a laiky, ty, kteří mluví, a ty, kteří 

poslouchají a dávají pozor -  a to všechno bez ohledu na ,přirozené´ rozdíly a 

                                                 

 
165 Respondent B/ umělec 
166 HALL, Stuart. Cultural Studies: Two Paradigm. Postwar British critical though. Vol.II.,s.319-341. ISBN 0-
7619-4367-6.  
167 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999, s.63. ISBN 80-7178-200-9. 

168 BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2000. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-90-7. 
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podobnosti jejich tělesné konstrukce a duševní konstituce, nebo jim navzdory.“169 

V pracích teoretiků je možné najít několik různých definic kultury. Kultura má také 

mnohá přídavná jména, jako je například masová nebo populární kultura. Můžeme 

ovšem narazit také na spojení, která jsou od výše zmíněných definic na míle vzdálená, 

například kultura stolování. Respondentům jsem tedy položila otázku: „Co je to podle 

vás kultura?“ Toto byla jediná z otázek, na kterou se neshodovala ani jedna z odpovědí 

respondentů. Skutečně lze říci, že pro každého je pojem kultura něco jiného. 

Respondenti odpovídali od populárních záležitostí, jakými jsou divadlo nebo hudba, 

přes nezbytnou součást životního prostoru, negociaci významů až po plíseň. Nicméně 

mě velmi zaujala definice jednoho z respondentů, který si vykládá kulturu jako, 

„dynamický strukturovaný proces společenského diskurzu o významech, hodnotách a 

smyslech věcí, reprezentací a rolí, který vytváří v rámci dané společnosti obecně 

srozumitelný systém ideologií a vzájemně sdílených kódů.“170 

 

 Další z otázek, tentokrát z kategorie tázající se na projevy, se ptala na to, co 

pro respondenty vlastně znamená autenticita. Otázku jsem koncipovala především na 

základě teorie o kulturním průmyslu od Theodora Adorna a Maxe Horkheimera, kteří 

mimo jiné kritizovali to, že díla dostávají jednotnou podobu a stávají se obsahově 

prázdná, namísto aby byla autentická. Odpovědi respondentů mě do jisté míry 

překvapily, protože převládal názor, že autenticita pro ně není podstatná. Nicméně, jak 

se ukázalo u odpovědi jedné z respondentek, záleží, jakým způsobem si pojem 

autenticita vykládáme, „Slovo autenticita sa dá pochopiť rôznymi spôsobmi, pokiaľ ide 

o originalitu, tak tá pre mňa nie je kľúčová, pokiaľ ide o dôveryhodnosť výpovede, tá je 

pre moje projekty zásadná, čo sa týka mojej práce, ale aj práce vystavených 

umelcov.“171 

 

V  následujícím textu budu nadále pokračovat v interpretaci výzkumu na 

základě kategorií, které vzešly z kódování odpovědí respondentů. Těchto kategorií je 

                                                 

 
169 BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2000. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), s.149. ISBN 80-85850-90-7. 
170 Respondent B/umělec 
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celkem pět a jak lze vidět v diagramu, oproti původně zmiňovaným třem přibyly ještě 

kategorie publikum a médium. Po kódování rozhovorů se také ukázalo, že odpovědi na 

některé otázky spadají svým obsahem spíše pod jinou kategorii, než jsem určila před 

zahájením výzkumu. Jako příklad mohu uvést otázku číslo pět: „Pro koho jsou vaše 

práce/obrázky/akce určeny? Kdo je jejich publikem?“. Tato otázka byla původně 

zamýšlena jako otázka na motivaci, avšak postupným zkoumáním a vyhodnocováním 

odpovědí jsem jí přesunula do kategorie publikum. 

 

7.2.1 Motivace 

 

Jak lze vidět na výše uvedeném rozhovoru s návodem, první sada otázek se 

týkala motivace respondentů a toho, proč vlastně culture jamming dělají. Zde byla 

například otázka „Co pro Vás znamená svoboda ve vyjadřování?“. Tato otázka, stejně 

jako už výše zmíněná otázka na vztah kultury a moci, odkazuje ke snaze aktérů culture 

jammingu vyjadřovat se svobodně a ne pouze přijímat názory a informace schválené 

vládnoucí třídou. Všichni respondenti v reakci na otázku vyzdvihovali nutnost svobody 

jako základního činitele pro jejich tvorbu, ne-li toho nejdůležitějšího. Zároveň uváděli, 

že svobodu vnímají jako jedno ze základních práv člověka, ačkoli si uvědomují, že jde o 

něco, co v závislosti na politickém režimu nemusí a často ani není úplně samozřejmé. 

„Čím víc autoritářská společnost je, tím víc potlačuje svobodu vyjadřování, takže je to 

takový barometr toho v jaké společnosti žiješ a pokud tedy máš tu téměř úplnou svobodu 

ve vyjadřování, která ale nikde není úplná, tak pak začínají ty filosofické otázky, jako 

kdo jí reguluje, jak a tak dál. Často tak vzniká rozpor, který je i v základu toho 

uměleckého projevu, protože to, kdy člověk začíná tvořit, tak si uvědomuje, kde začíná a 

kde končí jeho svoboda vyjadřování.“172 A právě kritika moci, která zasahuje do 

svobody a jejích projevů, ať už přímo u respondentů nebo u různých současných i 

minulých režimů, je společným jmenovatelem odpovědí většiny z nich.  

