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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zameriava na fenomén súčasných hipsterov, ktorých sa snaží 

predstaviť a analyzovať prostredníctvom dvoch teoretických prístupov ku štúdiu 

subkultúr, subkultúrnej a postsubkultúrnej teórie. Bakalárska práca je rozdelená na 

teoretickú a empirickú časť. Teoretická časť práce sa upriamuje na základné pojmy 

problematiky a komparatívne približuje dva vedecké smery a prístupy – subkultúrnu a 

postsubkultúrnu teóriu a hlavné tézy ich predstaviteľov. Ďalej táto časť práce 

predstavuje premenu hipsterov od ich historického pôvodu až po postavu súčasného 

hipstera a venuje sa jeho charakteristikám. Empirickú časť práce tvorí analýza dát 

kvalitatívneho výskumu zameraného na hlavné mesto Českej republiky, Prahu, ktorý 

prebiehal formou pološtrukturovaných rozhovorov. Cieľom empirickej časti práce bude 

overiť postsubkultúrny prístup k hipsterom na základe odpovedí na výskumné otázky.  

Kľúčové slová 

hipsteri, postsubkultúra, subkultúra, kultúra, alternatívna kultúra, indie, postsubkultúrna 

teória, individualizmus 

 

Abstract 

My bachelor thesis focuses on the phenomenon of contemporary hipsters. We try to 

introduce and analyse this phenomenon based on two theoretical approaches of 

subculture studying, subcultural and post-subcultural theory. We separate it into two 

sections, theoretical and empirical. Theoretical part of this thesis focuses on the basic 

concepts of hipsters. It comparatively unites two scientific approaches - subcultural and 

post-subcultural theory and main thoughts of its representatives. We further define 

hipster characteristics and transition from its origin to its current state. Empirical part of 

this thesis contains analysis of collected data from qualitative research. This research was 

situated in Prague, the capital of Czech republic, and was done in a form of so called 

semistructured interview research. The goal of this section is to verify post-subcultural 

traits of hipster which are inferred from answers based on research questions. 

Keywords 

hipsters, post-subculture, subculture, culture, alternative subculture, indie, 

post-subculture theory, individualism
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1 Úvod 

 

S termínom hipster prichádzame v posledných rokoch do kontaktu oveľa 

častejšie než tomu bolo v minulosti. Stretávame sa s ním takpovediac všade okolo nás. 

Hipster sa stal tvárou pouličných bilboardov a plagátov, televíznych reklám, časopisov, 

internetových článkov, hudobných koncertov, módnych magazínov či podujatí 

aktivistov. O hipsterovi ako o členovi novodobej subkultúry počúvame zo všetkých 

strán. Kto sa však skrýva za samotným pojmom hipster? A je naozaj členom nejakej 

subkultúry? To sú jedny z mnohých otázok, ktorými sa budeme v tejto práci zaoberať.  

  Hipsterstvo je problematicky definovateľný spoločenský fenomén. Stal sa centrom 

záujmu tejto práce, ktorá sa ho pokúsi na základe dostupnej literatúry a vlastnej 

výskumnej sondy čo najlepšie definovať. 

Skupina hipsterov sa svojimi niektorými charakteristikami trochu odkláňa od klasického 

konceptu subkultúry. Cieľom tejto bakalárskej práce je za pomoci prevedenia vlastného 

výskumu určiť to, či sa v prípade študovanej skupiny súčasných hipsterov jedná 

o subkultúru alebo postsubkultúru. 

Najprv sa termínom hipster zaoberáme v teoretickej časti práce, v ktorej 

prinášame prehľad vedeckých prístupov, dôležitých pri záujme o štúdium hipsterov. 

Ten v sebe zahŕňa klasické koncepty autorov a myšlienkových prúdov definujúcich 

pojem subkultúra a zároveň aj postmoderné teórie, ktoré sa vynárajú v súvislosti so 

spoločenskými zmenami a kritikou pôvodných subkultúrnych konceptov približne od 

90. rokov 20. storočia. Na základe týchto prístupov sme sa snažili získať základné 

charakteristické znaky subkultúr a postsubkultúr.  

Ďalej sa už teoretická časť práce zaoberá samotným hipsterom. Od pôvodu tohto 

pojmu a jeho histórie sa dostávame až k obrazu súčasného hipstera figurujúceho aj na 

českej scéne, ktorého sa snažíme čitateľovi na základe dostupných zdrojov čo najlepšie 

priblížiť. 

V nasledujúcej kapitole teoretickej časti práce predstavujeme výskumné otázky 

sformulované podľa prehľadu literatúry, ktoré by nám mali priniesť informácie potrebné 

k objasneniu nášho výskumného problému – možno zaradiť hipsterov k subkultúre 

alebo postsubkultúre? Položili sme si tieto výskumné otázky: 
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1. Je pozícia hipsterov viazaná na určitý sociálny status?  

2. Akú úlohu zohráva štýl v skupine hipsterov a akým spôsobom je vyjadrovaný? 

3. Na základe čoho hipster identifikuje svoju príslušnosť k danej skupine a zhoduje 

sa táto identifikácia s jeho charakterizovaním v mediálnom obraze? 

4. Akú úlohu majú znaky hipsterstva v živote aktérov? 

5. Vymedzuje sa skupina hipsterov voči väčšinovej spoločnosti akokoľvek 

kriticky? Ak áno, akým spôsobom a do akej miery?  

Odpovede na tieto otázky sme zisťovali vo vlastnom prevedenom terénnom 

výskume v priamom kontakte s respondentmi. Ako metódu výskumu sme si zvolili 

techniku kvalitatívneho pološtrukturovaného rozhovoru. To, ako konkrétne výskum 

prebiehal popisujeme v kapitole Metodológia výskumu.  

  Po nej nasleduje empirická časť bakalárskej práce, ktorá spočíva v analýze dát z 

rozhovorov. V tejto kapitole a jej podkapitolách predstavujeme výsledky nášho 

terénneho výskumu, ktoré nám prinášajú odpovede na naše základné výskumné otázky. 

Na tieto výsledky budeme následne nadväzovať v závere tejto práce. 

 V závere tejto bakalárskej práce sa snažíme získať odpoveď na to či je hipsterstvo 

subkultúrny, alebo postsubkultúrny fenomén za pomoci získaných poznatkov 

z teoretickej časti práce a analýzy dát terénneho výskumu.  
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2 Subkultúra a jej koncepty 

 

V tejto kapitole prinášame teoretický prehľad literatúry, s ktorým sme pracovali pri 

našom vedeckom skúmaní subkultúr a postsubkultúr. Na začiatku uvádzame niekoľko 

definícií pojmu kultúra, často vyskytujúceho sa pri tomto bádaní. Ďalej predstavujeme 

dva základné teoretické prístupy ku štúdiu subkultúr, a to klasickú subkultúrnu teóriu 

a teóriu postsubkultúr.  

 

2.1 Kultúra 

Pojem kultúra je jedným zo základných termínov, s ktorým sa stretáme pri 

štúdiu subkultúr. Je súčasťou veľmi dôležitého aspektu, tvoriaceho podstatu definícií 

pojmu subkultúra. Tá hovorí o subkultúre ako o určitej skupine, ktorá sa vyznačuje 

odlišnými normami od dominantnej kultúry. Často ju vymedzujeme aj ako alternatívnu 

kultúru v kontexte populárnej či masovej kultúry. Čo si však pod samotným termínom 

kultúra, resp. dominantná či masová kultúra v kontexte subkultúrnych štúdií predstaviť? 

Raymond Williams zaraďuje pojem kultúra k trom najkomplikovanejším slovám 

v angličtine. Definuje ju z troch rôznych perspektív. Prvá hovorí o kultúre ako 

o všeobecnom procese intelektuálneho, duchovného a umeleckého vývoja danej 

spoločnosti, ktorého tvorcami boli predovšetkým významní myslitelia. Druhá poníma 

kultúru ako určitý spôsob života ľudí, obdobia alebo skupín, to ako žijú a aké činnosti 

vykonávajú. Ako jeden z príkladov takejto „žitej“ kultúry autor uvádza aj subkultúry 

mladých. Tretia perspektíva kultúru vníma ako synonymum konkrétnej činnosti, ktorou 

je napríklad próza, balet či výtvarné umenie.
1
 

V priebehu storočí získal termín kultúra množstvo, často protichodných 

významov
2
. Na nejednoznačnosť definície kultúry poukazuje niekoľko autorov. 

Barker hovorí o pojme kultúra ako o kontroverznom a komplikovanom výraze. 

O kultúre hovorí ako o nástroji, ktorý je pre nás viac či menej užitočný ako životná 

forma, a ktorého významy a forma sa menia v závislosti na tom, čo všetko myslitelia 

hodlajú s týmto nástrojom „robiť“.  Kultúrne štúdiá pritom ponímajú kultúru ako celý 

                                                            
1 STOREY, John. Cultural theory and popular culture: An introduction. Harlow: Pearson Longman, 2009. 

s. 1-2. 
2 HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator; Dauphin, 2012. s. 29. 
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spôsob života: jazyk, výsledok reprezentácií, nástroje, praktiky, artefakty, priestorové 

usporiadanie, moc, hierarchiu „vysokého“ a „nízkeho“, masovú či populárnu kultúru.
3
 

Jandourek pod termín kultúra zaraďuje napríklad: a) súhrn postojov v danej 

spoločnosti, ktoré sú nasledujúcej generácií sprostredkované skrze symboly, podobu 

získavajú v nástrojoch a výrobcoch a ľudia si ich uvedomujú vo svojich predstavách 

a ideách b) súhrn vzorcov chovania v konkrétnej sociálnej skupine c) súhrn 

symbolických systémov a obsahov v danej spoločnosti (náboženstvo, umenie, vedenie) 

v protiklade s jej materiálnou výbavou d) u niektorých kultúrnych antropológov je to aj 

sociálna štruktúra, sociálny systém atď.
4
  

Hall napríklad tvrdí, že: „Kultúra je nazhromaždenie ľudskej moci nad prírodou, 

materializovaná v nástrojoch a pracovnej praxi, v znakových médiách, myslení, 

znalostiach a jazyku, ktorými je predávaný z generácie na generáciu ako ľudská druhá 

príroda.“
5
  

Kultúru teda môžeme vnímať ako všetky spoločné normy, spôsoby správania, 

schopnosti, hodnoty, rituály, tradície, znalosti a vedomosti, s ktorými sa človek 

nenarodí, ale ktoré si osvojuje v procese socializácie. Kultúre tak pripisujeme zároveň 

i socializačnú funkciu – ponúka ľuďom určitý referenčný rámec, vybavuje ich určitým 

videním sveta, čím ich formuje k svojmu obrazu.
6
 

Jednotlivá kultúra je špecifický spôsob života určitej vymedzenej skupiny alebo 

spoločnosti ľudí. Ako podotýka Lawless, kultúra je naučená, spoločná, symbolická, 

integrovaná, racionálna, dynamická a adaptívna. Vďaka nej sú ľudia schopní 

vyrovnávať sa s tlakmi prírody skrze modifikovanie svojho prostredia. Pre kultúrnu 

premenu prostredia je dôležité  zvládnutie komunikácie prostredníctvom symbolov. 

A práve symbolika je dôležitá nielen v súvislosti s kultúrou, ale ako uvidíme 

v nasledujúcich kapitolách, tak aj v oblasti subkultúr
7

 a neskôr i v koncepte 

postsubkultúr.  

Termín kultúra sa vyskytuje aj v rámci konceptu populárnej kultúry, ktorej sa 

venuje  John Storey vo svojej publikácii Cultural Theory and Popular Culture. Tú 

charakterizuje až v šiestich rôznych definíciách. Jeho tretia definícia stotožňuje 

populárnu kultúru s masovou kultúrou, resp. komerčnou kultúrou, sériovo 

                                                            
3 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. s. 95. 
4 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. s. 136. 
5 HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator; Dauphin, 2012. s. 157. 
6 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 27. 
7 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 28-29. 
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produkovanou pre masovú spotrebu. Komerčnú masovú kultúru vníma ako stereotypnú 

a manipulačnú kultúru, ktorá je prijímaná širokým publikom slepo a bez premýšľania.
8
 

V tomto kontexte by sme mohli o alternatívnych kultúrach, subkultúrach hovoriť ako 

o skupinách stojacich v opozícií voči väčšinovému konzumu.  

 Piata Storeyho definícia populárnej kultúry zahrňuje aj politický rozmer. Ozrejmuje 

nám postavenie subkultúry ako opozičnej skupiny k dominantnej kultúre. Táto definícia 

hovorí o populárnej kultúre ako „o mieste boja medzi podriadenými či vzdorovitými 

skupinami spoločnosti a silami snažiacimi sa o začlenenie, ktoré pôsobia v záujme skupín 

ovládajúcich spoločnosť.“ Neskladá sa len z masovej kultúry, ktorá je zhodná 

s dominantnou ideológiou, ani spontánnych opozičných kultúr ľudí, je to skôr oblasť 

vyjednávania medzi týmito dvomi, v ktorej sú dominantné, podriadené a opozičné 

kultúrne a ideologické hodnoty a prvky zmiešané v rôznych obmenách.
9
 

Táto definícia populárnej kultúry sa opiera o koncept hegemónie talianskeho marxistu 

Antonia Gramsciho (1891-1937). Ten chápe hegemóniu ako typ nadvlády vládnucich 

dominantných skupín v spoločnosti, ktorý funguje predovšetkým na kultúrnej báze. Za 

podstatný znak hegemónie označuje konsenzus, ktorého je dosiahnuté za pomoci sily 

a vplyvu ideológie. Táto nadvláda je potom neustále sprostredkovaná cez kultúrne 

hodnoty, názory, presvedčenia, zvyky a tradície.
10

 Ako uvidíme neskôr, z tohto 

konceptu v minulosti vychádzali pri štúdiu subkultúr kultúrne štúdiá, konkrétne 

Birminghamská škola.  

 

2.2 Subkultúrna teória 

V tejto podkapitole predstavujeme prvý z teoretických prístupov slúžiacich 

k uchopeniu subkultúr, a to subkultúrnu teóriu. V tejto teórií zahrňujeme jej dva 

najvýznamnejšie prúdy, chicagskú a birminghamskú školu.  

 Z hľadiska početných prístupov ku štúdiu subkultúr existuje množstvo definícií 

tohto pojmu, ktoré však vo svojej podstate vychádzajú zo spoločného tvrdenia, a tým je, 

že subkultúra je spoločenstvo vymedzujúce sa rôznym spôsobom voči väčšinovej 

                                                            
8 STOREY, John. Cultural theory and popular culture: An introduction. Harlow: Pearson Longman, 2009. 

s. 6-8. 
9 STOREY, John. Cultural theory and popular culture: An introduction. Harlow: Pearson Longman, 2009. 

s. 10. 
10 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 74. 
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kultúre.
11

 Napriek tomu, ale nie je možné určiť jej jedinú a presnú definíciu. Preto 

prinášame niekoľko pohľadov na pojem subkultúra, definovaných rôznymi autormi.  

 Subkultúry sú v sociálnych vedách v najširšom zmysle slova definované ako 

skupiny charakteristické špecifickým súborom noriem, hodnôt, vzorov chovania 

a životného štýlu, vznikajúce na rôznom základe (etnickom, sociálne-profesnom, 

záujmovom), pričom svojim členom slúžia ako jeden z dôležitých prvkov ich identity, 

umožňujú im skupinovo využívať určitý hodnotový systém, a tým naplňujú ich potrebu 

prináležitosti k nejakému spoločenstvu.
12

  

 Podobne vníma subkultúru napríklad Cohen a definuje ju ako skupinu založenú na 

spoločnom vedení, viere, hodnotách, kódoch a predsudkoch, ktoré sú tradičné pre 

sociálne skupiny, a ktoré sú dosahované aktívnou participáciou v takýchto skupinách.
13

  

 Barker subkultúry definuje ako skupiny ľudí, ktorí majú spoločné zvláštne hodnoty 

a normy, v ktorých sa zároveň rozchádzajú s dominantnou či väčšinovou spoločnosťou, 

a ponúkajú mapy významov, vďaka ktorým je svet pre členov jednotlivej subkultúry 

zrozumiteľný. Predpona „sub“ v tomto termíne má pritom označovať svojbytnosť 

a odlišnosť danej subkultúry od dominantnej spoločnosti.
14

 Miera tejto rozličnosti 

subkultúry od celej kultúry, ktorej je súčasťou, môže byť pohyblivá, môže sa odlišovať 

minimálne, alebo môže byť v úplnej opozícií, vtedy sa jedná o tzv. kontrakultúru.  

  Opozične odlišné postoje v minulosti boli a stále môžu byť platformou pre 

sociálne napätie a sociálne konflikty. Nie všetky postoje, hodnoty a normy subkultúr sú 

totiž majoritou tolerované, niektoré môžu byť vnímané ako deviantné, niektoré aj 

skutočne deviantné sú (vymedzujú sa voči platným zákonom danej spoločnosti). Pokiaľ 

nie je subkultúra vnímaná ako deviantná, je väčšinovou spoločnosťou minimálne 

vnímaná ako „iná“ či „odlišná“.
15

  

 Sarah Thorton napríklad uvádza, že subkultúry sú často ponímané ako skupiny 

ľudí, majúcich spoločné niečo, čo ich významne odlišuje od členov skupín ostatných. 

K tomuto poňatiu subkultúry sa stavia kriticky, hovorí, že toto tvrdenie je príliš 

všeobecné, pretože môže odkazovať na rôzne sociálne skupiny, napríklad na 

                                                            
11 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 65. 
12 JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. Praha: Národní muzeum, Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy, 2011. s. 89. 
13 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 

32-33. 
14 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. s. 186. 
15 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 

30-32. 
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spoločnosti, komunity či kultúry. Pojem subkultúry vníma viac v opozícií k pojmu 

komunity: 

„Komunita sa prikláňa skôr k vytvoreniu permanentného typu spoločnosti, ktorý sa často 

odvíja od príslušnosti k miestu bydliska, ktorého hlavným faktorom je rodina. 

Príbuzenské vzťahy sú majákom, teda akýmsi najdôležitejším stavebným prvkom 

komunity. Naproti tomu, skupiny identifikované ako „subkultúry“ často popisujeme 

mimo ich rodinnú príslušnosť.“
16

 

Thorton, takisto ako aj iní spomenutí autori, charakterizuje subkultúry ako skupiny, 

ktoré sa vymedzujú voči väčšinovej spoločnosti: „Subkultúry (ako sú popisované cez tri 

štvrtiny storočia) určujú a označujú sociálne skupiny, ktoré sú vnímané ako odchyľujúci 

sa smer od normatívneho chápania nami vytvorených ideálov pre komunity dospelých.“
17

 

 Niektorí autori pojem subkultúry odmietajú, pretože býva spájaný s „nízkym“ 

sociálnym postavením danej kultúry, napríklad Girtler.
18

 Sarah Thorton z tohto dôvodu 

tiež nepovažuje termín subkultúra za neutrálny. V minulosti bol totiž spájaný so 

sociálnymi kategóriami, ako je napríklad rasa, etnicita, trieda alebo vek.  