 

                                                                                                                                               

 
171 Respondent C/ kurátor 
172 Respondent B/umělec 
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Další z otázek „Jakou roli v současné společnosti hraje podle Vás reklama?, 

odkazovala na teorii kulturního průmyslu a snahu zaškatulkování a ovlivnění vnímání a 

potřeb skrze reklamní sdělení. Ve většině odpovědí byla reklama vnímána negativně, 

jako něco, co „je všude“ 173a co je v negativním slova smyslu „manipulativní k obrovské 

části naší konzumní společnosti“174. Kritika médií a s ní spojené reklamy, se ukázala 

jako další společný jmenovatel motivace tvorby respondentů, ať už za účelem umění 

nebo aktivismu. Reklama byla také některými  respondenty spojována s kapitalismem a 

jeho kritikou, tak jako tomu bylo u autorů zmiňovaných v souvislosti s tzv. 

frankfurtskou školou, „Já mám zkušenost s tím, že jsem pracoval v reklamě před tím, 

než jsem se stal levicovým umělcem, to pro mě byl asi jeden z hlavních impulsů, ta 

zkušenost z reklamní agentury, do které jsem vlezl jako trouba nekriticky přemýšlející a 

tam jsem viděl tu faleš, tu prohnilost toho všeho a myslím si, že to byl základní impuls, 

abych se stal kritikem toho kapitalismu.“175 Na druhou stranu se však objevil i názor, že 

reklama je přeceňovaná a démonizovaná. „Reklama je takový nejnižší společný 

jmenovatel kultury a kulturní proud, na kterém se shodnou i lidi, kteří se tomu 

nevěnujou, řekněme i idioti. Prostě i lidi, kteří jsou opravdu na nejnižší inteligenční 

úrovni společnosti, a tam reklama musí cílit, takže reklama poměrně dobře ukazuje 

určitý hlavní směry a trendy ve společnosti.“ 176 

 

V sérii otázek se objevila také otázka „Proč jste začal/a s uměleckými 

performancemi/předělávkami obrázků/výstavami/…?“. Tato otázka mířila přímo na 

subjektivní motivace respondentů. Nejčastější odpovědí bylo, že se to respondentům 

zdálo jako možnost, jak ve společnosti něco změnit, vyvolat veřejný diskurz. To je 

spojeno také s určitým pocitem frustrace, „Vždycky byla hrozně důležitá autentická 

naštvanost nebo rozčílení, že jsme viděli nějakou nespravedlnost a teď jsme měli pocit, 

že proti tomu musíme vystoupit“.  

 

                                                 

 
173 Responent A/kurátor a umělec 
174 Respondent D/ galerista a umělec 
175 Respondent A/ kurátor a umělec 
176 Respondent B/ umělec 
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Frustrace je celkově pojem, který se v odpovědích respondentů opakoval, někteří 

ho pak považovali přímo za jeden z důvodů, proč vznikly některé z jejich prací. Zároveň 

byl také zmiňován ve spojitosti se svobodným vyjadřováním, „A to je to, co často 

startuje uměleckej projev, protože člověk dochází do bodu frustrace, kdy ví, že by už 

neměl něco říkat, ale říct to potřebuje. Jako kdyby umělci trpěli Tourettovým 

syndromem a nemohli si pomoct a museli to říct.“177 

 

Ne všechny odpovědi, jež odhalovaly motivaci respondentů vyjadřovat se 

k předmětu jejich kritiky, však vzešly z otázek prvotně spadajících k tématu motivace. 

Respondenti se k důvodům, proč tvoří nebo co bylo impulzem té které práce dostávali, 

v průběhu celé doby rozhovoru. Dalším podstatným důvodem bylo, že to respondenty 

jednoduše baví, a že se jedná také o způsob jejich sebevyjádření. Opakovaně také zazněl 

pojem provokace: „Ty vidíš ten stroj a ten tě znepokojuje a ty máš potřebu do něj ty 

vidle hodit a nevíš, co se stane. Možná ten stroj ty vidle sežere a možná vystřelej na tebe 

a zabijou tě nebo se nestane nic a to je asi to nejhorší.“178 

 

7.2.2 Projevy 

 

V teoretické části práce se zabývám různými dílčími projevy culture jammingu a 

jeho reálnými příklady ve světě i v českém prostředí. Druhá sada otázek připravených 

pro rozhovor s návodem tedy měla za cíl odkrýt projevy nebo způsoby, jakým se tvůrci 

culture jammingu v českém prostředí vyjadřují k předmětu jejich kritiky. Všichni 

oslovení respondenti se pohybují také v prostředí umění, ať už jako autoři, kurátoři či 

organizátoři výstav. Na základě odpovědí respondentů bylo třeba odlišit od sebe umění 

a aktivismus. Aktivismus má totiž podle odpovědí respondentů, na rozdíl od umění, cíl 

„Umenie nemôže spoločnosť priamo meniť, nemá na to nástroje. Môže meniť verejnú 

mienku a ovplyvniť spoločenské procesy a tak napomôcť zmene. Aktivizmus, ak je 

chápaný ako priame politické zapojenie, môže spoločnosť zmeniť, pretože využíva 

                                                 

 
177 Respondent B/umělec 
178 Respondent B/ umělec 
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priame politické nástroje – demonštrácie, kampane a podobne“179. Ačkoli připravené 

otázky toto dělení nezohledňovaly, tak v rámci interpretace výzkumu, jsem se rozhodla 

obě odvětví oddělit, protože z odpovědí respondentů vyplývá, že těmto podkategoriím 

připisují i různé projevy. Tomuto dělení se nevyhneme ani v interpretaci dalších 

kategoriích, které popíšu níže. 