 Koncept subkultúry sa začal intenzívnejšie používať v období po druhej svetovej 

vojne v súvislosti formovania „nových“ kultúr mladých ľudí (Birminghamská škola). 

Počiatky termínu však siahajú ešte ďalej, do 20. rokov 20. storočia, k Chicagskej škole.  

 

2.2.1 Chicagská škola 

Výskum subkultúr začali v 20. rokoch 20. storočia americkí sociológovia, nazývaní 

ako „chicagská škola americkej sociológie“, ktorá sa orientovala na sociológiu mesta 

a na štúdium delikventného správania. Primárne sa zaoberali štúdiom okrajových skupín 

spoločnosti, etnickými skupinami, zločincami a mládežou. Ich záujmovým centrom sa 

stalo predovšetkým mesto Chicago, ktoré sa vtedy vyznačovalo veľkým prílivom 

obyvateľstva a mestským spôsobom života jeho obyvateľov.  

Chicagská škola nazerala na subkultúry ako na deviantné skupiny – spoločnosť 

sa ako systém podľa nich snažila dosiahnuť stabilného stavu, ktorý ale subkultúry 

narušovali. Napríklad Fisher subkultúry definoval ako „relatívne dištinktívne 

subsystémy v rámci väčšieho sociálneho systému a kultúry.“
19

 Pri empirickom výskume 

                                                            
16 GELDER, Ken; THORTON, Sarah. The subcultures reader. Londýn, New York: Routledge, 1997. s. 2. 
17 Tamtiež. 
18 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 31. 
19 JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. Praha: Národní muzeum, Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy, 2011. s. 91. 
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kládla dôraz na tzv. emickú perspektívu, pri etnografickom výskume využívali metódu 

zúčastneného pozorovania a biografický naratívny rozhovor.  

K významným predstaviteľom chicagskej školy patrí Albert Cohen, ktorý vo 

svojej práci „Deliquent Boys. The Culture of the Gang“ formuloval teóriu delikventnej 

subkultúry, popisujúcu subkultúru ako kolektívnu reakciu na problémy vznikajúce zo 

sociálnej nerovnosti, kde spoločnosť nedokáže jedincovi ponúknuť uspokojivé riešenie 

jeho situácie, podmienenej sociálnymi dôvodmi. Táto teória prispela k tomu, že 

subkultúry boli po dlhú dobu vnímané ako delikventné skupiny.
20

 

 V 70. rokoch 20. storočia nastal prechod od sociológie ku kriminológií – v 

subkultúrach boli sledované najmä dôsledky správania ich členov, ktoré boli 

spoločnosťou považované za neprijateľné, v dôsledku čoho boli subkultúry všeobecne 

prezentované ako sociálny problém. 

 

2.2.2 Birminghamská škola  

Najväčší záujem o kultúrne štúdiá a o subkultúry, konkrétne subkultúry mládeže, 

nastal po druhej svetovej vojne vo Veľkej Británii. Najvplyvnejšou výskumnou 

inštitúciou bola birminghamská škola, resp. Centrum pre súčasné kultúrne štúdiá 

(CCCS) pri Birminghamskej univerzite. CCCS bolo založené v roku 1964 pod vedením 

Richarda Hoggarta (1964-1968) a neskôr Stuarta Halla (1968-1979). Práve Stuart Hall 

sa zaslúžil o najväčší rozvoj kultúrnych štúdií. Pri štúdiu subkultúr sa inšpiroval 

talianskym marxistom Antoniom Gramscim (1891-1937) a jeho konceptom 

hegemónie.
21

 

Pojem hegemónie Hall vysvetľuje nasledovne: „Hegemónia odkazuje k situácií, 

v ktorej dočasné spojenectvo istých sociálnych skupín môže presadzovať „totálnu 

spoločenskú autoritu“ nad inými, podriadenými skupinami, a to nie donucovaním alebo 

priamym uplatňovaním vládnucich myšlienok, ale „vytváraním a uzatváraním 

konsenzu“, takže sa moc dominantných tried javí ako „legitímna a prirodzená“. 

Hegemóniu je možné udržiavať len tak dlho, pokiaľ sú dominantné triedy „schopné mať 

všetky súperiace názory pod dohľadom...“.
22

 Výsledkom procesu hegemónie je 

spoločnosť, u ktorej dokázala vládnuca skupina dosiahnuť všeobecnú zhodu mienky či 

                                                            
20 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 64. 
21 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 72. 
22 HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator; Dauphin, 2012. s. 42-43. 
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akýkoľvek vzájomný súhlas. Konsenzus však môže byť porušený, spochybnený či 

prevrátený a práve vznik subkultúr v povojnovom období poukázal na jeho rozpad.
23

  

Hall sa ďalej zaoberal štúdiom masovej kultúry, tvorbou kultúrnej identity či prenosu 

informácie od jej kódovania tvorcom po dekódovanie príjemcom. 

Ďalšími významnými autormi CCCS boli napríklad John Clarke, Tony Jefferson či 

Brian Roberts.  

CCCS sa pôvodne zameriavalo na „žitú“ kultúru s dôrazom na kultúry 

jednotlivých tried. Táto orientácia však bola prekonaná následným vplyvom 

marxistického štrukturalizmu. Ku kľúčovým pojmom, s ktorými kultúrne štúdiá 

pracovali, patrili text, ideológia a hegemónia, preskúmavané z pohľadu populárnej 

kultúry ako oblasti sociálnej kontroly a rezistencie. Výskum CCCS sa vo všeobecnosti 

orientoval na masové médiá, subkultúry mládeže, výchovu a vzdelanie, gender, rasy 

a autoritársky štát.
24

 Dôraz sa kládol najmä na mediálnu analýzu a semiotickú analýzu 

štýlu, pričom bola preferovaná etická perspektíva výskumu (z pohľadu vedcov) pred 

emickou (z pohľadu samotných aktérov).  

Autori CCCS, vychádzajúc z marxistického prístupu k triede a moci, sa v rámci 

štúdia subkultúr zaoberali výskumom britskej robotníckej mládeže, konkrétne 

subkultúrami teddy boys, mods, skinheads a punks. Na subkultúry, na rozdiel od 

chicagskej školy, nenahliadali ako na deviantné skupiny, členstvo v nich pokladali iba 

za prejav vzdoru, odrážajúci širší triedny boj medzi buržoáziou a proletariátom.  

Subkultúra z takéhoto hľadiska je chápaná ako snaha o odlíšenie sa od 

rodičovskej robotníckej kultúry (kritika zamestnania bez lepších vyhliadok do 

budúcnosti alebo naopak nezamestnanosti, domáceho násilia) a zároveň od buržoáznej 

dominantnej kultúry (zákonodarstvo, polícia, nadriadenosť, učitelia).
25

 Práce autorov 

birminghamskej školy sa teda v súvislosti so subkultúrou zameriavali najmä na 

konceptualizáciu vzťahu medzi kultúrou mládeže, kultúrou dospelých a kultúrou 

väčšinovou.  

V tomto kontexte napríklad Phil Cohen subkultúru definoval ako „kompromis medzi 

dvoma navzájom si odporujúcimi potrebami: potrebou vytvárať a vyjadrovať 

                                                            
23 Tamtiež. 
24 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. s. 30. 
25 JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. Praha: Národní muzeum, Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy, 2011. s. 92. 
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samostatnosť a odlišnosť od rodičov a potrebu uchovať si možnosť identifikácie 

s rodičmi.“
26

 

Subkultúry robotníckej mládeže sa stali symbolom reakcie na triednu krízu. Ako 

podotýka birminghamská škola, subkultúry mládeže sa vyznačovali rezistenciou voči 

hegemónnej kultúre. Kreativitu a kultúrnu odozvu subkultúr, ako je štýl obliekania a 

preferované hudobné štýly, autori označili za vyjadrenie spoločenských rozporov, ktoré 

vznikli na základe štrukturálnych zmien v povojnovej britskej spoločnosti. Tie spočívali 

najmä v rozpade a polarizácií robotníckej triedy, ktoré zapríčinili zmeny v zložení 

rodiny, v organizácií školskej výučby a práce, posun vzájomného vzťahu medzi prácou 

a voľným časom a v neposlednom rade tiež nástup masových médií.  

Členovia CCCS teda chápali „...subkultúry ako symbolický dôsledok štrukturálnych 

problémov tried, ktoré sa snažia riešiť prostredníctvom vytvárania kolektívnej a zároveň 

i individuálnej identity.“ Zameriavali sa predovšetkým na vytváranie si vlastného štýlu 

subkultúr, módu a celkový výzor členov, všímali si ich vzťah s médiami, s vzdelávacím 

systémom a s problematikou spoločenských tried, hodnôt etnických menšín a taktiež 

vzťahov medzi jednotlivými subkultúrami navzájom.
27

   

 

2.3 Kritika CCCS a postsubkultúrna teória 

Táto podkapitola začína prehľadom významných vedeckých kritík, ktoré boli 

vznesené voči klasickej subkultúrnej teórií. Po ňom predstavujeme druhý teoretický 

prístup ku štúdiu subkultúr, a to postsubkultúrnu teóriu.  

 

2.3.1 Kritika CCCS 

 Síce bolo CCCS po dlhé roky uznávanou inštitúciou, už vo svojej dobe boli jeho 

prístupy k štúdiu subkultúr kritizované z troch perspektív: 

1. nedostatočná pozornosť CCCS voči prítomnosti žien v subkultúrach, 

2. nezohľadňovanie vplyvu rasy, pohlavia, povolania, rodiny na príslušnosť k 

subkultúram a geografických zvláštností subkultúr, 

3. nezahrnutie výskumu mládeže, ktorá sa chopila subkultúrnej role len z dôvodu 

zábavy či aktuálneho trendu.  

                                                            
26 HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator; Dauphin, 2012. s. 123. 
27 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 

75-77. 
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V prvom prípade šlo skôr o kritiku zvnútra CCCS – McRobbie a Garber v diele 

Girls and Subculture kritizovali opomenutie žien v subkultúrach v konceptoch CCCS. 

Podľa McRobbie bol pritom v skutočnosti „...štýl dievčat a mladých žien vyjadrený skrze 

módu a tanec ako forma rezistencie oveľa výraznejší, než mužské vyjadrenie štýlu 

založeného na rezistencii.“
28

 Britský koncept subkultúry totiž pracoval len s vekovo a 

genderovo vymedzenou skupinou mládeže pochádzajúcej z robotníckej triedy, 

konkrétne s mužskými členmi subkultúr vo veku 16-21 rokov.
29

 

Ďalšia kritika voči CCCS bola vznesená preto, že vo svojej subkultúrnej teórií 

CCCS nezohľadňovalo „vplyv pohlavia, povolania a rodiny na príslušnosť k určitým 

subkultúram. CCCS sa nezaujímalo ani o geografické zvláštnosti subkultúr, napr. o 

lokálne varianty určitých štýlov hudby.“ Autori, ako napríklad Brake či Gilroy 

upozorňujú aj na problematické aplikovanie subkultúrnej teórie do iných národných 

kontextov – výskumy CCCS sa totiž zameriavali len na mužov belochov z britskej 

robotníckej triedy.
30

  

Na ďalší problém v koncepcii subkultúrnej teórie upozornil Firth – CCCS pri 

svojom výskume totiž ignorovalo dospievajúcich mladých ľudí z robotníckej triedy, 

ktorí vystriedali viacero subkultúrnych skupín a viackrát zmenili svoju identitu len z 

toho dôvodu, aby boli „in“.
31

  

 Od 90. rokov 20. storočia sa objavuje kritika autorov CCCS zameraná napríklad na: 

1. vplyv médií na utváranie subkultúr, 

2. nedostatočnosť konceptu subkultúry, ktorý ju vníma ako homogénne, ohraničené a 

triedne zoskupenie. 

Thornton poukazuje na opomínanie úlohy médií na utváranie subkultúr autormi 

birminghamskej školy: “Hlavnou kritikou CCCS je jeho domnienka o „priestore bez 

médií“', čo umiestňuje subkultúru ako transparentný kútik v nepriehľadnom svete, akoby 

subkultúrny život hovoril priamu pravdu.”
32

 

                                                            
28 BENNET, Andy. Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationships between Youth, Style and 

Musical Taste. Sociology. 1999. roč. 33, č. 3. s. 603. 
29 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 79. 
30 Tamtiež. 
31 Tamtiež. 
32 Tamtiež. 
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“Toto umiestnenie nielen že zastiera úlohu, akú majú médiá vo vlastnej subkultúrnej 

vnútornej stavbe, ale tiež predkladá médiá ako silu kapitálu a obchodu ako nástroj 

eventuálnej defúzie a difúzie.”
33

 

Thornton uviedla niekoľko druhov médií: podporujúce (letáky), referujúce (hudobné 

časopisy) a senzačné (bulvárne). Tieto média spočiatku pomáhajú zjednocovať rozličné 

a rozptýlené zlomky do zreteľne definovaných subkultúr, zdôrazňujúc ich rebelský 

charakter a predlžujúc ich vlastnú existenciu.
34

  

Mnoho autorov z novej generácie od 90. rokov 20. storočia sa s nástupom novej 

spoločenskej situácie od teórií birminghamskej školy odkláňa. Kultúrna, sociálna, 

politická a ekonomická stránka spoločnosti nového milénia sa výrazne zmenila. V 

súvislosti so spoločenskými zmenami, zložitosťou a presúvaním povahy kultúrnych 

skúseností mládeže často poukazujú na nedostatočnosť reflexie súčasnej situácie v 

koncepte subkultúry podľa CCCS ako homogénneho, ohraničeného a triedneho 

zoskupenia. 

Birminghamskej škole nemožno rozhodne uprieť významné postavenie v rámci 

rozvoja štúdia a výskumov subkultúr. Avšak nástup postsubkultúrnej teórie a jej kritiky 

ukazuje, že tieto koncepty vzhľadom k novým spoločenským podmienkam potrebujú 

novú analýzu, ktorá bude schopná zachytiť meniacu sa senzibilitu novovznikajúcich 

postsubkultúrnych útvarov.
35

 

 

2.3.2 Postsubkultúrna teória 

V kultúrnych štúdiách sa v posledných rokoch objavujú tzv. postsubkultúrne 

prístupy, tzv. postsubkultúrna teória. Základom týchto tvrdení je, že od 90. rokov 20. 

storočia nemožno nazerať na subkultúry z pohľadu birminghamskej školy, ktorá 

subkultúry vníma ako homogénne koherentné celky s jasne vymedzenými hranicami.   

Podľa autorov postsubkultúrnej teórie sú totiž dnešné kultúry mládeže 

rozvrstvené komplexnejšie než podľa teórie, ktorá je založená na binárnych opozíciách 

hlavný prúd – subkultúra, rezistencia – podrobenie sa, dominantný – podriadený, ktorá 

sa ukázala ako neudržateľná.
36

 

                                                            
33 MUGGLETON, David; WEINZIERL, Rupert. The Post-Subcultures Reader. New York: Berg 

Publishers, 2003. s. 8.  
34 Tamtiež. 
35 MUGGLETON, David; WEINZIERL, Rupert. The Post-Subcultures Reader. New York: Berg 

Publishers, 2003. 
36 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. s. 185-186. 
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Subkultúry sa stávali dynamickejšími fenoménmi, niektoré nadobúdali nový 

obsah, uchopovali sa nových tém (multikulturalizmus, ochrana životného prostredia 

atď.) a rozdrobovali sa do jednotlivých štýlov.
37

 

Termín post-subculture bol prvýkrát použitý v roku 1987 Chambersom
38

, 

známejší je však v súvislosti s inými autormi, napr. Polhemom
39

 a Muggletonom. 

Muggleton
40

 datuje prechod premeny od subkultúrnych útvarov k postsubkultúrnym 

medzi roky 1980-1990, pričom toto obdobie opisuje ako „...desaťročie subkultúrnej 

fragmentácie a proliferácie, s množstvom hybridov, transformácií a spájania množstva 

štýlov v jeden.“
41

 

V tomto období charakteristickom rýchlym rozvojom technológií totiž dochádza 

k intenzívnemu styku subkultúr, vzájomne si vymieňajúcich znaky, ktorými sú 

charakteristické (prvky vizáže, módny a hudobný vkus, slang atď.) Subkultúry stratili 

svoju stálosť. Práve takéto prelínanie subkultúr, ich štýlov, a teda hraníc medzi nimi, 

označil Muggleton a iní autori za podstatu postsubkultúrnej teórie.
42

 

 Najvýraznejší vplyv na roztrieštenosť subkultúr malo rozšírenie tanečnej scény. Tá 

so sebou priniesla nespočetný vznik nových štýlov, ktoré nebolo možné definovať ako 

samostatné subkultúry.
43

 Na situáciu vzápätí zareagovali  nadnárodné korporácie, ktoré 

prebrali niektoré prvky patriace členom subkultúr a začali ich ponúkať väčšinovej 

spoločnosti. Spolu s technologickým rozvojom médií a internetu sa takto ponúkané 

prvky subkultúr stali veľmi rýchlo záujmom spoločnosti v globálnej sfére čím oslabili 

svoju pozíciu pevného špecifika jednotlivých subkultúr. 

Ako sa k tejto situácií vyjadril Redhead, koncepcia subkultúry podľa CCCS nebola 

v tomto prípade dostatočná, nebola totiž schopná v sebe vznikajúce útvary obsiahnuť.
44

 

                                                            
37 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 78. 
38 „Chambers (1987) využíva frázu „post-subcultural styles“ v kontexte štylistickej a hudobnej eklektiky.“ 

MUGGLETON, David; WEINZIERL, Rupert. The Post-Subcultures Reader. New York: Berg Publishers, 

2003. s. 4. 
39 Polhemus (1996) zaraďuje k postsubkultúrnej teórií pojem „clubbing“. Pojem „club culture“ , teda 

klubová kultúra je neskôr použitá Steavom Redheadom, ktorý ju popisuje ako „masovú záležitosť, ktorá je 

založená iba na počúvaní rovnakej hudby, špecifických štýloch obliekania a pod.“ SMOLÍK, Josef. 

Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 80-81. 
40 Spomedzi všetkých autorov sa vo svojom diele „Inside Subculture: The postmoderm meaning of style“, 

sa zaslúžil o  rozvedenie konceptu postsubkultúr. 
41 BENNETT, Andy. The post-subcultural turn: some reflections 10 years on. Journal of Youth Studies. 