 

V případě, že respondenti mluvili o své umělecké činnosti, nejběžnějším 

pojmenování jejich práce bylo politické nebo angažované umění. Tento termín se 

objevil v odpovědích čtyř z pěti respondentů a nejčastěji padl v odpovědi na zahajovací 

otázku: „Jak byste nazval to, co děláte?“. Student Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy Jakub Stejskal se ve svém článku zamýšlí nad tím, co to vlastně politické 

umění je a jaké jsou jeho cíle: (…)„politické umění – na rozdíl od výtvarného, 

abstraktního nebo třeba figurativního – působí podezřele. Obsahuje v sobě napětí ne 

nepodobné tomu skrývajícímu se v zdiskreditovaném hesle „boj za mír“. Kontroverze 

obsažená v „politickém umění“ je přitom rozhodně něco, s čím ti, kteří se k němu hlásí, 

počítají. Koneckonců umění, které chce být politické, má za cíl burcovat, angažovat 

diváka, a to nikoli jen běžného galerijního návštěvníka. Snaží se vyvolat rozruch, 

připoutat pozornost nás všech. Není už pouhým uměním. Leckdo by mohl namítnout, 

jestli ještě vůbec uměním je.“180  Na toto zamyšlení velmi dobře navazuje reakce 

jednoho z respondentů výzkumu „Ten směr, kterej jsme si zvolili nebo kterej byl 

takovým mým manifestem a taky tý mojí skupiny, byl v takový divný český anomálii, 

která spočívala v tom, že lidi tady ještě v těch 90. letech byli přesvědčení, že umění a 

politika, jsou dvě diametrálně odlišný kategorie, který se vzájemně vylučujou a to tady 

bylo běžný. (…) mě přišlo, že je to absolutní mystifikace, a že je potřeba dramatizovat 

ten politickej aspekt umělecký tvorby tak, aby bylo vidět, že veškerá umělecká tvorba je 

inherentně politická, pokud se prezentuje veřejně.“181 

 

                                                 

 
179 Respondent C/kurátor 
180 https://www.advojka.cz/archiv/2006/48/o-pojmu-politicke-umeni 
181 Respondent B/umělec 
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Obecně lze říci, že respondenti kladněji reagují na označení umělec, spíše než na 

označení aktivista, „Co mě fascinuje na umění je to, že to může být tolik různých věcí a 

jenom se zaměřit na ten aktivismus je vlastně trošku takový, on je často i takovej 

primitivní, aby tomu rozuměl každej, takže mě to přestalo naplňovat, dělat vlastně 

jenom tohle.“ 182Někteří se pak proti aktivismu přímo vymezovali, „Zabývám se 

galerijní činností a zároveň jsem umělec působící ve skupině, která se zabývá politickým 

uměním. Tedy aktivně se podílím na kulturním dění kolem sebe, ale nenazýval bych to 

aktivismem.“ 183 

 

I přes to, že jsem se v odpovědích setkala s relativně negativní konotací se slovem 

aktivismus, někteří z respondentů ho jako určitý způsob svého projevu připustili, 

„Některý projekty, který jsme dělali, ale moc jich nebylo, tak byly aktivistický, ale ty 

byly třeba čtyři, jinak většina těch projektů aktivistický prostě nebyly.“184 

 

Vzhledem k tomu, že jsem před rozhovory s respondenty nevěděla, jak budou 

reagovat na termín culture jamming, snažila jsem se přímé konfrontaci s tímto termínem 

v průběhu rozhovorů vyhnout. Volila jsem proto spíše otázky, které pojmenovávaly 

některé z projevů culture jammingu, zmíněných v teoretické části práce. Jako například, 

„Co si myslíte o převracení korporátních symbolů?“ nebo „Na co má podle vás kulturní 

provokace mířit?“. Culture jamming jsem vnímala jako jeden z projevů aktivismu a 

očekávala jsem, že ho tak budou vnímat i respondenti. Nicméně se ukázalo, že tomu tak 

úplně není. Pokud vůbec připustili aktivity v rámci culture jammingu, tak to bylo spíše 

v rámci jeho uměleckého přesahu a i zde ho brali pouze jako jednu z poloh, kterou se 

zabývali nebo jako nástroj používaný v umění. Obecně lze říci, že ho také vnímali ve 

spojitosti s médii, „Adbusting, culture jamming a aj iné pojmy jsou mediálnou praxou, 

ktorá  má svoj nepochybný dopad. Je využívaný aj v umení, v českom prostředí 
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například v minulosti umelecka skupina PodeBal. Je to užitočný nástroj, jeho 

využitel´nosť v umení ma svoje úskalia, umelecké dielo by malo mať viac vrstev.“ 185 

 

Velmi zajímavé je také zjištění, na které jsem se v rozhovoru s návodem 

primárně nezaměřovala, a které vzešlo až z porovnání všech odpovědí, a sice, že někteří 

z respondentů označovali jiné respondenty jako tvůrce culture jammingu a jejich práci 

do jisté míry vnímali jako aktivistickou, ovšem tito respondenti tak sami sebe 

nevnímali. Už vůbec pak nedocházelo k tomu, že by se vnímali jako aktivisté, naopak, 

jak již bylo řečeno, někteří se proti tomuto označení dokonce odmítavě vymezovali. 

Obecně lze tedy říci, že i aktéři, kteří jsou svými kolegy nebo například médii vnímáni 

jako tvůrci culture jammingu, sami sebe takto neoznačují, a spíše se přiklání k pojmům, 

jako jsou „politické umění,186 kontroverze187“ nebo „digitální satira.“188 

7.2.3 Cíle 

 

Zjistit cíle respondentů, neboli „Čeho chtějí dosáhnout?“, byla další ze 

stěžejních kategorií, na kterých jsem výzkum stavěla. Na základě odpovědí bylo opět 

nutné rozlišit, zda respondenti odpovídali v souvislosti s jejich uměleckou nebo 

aktivistickou činností. Jak už jsem popsala výše, dle respondentů se aktivismus od 

umění liší tím, že má cíl. Nicméně jak zaznělo v jednom rozhovorů, ani umění není tak 

zcela bez cíle, „Umění je pro mě určitá forma experimentální aplikovaný filosofie, která 

vede k určitému cíli, který je zkušeností a ta je výsledkem této činnosti a to nejen 

zkušenost toho umělce, ale i těch lidí, kteří se dostanou do konfrontace s tím dílem, ať už 

je to cokoli.“189 V souvislosti s uměním v odpovědích respondentů převládaly dva cíle. 

Prvním z nich bylo ovlivnění společenského myšlení, „pomocí umění se snažím přispět 

ke kultivaci svého okolí, upozorňovat na problémy společnosti, zviditelňovat 
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neviditelné.“190 Druhým cílem, který zazněl napříč všemi rozhovory, bylo 

„sebenaplnění.“ Nejčastějším cílem aktivistických akcí respondentů byla snaha o změnu 

postoje společnosti.   

Je však nutné neopomenout odpovědi respondentů, ze kterých jasně nevyplývá, 

zda mají na mysli aktivistické nebo umělecké činnosti. „Projekty, ktoré organizujem 

rezonujú na viacerých úrovniach – na umeleckej úrovni ale aj na spoločenskej a to je 

ich cieľom. Ak by niektorá výstava zarezonovala len v rámci umeleckej scény, moje 

očakávania by to nesplnilo.“ 191Jako příklady cílů, které nelze zařadit pouze pod 

aktivismus nebo čistě pod umění, můžeme uvést „snahu upozornit na společenské 

problémy192, hru s mocí“193 nebo „transgresi“194, ve smyslu překračování určitých 

hranic. 

V teoretické části práce popisuji jednotlivé teorie a osobnosti, které se skrze 

svou práci pokusili, ať už více či méně úspěšně, něco změnit. Kritická teorie se snažila 

změnit společnost skrze prosazování normativních cílů. Theodor Adorno a Max 

Horkheimer zbrojili proti uniformitě kulturního průmyslu. Guy Debord zase 

upozorňoval na překrucování reality skrze spektákl. Proto i mě při přípravě otázek pro 

rozhovor s návodem zajímalo, zda si respondenti myslí, že dokáží skrze svou práci nebo 

akce, které pořádají, něco změnit? Respondenti se k této otázce vyjadřovali spíše 

opatrně a než že by se shodli, že opravdu mohou reálně něco změnit, setkávaly se jejich 

odpovědi v tom, že „mohou pomoci na určité věci upozornit“195 a přispět tak ke změně 

myšlení lidí. Jeden z respondentů to pak ve své odpovědi shrnul takto, „No jsem spíš 

skeptickej, ale jako prokazatelně některý věci to pomohlo změnit, třeba takový ty 

barevný revoluce, tam to nějakým způsobem zafungovalo, takže nemůžu říct, že ne, ale 

v tý rovině umění, to je taková utopie. Jako asi všichni, kdo to dělají se snaží tomu věřit, 

ale nevím, do jaký míry tomu věří opravdu. Ale možná je to taky něco, co je obecný, že 

                                                 

 
190 Respondent D/ galerista a umělec 
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umělec, nemusí být aktivita, ale umělec by měl vždycky jako kdyby věřit a zároveň 

pochybovat, protože ve chvíli, kdy si je moc jistej, tak to většinou začíná bejt špatný.“196 

 

7.2.4 Médium 

 

Vzhledem k tomu, že v teoretické části práce bylo několikrát zmíněno, že se 

culture jamming, který byl dlouhou dobu otázkou především výstav nebo akcí ve 

veřejném prostoru, čím dál více přesouvá do světa internetu, bylo pro mě důležité 

zmapovat, zda se kulturní sabotáž v českém prostředí orientuje spíše na reálný nebo 

online svět. Respondentům za tímto účelem byly položeny dvě otázky. Během 

kódování, se odpovědi na ně ukázaly jako velmi důležité a spíše, než jako projevy byly 

mnou i respondenty vnímány jako otázky na místo nebo prostředí, ve kterém působí. Na 

základě toho jsem odpovědím přiřadila vlastní kategorii, kterou jsem nazvala médium.  