2011. roč. 14, č. 5. s. 494. 
42 MUGGLETON, David; WEINZIERL, Rupert. The Post-Subcultures Reader. New York: Berg 

Publishers, 2003. 
43 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 

78-80. 
44 MUGGLETON, David; WEINZIERL, Rupert. The Post-Subcultures Reader. New York: Berg 

Publishers, 2003. s. 7. 
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Teoretici postsubkultúrnych prístupov tak začali na novovznikajúce subkultúry, 

resp. postsubkultúry nahliadať skôr ako na jednotlivé scény, životné štýly a kmene, tzv. 

neo-tribes či urban tribes. Nahradili termín subkultúra inými pojmami, ktoré podľa nich 

aktuálnu situáciu vystihovali lepšie. Napríklad „Armadeep Singh koncipoval skupiny 

mládeže ako channels alebo subchannels, Rupert Weinzierl ako temporary substream 

networks, Andy Bennet sa zaslúžil v súčasnosti snáď o najznámejší koncept 

preformulovania pojmom neo-tribes, ktorý je adaptáciou na pôvodný koncept 

francúzskeho sociológa Maffesoliho.“
45

  

Maffesoli prichádza s konceptom neokmeňa. Vynecháva v ňom sociálne 

kategórie ako je napr. trieda, rasa, etnicita, pohlavie a vek atď. O postmoderne hovorí 

ako o dobe kmeňov, v ktorých však nemusí ísť nutne len o subkultúry mládeže a módne 

štýly. Medzi neokmene zahŕňa aj  iné kolektívy, založené napríklad na spoločnom 

záujme (zberatelia, športoví fanúšikovia) a pod. Definuje neokmene ako heterogénne 

skupiny spoločnosti, ktoré sú založené na zdieľaní spoločného vkusu a životného štýlu 

jeho členov, dodávajú svojim členom pocit spolupatričnosti a zároveň je tu zachovaná 

priepustnosť. Hranice medzi neokmeňmi sú zmazané, a tak môže dochádzať k ich 

vonkajšiemu prekrývaniu.
46

  

Členstvo v neokmeni tak nie je viazané hranicami len na jeden určitý neokmeň. Vďaka 

premenlivosti a neohraničenosti môže byť člen jedného neokmeňa aj súčasťou iného, 

teda viacerých neokmeňov. Členov takýchto skupín možno podľa Maffesoliho 

identifikovať na základe určitého štýlu obliekania alebo ideí, ktoré sú týmto skupinám 

vlastné. 

Čo je podstatné, je dočasnosť týchto skupín. Identifikácia s neokmeňom je dočasná, 

a práve vďaka tomu môže byť členstvo v neokmeňoch viacvrstvové, dočasné 

a flexibilné.
47

 

Podľa Benetta, ktorý pojem neokmeňa používa v súvislosti s tanečnou hudbou je 

používanie tohto pojmu ako premenlivého, nestáleho a neohraničeného útvaru 

v súčasnosti oveľa presnejšie, než využívanie konceptu subkultúry. Teória neokmeňov 

na rozdiel od teórie subkultúry totiž umožňuje mixovanie štýlov, estetiky a pod.
48

  

                                                            
45 MUGGLETON, David; WEINZIERL, Rupert. The Post-Subcultures Reader. New York: Berg 

Publishers, 2003. s. 3-23. 
46 MAFFESOLI, Michel. The Time of the Tribes. Londýn: Sage Publications, 1996. 
47 Tamtiež.  
48 BENNET, Andy. Subcultures or Neo-Tribes? Rethinking the Relationships between Youth, Style and 

Musical Taste. Sociology. 1999. roč. 33, č. 3.  
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Ďalším pojmom, ktorý sa v súvislosti s postsubkultúrnou teóriou využíva je 

pojem scéna. Je spájaný predovšetkým s hudbou. Ľudí v scéne nespája komunita ani 

trieda, ale hudobný vkus a estetické cítenie. Práve pre tieto vlastnosti býva pojem scény 

autormi volený za vhodnejší než pojem subkultúra.
49

 Vysvetlenie tohto pojmu sa 

vymedzuje v dvoch sférach, v lokálnej a globálnej. Scénu ako lokálny fenomén možno 

chápať ako praktiky spojené s hudbou v rámci konkrétneho geografického priestoru. 

Zároveň však býva autormi definovaná aj ako kultúrny priestor, ktorý prekračuje 

lokalitu.
50

 Toto tvrdenie vyslovil napríklad kanadský teoretik Will Straw, podľa 

ktorého scény často prekračujú lokality a „odrážajú a aktualizujú zvláštny stav vzťahov 

medzi rôznymi populáciami a sociálnymi skupinami, pretože splývajú okolo jednotlivých 

zoskupení hudobných štýlov.“
51

  

Smolík scénu definuje ako „modernú mestskú formu spoločenského styku, 

v ktorej majú účastníci rovnaký záujem na trávení voľného času alebo sa zameriavajú na 

rovnaký životný štýl, ale nemusia sa vzájomne poznať“. Dôležité je len miesto a čas 

stretávania, pričom hranice v scénach sú priestupné – členovia scény môžu byť členom 

ďalších scén.
52

  

Sarah Thorton navrhuje používanie pojmu club culture, definovaného na základe 

spoločného vkusu. Nadväzuje na Pierra Bourdieua
53

, ktorý tvrdí, že vkus je sociálnym 

a kultúrnym konštruktom.
54

 Klubové kultúry sa podľa nej vyznačujú vysokými 

nárokmi na autenticitu, napr. byť „trendy“ a nie „stredný prúd“, byť členom 

„undergroundu“ a nepatriť k „médiám“. Túto snahu o odlíšenie sa porovnáva so 

subkultúrnym kapitálom. Za subkultúrny kapitál považuje: „znalosti a predmety spojené 

s danou subkultúrou, ktorých hromadenie zvyšuje prestíž daného člena subkultúry 

a odlišuje ho na jednej strane od väčšinovej spoločnosti a na druhej strane od členov 

iných subkultúr. Jeho prítomnosť alebo naopak absencia odlišuje člena od nečlena danej 

subkultúry, v rámci nej zase miera subkultúrneho kapitálu vytvára hierarchiu medzi 

                                                            
49 BENNETT, Andy. The post-subcultural turn: some reflections 10 years on. Journal of Youth Studies. 

2011. roč. 14, č. 5. s. 496. 
50 JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. Praha: Národní muzeum, Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy, 2011. s. 106. 
51 BENNETT, Andy. The post-subcultural turn: some reflections 10 years on. Journal of Youth Studies. 

2011. roč. 14, č. 5. s. 496. 
52 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 37. 
53 Pierre Bourdieu bol francúzsky sociológ kultúry, profesorom sociológie a riaditeľom Centra pre 

európsku sociológiu. Je s ním spájaný koncept kultúrneho kapitálu.  
54 JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. Praha: Národní muzeum, Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy, 2011. s. 107. 
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jednotlivými členmi.“
55

 Každá subkultúra má pritom svoj špecifický subkultúrny 

kapitál, ktorý je neprenosný a dôležitý len pre danú subkultúru – väčšinová spoločnosť 

ho neoceňuje.
56

 

Ako príklady rozdielnosti v klubovej kultúre uvádza: znalosť najnovších nahrávok 

a najnovších tanečných štýlov, nosenie najmódnejšieho oblečenia, návštevy tých 

správnych klubov atď. Vzhľadom k rýchlym premenám klubovej kultúry je nutné, aby 

si členovia tento subkultúrny kapitál udržovali v rovnakom tempe.
57

  

V súvislosti s postsubkultúrami sa často stretáme i s konceptom životného štýlu. 

Pojem bol zavedený Maxom Weberom a následne použitý v práci Thorsteina Veblena 

pri skúmaní otázky bohatstva a vznikajúcich tried v na prelome 19. a 20. storočia. 

Koncept životného štýlu sa dostáva do popredia opäť v 90. rokoch 20. storočia – v čele 

záujmu stojí kultúrny zvrat a sústredenie sa na kultúrnu spotrebu ako základ pre stavbu 

identít a životného štýlu v kontexte reflexívnej moderny. 

Kľúčovou postavou v oživení tejto teórie bol David Chaney, ktorý od seba kriticky 

rozlíšil životný štýl a spôsob života. Životné štýly sú podľa neho “kreatívne projekty, 

ktoré závisia na predvedení spôsobilosti pre spotrebiteľa, zatiaľ čo spôsob života je 

typicky spájaný s viac či menej stabilnou spoločnosťou, zobrazený v prvkoch ako sú 

napríklad spoločné normy, rituály, vzory sociálneho výberu a pravdepodobne aj výrazný 

dialekt.”
58

   

 „Životný štýl zahŕňa hodnotovú orientáciu človeka, prejavuje sa v jeho správaní 

i v spôsobe využívania a ovplyvňovania materiálnych a sociálnych životných 

podmienok.“ Dôraz sa teda kladie na individuálne životné hodnoty jedinca, na rozdiel 

od subkultúry, v ktorej sú životné hodnoty prisudzované skupine. Pokiaľ hovoríme 

o životnom štýle skupiny, jej členov spájajú typické spoločné rysy spôsobu života.
59

  

Bennett naopak životný štýl nestotožňuje so spôsobom života. Podľa neho skôr 

súvisí s výberom komodít
60

 zo strany jedinca a so spôsobmi spotreby, ktoré patria 

                                                            
55 JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. Praha: Národní muzeum, Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy, 2011. s. 97. 
56 Tamtiež. 
57 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. s. 100. 
58 BENNETT, Andy. The post-subcultural turn: some reflections 10 years on. Journal of Youth Studies. 

2011. roč. 14, č. 5. s. 495. 
59 SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 38. 
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k možnostiam jeho prejavu. Základ životného štýlu podľa neho teda spočíva 

v spotrebnom charaktere súčasnej spoločnosti a odzrkadľuje premenlivosť preferencií 

v osobnom živote jednotlivca (nejedná sa teda o pevný súbor hodnôt, symbolov atď.).
61

   

Baumann pritom tvrdí, že určitý životný štýl si môžeme aj kúpiť, súvisí totiž s trhom, 

ktorého súčasťou sú práve spôsoby spotreby. Individualita je teda sprostredkovaná 

zbožím, ktoré si možno kúpiť.
62

 Človek tak môže preferovať viacero životných štýlov.  

Napriek snahe o definovanie spoločných postsubkultúrnych konceptov teoretici 

nenazerajú na situáciu fragmentácie a prelínania štýlov vždy rovnako. Môžeme to 

ukázať na príklade módnej invencie, voči ktorej sa vymedzuje napríklad Jameson, ktorý 

zaviedol v súvislosti s problematikou pojem imitácia. Podstatou jeho tvrdenia je, že 

v súčasnosti sa nedá nič nové vymyslieť, existuje len imitácia starých štýlov. Autenticita 

viac nehrá rolu, vplyvom médií a komercie sa človek dostáva od produkcie iba k 

prostej reprodukcii.  

Proti jeho tvrdeniu stojí Muggleton, ktorý vraví, že i samotné kombinovanie starších 

štýlov sa vyznačuje určitou invenciou, čo znamená, že kreativita sa určitým spôsobom 

prejaví vždy. Zároveň však tvrdí, že problém imitácie nie je len záležitosťou 

postsubkultúrnych štýlov, ale bol tu aj skôr – nevieme totiž s istotou, čo bol presný 

originál.
63

  

 Nejednotnosť názorov patrí k jednej z kritík postsubkultúrnej teórie zo strany 

súčasných autorov. Nepovažujú ju totiž za súvislú koncepciu, ale len za zmes 

teoretických prameňov z rozličných teoretických tradícií. Takisto existuje kritika 

niektorých charakteristík, ktoré boli pripísané postsubkultúram, napríklad ich častá 

depolitizácia. Na prehliadanie niektorých politických aspektov súčasných kultúr 

mládeže postsubkultúrnymi prístupmi apeluje napríklad Blackmann. Postsubkultúrnej 

teórií je vytýkaný aj prílišný dôraz na spotrebu ako na kľúčovú činnosť mladých ľudí, 

bez ohľadu na ich možnosti: príjem, postavenie, lokálne podmienky.
64

  

 Stanovisko medzi subkultúrnou a postsubkultúrnou teóriou je stále zložité. 

Napríklad podľa Benetta má postsubkultúrna teória veľký podiel na porozumení 

                                                                                                                                                                              
pre ich prekročenie. Zároveň prišlo k povšimnutiu, že sami spotrebitelia začali byť aktívnymi tvorcami 
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súčasných kultúr mládeže, nepovažuje ju ale za náhradu subkultúrnej teórie, skôr za jej 

doplnok. Doporučuje používanie oboch koncepcií. Niektorí autori však aplikovanie 

koncepcie subkultúr v postmoderne odmietajú s tvrdením, že „modernistická 

paradigma CCCS jednoducho nedokáže súčasnú ekonomickú, kultúrnu a politickú 

dynamiku súčasných hnutí vysvetliť.“
65

   

 Podľa nášho názoru môžu i v rámci postmodernej doby pretrvávať i zoskupenia, 

ktoré odpovedajú konceptu subkultúry (členstvo v nich je vnímané ako trvalé, existujú 

vymedzené hranice spoločenstva, existuje politický odpor atď.), takisto ako nemožno 

uprieť existenciu novovzniknutým a vznikajúcim postsubkultúram, ktoré sa vyznačujú 

viacvrstvovým členstvom s dočasnou sebaidentifikáciou, neohraničenosťou 

a premenlivosťou.  
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3 Súčasní hipsteri 

 

Táto kapitola je venovaná skupine súčasných hipsterov. V prvej podkapitole 

vysvetľujeme, kedy a odkiaľ sa vlastne termín hipster vzal. Zároveň prinášame 

aj stručný historický pohľad na pôvodného hipstera a do obdobia, v ktorom žil. Druhá 

podkapitola je vlastne teoretickým prehľadom bádania po súčasnom hipsterovi. Na 

základe dostupných literárnych a internetových zdrojov sa pokúšame postavu súčasného 

hipstera čo najlepšie priblížiť.  

 

3.1 História pojmu hipster 

Termín hipster sa po prvýkrát objavil v 30. až 40. rokoch 20. storočia v americkom 

jazzovom prostredí. Toto označenie vychádza zo slova hip, ktoré v jazyku jazzmanov 

znamenalo „byť zasvätený“ alebo „mať o niečom povedomie“, a preto sa týmto pojmom 

nazývali fanúšikovia jazzu z belošských rodín, ktorí si obľúbili túto afroamerickú 

hudbu, jazyk a životný štýl.
66

 

Na konci 40. rokov minulého storočia ho autor Anatole Broyard spojil 

s postavou subkultúrneho amerického černocha, ktorú vykreslil vo svojej eseji s názvom 

„A portrait of the Hipster“, publikovanej v rámci vtedajšieho magazínu Partisan Review 

(1948). O desaťročie neskôr sa hipster vyvinul do postavy belocha, ktorú predstavil 

Norman Mailer v eseji „The White Negro“ v magazíne Dissent (1957)
67

, inšpirovaný 

práve americkou belošskou mládežou sympatizujúcou s černošskou hudbou.  

Hipstera popísal ako človeka, ktorý sa vedome stavia proti masám v spoločnosti, ako 

„rebela a nonkonformného bohéma, antisociálneho mladistvého delikventa 

a zmyselného utlačovaného černocha.“
68

 

Podľa Mailera „byť hip“ znamená, zastávať alternatívny kultúrny postoj – 

uchyľovať sa k určitému súboru pravidiel správania sa a prijať určitý súbor postojov a 

myšlienok, ktoré majú jednotlivca vytiahnuť z prúdu masovej spoločnosti. Skutočný 

individualista nemá prečo váhať nad tým, stať sa hipsterom a rozísť sa s väčšinovou 

spoločnosťou, ktorú autor nazýva „vezením nervového systému“.  
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Problémom vtedajšej americkej spoločnosti sa totiž stal triedny systém. Panovalo síce 

presvedčenie, že bohatnutím krajiny tento systém postupne vymizne, spoločnosť si bude 

rovná a splynie v jednej veľkej strednej triede, no realita sa značne odlišovala. Hranice 

medzi triedami sa vďaka honbe za spoločenským bohatstvom naopak oveľa viac 

upevnili.
69

 

Ako príklad vytúženej slobody slúžil človeku čierny muž, ktorý sa napriek 

svojmu chudobnému biednemu životu stal víťazom – dokázal sa oprostiť od väčšinovej 

spoločnosti a uniknúť obmedzeniam, ktoré so sebou prinášal život strednej vrstvy. 

Hipster, ktorého ničí život podľa predstáv masovej spoločnosti, preto preberá černošský 

štýl života. A jazzová hudba sa stala tým najrýchlejším spôsobom, ako prepojiť kultúru 

belošskej mládeže s černošskou robotníckou triedou.
70

 

„Hipsterský štýl vznikol v bezprostrednej blízkosti černošského ghetta, formálne 

vyjadroval spoločnú skúsenosť, existoval v spoločnom a všeobecnom priestore, mal 

spoločný jazyk a vychádzal z podobných záujmov.“
71

 Hipsteri síce prijali životný štýl 

jazzových hudobníkov a nechali sa inšpirovať aj ich obliekaním, rečou, užívaním drog 

či neviazanou sexualitou, no napriek tomu sa snažili určitým spôsobom vo svojom okolí 

vynikať. 

Dobového hipstera popísal Goldman nasledovne: „Hipster bol typický dandy z nižšej 

triedy, oblečený ako pasák, ktorý sa snažil pôsobiť veľmi pohodovým, premýšľavým 

dojmom – aby sa odlíšil od neotesaných a impulzívnych obyvateľov ghetta – a usiloval sa 

v živote o lepšie veci, ako napríklad o veľmi dobrú „trávu“ a ten najlepší zvuk, jazzový či 

afrokubánsky,...“
72

  

Hipster bol človekom, ktorý spájal bielu a čiernu kultúru v jazzovej hudbe, 

konkrétne v tónoch be-popu. K najznámejším hudobníkom patrí napríklad Charlie 

Parker (1920-1955). Hipster sa stal intelektuálom ulíc, snažil sa spoznať fungovanie 

sveta, ktorý chcel potom prekabátiť. Vo svojich myšlienkach a úvahách však 

nevychádzal z akademicky podloženého zázemia a svoje fakty si často 

vymýšľal. Nebolo výnimkou, že žil v tesnej blízkosti so zločincami a často sa dostával 

do stretu s políciou.
73
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70 HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. Praha: Volvox Globator; Dauphin, 2012. s. 81-83. 
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Súbežne s hipstermi existovala i tzv. beat generation, takisto inšpirovaná 

americkou černošskou kultúrou. Jej členovia, beatnici, boli členmi generačného hnutia 

v USA v 50. a na počiatku 60. rokov 20. storočia. Jednalo sa často o spisovateľov 

a umelcov, ktorí svojimi dielami a životnými postojmi vyjadrovali nesúhlas s 

vtedajšou konzumnou a konzervatívnou spoločnosťou. Vysmievali sa tradičným 

hodnotám, ako je bohatstvo, rodina, vernosť či národná hrdosť a nachádzali oporu 

v zen-buddhizme. Súčasťou ich života bola rovnako ako u hipsterov neviazaná 

sexualita, drogy či alkohol. Beatnici hlásali dobrovoľnú chudobu a živili sa ručnými 

prácami, často ako traťoví robotníci a cestári. Významným predstaviteľom tejto 

generácie bol napríklad básnik Allen Ginsberg (1926-1997), autor básnickej zbierky 

Howl či prozaik Jack Kerouac (1922-1969), ktorý napísal román On the Road, ktorý je 

považovaný za beatnický manifest. Dokumentuje totiž subkultúry, úplne odlišné od 

vtedajšej strednej triedy, život americkej mládeže, ktorá odmietala ideál úspešného 

mladého Američana a milujúc hudbu sa vydala na vlastnú cestu oprostená od 

materializmu k duchovným a telesným pôžitkom.
74

 

Napriek tomu, že majú subkultúry hipsterov a beatnikov spoločný základ 

v černošskej kultúre, jej využívanie a ich postoj k nej je rôzny. Beatnici, na rozdiel od 

hipsterov, vznikajúcich v blízkom prostredí amerických černochov žili iba v 

ich imaginárnej blízkosti a nechali sa nimi inšpirovať kvôli narastajúcej nespokojnosti 

so svojím postavením v spoločnosti. Podľa Goldmana bol „beatnik seriózny chlapec zo 

strednej vrstvy z univerzity ako Kerouac, ktorý sa dusil mestom a kultúrou, ktorú zdedil 

a snažil sa preto dostať do vzdialených exotických miest, kde by žil ako ostatní ľudia, 

písal, fajčil a meditoval“.
75

 

Hipsteri a beatnici sa od seba odlišovali aj vonkajším vzhľadom, ktorým dávali okoliu 

najavo svoj životný postoj. Hipster sa snažil svoju snahu o osobný rast a postup ukázať 

slušivým oblečením a kvalitnou obuvou, čím zosobňoval tradičné túžby černocha. 

Oproti nemu stál beatnik, zámerne oblečený v otrhaných rifliach a remienkových 

sandáloch, vyjadrujúc tak svoj vzťah k chudobe, ktorá pre neho predstavovala akési 

posvätné útočisko.
76

 

 Pôvodné prúdy hipsterov a beatnikov sa stali začiatkom 60. rokov 20. storočia 

podkladom pre vznik jednej z najväčších alternatívnych subkultúr – hippies, hlásajúcu 
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mier, lásku a vyjadrujúci odpor proti násiliu. Členovia tohto hnutia, na rozdiel od 

hipsterov a beatnikov, mali pozitívny postoj voči životu v komunite a verili, že 

spoločnou prácou možno zmeniť spoločenský rád.
77

 

 

3.2 Hipsteri v súčasnosti 

Pokus o definíciu súčasného hipstera sa zdá byť neľahkou úlohou – doteraz nebol 

totiž nikto schopný tento termín adekvátne definovať. Pri záujme o štúdium tejto 

skupiny sa stretáme s nedostatkom odborných informácií, s absenciou literárnych 

publikácií, prípadne výskumov. Napriek tomu sa hipster objavuje ako predmet záujmu 

odbornej i laickej verejnosti, médií, bežne sa s ním stretávame v internetovom prostredí 

či v súvislosti s ponukou obchodných reťazcov. Nakoľko hipsterstvo nie je pevne 

definované, jeho význam a použitie v kontexte sa často mení. No napriek tomu sa 

pokúsime na základe dostupných zdrojov súčasného hipstera čo najlepšie priblížiť. 

V tejto časti práce sa venujeme skupine súčasných hipsterov ako celku. Na začiatku 

prinášame pohľad do počiatku a vývoja súčasného hipstera. Ďalej sa venujeme jeho 

jednotlivým charakteristikám, ktoré sme získali z dostupných literárnych 

a internetových zdrojov, a to módnemu štýlu a hudobnému vkusu hipsterov, vzdelaniu, 

záujmom a bydlisku hipsterov a samozrejme aj ich názorom a identite.  

 

3.2.1 Počiatky a vývoj súčasného hipstera 

Význam pojmu hipster sa dobou zmenil. Pôvodný hipster, americký beloch zo 

strednej triedy, inšpirovaný afroamerickou kultúrou z 50. rokov 20. storočia bol 

predstaviteľom kontrakultrúry, ktorý odmietal väčšinové spotrebiteľské normy a bežný 

život strednej vrstvy spoločnosti. Tento hipster z minulosti sa orientoval na ľavicovú 

politiku, bol umelecky nadaný a snažil sa žiť svoj život podľa seba a nie podľa 

očakávaní ostatných. 

Pokiaľ hovoríme o súčasnom hipsterovi, máme na mysli subkultúrnu postavu, 

ktorá sa objavila prvýkrát v 90. rokoch 20. storočia v americkom New Yorku, konkrétne 

v brooklynskom Williamsburgu. Až o dekádu neskôr sa stala svetovým fenoménom. V 

tomto období sa o hipstera začínajú zaujímať médiá, noviny, internetové webové 

stránky a blogy. Niektoré z nich ho podporujú, iné sa voči nemu stavajú negatívne, 
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dokonca s výsmechom. Existencia hipstera teda bola zaznamenaná globálne. Pokiaľ 

však prišlo na jeho definíciu, nikto nemal jednoznačnú a adekvátnu odpoveď. Ak sa už 

niekto snažil hipstera definovať, bolo to väčšinou na základe jeho hudobného vkusu, 

módneho štýlu a záujmu o nekomerčnú sféru a produkty. Zostaviť odpovedajúcu 

definíciu sa ukázalo byť o to ťažšie, pretože sami hipsteri sa neradi identifikujú 

s nejakou subkultúrou.
78

 

V roku 1997 sa reportérka W. Walker v magazíne New York Daily News 

zmienila o výraznom vzraste mladých hip umelcov, hipsterov, v newyorskej časti 

Brooklyn, avšak na úkor vytláčania pôvodných obyvateľov tejto štvrte. Táto situácia 

nastala krátko potom, čo zdraželo bývanie v častiach Manhattanu, East Village či 

Alphabet City. Mladí hip umelci začali pretvárať prostredie podľa seba: opustené sklady 

a budovy premenili na obývateľné byty, bary a miesta pre zábavu. Vznikli tu i podniky 

a dielne s netradičným zameraním – zákazníci si v nich mohli vyrábať svoje vlastné 

výrobky, napríklad zložiť svoj bicykel alebo vytvoriť zafarbené sklo, atď.
79

 

Platformou pre vznik hipsterov sa teda stali skupiny mládeže z 90-tych rokov, 

často umelecky orientované, hovoriace si alternatívne alebo indie, ktoré odmietali 

komerčný konzumný svet. Prvú fázu vývoja súčasných hipsterov autori datujú do 

obdobia rokov 1999 až 2003, zároveň ju pokladajú za obdobie originálneho a 

skutočného hipsterstva. 

Hipster bol niekto, kto vedel o exkluzívnych veciach skôr, než ktokoľvek iný. V tomto 

období sa vycibrený hipsterský vkus týkal predovšetkým hudobnej scény a preferovaní 

nekomerčných hudobných skupín. V druhej polovici dekády sa však hipsterstvo 

pretransformovalo skôr na módny štýl.
80

  

Z pôvodného lokálneho hipstera z Williamsburgu je dnes už celosvetový fenomén, 

ktorý hýbe médiami a prostredím internetu. Na jednej strane stoja stránky, ktoré sa 

vyjadrujú na adresu hipsterov negatívne a výsmešne, napríklad 

lookatthisfuckinghipster.com, unhappyhipsters.com, hipsterpuppies.tumblr.com, na 

druhej strane sú tu weby, ktoré ich podporujú, napríklad freewilliamsburg.com, 

stuffhipstershate.com.  
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Dnešní hipsteri sú definovaní predovšetkým podľa módneho a hudobného vkusu a 

snahy o odlíšenie sa od väčšinovej spoločnosti. Vo všeobecnosti sa im pripisuje záľuba 

vo vintage módnom štýle, v nezávislej hudbe a vyznávanie špecifických 

antikomerčných a antikonzumných názorov. Avšak nato, aby si hipsteri udržiavali svoju 

odlišnosť, musia prvky vo svojom štýle neustále obmieňať. Určenie bližších 

“špecifických” znakov je preto komplikované. Hipsteri by ich navyše samozrejme 

popreli.  

Keď sa totiž dostane nejaký znak mimo skupinu hipsterov, vzdávajú sa ho alebo ho 

inovujú. Tento postup identifikuje to, kde subkultúra začína a kde končí. Čím menej sú 

hipsteri skrytí pred populáciou, tým je ťažšie určiť, čo je ešte stále hipsterské.
81

  

Urbandictionery.com je skvelým ukazovateľom toho, ako sa hipster v priebehu 

rokov menil v pohľade svojho okolia. Definície hipstera na tomto portáli nie sú 

skutočné , avšak na ich základe vidíme, ako ho ľudia postupom času vnímali.  

Popis hipstera na Urban Dictionery z 16. augusta 2004 hovorí: 

“Hipsteri sú subkultúra detí narodených v 80. rokoch. Začalo to nosením bokombrád 

a výrazných okuliarov, postupne sa pridali šiltovky v štýle šoférov nákladiakov, špicaté 

topánky a účes v štýle mullet.”
82

 

Táto definícia sa o dva roky neskôr zmenila. Popis z 28. mája 2006 nám hipstera 

predstavuje nasledovne: 

“Hipster počúva hudobné skupiny, o ktorých nikdy nikto nepočul. Jeho účes sa dá 

popísať inak, než komplikovaný (a vyzerá, akoby si týždeň neumýval vlasy). Väčšinou je 

potetovaný. Je rozhodne viac cool ako ty. Číta Black Book, Nylon a Styles section v New 

York Times. Pije Pabst Blue Ribbon. Často sa sťažuje. Navyše o sebe odmieta hovoriť, že 

je hipsterom.”
83

 

Užívateľ z 22. novembra 2007 na Urban Dictionery napísal vlastnú definíciu, ktorá 

sa v internetovom prostredí pomerne rýchlo rozšírila: 

“Hipsteri sú subkultúra mužov a žien, väčšinou vo veku 20 až 30 rokov, nezávislého 

myslenia, vystupujúci ako členovia opozičnej kultúry a vyznávajúci progresívnu politiku. 

Majú záľubu v umení a indie hudbe, sú veľmi kreatívni, inteligentní, so zmyslom pre 
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humor. Hoci je hipsterstvo predovšetkým určitý stav mysle, je často spájané s odlišným 

zmyslom pre módu. Hipsteri odmietajú kultúrne postoje väčšiny, často nosia vintage 

oblečenie a módu z “blších” trhov, úzke džíny, retro tenisky a občas okuliare s hrubým 

rámom.”
84

 

Na poslednej užívateľskej definícii z roku 2008 vidíme, ako termín hipstera 

spopularizoval: 

“V roku 2008 sa definícia hipstera obrátila. V tomto zmysle je hipster úplne obyčajný 

človek, nakupujúci v obchodnom centre, chodí do Starbucksu, stravuje sa v McDonalde 

atď.”
85

  

Tieto zmeny v definíciách ukazujú na problematiku toho, čo sa stane s lokálnou 

subkultúrou, ktorá sa globálne rozšíri a spopularizuje.  

V Česku sa hipsterstvo pomerne rýchlo rozšírilo. Podpísala sa na tom 

predovšetkým konzervatívnosť našej spoločnosti, výhrady voči prijímaniu nových 

trendov zo zahraničia a uprednostňovanie malých domácich trhov. Voči rozšíreným 

českým spoločenským stereotypom sa teda vymedzuje celkom jednoducho. Prvými 

hipstermi v Česku boli v 90. rokoch hudobní novinári z malých médií, ktorí pohŕdali 

vkusom väčšinovej spoločnosti. V tomto období však bolo hipsterstvo skôr o 

vyberanom hudobnom vkuse, ktorý spočíval v počúvaní nezávislej hudby. K novinárom 

sa zanedlho pridali kreatívni zamestnanci reklamných spoločností, študenti umenia či 

sami umelci, ktorí vďaka záľube v nekomerčnej a novovznikajúcej hudbe nadobúdali 

akýsi pocit vlastnej výnimočnosti v jednotvárnej masovej spoločnosti. Ich vzorom sa 

stali zahraniční, najmä berlínski hipsteri, prípadne čerpali nápady z Paríža a New 

Yorku. V roku 2003 v Prahe vznikol promo kolektív A.M. 180, ktorý sa začal 

angažovať v alternatívnej umeleckej scéne a pokračuje v svojej práci dodnes – pomáha 

začínajúcim umelcom, usporadúva koncerty vznikajúcich a neznámych skupín či rôzne 

umelecké výstavy. Táto skupina sa stala v roku 2009 platformou pre vznik festivalu 

Creepy Teepee, zameraný na progresívnu dramaturgiu, a ktorý je známy i v zahraničí.
86

 

No i keď sa tento kolektív zaoberá alternatívnym umením a podporuje neznámych 

umelcov, za priamo hipsterský by sme ho neoznačili. Jeden z jeho členov, Hošek Jakub 

sa o fungovaní tohto kolektívu vyjadril nasledovne: “A.M. 180 je platforma pre 
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menšinovú súčasnú kultúru ako celok. Nie sme nijako formálne ani žánrovo vymedzení. 

Prezentujeme súčasnú hudbu a vizuálne umenie z celého sveta, aby sme ľudí 

konfrontovali s tým, čo sa deje inde. Z veľkej často ide o maximálne nekomerčné veci, 

ktoré sa časom môžu trochu zväčšiť alebo naopak zmiznú. Nám je u prdele, či niekto rieši, 

či je to dosť cool. My toto žijeme a ak to chce niekto žiť s nami, má možnosť.”
87

   

Do Európy sa hipsterstvo dostalo oneskorene a možno povedať, že je ešte stále 

aktuálne. Niektoré zahraničné médiá, a občas i domáce, avšak hovoria o tom, že éra 

hipsterov už skončila. Podľa nich trvala približne do roku 2010 a následne sa dostala do 

bodu “mrazu”. Niektorí autori hipsterov označujú dokonca za “mŕtvych”.  

Iné médiá hovoria o hipsteroch už ako o prekonanej subkultúre. Na ich miesto 

prichádza podľa nich nový fenomén, tzv. yuccies. Títo mladí mestskí ľudia majú 

využívať svoju hipsterskú kreatívnu dušu ako prostriedok k dosiahnutiu bohatstva. Sú 

vzdelaní, kreatívni, plnia si svoje sny, no zároveň sa na nich snažia zbohatnúť.
88

  

Na základe dostupných zdrojov môžeme povedať, že v Amerike už hipsterstvo upadlo. 

V Európe však hipsterov ešte stále nájdeme. A to nielen v Prahe a Berlíne, ale aj v 

Paríži, Štokholme, v Londýne a v iných väčších európskych mestách.
89

 

 

3.2.2 Módny štýl hipsterov 

Hipsterstvo je často spájané nielen s výrazom určitej mentality, špecifických 

názorov a postojov, ale aj s určitým módnym štýlom.  

Vytváranie tohto módneho štýlu stojí na odmietaní bežných komerčných módnych 

značiek, preferovaní vintage módy či oblečenia z ekologických prírodných materiálov. 

Hipsteri nakupujú oblečenie predovšetkým v secondhandoch či na “blších” trhoch. 

Často ich kombinujú s dizajnérskymi kúskami, niektorí i s modelmi drahších značiek, 

ktoré sú pre väčšinu bežných ľudí finančne nedostupné.  

Hipsteri radi v secondhandoch nielen preto, že oblečenie z druhej ruky je lacné a často 

originálne, ale vyjadrujú tým aj svoj nesúhlas s biznisom veľkých módnych korporácií.  

“Mám oveľa lepší pocit z toho, keď si niekde kúpim tú mikinu do 30 korún, než keď dám 

za ňu 15 stoviek v obchode a aj tak nie je taká a bude ju mať veľa iných ľudí. Keď budem 
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mať mikinu za 30 korún zo sekáču, tak ostatní ľudia ju mať nebudú, budem ju mať 

jediný.”
90

  

Vytváraním svojho módneho štýlu sa snažia stáť hipsteri v popredí hlavného prúdu, 

alebo byť „nad“ ním. Staré oblečenie a módu, ktorá tu už bola, kombinujú novými 

spôsobmi a vysmievajú sa tak tradičnému konzumnému životu.
91

  

“Tento sveter by som pokojne nechal aj nejakému chlapcovi. Keď si k tomu vezme vhodné 

doplnky, napríklad zlatú reťaz, myslím, že to bude dobré. Plus nejaké legíny.“ 

„A čo to teda z teba urobí, keď si vezmeš tento sveter, k tomu zlatú reťaz a legíny?“ 

„No práve to, že to nebude mať nikto iný. Je to niečo nové, niečo iné.”
92

 

Hipsteri sú trendsetteri – sú priekopníkmi v trendoch, uvádzajú veci “na trh”. Keď 

sa však stane trend komerčným a spopularizuje sa, prestáva byť pre hipsterov zaujímavý 

a opúšťajú ho.  

Preto je dôležitým prvkom hipsterského módneho štýlu vrstvenie. Oblečenie rôznych 

vzorov, materiálov a farieb kombinujú v rôznych vrstvách tak, aby bol konečný dojem 

čo najoriginálnejší a najkomplikovanejší. Pravý hipster hľadá stále niečo nové 

a lepšie.
93

 

Rôzne internetové weby prinášajú prehľady o typicky hipsterských módnych 

kúskoch. Na základe vonkajšieho vzhľadu môžeme k hipsterskému štýlu priradiť 

obrovské množstvo módnych prvkov. Treba však zohľadňovať to, že hipsterský módny 

štýl je veľmi premenlivý a dynamický. Módny prvok, ktorý k hipsterovi patrí dnes, 

zajtra nemusí. Samozrejme, stále záleží aj na samotnej kombinácií s ostatnými prvkami 

vzhľadu a na celkovom originálnom dojme. 

Väčšina zdrojov uvádza, že hipsteri radi nosia úzke priliehavé džínsy, ktoré si s 

obľubou vyhŕňajú nad členky a kombinujú ich napríklad s výraznými ponožkami. 

Obľúbené sú i ošúchané džínsy v retro štýle, s dierami na kolenách či u žien tzv. retro 

“mom jeans”, alebo šortky s vysokým pásom. Muži nosia aj nohavice so vzorom kocky, 

jednofarebné v klasickom alebo chino strihu, rôzne ohrnuté a niekedy i v kombinácií s 

trakmi.  
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Z vrškov sú za hipsterské považované staré tričká s detskými potlačami, fanúšikovské 

tričká kapiel (Pink Floyd, Ramones...), klasické kockované košele či košele s 

orientálnymi a kvetinovými vzormi z obdobia 60. a 70. rokov, alebo flanelové tričká 

a vršky v grunge štýle 90. rokov. V šatníku hipstera by nemali chýbať tričká a topy s 

ironickými výrokmi či s potlačou komixových postavičiek. Topy hipsteri radi 

kombinujú s oversized džínsovými bundami a koženými rockovými bundami, 

mnohokrát v ošúchanom retro vzhľade.  

K ženským hipsterským kúskom patria aj retro blúzky a šaty z rôznych dekád minulého 

storočia, najčastejšie v štýle 20. a 60. rokov, prípadne v bohémskom vzhľade. 

K obľúbeným hipsterským trendom býva zaraďované tiež tzv. „granddad“ oblečenie: 

golfové šortky, klobúky typu Fedora, staré svetre, retro poltopánky s brogovaním či 

kúsky inšpirované tínedžerskou módou minulosti, napríklad tričká so stredoškolskými 

maskotmi, staré teplákové súpravy, skejterské tenisky. 