 

První otázka se týkala preferencí respondentů „Co si myslíte o klasických 

výstavách a instalacích v době internetu?“. I přes to, že někteří z respondentů působí 

primárně na internetu, všichni se shodli, že výstavy, ať už v galeriích nebo ve veřejném 

prostoru, mají své nezastupitelné místo, „Lidé by neměli měnit fyzický sociální kontakt 

za internet. Stále by měl být na prvním místě.“197. Ukázalo se, že respondenti také 

vnímají rozdíl mezi akcemi v galeriích nebo ve veřejném prostoru. „Ono něco vystavené 

v galerii, má takové institucionální posvěcení“198. Druhá z otázek pak směřovala na 

rovnocennost obou médií „Jsou umělci, kteří se vyjadřují veřejně, například skrze 

výstavu nebo instalaci a pak umělci, kteří své názory vytváří a šíří skrze internet a 

sociální sítě. Jsou podle Vás oba projevy rovnocenné?“. Odpovědi na tuto otázku se 

poměrně liší. Někteří z respondentů odmítají média navzájem hierarchizovat. „To takhle 

nejde brát. Když uděláš kvalitní projekt na internetu, tak je to samozřejmě kvalitní 

projekt a je jedno, jestli je na internetu a když uděláš blbou výstavu, tak uděláš blbou 

                                                 

 
196 Respondent A/kurátor a umělec 
197 Respondent E/umělec 
198 Respondent A/ kurátor a umělec 
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výstavu. Je to jenom médium.“199. Většina respondentů se však shodla na tom, že 

„v dnešní době je nutné obě platformy propojovat.“200 

 

7.2.5 Publikum 

Poslední kategorií, která vzešla z kódování odpovědí respondentů, je publikum. 

Tato kategorie reflektuje výzkumnou otázku „Pro koho to dělají?“. Publikum a jeho 

způsob „čtení“ významů bylo zásadní například pro kulturální studia, která především 

ve své první etapě rozlišovala schopnost čtenáře získávat z textu vlastní význam. A to 

oproti pozdějšímu textuálnímu přístupu, který definoval především Stuart Hall, kdy 

publikum podléhá ideologii zakomponované do textu jeho komunikátory. Studiem 

publika v souvislosti s populární kulturou a sledováním televize se zabýval také John 

Fiske, který ovšem upřednostňoval termín diváci. „V kontextu sledování televize Fiske 

zpochybňuje koncepty publika a textu: publikum podle něj není empiricky přístupný 

objekt a o televizním textu či programu nelze podle něj hovořit proto, že televizní 

vysílání není stejnorodé, ale má různorodou povahu. Pro zábavný a významotvorný 

potenciál, který ovšem ke své realizaci potřebuje diváka, Fiske používá pojem 

textualita.“201 

 

Jednou z otázek, která byla respondentům položena, je již výše zmíněná otázka“ 

„Pro koho jsou vaše práce určeny? Kdo je jejich publikem?“ Zde se ukázalo, že je opět 

nutné vymezit, zda se bavíme o aktivismu nebo o umění. V případě, že respondenti 

uvažovali o své práci jako o umění, vyplývalo z odpovědí, že mají zájem o oslovení co 

nejširší veřejnosti. V případě aktivismu je však publikem spíše cílená skupina, „Jsou to 

hlavně konkrétní skupiny, třeba na internetu, na sociálních sítích a tak.“202 

 

                                                 

 
199 Respondent B/umělec 
200 Respondent D/galerista a umělec, respondent E/umělec 
201 http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Lide/fiske.htm 
202 Respondent B/umělec 

http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/publikum.htm
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V rozhovoru s respondenty také zazněla otázka na média a jejich úlohu 

v projektech respondentů. Až na jednoho, všichni zájem médií o jejich práci přijímali 

relativně pozitivně a brali to jako způsob, jak dostat své sdělení k publiku, ať už tomu 

cílenému nebo široké veřejnosti. Zároveň by však média neměla být pro umělce nebo 

aktivistu konečným cíleným publikem,“ Záujem médií je určite žiadaný a je dobré s ním 

počítať. Ak hrozí mediálna dezinterretácia projektu, je dobré byť na to pripravený. 

Záujem o mediálnu rezonanciu je dôležité podriadiť téme, ktorú sa snažíme 

komunikovať. Ak je cieľ zaujať médiá samoúčelný, je to nezmysel.“ 203 

7.3 Závěr výzkumu 

 

Jak jsem již uvedla, na počátku výzkumu jsem stanovila tři základní kategorie, 

na jejichž základě jsem následně vytvořila otázky pro rozhovor s návodem. V průběhu 

kódování a interpretace odpovědí respondentů přibyly ještě dvě další kategorie, které se 

ukázaly jako velmi důležité pro interpretaci výzkumných závěrů. V rámci výzkumu tak 

vzniklo pět kategorií, které se vázaly na výzkumné podotázky. Byly jimi: 

 

 MOTIVACE neboli „Proč to dělají?“ 

 PROJEVY neboli „Jak to dělají?“ 

 CÍLE neboli „Čeho chtějí dosáhnout?“ 

 MÉDIUM neboli „Kde to dělají?“ 

 PUBLIKUM neboli „Pro koho to dělají?“ 

 

V průběhu výzkumu jsem považovala všechny kategorie za rovnocenné. 

Nicméně poměrně krátce od začátku kódování začala převládat v odpovědích 

respondentů kategorie motivace, které jsem pro lepší přehlednost přidělila během 

kódování a práce s odpověďmi respondentů oranžovou barvu. Oranžové odpovědi velmi 

často v textu uvozovaly odpovědi spadající do ostatních kategorií, které z nich do jisté 

míry vycházely.  