Z doplnkov nemožno nespomenúť nosenie okuliarov s výraznými a netypickými 

rámami a slnečné okuliare od značiek Wayfarer, Ray Ban či v štýle Boba Dylana. K 

vyhľadávaným unisexovým doplnkom okrem výrazných okuliarov internetové zdroje 

uvádzajú aj toque čiapky, robustné šály, farebné šatky z umelého hodvábu či tzv. 

messenger tašky. Okrem nich sú obľúbené i vintage tašky a plecniaky z prírodných 

materiálov.  

Z mužských hipsterských doplnkov môžeme zmieniť napríklad neopozerané štýlové 

motýliky, u žien zase farebné či zaujímavo vzorované pančuchy. 

Kedysi boli hipstermi obľúbené i klasické Converse tenisky, stali sa však už až príliš 

populárne, a preto uprednostňujú topánky a tenisky v retro štýle, prípadne tzv. 

workery.
94

  

Avšak, nie každý človek, majúci vo svojom šatníku prvky, ktoré by sme označili za 

hipsterské, je hipster – táto skutočnosť môže len vyplývať z jeho celkového nadšenia 

pre módu. S týmto problémom sa stretáme pri pokuse definovať hipstera na základe 

vonkajšieho vzhľadu.
95

  

Celkovo uprednostňujú hipsteri, muži aj ženy, androgýnny vzhľad. Muži sú často 

rovnako štíhlej postavy ako ženy. Preferujú androgýnne účesy – roztrapatené vlasy, 
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asymetrické účesy a rôzne kombinácie dĺžok. Navštevujú kreatívnych vlasových 

stylistov v mestských vlasových štúdiách, ktoré sú pred bežnými komerčnými 

zákazníkmi “chránené”. Prirodzené a obyčajné účesy sú “out”, i v tejto sfére sa snažia 

byť hipsteri kreatívni. Muži si pestujú dlhú bradu, ktorú si nechávajú upravovať v 

rôznych tvaroch a zostrihoch. 

Ich vzhľad môže niekedy pôsobiť zanedbane, to však neznamená, že by sa o seba 

nestarali. Nedbalý výzor, účes či výber oblečenia, je dosiahnutý cielene a je súčasťou 

ich bohémskeho mestského štýlu. 

Napriek rozšíreniu tetovania si ním zdobia telo aj hipsteri. Aj v tomto prípade sa ale 

snažia o netradičný a originálny výtvor.
96

 Ukážky módneho hipsterského štýlu 

odpovedajúce zmieňovaným charakteristikám (vzhľad skladajúci sa z niektorých 

zmieňovaných prvkov) prinášame v prílohách tejto práce (Príloha č. 2 až Príloha č. 5). 

Na záľubu hipsterov vo vintage, retro módnom štýle a netradičných nekomerčných 

kúskov zareagovali i niektoré módne značky, ktoré sa im snažia svoj sortiment 

prispôsobiť a ponúknuť.  

Jednou z najznámejších sietí je Urban Outfiters, pre ktorú sú hipsteri cieľovou 

skupinou. Celá táto sieť je pretkaná hipsterským štýlom. Ponúka skutočne zaujímavé a 

originálne módne kúsky a dokonca má i vlastnú vintage podkategóriu oblečenia. 

Módna sieť Everything But The Music patrí tiež k vyhľadávaným a orientuje sa 

predovšetkým na skate a hip hop štýl.  

K ďalším zaujímavým módnym značkám patrí aj The CobraSnake, kde možno nájsť 

okrem iného aj veľmi štýlové okuliare v netradičnom dizajne.  

Siete American Apparel či ASOS ponúkajú zaujímavé a netypické módne kúsky, 

predstavujú nové módne značky pre mladých a takisto ponúkajú kolekcie priamo určené 

hipsterom.  

Nemecká značka Pretty Sucks sa vyznačuje minimalistickým dizajnom. Zameriava sa na 

tričká so zaujímavou potlačou (často s ironickými nápismi), na plecniaky z prírodných 

materiálov, netypické šperky a obuv.
97

 

Čo sa týka značiek, treba upozorniť i na obľubu hipsterov v elektronike Apple, napriek 

tomu, že sa voči svetovým značkám väčšinou vymedzujú. Spočiatku si hipsteri tieto 

produkty v čo najnovších verziách kupovali kvôli kreativite, umeniu a odlišnosti. Toto 
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“predbiehanie sa” sa však stalo príliš populárne, a tak sa v súčasnosti vracajú skôr k 

starším modelom, napríklad k iMac. Na obľúbenosti stratili v súčasnej dobe aj telefóny 

Iphone.
98

 

Bohužiaľ, často sa priaznivá pozícia zmieňovaných, ale aj iných značiek, javí ako 

dlhodobo neudržateľná. Svoju ponuku sa snažia orientovať na nekomerčnú módu a štýl, 

ktoré by mohla hipsterov zaujať. Spočiatku sa tak aj stalo a pre hipsterov sú mnohé 

značky stále zaujímavé. Postupom času však majú tendenciu spopularizovať a pre 

hipsterov sa v danej chvíli stávajú nezaujímavé.
99

  

 

3.2.3 Hudobný vkus hipsterov 

Špecifický hudobný vkus patrí ku kritériám, podľa ktorých možno hipstera 

rozpoznať. Hudba však medzi hipstermi nevytvára tak silné puto, ako je to u iných 

subkultúr. Aj v tejto sfére ide o vyberaný vkus. Nie všetci hipsteri počúvajú rovnaký 

hudobný žáner. Práve naopak, väčšinou sa ich orientácia na žánre hudby odlišuje. 

Hudba hipsterskej scény sa preto neriadi žiadnymi striktnými pravidlami. Na 

rôznorodosť hudobných žánrov upozorňuje napríklad magazín Vice v článku The 

Definitive Guide to Hipster Music Genres.  

Čo však majú hipsteri spoločné, je, že obľubujú začínajúce, neznáme a neobjavené 

hudobné skupiny, ktoré sú “skryté” pred širokou verejnosťou. Rôzni autori uvádzajú 

ako spoločný znak hipsterov záľubu v indie, indie-rock hudbe či alternatívnej hudbe.
100

  

Hipsteri sa snažia byť i v hudobnej sfére vzdialení komercií a väčšinovému vkusu. 

Pokiaľ sa niektorá z ich obľúbených hudobných skupín stane populárnou, prestanú sa o 

ňu viac zaujímať a hľadajú nové neobjavené skupiny.  

“Out je pre mňa kapela, ktorá mi nemá čo ponúknuť. Rockoví dinosaury s cieľom 

znásilniť peňaženky svojich otupených, nostalgiou živených oviec. Snaživci surfujúci na 

vlnách trendov, ktorí už neriešia ani dievčatá cez hudobné tipy v Cosmopolitane. Debilné 

kapely. Stagnujúce kapely. Nudné kapely.”
101

 vyjadruje sa Ondřej Hlaváč v publikácií 

Kmeny.  
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Hipsteri svoje obľúbené skupiny a hudobníkov neradi označujú nejakou “nálepkou” a 

snažia sa ich brániť pred popularizáciou. Napriek tomu nám internetové zdroje a 

magazíny prinášajú prehľady o “top” hipsterských hudobných skupinách. Zaraďujú sem 

skupiny ako napríklad Animal Collective, Arcade Fire, Beach House, The Shins, The 

Smiths, The XX a mnohé iné.
102

 

Hipsteri nenavštevujú populárne a komerčné hudobné podujatia a koncerty a 

nájdeme ich skôr v menších hudobných kluboch. V Prahe je jedným z takýchto miest 

napríklad klub Sedmička alebo Podnik.  

Napriek dištancovaniu sa od komerčných hudobných podujatí sa usporadúvajú hudobné 

“hipsterské” festivaly, ktoré sú založené na vystúpeniach alternatívnych a nezávislých 

skupín. Vo väčšine prípadov sa jedná o obrovské a navštevované festivaly. Je teda 

otázne, nakoľko sú tieto podujatia príťažlivé pre hipsterov. 

V susednom Nemecku patria k obľúbeným festivalom Dockwille-Festival či 

Appletreegarden-Festival. Vystupuje tu množstvo hudobníkov a skupín, ktoré bývajú 

zaraďované k hipsterskej hudobnej scéne a údajne sú hipstermi obľúbené.
103

 V 

Španielsku sa od roku 2011 každoročne koná festival Primavera Sound, ktorý kladie 

dôraz predovšetkým na nezávislú hudbu a predstavuje začínajúcich domácich a 

zahraničných umelcov. Alternatívna, indie hudba je tiež súčasťou ďalších festivalov, 

napríklad anglického Festival No. 6 či Tramlines Festival, holandského Best Kept 

Secret, francúzskeho Pitchfork Music Festival a mnohých iných.
104

 V Česku je známy 

progresívny festival Creepy Teepee, ktorý sa koná od roku 2009 a je známy dokonca i 

v zahraničí.
105

  

 

3.2.4 Vzdelanie a záujmy hipsterov 

Napriek tomu, že sa hipsteri často vyznačujú nedbalým vzhľadom, jedná o veľmi 

vzdelaných mladých ľudí. Vyhľadávajú študijné obory zo zameraním na umenie, 

hudbu, často tiež vzdelanie v oblasti módy – tieto obory si totiž vyžadujú kreativitu a 
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nechávajú zároveň hipsterom priestor na ich osobný rozvoj. Väčšina hipsterov preto 

pracuje v hudobnom, módnom, divadelnom, filmovom či výtvarnom odvetví.
106

  

Možno ich však nájsť aj v iných pracovných oblastiach. Mnohí hipsteri sa venujú 

rozvíjaniu svojich blogov a nie je nezvyčajné, ak ich blogovanie živí. So 

spisovateľským nadaním sa môžu uplatňovať aj ako žurnalisti či spisovatelia.  

Mnoho hipsterov sa venuje vlastnému podnikaniu. V oblasti módy sú to najmä obchody 

s ručne tvoreným oblečením a doplnkami, ktoré sú často inšpirované retro módou, 

prípadne vlastnia i vintage secondhandy. Bežné sú tiež predajne s ručne tvorenými 

bytovými doplnkami a retro nábytkom. 

V kulinárskej oblasti si hipsteri otvárajú vlastné reštaurácie, bary, kaviarne či cukrárne, 

do ktorých vkladajú svoj vlastný štýl a snažia sa o to, aby boli niečím výnimočné a 

unikátne.  

Hipsteri svoje kreatívne nadanie často uplatňujú ako grafickí dizajnéri, výtvarníci 

a ilustrátori.
107

 

Avšak nie každý má príležitosť pre kreatívne a slobodné podnikanie. Niektoré zdroje 

uvádzajú, že pracovať v bežných “nehipsterských” odvetviach, napríklad vo veľkých 

firmách či v kanceláriách, je pre hipstera už úplne normálne. Ak je to nutné, v 

zamestnaní sa prispôsobujú predpísanému odevu a navonok neprejavujú svoj štýl.
108

   

Čo sa týka záujmov hipsterov, sú väčšinou prepojené s ich pracovnou oblasťou. 

K ich záľubám patrí napríklad dizajnérska tvorba oblečenia, obuvi, doplnkov či 

umelecká recyklácia odevov. V oblasti hudby je to nielen počúvanie nezávislých kapiel, 

ale aj aktívne vystupovanie vo vlastných hudobných skupinách. Nechýba samozrejme 

ani podpora ostatných mladých umelcov, dizajnérov a hudobníkov. 

Okrem nadšenia pre hudbu a módu majú samozrejme hipsteri aj iné záujmy. Keďže sa 

jedná o nadaných kreatívnych jedincov, nie je žiadnou novinkou, ak ich záľuby súvisia s 

umením. Ich záujem sa orientuje napríklad na výtvarné umenie, grafické dizajnérstvo, 

                                                            
106 GIECHEL, Olga. Be a Hipster. Hipsterhype. [online]. 2015. [cit. 25. február 2017]. Dostupné z: 

http://hipsterhype.de/be-a-hipster/ 
107 KANA, Ariel. The Best Jobs for Hipsters. Ranker. [online]. 2015. [cit. 25. február 2017]. Dostupné z: 

http://www.ranker.com/list/best-jobs-for-hipsters/ariel-kana 

ŠTEFANOVÁ, V.; FORMÁNEK, O. Hipstermánie v Čechách: Jak se žije mladým lidem nejznámější 

subkultury? MarieClaire. [online] 2014. [cit. 26. február 2017]. Dostupné z: 

http://www.marieclaire.cz/zivotni-styl/hipstermanie-v-cechach-jak-se-zije-mladym-lidem-nejznamejsi-su

bkultury 
108 LORENZTEN, Christian. Why the hipster must die. TimeOut New York. [online]. 2007. [cit. 26. február 

2017]. Dostupné z: https://www.timeout.com/newyork/things-to-do/why-the-hipster-must-die 



38 
 

interiérový dizajn, fotografovanie a iné. Zaujímajú sa aj o ostatných umelcov a 

navštevujú rôzne umelecké výstavy. 

Hipsteri radi čítajú hipsterské magazíny, napríklad Another Magazine, Interview alebo 

Vice či iné zahraničné magazíny, z ktorých čerpajú nápady a objavujú nové trendy.  

Okrem iného tiež obľubujú klasickú literatúru, multikultúrnu literatúru, zaujímajú sa o 

aj o odborné žánre, ako napríklad filozofia, politika, sociológia či antropológia.  

Radi sa dívajú na filmy nezávislých filmárov zo zahraničia, dávajú prednosť 

komornejším kinám a alternatívnym priestorom na premietanie pred komerčnými 

kinosálami.  

Na prepravu mestom uprednostňujú pred jazdou autom a verejnej hromadnej dopravy 

používanie bicyklov.  

Hipsteri navštevujú malé súkromné podniky, svoj čas radi trávia v kaviarňach s 

priateľmi alebo sa tu venujú svojim blogom – uprednostňujú však netradičné 

nekomerčné podniky. Vyhýbajú sa takým, ktoré spadajú pod svetovo rozšírené 

spoločnosti, napríklad Starbucks.  

Blogovanie patrí taktiež k obľúbeným činnostiam hipsterov. Využívajú nielen vlastné 

blogy, ale aj sociálne siete, napríklad instagram alebo twitter.
109

 

“Súčasný hipster sa vyvinul do geeka, ktorý má rad moderné technológie, má iphone a  

používa internet.”
110

  

Hipsteri preferujú zdravý životný štýl, a preto sa s nimi spája i nadšenie pre zdravé 

jedlo. Vyznávajú vegánske alebo raw stravovanie. Kto nie je vegán, je aspoň vegetarián. 

Hipsteri väčšinou nakupujú potraviny na lokálnych miestnych trhoch alebo priamo od 

hospodárov. Príprava jedla je pre nich zábava a radi sa v tomto smere vzdelávajú. 

Tak ako aj v iných prípadoch, i v stravovaní sú hipsteri vynaliezaví a majú väčší 

prehľad o zdravých konzumovateľných potravinách, než ich okolie. Nechávajú sa 

inšpirovať aj zahraničnými či exotickými kuchyňami. Obľubujú napríklad kórejské 

Kimchi, indické jedlo Daal, vietnamské jarné závitky a polievku Pho a mnohé iné.  

Pokiaľ sa rozhodnú pre známejšie jedlá, napríklad hummus či quinoa, snažia sa byť 

kreatívny a pripravovať z nich zaujímavé pokrmy. Tie po perfektnom naservírovaní radi 

pridávajú v príspevkoch na sociálne siete. 
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Za najobľúbenejší nápoj hipsterov je považované zelené smoothie z listovej zeleniny, 

napríklad z kapusty, špenátu, petržlenu a kalerábu. Ako prísadu do smoothie, prípadne 

do jogurtov a kaší používajú často chia semienka. 

Čo sa ďalej týka nápojov, hipster by mal mať rád Club Mate (šumivý nápoj obsahujúci 

kofeín, ktorý sa vyrába z maté) či nápoj Kombucha (ľahko perlivý fermentovaný nápoj 

získaný z čierneho alebo zeleného čaju). Samozrejmosťou je káva, ktorú si radi 

vychutnávajú nielen v malých kaviarňach, ale tiež v pohodlí domova. Nie je nič lepšie, 

než vôňa vlastnoručne pomletej kávy.  

Hipster však nepije len nealkoholické nápoje, veľmi obľúbené sú i pivá z domácich 

malých pivovarov.
111

   

 

3.2.5 Bydlisko hipsterov 

Po tom, čo sa hipsteri rozšírili z amerického Brooklynu do sveta, našli si svoje 

miesto predovšetkým vo štvrtiach veľkých miest.  

V Amerike patrí k najznámejším hipsterským častiam Williamsburg, ktorý je 

časťou newyorského Brooklynu. Niektorí hipsteri túto oblasť považujú už za príliš 

komerčnú, to jej však neberie titul hipster-mekky. Nazýva sa tiež “malým Berlínom”. 

Návštevníci by si tu nemali nechať ujsť miestny blší trh a trh s potravinami. 

V Európe je snáď najznámejším hipsterským strediskom berlínsky Kreuzberg, tzv. 

“centrum európskych hipsterov”. Je to najmladšia, najkreatívnejšia a najvzrušujúcejšia 

časť Berlína. Je plná pouličného umenia, barov, kaviarní a iných podnikov. Usporadúva 

sa tu dokonca hipsterský festival.  

V Británii môžeme za hipsterskú známu oblasť považovať Dalston, časť Londýna.  Je 

tu množstvo podnikov, klubov, obchodov s hudobnými doskami, vintage obchodov, 

konajú sa tu rôzne trhy a samozrejme nesmie chýbať priestor pre umenie a kreativitu. 

Hipsterov však možno nájsť aj v iných veľkých európskych mestách, v Paríži je to 

napríklad časť Canal St. Martin, v Madride je to Malasana, v Helsinkách časť Kallio, v 

Amsterdame časť mesta Amsterdam-Noord a mnohé iné.
112

 

                                                            
111 GIECHEL, Olga. Wie ernähren sich Hipster? Hipsterhype. [online]. 2015. [cit. 26. február 2017]. 

Dostupné z: 

http://hipsterhype.de/wie-ernaehren-sich-hipster/ 

KOSCH, Lea. Club Mate, Kimchi, Hummus: Diese 20 Dinge essen und trinken Hipster am liebsten. 

Huffpost. [online]. 2014. [cit. 26. február 2017]. Dostupné z: 

http://www.huffingtonpost.de/2014/07/09/hipster-essen-trinken_n_5569859.html 
112 GIECHEL, Olga. Hipster Viertel Weltweit. Hipsterhype. [online]. 2015. [cit. 26. február 2017]. 

Dostupné z: http://hipsterhype.de/out-and-about/hipster-viertel-weltweit/ 



40 
 

Hipsteri svoje prostredie pretvárajú, modernizujú, vnášajú do neho svoj štýl a 

dokážu užitočne zveľadiť i prostredie, ktoré doteraz nebolo využívané. Avšak napriek 

možnému estetickému, ekonomickému a praktickému prínosu je ich invázia do určitých 

mestských častí predmetom kritiky. 

Greif hovorí o situácií, kedy prichádzajúci mladí hip umelci vytláčajú z určitých 

mestských častí ich pôvodné, často chudobnejšie obyvateľstvo.
113

  

Hipsteri totiž vyžadujú “určitý životný štandard, ktorý je integrovaný do komerčného 

prostredia...”
114

 Urbanizmus so sebou prináša i záujem investorov, štvrte miest sa 

následne rozrastajú, zveľaďujú, často však za cenu zvýšenia nájmov, ktoré si pôvodní 

obyvatelia štvrtí nemôžu dovoliť. 

 Čo sa týka konkrétneho štýlu bývania hipsterov, ich bydlisko tvorí väčšinou 

nesúlad rôznych trendov a štýlov. Atraktivita bydliska hipstera spočíva v miešaní 

rôznych návrhov, nad ktorými sa zamýšľal. Hipsterský štýl bývania charakterizuje 

napríklad záľuba v retro štýle, preto u neho možno nájsť dobové kúsky nábytku, 

napríklad staré lampáše, semišové sedačky či drevené príborníky. Často vídame aj 

dekorácie ako sú staré hudobné nástroje, nahrávky či plagáty kapiel. Inšpiráciu 

bohémskym štýlom využíva najmä pri vrstvení dekorácií s uvoľnenosťou a ľahkosťou, 

rád zdobí svoj interiér predmetmi, ktoré si priniesol z cestovania. Celkovo sa snaží svoj 

interiér čo najkreatívnejšie vybaviť za pomoci nízkeho rozpočtu, vyberá si síce finančne 

nenákladné prvky, ale také, ktoré jeho domov zútulnia, napríklad atypické osvetlenie či 

siaha po cenovo dostupnom umení.
115

 

 

3.2.6 Názory, postoje a presvedčenia hipsterov 

V predchádzajúcich kapitolách sme už zmieňovali podstatu hipsterstva, ktorá 

všeobecne spočíva v snahe odlíšiť sa od väčšinovej spoločnosti, nenechať sa ňou 

ovplyvňovať a byť jedinečný. 

V súčasnosti je termín hipster najčastejšie používaný pre označenie osoby, ktorá 

odmieta všetko, čo je určené pre masovú spotrebu, nekonzumuje produkty hlavného 

prúdu a zaujíma sa najmä o to, čo nie je komerčné. Hipster sa odmieta stať radovým 
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konzumentom dnešnej doby a snaží sa proti tomuto vplyvu mocných vrstiev na 

spoločnosť bojovať. Zaujíma ho všetko netradičné, alternatívne, netypické. Aké sú však 

hranice toho, čo presne je ešte pre hipstera prijateľné a čo nie, vie len on sám. Jeho vkus 

rozhoduje o tom, čo je „cool“.
116

  

V slovníku na Merriam-Webster je napríklad hipster definovaný ako „osoba, ktorá 

sa až neobvykle zaujíma a má povedomie o nových a nekonvenčných vzoroch, napríklad 

v oblasti hudby alebo módy.“
117

 

Napriek tomu, že si okolie s hipstermi spája predovšetkým to, čo vidí, teda módny 

štýl, je hipsterstvo postavené práve na určitom stave mysle, názoroch a presvedčeniach. 

Hipsteri síce svojmu vzhľadu venujú určitý čas, no nie je to pre nich tým 

najdôležitejším. Oveľa podstatnejší je pre nich celkový charakter a osobnosť človeka.  

“Hipster premýšľa tak, aby nebol súčasťou nejakého mainstreemu. A to je zložité, lebo 

toto nemá pevne stanovené mantinely, ako napríklad punk, pretože tu k tomu môže mať 

každý svoj individuálny prístup a nejde to globalizovať.”
118

  

Avšak táto snaha o to “byť iný” a udržať sa “iným” si vyžaduje neustály dynamický 

vývoj. Hipster vie ako prvý, čo je “cool”. Ako však už bolo povedané, čo je hipsterské 

dnes, nemusí byť hipsterské aj zajtra. Byť stále o krok vpred sa môže zdať z pohľadu 

vonkajšieho okolia vyčerpávajúce, no treba myslieť nato, čo pozitívne tento postoj k 

životu prináša.  

Hošek v článku Komunita hypu hovorí: “Skutočná potreba byť o krok vpred má hraničiť 

s posadnutosťou, ktorá je životným programom. Je chcením poznávať súčasný svet nielen 

z praktickej, ale aj z tej vizuálnej stránky. Žiješ absolútnou prítomnosťou, pozeráš sa 

vopred, ale nezabúdaš na minulosť. Byť skutočne o krok vpred je naplňujúce. 

Vyčerpávajúce je naopak, keď ťa čokoľvek brzdí a vycuciava.”
119

  

Síce majú hipsteri spoločné to, že sa rôznymi spôsobmi vymedzujú voči väčšinovej 

spoločnosti, neuznávajú žiadnu jednoznačnú ideológiu. “Politická ambivalencia sa 
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vyskytuje vo výhradne estetickom obsahu. Jeho vnútorný postoj sa zakladá na 

vymedzovaní sa, narcizme a pocite prevahy.”
120

 

Súčasný hipster sa orientuje na subkultúrnu rebéliu a na elitársky status zároveň. 

Hipstera od ostatných ľudí oddeľuje to, že je vždy o niečo vopred. Má pokrokové 

zmýšľanie a ovláda vedomosti skôr, než ich prijme masová kultúra, čo považuje za 

svoje privilégium a cíti sa byť výnimočný. Byť hipster teda znamená vedieť niečo, čo 

zatiaľ iní nevedia. Hipster je na jednej strane rebel, na druhej je však stále členom 

väčšinovej kultúry, proti ktorej sa stavia, čo v ňom samom môže vyvolávať rozpory.
121

   

Hipstera mnohí definujú i na základe jeho ironického postoju k životu. Hipster 

odmieta byť „nálepkovaný“ pojmom hipster a nechce byť jednoznačne definovateľný. 

Ironicky, v konečnom dôsledku ale dochádza presne k tomuto výsledku. Prví moderní 

hipsteri si uvedomovali, že sú sami v rozpore s ich vlastnou ideológiou. Čo vlastne 

využili vo svoj prospech, ako nejakú vlastnú rebéliu voči subkultúram a ostatným 

skupinám všeobecne. 

Dochádza k paradoxu: som hipster – nie som hipster, čo je vlastne ironické. A práve 

toto môže byť dôvodom, prečo sa stala irónia jedným zo znakov hipsterského životného 

štýlu.  

Pre hipsterov je „cool“ robiť, počúvať, nosiť a pozerať hocičo, čo „cool“ nie, keď 

k tomu pristupujú ironicky. Povedali sme už, že hipster považuje za svoju úlohu 

oznámiť svetu čo je „hip“ a trendové ešte predtým, než to vedia iní. Keďže je tu ale 

neustále prítomná irónia, limity pre to čo je „hip“ a trendové nikdy nekončia – vždy je 

všetko totiž ospravedlniteľné iróniou. A práve kvôli tejto jeho vedomosti sa môže cítiť 

nadradene voči ostatným.
122

 

 

3.2.7 Identita a kritika hipsterov 

Napriek tomu, že hipsteri existujú, je problematické ich identifikovať. Hipsteri sa 

totiž neradi škatuľkujú, neradi sa zaraďujú do spoločnej skupiny a sami sa hipstermi už 

vôbec neoznačujú. Pokiaľ niekoho označíme za hipstera, automaticky ho zaraďujeme do 
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kolektívu, ktorý má spoločný životný štýl, vyznáva spoločné hodnoty, čo je v protiklade 

s hipstermi vyznávanou individualitou a originalitou. Zároveň označenie hipster 

vnímajú niekde na pomedzí neutrality a urážky, prípadne je to pre nich priamo hanlivé 

slovo. Často sa používa v kontexte negácie v spojení: “Máš úzke džíny a kockovanú 

košeľu... Si väčší hipster ako ja!”
123

  

Označenie hipster považuje za urážku i Nathalie v článku V měste zaslíbeném: 

“Hipster je niečo ako nadávka. Neslúži k označeniu samého seba, ale vždy toho druhého. 

Človek sa tak vysmieva hodnotám, ktoré sú v očiach vysmievaného kladené nesprávnym 

spôsobom – vysmievaný sa dopúšťa chybného hodnotenia.”
124

 

Negatívny postoj k vlastnému označeniu pojmom hipster možno zaznamenať aj u 

príslušníkov tejto skupiny v dokumentárnom seriáli Kmeny, napríklad: “Kto je to 

hipster? Ten kto nosí traky a dlhú bradu? To sú schémy, klišé, s ktorými nechcem nič 

mať” alebo “O mne každý hovorí, že som hipster. Ja sa však s týmto označením vôbec 

nestotožňujem.”
125

  

Jedným z dôvodov, prečo sa hipsteri neradi označujú hipstermi môže byť i to, že 

ich môže okolie vnímať ako pózerov. Mnoho ľudí sa chce totiž voči niečomu vymedziť, 

a tak slepo nasledujú iných, napríklad i hipsterov a kopírujú ich.
126

  

Týka sa to predovšetkým imidžu hipsterov. Niektorí práve preto hovoria, že hipsterstvo 

zmutovalo a samo o sebe už neexistuje. Hipsteri nasledujú svoje princípy, svoje návyky 

a potom je tu mnoho ľudí, ktorí ich nasledujú bezmyšlienkovo a iba na vizuálnej úrovni.  

“Dnes už na ulici hipstera nespoznáš, pretože dnes už chodia všetci oblečení ako 

hipsteri.”
127

  

Hipsteri zakladajú svoju identitu predovšetkým na individualite a originalite. Je 

však ironické, že vo svojej podstate sú fenoménom, ktorý sa napriek kladeniu dôrazu na 

originalitu vyznačuje rovnakou individualitou.  

Nathalie v článku v Novom Prostore uvádza: “Hodnota, o ktorú sa tu ide, sa nazýva 

“individualita”. Nič nie je v individualizovanej spoločnosti cennejšie. Hipster je potom 
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hlupáčik, ktorý nerozumie svojim cieľom a nevie, že individualitu nestačí nosiť navonok, 

je fake či prázdna schránka, aj ovca, ktorá sa stáva súčasťou stáda práve vo chvíli, keď 

ho chcela opustiť. Je to paradox. Človek usiluje o individualitu, ale tá sa rozplýva.”
128

 

Hipster sa snaží o vlastnú individualitu a o vymanenie sa spod jednotvárnej väčšinovej 

spoločnosti. Avšak hipster nie je jediná osoba, ktorá takto koná. Hipster patrí k skupine 

ostatných hipsterov, ktorí sa o vymedzenie snažia podobnými alebo rovnakými 

spôsobmi. Hovoria o svojej jedinečnosti, pritom ako skupina rozmýšľajú rovnako a 

robia to isté. To všetko môže byť dôvodom k vyústeniu problémov s vlastnou 

identifikáciou sa so skupinou hipsterov. 

“Každý tvrdí, že nie je hipster, že to je pejoratívne. Hipsterstvo je také klamanie si trochu. 

Všetci hipsteri nosia rovnaké veci, chodia na rovnaké miesta, počúvajú rovnaké kapely, 

bavia sa rovnakým spôsobom. To je v protiklade s tou originalitou. Možno je cestou, 

začať tým, aby sme si nenahovárali, že je každý hrozne nezávislé indivíduum, že ideme 

každý svojou cestou, keď pritom ako hipsteri robíme všetci vlastne to isté. Tak nejako si to 

zo začiatku priznať.”
129

 

Niektorí vidia ako východisko z tejto situácie oprostiť sa od tohto náboženstva 

individuality a namiesto toho sa snažiť v živote stať niekým: “Človek by nemal pokladať 

individualitu za hlavnú hodnotu, pretože ide o bezobsažný pojem. Najprv je treba niečím 

sa stať. Napríklad filozofom.”
130

 

Hipsteri sami seba ako členov určitého spoločenstva nevnímajú veľmi pozitívne. 

Keďže sa ani oni sami nedokážu stotožniť so svojou skupinovou identitou, nie je 

prekvapujúce, že ich pozitívne nehodnotí ani ich okolie. Podobne je to aj vo mediálnej 

sfére, kde je na hipsterov nahliadané väčšinou kriticky, s výsmechom a iróniou.  

Vlna kritiky sa vznáša najmä proti spomínanej individualite a originalite hipsterov. 

Podľa verejnosti sa totiž hipsteri oháňajú originálnou tvorbou a pokrokovými 

myšlienkami, no pritom nič nové nevytvárajú a neprinášajú.  

Všetku svoju snahu pritom práve vkladajú so vytvárania svojho statusu. Tvrdia o 

sebe, že trendy ich nezaujímajú, no aby ich identita pôsobila originálne, nezostáva im 

nič iné, než ich sledovať. V dnešnom internetovom svete je vkus len premenlivé a 
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prchavé surfovanie po hrane vecí, no napriek tomu považujú svoj vkus za elitársky a 

nadraďujú nad vkus väčšiny.
131

  

Namiesto vytvárania svojej kultúry sa sústredili na vytváranie jej zdania. Greif 

hipsterov označuje ako hip spotrebiteľov, inak povedané “rebelujúcich konzumentov”, 

ktorý zaujali stanovisko, podľa ktorého možno kupovaním tých správnych vecí vytvoriť 

vlastnú osobnosť.
132

 Tento postoj sa však na verejnosti často stretáva s posmeškami: 

“Skočíš do sekáča a za 120 korún si kúpiš subkultúrnu identitu.”
133

  

Mnoho ľudí kritizuje hipsterský štýl aj na materiálnej úrovni: “Môže to vyzerať, že 

som hipster, ale na to nezarábam dosť. V Berlíne je mnoho ľudí, ktorý majú štýl, ale 

neplatia za neho. Hipster si nevezme pohovku od kontajneru. Ide do starožitností a kúpi ju 

za tri tisíc eur.”
134

 

Niektorí autori sa kriticky stavajú aj proti prezentovaniu umeleckého nadania 

hipsterov. Napríklad Greif popiera to, že by hipsteri tvorili skutočné umenie. Ich formou 

umeleckého prejavu je podľa neho práve nakupovanie retro oblečenia či toho správneho 

jedla. A nahradenie postojov iróniou. Tvorbu hipsterov hodnotí nasledovne: 

“Hipsterstvo svetu nedalo skvelých fotografov, ale len pár náhodne stlačených záberov. 

Nevytvorilo žiadnu hodnotnú literatúru, ale ukázalo, ako sa dajú využívať inovatívne 

grafické fonty. Nevytvorili umeleckú avantgardu, ale ako prví prijali určité technologické 

inovácie.”
135

  

Vlna kritiky je vznášaná aj voči hipsterskému módnemu štýlu. Hipsteri sa netaja 

tým, že radi kombinujú staré prvky oblečenia s novými. Avšak vo veľkej miere si 

prepožičiavajú i prvky výzoru od skorších subkultúr, zbavujú ich pôvodného významu a 

používajú ich len ako prosté znaky. Negatívny postoj členov iných subkultúr voči 

tomuto správaniu hipsterov, ktorí im “kradnú” autentické prvky ich identity, je teda 

celkom opodstatnený.
136
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Verejnosť sa kriticky stavia i voči vzťahu hipsterov a médií, ktorými sú 

ovplyvňovaní. Sami hipsteri však akékoľvek ovplyvňovanie médiami odmietajú. K tejto 

situácii sa napríklad vyjadruje Hošek v článku Komunita hypu: “Pôvodné hipsterstvo mi 

bolo celkom sympatické a vlastne mi prišlo niečím prirodzené. Postupom času sa z neho 

ale stalo niečo iné, z dnešného pohľadu celkom komické. Dnešní hipsteri sú konzumenti 

marketingovej indie kultúry. Sú to ľudia, ktoré svoj vkus nadraďujú vkusu väčšiny a 

pritom si neuvedomujú, že sami podliehajú médiám, ktoré im cielene diktujú tento pocit 

výnimočnosti. Týmito médiami mám na mysli šikovne vyprofilované “indie” médiá, ktoré 

odchytávajú ľudí, ktorých nie je ťažké názorovo formovať.”
137

  

Vzťah medzi médiami a subkultúrami mladých je všeobecne veľmi zložitý. Mladí ľudia 

zbožňujú prejavy autenticity, nevedia však ešte dobre rozoznávať marketingové ťahy. 

Mohli by sme povedať, že všetky subkultúry sú výmyslom tých, ktorí chcú predať ich 

autenticitu. Hipsteri ale na tomto pochybovačnom postmodernom cynizme vytvorili 

subkultúru, popierajúcu svoju vlastnú existenciu.
138

  

K situácii hipsterov v Česku sa vyjadruje Hošek: “V Česku panuje zvláštna situácia. 

Človek je v tom absolútnom chaose vďačný za každého jedinca, ktorý sa aspoň trochu o 

niečo zaujíma. Ak je každý, kto to dáva hlasnejšie najavo a má trochu iný vkus než ostatní, 

hipster, tak je asi hipster... Veľký rozdiel ale vidím medzi hipsterom a trendsetterom, 

ktorého hipsteri nasledujú – to si ľudia veľmi mýlia. Potom je tu pravý opak trendsetterov 

– takí tí hipsteri vo výslužbe, ktorí na hipsteroch začali zarábať. Strašidelné na tom je, že 

títo hipsteri – dôchodci dodnes sami nechápu rozdiel medzi kvalitou a blbosťou, takže ich 

ovečky stoja na mieste spolu s nimi...”
139

  

Možno sú však hipsteri poslednou postsubkultúrou, ktorá sa dokáže vyhnúť a 

existovať aj bez jednoznačnej ideológie a presne vymedzených hraníc. Hipsteri kĺžu po 

povrchu vecí, začo sa im okolie vysmieva, kritizuje a označuje ich len za pózerov. 

Veselý však kladie otázku: “Čo keď ich svet nenávidí práve preto, že súčasnému človeku 

západnej civilizácie nastavujú kruté zrkadlo?”
140

   

                                                            
137 HAVLÍN, Tomáš. Komunita hypu. Nový Prostor. č. 396. [online]. 2012. [cit. 3. marec 2017]. Dostupné 

z: http://www.novyprostor.cz/clanky/396/komunita-hypu.html 
138 VESELÝ, Karel. Děti konzumního ráje. Nový Prostor. č. 396. [online]. 2012. [cit. 3. marec 2017]. 

Dostupné z: http://novyprostor.cz/clanky/396/deti-konzumniho-raje 
139 HAVLÍN, Tomáš. Komunita hypu. Nový Prostor. č. 396. [online]. 2012. [cit. 3. marec 2017]. Dostupné 

z: http://www.novyprostor.cz/clanky/396/komunita-hypu.html 
140 SOUČEK, Tomáš; VESELÝ, Karel; VLADIMÍR 518. Kmeny: Současné městské subkultury. Praha: 

BiggBoss, 2011. s. 494-509.. 
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4 Výskumná otázka a jej špecifikácie 

 

Cieľom tejto práce je určiť či možno považovať súčasných hipsterov za subkultúrny 

alebo za postsubkultúrny fenomén. Na základe rešerše literatúry o rozdielnych 

prístupoch k subkultúram a postsubkultúram a prehľadu o súčasných hipsteroch sme 

sformulovali výskumné otázky, ktoré by nám priniesť informácie potrebné objasneniu 

nášho výskumného problému. Stanovili sme si nasledovné výskumné otázky: 

1. Je pozícia hipsterov viazaná na určitý sociálny status?  

2. Akú úlohu zohráva štýl v skupine hipsterov a akým spôsobom je vyjadrovaný? 

3. Na základe čoho hipster identifikuje svoju príslušnosť k danej skupine a zhoduje sa 

táto identifikácia s jeho charakterizovaním v mediálnom obraze? 