                                                 

 
203 Respondent C/kurátor 
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Pokud bychom rozdělili výzkumnou otázku „Proč a jakým způsobem se tvůrci 

culture jammingu v českém prostředí vyjadřují k předmětu jejich kritiky?“ na dvě části, 

první část by se tázala na „Proč se tvůrci culture jammingu v českém prostředí vyjadřují 

k předmětu jejich kritiky?“ Odpověď na tuto otázku nám dává právě kategorie motivace 

a její podkategorie, neboli důvody „proč?“, kterými jsou kritika a to zejména 

společenských problémů, médií a moci. Dále pak frustrace respondentů, potřeba jejich 

sebevyjádření, snaha o provokaci ale také zábava. Druhá část výzkumné otázky se táže 

na to “jakým způsobem?“, na tu odpovídají zbylé čtyři kategorie, které jsou ovšem, jak 

následně popíši, od počátku určené opět právě motivací. Zároveň ovšem nelze 

opominout celkovou provázanost všech zmíněných kategorií, které se ovlivňují 

navzájem. 

 

Viditelné to bylo už u odpovědí z kategorie projevů, kdy se ukázalo, že prvotní 

motivace určuje, jaký projev respondenti zvolí. Zda má jejich práce cíl a půjdou cestou 

aktivismu nebo, zda se skrze svou práci snaží na něco upozornit a zvolí jako projev 

umění, nejčastěji ve formě politického umění.  

 

Stejně tak tomu bylo u kategorie publikum, kdy se ukázalo, že záleží na motivaci 

respondentů, zda bude jejich práce směřovat spíše na konkrétní cílové publikum a 

v tomto případě jde především o projevy aktivistické nebo zda jejich práce nesměřuje na 

konkrétní skupinu za konkrétním účelem a je určena spíše širokému publiku. V tomto 

případě hraje roli také otázka médií. Protože u provokativních akcí s aktivistickými 

záměry média vnímána spíš pozitivně, tedy pokud ke zmedializování akce dojde 

v okamžiku, kdy je to pro jejího autora žádoucí. Média mají schopnost požadovaným 

způsobem rozvířit dění a pomoci tak dosáhnout cílů autora. Někdy se však může stát, že 

se média o celé akci dozví dříve, než mají a pak je to spíše na škodu celé věci. 

V některých případech pak mohou celou akci i pokazit. V případě umění je to trochu 

jiné. Média mohou pomoci umělcům zvýšit dosah jejich děl na publikum a upozornit 

tak na jejich práci, aby zaujala co nejširší veřejnost.  
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Prvotní motivace je znát také u volby média, kdy se respondenti na začátku své, 

ať už umělecké nebo aktivistické, tvorby rozhodnou, na jaké platformě budou působit. 

Zda zvolí internet, díky kterému je možné jejich práci rozšířit mezi obrovské množství 

potencionálního publika nebo půjdou cestou veřejného prostoru, popřípadě galerie, kde 

sice nebudou mít tak obrovský dosah, ale mohou ve své práci uplatnit prvky, které jsou 

online způsobem jen těžko přenosné. Variantou, která je čím dál více upřednostňována 

pak může být kombinace reálného a online prostředí, opět ovšem záleží na prvotní 

motivaci autorů, tedy na tom, proč to dělají.  

 

Poslední z kategorií jsou cíle. Před začátkem výzkumu jsem očekávala, že právě 

cíle budou stěžení kategorií, která bude určovat i ty ostatní. Ovšem v průběhu odpovědí 

respondentů se ukázalo, že daleko podstatnější je původní důvod, proč respondenti něco 

udělají a až poté následuje cíl, tedy to, čeho se tím budou snažit dosáhnout. Je ovšem 

pravda, že tyto dvě kategorie jsou velmi úzce provázané a to zřejmě více, než u zbylých 

čtyř kategorií, protože obzvlášť v případě aktivismu je cíl patrně hned druhým v pořadí 

za prvotní motivací něco udělat. 

 

 Zajímavým zjištěním, které výzkum culture jammingu v českém prostředí také 

přinesl je, že respondenti, kteří působí buď samostatně nebo jsou členy nějakých skupin 

případně kombinují obojí, jsou médii a ostatními respondenty vnímáni jako tvůrci 

culture jammingu, zatímco oni sami sebe takto nevnímají. To je možná dané také tím, 

že zatímco je culture jamming v pracích teoretiků i v médiích považován jako jeden 

z projevů aktivismu, sami respondenti toto označení vnímají poměrně negativně a 

ztotožňují se spíše s označením umělec. Lze tedy říci, že culture jamming je v českém 

prostředí samotnými aktéry vnímán převážně jako způsob uměleckého projevu, 

nejčastěji pak jako forma politického umění. Tento projev kulturního sabotérství je 

důkladněji vysvětlen také v kapitole o projevech culture jammingu. 
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8. Závěr 

Pro objasnění toho, co je to vlastně culture jamming, bylo nutné tento fenomén 

nejprve teoreticky ukotvit. Jednou ze zásadních teorií je kritická teorie, jejíž kořeny 

nalezneme u teoretiků tzv. frankfurtské školy. S ní souvisejí stěžejní termíny, jako jsou 

kulturní průmysl, komodifikace kultury nebo hegemonie. Velmi zásadní pro teoretické 

zasazení culture jammingu jsou také kulturální studia a s nimi spojené myšlenkové 

proudy kulturalismus a strukturalismus, zabývající se schopností čtenářů rozlišovat nebo 

naopak přijímat ideologii a skryté významy skrze texty, jakými jsou například mediální 

nebo reklamní sdělení.  

 

Pro současnou podobu culture jammingu byl také neméně podstatný 

situacionismus a to především jeden z jeho čelních představitelů, Guy Debord. Ten 

zformuloval fenomén détournement, jako jeden ze způsobů vytváření situací, a to skrze 

převrácení původního významu díla nebo sdělení, jeho vyjmutím z kontextu, a 

zasazením do kontextu nového. Dalším důležitým pojmem je spektákl, který pochází 

rovněž od Guye Deborda. Spektákl je způsob prezentace a zprostředkování reality, která 

je ovšem nějakým způsobem převrácená nebo překroucená tak, aby sloužila určitým 

záměrům a zájmům. A právě předávání informací skrze spektákl je vyčítáno médiím i 

reklamním sdělením, ale také například politikům, jejichž tvrzení se tak stávají účelová. 

Mezi směry, které ovlivnily culture jamming, jsem zařadila také dadaismus. Někteří 

dokonce považují dadaistu Johna Heartfielda za zakladatele culture jammingu. Já ovšem 

tento směr do práce zařadila především pro metodu fotomontáže, kterou dadaisté 

využívali, a která je jedním z velmi častých způsobů projevu culture jammingových 

aktérů. 

 

Po teoretickém zasazení pojmu culture jamming následovala část práce, která si 

kladla za cíl, vysvětlit nejenom vznik tohoto pojmu, ale pojem jako takový, strategie 

užívané kulturními sabotéry a také jejich cíle. Pokud bych měla stručně definovat pojem 

culture jamming, vypůjčila bych si na to slova jednoho z respondentů výzkumu, který 



90 

 

řekl, že je to „subversivní napadání značek“204. Cílem je pak odhalit podtext a hlubší 

skryté významy, které v sobě nesou veřejná, zejména pak reklamní sdělení. Pro lepší 

přiblížení toho, jak culture jamming v praxi vypadá a jakou může mít formu, se v této 

části práce objevují obrázky, které pomohou lépe pochopit projevy a snad i cíle různých 

culture jammingových akcí.  

 

V kapitole o různých projevech culture jammingu, jsem se zaměřila především 

na ty nejběžnější. Jak se později ukázalo v průběhu výzkumu, pro české prostředí je 

zásadní především politický culture jamming, který definuje sociolog Václav 

Bělohradský jako „angažované umění postdemokratické doby, které se vynořuje jako 

odpověď na kolonizaci veřejného prostoru globálními ekonomickými zájmy.“205 Dalšími 

z projevů jsou například subvertising neboli převracení reklamy, mediální balamucení, 

které můžeme v českém prostředí přirovnat k tzv. mediálním kachnám. Mezi velmi 

časté projevy culture jammingu jsem zařadila také úpravu sdělení na billboardech neboli 

billboardové banditství, způsob protestu skrze divadlo mimo divadelní jeviště, nazývané 

guerillové divadlo a v neposlední řadě hactivismus, jako jeden z projevů culture 

jammingu na internetu. 

 

V práci jsem se zaměřila také na zmapování nejznámějších culture 

jammingových uskupení a to jak ve světě, tak i u nás. Snažila jsem se o přiblížení 

jednotlivých akcí culture jammingových skupin, způsobu jejich vzniku a fungování. I 

tato část práce je doprovázena obrazovou přílohou. Pokud bych měla srovnat zahraniční 

culture jamming s tím českým, myslím si, že jsou jejich projevy velmi vyrovnané a 

nelze vyzdvihovat jeden na úkor druhého.  

 

Poslední kapitolu z teoretické části práce, jsem zaměřila na neorganizovaný 

culture jamming a na participaci publika. Zde je velmi důležitý pojem produser, jako 

někdo, kdo je uživatelem a zároveň producentem určitého obsahu. Jedná se například o 

                                                 

 
204 Respondent A/kurátor a umělec 
205 https://www.novinky.cz/kultura/salon/192522-vaclav-belohradsky-den-vyhlaseni-
postdemokracie.html 
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úpravu obrázků a GIFů na internetu, jejichž šíření probíhá především skrze sociální sítě. 

Vděčným tématem těchto koláží a karikatur vytvořených většinou anonymními tvůrci, 

je současný prezident České republiky Miloš Zeman, často pak ve spojitosti se svým 

mluvčím Jiřím Ovčáčkem. 

 

 

V praktické části diplomové práce jsem se snažila odpovědět na výzkumnou 

otázku „Proč a jakým způsobem se tvůrci culture jammingu v českém prostředí 

vyjadřují k předmětu své kritiky?“. Jako metodu jsem zvolila kvalitativní výzkum, jehož 

se zúčastnilo pět respondentů z prostředí českého culture jammingu. Jako metodu sběru 

dat jsem volila rozhovor s návodem. Při kódování rozhovorů vyvstalo z výzkumu pět 

hlavních kategorií – motivace, projevy, cíle, publikum a médium. Jako zásadní se 

ukázala především kategorie motivace, která určovala zbylé čtyři kategorie, jež z ní ve 

výsledku vycházely. Díky kategorii motivace a jejímu propojení se zbylými kategoriemi 

bylo následně možné odpovědět na výzkumnou otázku. Ukázalo se také, že culture 

jamming v českém prostředí je respondenty vnímán spíše jako politické umění, než jako 

aktivismus. 

V tezích magisterské diplomové práce jsem původně předpokládala, že se 

v rámci výzkumu zaměřím také na reakci a ohlas běžného diváka na culture 

jammingová akce. Ukázalo se ovšem, že by toto téma svou rozsáhlostí a nutností zcela 

odlišných respondentů, oproti první části výzkumu, vyžadovalo zcela samostatný 

výzkum. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla od této části výzkumu upustit a plně se 

zaměřit především na samotné aktéry culturu jammingu. 