4. Akú úlohu majú znaky hipsterstva v živote aktérov? 

5. Vymedzuje sa skupina hipsterov voči väčšinovej spoločnosti akokoľvek kriticky? 

Ak áno, akým spôsobom a do akej miery? 

Prvá výskumná otázka sa viaže na sociálnu oblasť, konkrétne na sociálne 

postavenie hipsterov v spoločnosti. Pomocou nej sa pokúsime zistiť či sa pozícia 

súčasných hipsterov spája s určitým spoločenským postavením. Ako sme už povedali, 

jedným zo znakov subkultúry je viazanie jej členov na určitý sociálny status či 

spoločenské rozdelenie. Pokiaľ by sme hipsterov označili za postsubkultrúrny fenomén, 

za základe postsubkultúrnej teórie by ich členstvo nebolo nutne spojené so žiadnym 

špecifickým spoločenským postavením . Preto sa v rámci tejto výskumnej oblasti 

zameriame na spoločenský status hipsterov a na to či má toto postavenie vplyv na ich 

členstvo v komunite hipsterov. 

V modernej spoločnosti je sociálny status ovplyvňovaný predovšetkým dosiahnutým 

vzdelaním, majetkovým vlastníctvom, finančným príjmom, sociálnym ocenením 

vykonávanej profesie, vlastným podielom na moci a rozhodovaním a ostatnými ďalšími 

faktormi.
141

 Práve toto sú faktory, na ktoré sa v našom výskume budeme zameriavať.  

Druhá výskumná otázka sa týka oblasti štýlu hipsterov. V tejto výskumnej sfére by 

sme chceli dozvedieť, akými spôsobmi súčasní hipsteri vyjadrujú svoj štýl. Zaujímajú 

                                                            
141 KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992.  
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nás prvky, na základe ktorých hipsteri svoj štýl charakterizujú a to, ako ich používajú. 

Nepredstavujeme si pod nimi však iba vizuálne prvky, ale všetko to, čo si pod 

hipsterským štýlom jeho aktéri vybavujú.  

Ďalej nás zaujíma to, akú úlohu zohráva samotný štýl v skupine hipsterov a do akej 

miery je pre nich dôležitý. Napríklad, vizuálny imidž ako vyjadrenie štýlu bol v prípade 

subkultúr dôležitou súčasťou subkultúrnej identity ich členov. Vizuálne prvky štýlu u 

postsubkultúr sú už ale menej stabilné, príslušníci skupín sa ako členovia navonok 

ukazujú iba príležitostne a svoj výzor prispôsobujú rôznym situáciám. 

Tretia výskumná oblasť sa zaoberá otázkou identifikácie príslušnosti hipsterov k 

danej skupine. Na základe odpovedí na otázku by sme chceli zistiť, podľa čoho sa člen 

skupiny sám identifikuje ako hipster. Môže sa identifikovať napríklad podľa 

špecifických názorov, prípadne módneho štýlu – čím otázka identifikácie blízko súvisí s 

predchádzajúcou výskumnou otázkou. 

Zároveň nás zaujíma či sa vlastná identifikácia hipstera so skupinou ostatných hipsterov 

zhoduje s verejným obrazom, ktorý o ňom utvárajú médiá. 

Z predchádzajúcich otázok by sme mali získať odpovede, ktoré by nám mali 

charakterizovať určité prvky hipsterstva. Štvrtá výskumná otázka by mala objasniť, akú 

úlohu zohrávajú tieto znaky hipsterstva v živote jeho aktérov. To, nakoľko sú pre nich 

dôležité, či hipsterov nejakým spôsobom ovplyvňujú v živote a pod. 

Posledná výskumná otázka sa týka možného kritického vymedzenia hipsterov voči 

väčšinovej spoločnosti. V tejto oblasti by sme sa chceli zamerať predovšetkým na 

zistenie, či sa hipsteri vôbec akokoľvek kriticky vymedzujú voči spoločenskej väčšine. 

Pokiaľ zastávajú kritický postoj, zaujíma nás to, akým spôsobom a do akej miery sa 

takto vymedzujú. Ako príklad môžeme uviesť možný kritický postoj v politickej 

dimenzii. Ako jeden z hlavných znakov subkultúry sme totiž v prehľade bádania uviedli 

aj odlíšenie členov subkultúry od väčšinovej spoločnosti na základe kriticky 

rozdielnych, ba dokonca opozičných politických názorov. V prípade postsubkultúrnej 

teórie je síce politické vymedzenie možné, ale členovia postsubkultúry tiež môžu 

zastávať neutrálny politický postoj, prípadne môže úplne chýbať.  

V nasledujúcej empirickej časti sa budeme venovať témam, ktoré sme si predstavili 

pomocou vyššie uvedených výskumných otázok. 
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5 Metodológia výskumu 

 

Za účelom získania odpovedí na moje výskumné otázky v bakalárskej práci som 

previedla kvalitatívny výskum, a to konkrétne technikou kvalitatívneho 

pološtrukturovaného rozhovoru. Pre tento spôsob výskumu som sa rozhodla preto, že 

pološtrukturovaný rozhovor je flexibilnejší než štrukturovaný, no napriek tomu stále 

organizovaný a systematickejší než rozhovor neštrukturovaný, neformálny. 

V tomto prípade kvalitatívneho výskumu je nutné stanoviť si tému a základné 

výskumné otázky. Pološtrukturovaný rozhovor ako forma kvalitatívneho výskumu má 

síce vopred určený súbor tém a otázok, no ich poradie a formuláciu je možné pozmeniť 

podľa potreby či prispôsobiť aktuálnemu tempu a smeru samotného rozhovoru. Otázky 

tiež možno modifikovať či doplňovať v priebehu výskumu, zberu či analýzy dát. 

Zhodnotili sme, že takto pružný typ výskumu je pre empirickú časť našej bakalárskej 

práce najvhodnejší.  

Aby sme mohli použiť metódu pološtrukturovaného rozhovoru, museli sme si vytvoriť 

adekvátne podmienky, ktoré na počiatku zahŕňali vytvorenie tematických okruhov a 

stanovenie si základných výskumných otázok. Tým sme sa venovali v predchádzajúcej 

kapitole v rámci predstavenia nášho výskumného problému. V priamom rozhovore s 

respondentom nám však neprišlo celkom adekvátne používať priame výskumné otázky. 

Preto sme si vytvorili súbor zjednodušene sformulovaných podotázok, na základe 

ktorých sme mali získať informácie vedúce k odpovediam na základné výskumné 

otázky. Zároveň sme si určili dôležitosť jednotlivých otázok, ich predbežné poradie a 

taktiež sme si premysleli prehlbujúce a sondážne otázky.  

Tento súbor otázok sa stal súčasťou predbežného scenáru. Tento scenár nám mal zaistiť, 

že sa v priebehu rozhovoru dostaneme ku všetkým, pre nás dôležitým témam. 

Predstavoval pomôcku k vedeniu interview, nie je to však postup, ktorý by sa musel 

striktne dodržiavať.
142

 Naopak, ako sme už povedali, výskumníkovi dáva voľnosť pri 

formulácií a kladení otázok – je teda na ňom, akým spôsobom a v akom poradí získa 

potrebné informácie.  

Pre respondentov sme mali teda pripravených niekoľko tematických okruhov otázok 

(sociálne postavenie hipsterov, módny štýl a hudobný vkus hipsterov, voľný čas a 

záujmy, stotožnenie sa so skupinou hipsterov, význam hipsterstva v živote aktérov, 

                                                            
142 HENDL, Jan. Kvalitativní výskum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. s. 49-185. 
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názory a presvedčenia atď.). Formulácia jednotlivých otázok bola celkom jednoduchá, 

napríklad: “Čo si predstavujete pod pojmom hipsterstvo?” alebo “Podľa čoho by ste 

spoznali hipstera?”, alebo “Môžete sa s ním identifikovať?” prípadne “Aké dôležité je 

vzťahovanie sa k hipsterstvu vo vašom živote?” a pod.  

Ďalej nasledovalo samotné prevedenie kvalitatívneho výskumu. Výskum prebiehal 

predovšetkým na Krymskej ulici v Prahe a na pražskej náplavke – na miestach, ktoré sú 

všeobecne známe veľkou koncentráciou hipsterov. Tieto miesta sme navštívili priamo 

za účelom oslovenia neznámych respondentov. Niektoré rozhovory sa však odohrali i 

vopred naplánovane v rôznych častiach Prahy v dohovorených podnikoch či na 

koncertoch. Respondentov – hipsterov sme si za účelom výskumu vyberali sami a to 

predovšetkým na základe vonkajšieho vzhľadu, pričom sme sa riadili základnými 

definičnými znakmi. Uvedomujeme si však, že potenciálna definícia hipstera je veľmi 

široká a nemusí tak presne odpovedať skutočnosti. Rozhodli sme sa teda previesť 

kvalitatívny výskum pomocou sondy na vzorke respondentov, ktorý nie je úplne presne 

vymedzený. 

 Oslovili sme dvadsať neznámych mladých ľudí, z toho ochotných zúčastniť sa 

rozhovoru bolo iba päť. Vopred dohovorených rozhovorov s respondentmi – hipstermi, 

ktorí patria k našim známym, sme mali tri. V jednom prípade prišli s respondentom i 

ďalší dvaja respondenti (jeho známi) – v tomto prípade teda šlo o skupinový rozhovor. 

Výsledný počet výskumných rozhovorov je desať.  

Vek respondentov sa pohybuje v rozmedzí osemnásť až tridsaťdva rokov. Výskumu sa 

zúčastnilo dokopy osem žien a dvaja muži. 

V priebehu výskumu sme vyhľadávali a analyzovali akékoľvek informácie, ktoré nám 

čo najlepšie dokázali zodpovedať na naše výskumné otázky. Výskum prebiehal v 

teréne, v priamom a intenzívnom kontakte s opytovanými. Aj keď sme mali problém so 

získaním väčšieho počtu respondentov, samotné vedenie rozhovorov už prebiehalo 

bezproblémovo.  

Vopred dohovorené rozhovory boli vedené neformálnou cestou a trvali v časovom 

rozmedzí tridsať minút až jednu hodinu. U rozhovorov vedených náhodne bola dĺžka 

rozhovorov pochopiteľne kratšia, rozhovory trvali v časovom rozmedzí pätnásť až 

tridsať minút. Počas rozhovorov súbežne prebiehalo aj zaznamenávanie si dát a 

informácií na dostupné médiá (zaznamenávanie na notebook).  

Získané dáta sme následne spracovali a vyhodnotili pre potreby nášho výskumu. 

Tieto poznatky budú nasledovne analyzované v empirickej časti tejto práce. V kapitole 
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o výsledkoch výskumu sú veľmi často používané citácie zo získaných rozhovorov. 

Respondenti sú anonymizovaní, nepriali si zverejňovať svoje osobné údaje, vo 

výsledkoch výskumu adekvátne označení veľkými písmenami abecedy. Následne sme 

vytvorili tabuľku, kde je im priradený vek a pohlavie, dopĺňame tiež dátum a miesto 

rozhovoru. Tabuľka je súčasťou príloh.   
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6 Analýza dát 

 

V tejto praktickej časti bakalárskej práce prinášame výsledky nami prevádzaného 

empirického výskumu formou pološtrukturovaného rozhovoru. Na základe analýzy 

zozbieraných dát, získaných v rozhovoroch s respondentmi v teréne, by sme mali prísť 

k výsledkom, ktoré by nám priniesli odpovede na naše základné výskumné otázky.  

Uvedomujeme si nedostatok tohto empirického výskumu, ktorým je nízky počet 

prevedených rozhovorov. Z tohto dôvodu sa nesmieme v analyzovaní odpovedí 

respondentov uchyľovať k výrazne generalizačným výsledkom. Našu výskumnú vzorku 

považujeme skôr za sondu, ktorá má poskytnúť prvé empirické overenie téz z literatúry. 

Odpovede respondentov sme spracovali v niekoľkých tematických okruhoch. Na 

výsledky výskumu budeme následne nadväzovať v závere tejto práce.  

 

6.1 Spoločenský status 

Jednou z oblastí, na ktorú sme sa v našom výskume zamerali, je spoločenský status 

hipsterov. Pomocou odpovedí získaných v rozhovoroch s našimi respondentmi sme sa 

pokúsili určiť či je hipsterstvo viazané na určitý sociálny status, alebo naopak nie je. V 

priebehu rozhovorov sme zbierali informácie o štúdiu, povolaní, bývaní a prípadných 

záujmoch našich respondentov. 

Čo sa týka štúdia, polovica z opytovaných patrí v súčasnej dobe k študentom 

vysokých škôl s umeleckým, dizajnérskym, ekologickým či humanitným zameraním. 

Jedna z respondentiek síce navštevovala vysokú školu, ale štúdium zanechala. Ostatní 

štyria respondenti sa nechceli k oblasti ich štúdia priamo vyjadriť.  

U niektorých z respondentov sme ako spoločný znak zaznamenali ich nestabilnú 

vzdelávaciu dráhu. Nesledujú lineárne výber školy v obore, absolvovanie či 

zamestnanie v danej študijnej oblasti. Ako príklad uvádzame nasledujúcu odpoveď:  

A: “Chodila jsem na střední hotelovou. Poté jsem se rozhodla jít na AMU na 

loutkoherectví, nepodařilo se mi tam ale dostat. Tak jsem zkusila vyšší odbornou školu v 

oboru design nábytku a interiéru. Tam jsem vydržela rok. Rozhodla jsem vrátit se do 

cestovního ruchu, ale nijak mě to nenadchlo. Teď studuji žurnalistiku na vysoké 

soukromé škole. Jsem takovej věčnej student.”  

Okrem toho sme u respondentov postrehli prevažne záujem o umelecky orientované 

študijné obory, napríklad odevný dizajn, grafický dizajn či zvuková tvorba. 
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Z niektorých odpovedí sme zaznamenali aj údaje týkajúce sa profesie našich 

respondentov. Snažia sa síce zostať profesijne blízko svojej študijnej oblasti, ale 

väčšinou sa im to príliš nedarí, napríklad: 

I: “Studuji zvukovou tvorbu na FAMU. Ale zatím to nedělám. Jsem spíš muzikant a dělám 

jako barman v blues hudebním klubu.” 

Vybraným študujúcim respondentom sme položili doplňujúce otázky ohľadne ich 

finančnej situácie a prípadnej práce vykonávanej popri štúdiu.  

Aj keď sú niektorí z nich ešte stále finančne závislí na svojich rodičoch, pokúšajú sa 

osamostatniť. Popri štúdiu túto situáciu riešia dostupnými dočasnými brigádami. Netaja 

sa však svojimi profesijnými snami, napríklad v oblasti vlastného podnikania: 

C: “Bydlím ještě u rodičů. Takže nájem, jídlo... nemusím až tak řešit. Na kosmetiku a 

módu, knížky, na kočku a jiné koníčky jsi ale vydělávám sama. Dělám jako PR asistentka 

v jedné soukromé agentuře. Mým snem je ale otevřít si vlastní cukrárnu...” 

B: “Zatím mi bydlení a jídlo dotují rodiče. Jsem veganka, na kvalitním jídle si zakládám, 

ale peníze od rodičů mi tak nějak stačí. Na vše ostatní si přivydělávám jako barmanka. A 

v pohodě. Často nakupuji v sekáčích a objíždím bazary. Peníze zbytečně nerozhazuji. 

Kromě toho jsem dobrovolnice v DUHA.” 

Naopak, v niektorých prípadoch sme u respondentov zaznamenali ich finančnú 

nezávislosť. Napriek tomu, že študujú, dokážu sa naplno venovať určitej profesii:  

A: “Jsem už stará. Všechno si samozřejmě platím sama. S kámoškou jedeme v bytu na 

půl, tak se to dá. Jinak dělám novináře na volné noze. A fotím koncerty. Dá se to, rodiče 

mi něco našetřili, takže i tu školu zvládám.” 

Čo sa týka profesií, postrehli sme tiež zvýšený záujem o pracovné uplatnenie sa 

v dizajnérskych oblastiach a prezentovanie sa v internetovom prostredí, napríklad:   

J: “Pracuji v oblasti retro dizajnu bydlení a v tomhle směru si vedu i svůj blog.” 

Respondentov sme sa pýtali či vnímajú oblasť svojho štúdia a práce ako hipsterské. 

V prípade negatívnych odpovedí šlo napríklad o to, že si svoj študijný či pracovný smer 

zvolili na základe vlastného rozhodnutia a záujmu o danú oblasť bez toho, aby ju 

vnímali ako pole záujmu hipsterov: 

I: “Určitě ne. Jen dělám a studuji co chci. To dělá dnes přece skoro každý...” 

Prípadne svoj negatívny postoj k označeniu svojej študijnej a pracovnej dráhy zastávajú 

preto, že si spájajú činnosti a záujmy hipsterov s módnymi trendmi a nemyslia si, že 

oblasť ich profesijného pôsobenia je práve „v móde“.  
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D: “Být hipster v módě je. Starání se o lidi dnes není v módě. Takže ne, nemyslím si, že 

dělám něco hipsterskýho.” 

Ak svoj študijný obor označili za pravdepodobne príťažlivý pre hipsterov, tak preto, že 

v ňom vo svojom blízkom okolí poznajú viac ľudí, ktorých by sami za hipsterov 

označili: 

E: “Asi jo. Hipsterů od nás znám mnoho. Taky z rad humaniťáků, umění...” 

Zbierali sme tiež informácie o bydlisku našich respondentov a o tom, v ktorých 

mestských častiach Prahy bývajú. Zistili sme, že sa jedná napríklad o lokality Letná a 

Národní divadlo. V prípade študujúcich opytovaných o časti Karlín, Žižkov, Střížkov 

a Kačerov. Ide prevažne o staré mestské časti Prahy. Niektoré z nich boli pôvodne 

obývané chudobnejším obyvateľstvom, čo už však dnes neplatí. Naopak bývanie 

v spomínaných lokalitách sa stalo všeobecne príťažlivejšie a stúplo na svojej cene.   

Všetci respondenti uviedli, že bývajú v pôvodných historických činžovných domoch 

alebo v neskoršie vystavaných panelákoch. Naopak, vôbec neobývajú moderné 

technologické stavby. To v niektorých prípadoch môže súvisieť aj s inklinovaním 

k historickému štýlu bývania.  

A: “Bydlím v činžovním domě na Letný. Ten byt není úplně bůhvíco, ale lokalita se mi 

moc líbí.” 