 

Mým původním záměrem bylo vytvořit práci, která podá ucelený přehled o 

culture jammingu. Od teorií, ze kterých vychází, přes jeho definice a různé projevy, až 

po uvedení příkladů culture jammingových hnutí. Zároveň jsem chtěla alespoň částečně 

zmapovat culture jamming v českém prostředí. K tomu posloužila nejprve kapitola o 

nejzásadnějších culture jammingových hnutích a následně výzkumná část práce, do 

které se zapojily přímo osobnosti českého culture jammingu. V dalších pracích by podle 

mého názoru bylo zajímavé zaměřit se na rozdílné vnímání toho, zda je culture jamming 



92 

 

v českém prostředí více aktivismem nebo spíše uměním. Zároveň by bylo zajímavé 

zjistit ohlas běžného diváka na culture jamming. 
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9. Summary 

I met with the term culture jamming during my studies and from the beginning I 

was very interested in getting to know it better. So I decided to find more information 

about it. Unfortunately, I found out that this term is not as popular or well known in the 

Czech Republic as I would expect. This made me even more interested in this area and I 

decided to research the theoretical foundations of the culture jamming and its exposure 

in the world as well as in the Czech Republic. 

 

First of all, I have started with defining theories that are important for the 

clarification of the phenomenon called culture jamming. One of the most important 

theories is the critical theory, which roots can be found in the so called Frankfurt 

School. The concepts of the cultural industry, the commodification of culture and 

hegemony belong to the most important ones created at the Frankfurt School. Also 

cultural studies and the associated thoughts of culturalism and structuralism are also 

very well known. 

 

Situationalism and especially one of its main representatives, Guy Debord, who 

formulated the phenomenon of détournement as one of the ways of creating situations 

through overturning the original meaning of the work which is then shown in the new 

context, is very important for the culture jamming. Another very important concept is 

the spectacle, also formulated by Guy Debodrd. Spectacle is a way of presenting reality, 

which is twisted to serve certain intentions and interests. The media, advertisements and 

also politics are often accused by this transmission of information through the spectacle. 

One of the art movements which have had a big influence on culture jamming was 

Dadaism. Some people even consider dadaist John Heartfield as the founder of the 

culture jamming. I have, however, included this movement to my dissertation work 

mainly because of the Dadaist’s photomontage method which is widely used by the 

culture jamming actors.  
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The theoretical introduction of the culture jamming concept is followed by the 

part of my work, in which is aiming to describe the emergence of the culture jamming 

term, the strategies used in the culture jamming and theirs goals. The best way to briefly 

describe the term of culture jamming is to quote one of the respondent of my survey, 

who said that it is „subversive branding attack“. The goal of the culture jamming is to 

reveal the subtext and hidden meanings that are inherent in the public and especially in 

the advertising statements. I used pictures to better illustrate how can culture jamming 

look and what forms and shapes it can have. This pictures will help to better understand 

the expressions of culture jamming and goals of its various events. 

 

In the chapter which is describing various expressions of culture jamming, I 

focused on the most common examples. As it turned out during the research, the 

political culture jamming is crucial for the Czech Republic. The sociologist Václav 

Bělohradský defined political culture jamming as „an engaged art of post-democratic 

times that emerges as a response to the colonization of public space with global 

economic interests.“ Other expressions of culture jamming are for example subverting, 

media hoaxing, billboards editing, Guerilla Theater and hacktivism. 

 

In my dissertation work, I also focused on mapping the most famous culture 

jamming groups, both in the world (mainly USA) as well as in the Czech Republic. I 

tried describe not only the individual events of the culture jamming groups but also the 

way of their emergence and the way they work. Also this part of my work is using 

picture attachments. If I had to compare the foreign culture jamming with the scene in 

the Czech Republic, I would say they both are very balanced and cannot be highlighted 

at the expanse of the other. 

 

The last chapter of the theoretical part of my dissertation work is focused on the 

unorganized culture jamming and on the participation of the audience. Here we can find 

a very important term „producer“, who is a receiver and also a producer of certain 

content. These include for example editing of the images and GIFs on the Internet, 

which are shared mostly using the social networks. Highly used theme of these collages 
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nd caricatures, created mostly by anonymous creators, is current president of the Czech 

Republic, Miloš Zeman, often in the connection with his secretary Jiří Ovčáček. 

 

In the practical part of my dissertation work I tried to answer the research 

questions „Why and in what way are the authors of culture jamming expressing to the 

subject of their critique in the Czech Republic? As a method, I chose qualitative 

research which was attended by five respondents from the Czech culture jamming. As a 

method of collecting the data, I chose the interview with the tutorial. Five major 

categories of the research have emerged from the research – motivations, 

manifestations, goals, audiences and medium. The category of motivations, which 

determined the remaining four categories that resulted from it was crucial. It has also 

been shown that culture jamming is perceived by respondents as a political art rather 

than as an activism in the Czech Republic. 

 

My original intention was to create a dissertation work that provides a 

comprehensive overview of culture jamming. Starting with the theories on which it 

emerges, through its definitions and various expressions, to the introduction of 

examples of culture jamming movements. At the same time, I wanted at least partly, to 

map the culture jamming in the Czech Republic. In the ongoing works it would be 

interesting to focus on a different perception of whether is culture jamming more 

activism or rather art in the Czech Republic and also whether respondents themselves 

perceive as the creators of the culture jamming. 
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