J: “Zdědil jsem byt po dědovi na Národní. Pro mě, jako milovníka retro stylu, si nemohu 

nic víc přát. Prvorepublikový barák, až nadmíru prostorný byt a dokonce i s nějakým 

původním nábytkem, například pracovní stůl, konferenční stolek a palanda v chodbičce. 

Chtělo to sice menší rekonstrukci, ale myslím si, že se to vyplatilo.” 

Respondenti žijúci s rodičmi, vyjadrili svoju nespokojnosť s momentálnym miestom 

bydliska. Na základe ich predstáv o ideálnom bývaní možno povedať, že preferujú skôr 

starobylý štýl bývania v minimalistickom prevedení než moderný funkčný štýl:  

E: “Bydlím tady, protože si teď nemůžu dovolit vlastní bydlení. Jinak tenhle komunistický 

panelák nesnáším. Když bych si mohla vybrat, chtěla bych bydlet ve staré vilce se 

zahradou se svým duchem historie. Třeba někde za Prahou, Klánovice, nebo tak... Anebo 

alespoň v původních pražských činžovních domech s přesvícenými pokoji, zařízených v 

jednoduchém retro stylu. Nemyslím ty luxusní parády.” 

G: “Mně se líbí strohost a minimalismus. Bohužel doma to máme úplně jinak. Chtěla 

bych bydlet v dobré dostupnosti do centra, často se pohybuji na Karlíně a Žižkově, takže 

klidně i tam. Jde mi spíš o zařízení bytu v tom stylu, nechci bydlet na kraji Prahy v nové 

bytovce.” 
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Zaujímali sme sa tiež o to, ktoré pražské časti by označili naši respondenti za hipsterské. 

Najčastejšie uvádzaná bola mestská časť Vršovice či naopak žiadna špecifická oblasť. 

V prípade európskych metropol bol spomenutý berlínsky Kreuzberg, francúzsky 

Montmartre či londýnsky Dalston. 

Čo sa týka záujmov a voľného času našich respondentov, zistili sme, že sa často 

zaujímajú o hobby súvisiace s ich životným štýlom, napríklad v umeleckom smere a 

s tvorbou. Sú spoločenskí, navštevujú rôzne podniky, kultúrne podujatia, koncerty, 

výstavy, literárne čítania či sú dobrovoľníkmi v neziskových organizáciách a pod. Jedna 

z respondentiek (F) uviedla, že rada navštevuje kaviarne, napríklad Café Bílá Velryba 

alebo Jericho, v lete aj pražskú Náplavku, prípadne klub Cross.  

Ďalšia z respondentiek (B) vo svojom voľnom čase napríklad pomáha v zvieracom 

útulku a rada sa zdokonaľuje vo varení vegánskych jedál.  

Jeden opytovaný (I) označil za svoj najväčší koníček svoju hudobnú kapelu, ktorej sa 

venuje takmer vo všetkom voľnom čase – hrá na gitaru, vymýšľa hudbu či skladá texty.  

Zaznamenali sme tiež odpoveď respondentky (E), ktorá so svojím hobby spája svoju 

tvorivú prácu v odevnom odvetví. Uviedla, že vo voľnom čase najradšej šije oblečenie, 

vymýšľa stylingy pre modelky, navštevuje akcie spojené s módou či sa pohybuje na 

sociálnych sieťach, kde sleduje najnovšie trendy.  

V tejto výskumnej oblasti sme sa pokúsili dopracovať k informáciám, ktoré by nám 

odpovedali na otázku, či súvisí s pozíciou hipsterov určitý spoločenský status. Na 

základe odpovedí získaných z výskumnej vzorky sme nezaznamenali žiadnu presnú 

informáciu, ktorá by odkazovala k spoločnému statusu. Zistili sme však, že respondenti 

spadajú do rovnakej vekovej skupiny. To znamená, že patria ku klasickej skupine, ktorá 

je nositeľom subkultúrnych znakov. V literatúre býva priamo označovaná ako kultúra 

mládeže, tzv. youth cultures.
143

  

V našej výskumnej vzorke síce prevládajú ženy, ale na prezentáciu názorov a informácií 

nemalo genderové rozdelenie výrazný vplyv.  

Čo sa týka sociálneho statusu, zistili sme, že väčšina našich respondentov sú 

študenti umeleckého alebo humanitného zamerania a v tomto smere sa uberá aj ich 

profesia. Niektorých z nich môžeme označiť za umelcov (módna návrhárka, hudobník) 

alebo za ľudí, ktorí sa v živote uberajú cestou tvorby a umenia (žurnalistka, grafický 

                                                            
143 DANIEL, Ondřej. Kultura svépomocí: Ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním 

prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 

2017. 
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dizajnér, obchodník so starožitným nábytkom, fotografka, cukrárka v budúcnosti), 

prípadne sa snažia angažovať v oblasti pomoci ľuďom, zvieratám a životnému 

prostrediu (ochranárka životného prostredia, lekárka, dobrovoľníčka v organizáciách na 

pomoc zvieratám a životnému prostrediu). Jedná sa teda o klasickú kreatívnu triedu 

podľa R. Floridy.
144

  

Naši respondenti tiež vykazovali záujem o koníčky vo voľnom čase, ktoré blízko súvisia 

s ich študijným alebo pracovným zameraním.  

Zameranie sa na špecifickú oblasť štúdia, povolania či záľub by sme mohli označiť za 

spoločný znak našich respondentov. V otázke bývania sme postrehli napríklad spoločný 

záujem o historický a retro dizajn, a to, že väčšina respondentov býva v klasických 

činžovných alebo panelových domoch. Vo viacerých prípadoch sú to však faktory, ktoré 

naši respondenti momentálne nemôžu ovplyvniť. 

 

6.2 Štýl 

Ďalšou z našich výskumných oblastí sa stal aj štýl hipsterov. Zaujímalo nás, čo 

všetko si respondenti pod hipsterským štýlom predstavujú a akým spôsobom sami tento 

štýl vyjadrujú. Takisto sme sa pokúsili získať odpovede na otázku, akú úlohu tento štýl 

u respondentov zohráva. 

Nie je prekvapujúce, že ako prvý si respondenti pod hipsterským štýlom vybavili práve 

vonkajší vzhľad. Všetci sa zhodli na tom, že špecifický výzor patrí k podstatnej časti 

celkového štýlu hipsterov. Podľa nich sa hipster s módou „hrá“.   

E: “Já si pod hipsterským stylem představuji mnoho věci, ale jedním z jeho zásadních 

částí je podle mě vzhled. Umění módy, s kterou se hipster umí vyhrát.” 

Jednalo sa konkrétne o dvoch respondentov – mužov a o tri respondentky – ženy, 

kde bola k charakteristike hipsterského štýlu priradená i hudba. Podľa ich odpovedí je 

preferovanie niektorých alternatívnych hudobných štýlov, napríklad alternatívneho 

rocku, grunge hudobného štýlu, indie rocku, indie popu, progresívneho rocku, glam 

rocku či jazzu súčasťou štýlu hipsterov. Respondenti pritom apelovali na orientáciu 

hipstera v alternatívnych hudobných skupinách a v skupinách, ktoré sú pre širokú 

verejnosť menej známe. 

H: “...k hipsterskému stylu bych přidala taky nekomerční hudbu. Menší alternativní 

hudební skupiny. Co moc lidí nezná...” 

                                                            
144 FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class. New York: Ingram Publisher Services US, 2004. 
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O zmieňovaných hudobných štýloch sa vyjadrili, že aj keď sú v dnešnej dobe všeobecne 

rozšírenejšie, stále v nich existuje väčšie množstvo hudobných kapiel, ktoré 

nespopularizovali tak, ako sa to stáva v iných, viac komerčných hudobných štýloch. 

Hipster si totiž podľa nich vyberá to, čo sám uzná za kvalitné, nie to, čo mu niekto 

predloží. V zmieňovaných hudobných štýloch má teda väčšiu šancu objaviť niečo nové, 

zaujímavé a neopočúvané. Čo je pre hipstera dôležité, pretože vyberaným hudobným 

vkusom potvrdzuje svoj cit pre správny výber a dotvára ním svoj imidž jedinečnosti. 

I: „Hipsteři si vybírají to, co je dobré podle nich. Víc bych to nehrotil.“ 

F: “Lidi dnes poslouchají převážně to, co jim naservírují... Víc si rozumím s těma, kteří jsi 

pěstují svůj styl. A v hudbě se orientují a jejich znalost rocku nekončí při Nirváně.” 

Niektorí z opytovaných zmienili i zopár hudobných skupín, ktoré sami počúvajú. Jedná 

sa o skupiny z českej scény, napríklad Emozpěv (indie folk), Zrní (alternatívny rock), 

Lake Malawi (indie pop), Lastofmykind (alternatívny post rock):   

J: “Líbí se mi spíš česká hudba, například Emozpěv anebo Zrní – oni ze sebe dělají takové 

zenbudhisty, ich věci mají vyvolávať v lidech pocity... Fajn byli i Lastofmykind anebo teď 

Lake Malawi, volné pokračování Charlie Straight. ” 

Zo zahraničných obľúbených interpretov označili niektorí respondenti napríklad 

skupiny The Neighbourhood (alternatívny rock, indie rock), Seafret (indie rock, folk 

rock) Cigarettes After Sex (dream pop), Grimes (dream pop, industriál), Bastille (indie 

rock) Cage The Elephant (blues rock, indie rock).  

Niektorí z respondentov sa k otázke svojho / hipsterského štýlu postavili viac 

všeobecne. Charakterizovali tento štýl nielen prostredníctvom vonkajšieho vzhľadu a 

hudby, ale zahrnuli pod neho všetko, čo je pre nich určitým spôsobom výnimočné. Dve 

z respondentiek navyše zmienili zariaďovanie bydliska ako jeden z bodov, ktorým 

okoliu prezentujú svoj štýl. Tieto odpovede tiež prinášajú pohľad na to, čo pre 

respondentky ich vlastný štýl znamená: 

F: “Můj styl nereprezentuji jen přes svůj vzhled a přes hudbu, kterou poslouchám. Jsem 

ráda, když jsem celkově jiná. Nezáleží na tom, zdali si obleču sukni se želvami, v 

sluchátkách pustím Florence a koupím si pohovku v starožitnictví. Mám ráda 

neokoukanost a jinakost. To mě vystihuje nejvíc. A jo, retro nábytek fakt miluju!” 

A: “...styl oblečení, hudby, žánr literatury, kterou čtu a například i to, jak si zařídím byt. 

Stylem, tím co mám ráda, ukazuji navenek to, jaká jsem.” 
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Opytovaní často vyzdvihovali osobnú výnimočnosť človeka / hipstera. Podľa nich ho 

definuje práve snaha o to byť iný ako väčšina ostatných ľudí. A to skrze tie prostriedky, 

ktoré on sám považuje za jedinečné:   

C: “Já bych za hipsterský styl označila asi všechno, co je jistým způsobem pro člověka, 

hipstera, výjimečné. Prostě to, co nemá každý. Alespoň většina.” 

Pretože naši respondenti označili vonkajší vzhľad za dôležitú časť hipsterského 

štýlu, rozhodli sme sa klásť ďalšie otázky týmto smerom. Na základe ich odpovedí sme 

zistili niekoľko informácií, ktoré vypovedajú o ich prístupe k móde ako súčasti ich 

hipsterského štýlu. 

Ženy, respondentky sa na oblasť módy zamerali podrobnejšie. Síce sa ich odpovede 

mierne odlišovali, môžeme v nich vidieť jeden spoločný znak, a to spoločný záujem o 

výnimočnosť a odlíšenie sa od väčšiny spoločnosti, a to prostredníctvom svojho 

vzhľadu: 

E: “Jsem prostě jiná jako ostatní. Mám ráda extravaganci a baví mě poutat na sebe 

pozornost. A móda je jedním z prostředků, které mi v tom pomáhají. Jsem umělkyně a 

móda je pro mě vrcholem umění.” 

Postrehli sme tiež, že komerčnosť v móde nemusí respondentkám nutne prekážať. Chcú 

však vedieť bežné módne kúsky kombinovať tak, aby v konečnom výsledku vyzerali 

inak než ostatní:  

H: “Jako... Nemám ráda stejnokroje. Parky
145

, děravé džíny, zaplétané copy. Ale nevadí 

mi nakupovat v normálních komerčních obchodech. Podle mě není to být jiná o tom, že si 

koupím kabelku za šedesát tisíc. Je to o umění kombinovat. Proto ráda navštívím blešák, 

skočím na dizajnérský trh a ulovím si nějakou srdcovku. No nevadí mi koupit si triko z 

H&M-ka. Jde o výslední dojem.” 

U dvoch respondentiek sme mohli spozorovať aj záujem o retro módu a vizáž 

v štýle obdobia 50. a 60. rokov 20. storočia.  

Jedna z opytovaných na sebe mala bodkované šaty v á-čkovom strihu s bohatou 

spodničkou, hlbokým výstrihom s jemne poodhalenými ramenami a lodičky 

s brogovaním. Úprava vlasov so šatkou a tzv. „mačací“ typ okuliarov odpovedali štýlu 

50. rokov.  

G: “Mám ráda retro styl. Takové ty padesáté léta v stylu Marilyn. Odhalená ramena, vosí 

pas, ženské sukně. Nelíbí se mi móda, která dělá ze ženy muže. Bohužel (nebo naštěstí) 

                                                            
145 Parka je dlhá bunda s kapucňou, väčšinou kaki alebo zelenej farby, ktorá býva často lemovaná 

kožušinou a obvykle máva aj sťahovanie v páse.  
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tato móda není dostupná v běžných módních řetězcích. Mám své oblíbené švadlenky a 

taky nakupuji u malých soukromích módních značek, které se retro módě věnují.” 

Druhá respondentka mala oblečené minimalistické krátke šaty v kanárikovo žltej farbe 

s výraznou šatkou okolo krku, guľatými klipsovými náušnicami v ušiach a obuté mala 

retro lodičky na masívnej platforme. Vlasy mala vyčesané do vysokého drdolu 

typického pre štýl 60. rokov minulého storočia. Svoj záujem o túto módu sama priznala: 

F: “Miluju vintage. Je to na mě, myslím dost vidět.” 

Záľubu v retro štýle obliekania sme mohli postrehnúť ešte u jedného respondenta, ktorý 

na sebe mal kockovaný oblek, výraznú farebnú kravatu a vykúkajúce ponožky, koženú 

tašku v retro štýle a okuliare s hrubým rámom.  

U ostatných respondentov a respondentiek sme zaznamenali napríklad netypické 

kombinovanie vzorov medzi sebou (pásiky, kvetované vzory, kocky), štýlov – grunge 

štýl obliekania v spojení s módou 80. rokov (tričko s názvom kapely, sieťovaný top, 

kožená motorkárska bunda, veľký voľný kardigán, obojok, deravé tzv. „mom“ džínsy, 

topánky na vysokej platforme, obrovský čierny klobúk a guľaté okuliare či flanelová 

košeľa s úzkymi čiernymi džínsami, traky, ošúchaná menčestrová bunda, výrazné 

okuliare a Conversky), výstredné kombinovanie jednoduchého oblečenia výrazných 

farieb, nedbalý bohémsky štýl obliekania (krátky retro top, široké nohavice s etno 

potlačou, obrovský dierovaný kardigán, veľmi výrazné doplnky so strapcami, 

korálikmi) či zaujímavé doplnky (klobúk, brogované topánky, masívne topánky na 

platformách, krikľavé tenisky, bavlnené vaky s ironickými nápismi či symbolmi 

aktivistov, netypické šatky, motýliky na krk a pod.) v kombinácií s jednoduchým 

minimalistickým oblečením, atď.  

Takisto sme u niektorých respondentov postrehli telesné modifikácie – piercingy, 

tetovania väčšinou s rozprávkovou alebo prírodnou tematikou či účesy zaujímavé 

asymetrickým strihom alebo extravagantnou farbou. 

Naše respondentky potvrdili taktiež ich záujem o nakupovanie oblečenia a 

doplnkov zo secondhandov. Zároveň vyjadrili odpor voči komerčným módnym 

značkám. To však odporuje odpovediam niektorých opytovaných, ktorým komerčnosť 

v móde neprekáža. Toto reflektuje ich vnútorný rozpor v postojoch voči komerčnosti 

módnych značiek. Na prvý pohľad sa možno zdá, že ich odpor voči bežným komerčným 

značkám súvisí s ich obľúbenosťou u mainstreemu a následne s kopírovaním vzhľadu. 

Ukázalo sa však, že originálnym nakombinovaním konkrétnych módnych kúskov 

dokážu niektorí opytovaní ich komerčnosť „prekúsnuť“. Je však možné, že im oveľa 
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viac prekáža úspech komerčných módnych značiek, za ktorým veľmi často stoja 

nehumánne pracovné podmienky ich zamestnancov či vysoká produkcia ničiaca životné 

prostredie. Tým by sa dal vysvetliť aj ich zvýšený záujem o nakupovanie oblečenia 

z druhej ruky.  

Respondenti preukázali aj ich zmysel pre ekologický prístup, a to nielen v móde, ale 

napríklad i v kozmetike: 

D: “Ne, nesnáším korporátní značky. Nejde jen o módu na jedno brdo, o mnoho víc mi 

vadí pozadí slávy těchto značek. Nedbají na přírodu, nedbají na lidi, kteří na ně dřou za 

směšnou mzdu. Prostě hnus.” 

F: “Nejčastěji nakupuji v sekáčích, kde nacházím samé skvělé kousky. Jako bonus tím 

šetřím přírodu. Mám taky spoustu unikátních kousků z mamčiny a babčiny skříně.” 

B: „Ráda taky nosím extravagantní účesy a barevné vlasy. Jelikož jsem veganka, kupuji 

pouze kosmetiku netestovanou na zvířatech. Z barvev na vlasy jsem si oblíbila značku 

Maria Nila. Z kosmetiky asi Corecosmetics.“ 

U dvoch respondentov mužov sme naopak zaznamenali odlišné prístupy k 

dôležitosti módneho štýlu ako súčasti ich výzoru. V prvom prípade vidíme podobnosť s 

odpoveďami respondentiek v záľube vyhľadávania atypických a dizajnérskych 

módnych kúskov: 

J: “Nemusím na sebe poutat přímou pozornost. Ale mám rád detaily. Motýlek, ponožky 

anebo knoflíky, které zaujmou. Nejdůležitější je pro mě kvalita. A bohužel, v běžných 

řetězcích nenacházím to, co očekávám. Zaplatím za značku, pokud splňuje moje 

požadavky. Častěji si ale nechávám šít oblečení na míru.” 

Naopak v druhom prípade možno pozorovať absenciu zvýšeného záujmu o svoj vzhľad 

ako súčasti vyjadrenia hipsterského štýlu: 

I: “Já zas to oblečení nějak nehrotím. Nejčastěji nosím černé úzké džíny, které si přes léto 

ohrnu. Pak třeba černé triko s nějakým trefným nápisem, černé kecky a plátěný batoh. Já 

to fakt neřeším... Rád chodím například do Freshlabels.” 

Z predchádzajúcich odpovedí sme získali prehľad o prvkoch, ktoré môžeme 

označiť za spôsoby vyjadrenia hipsterského štýlu. Najčastejšie sme zaznamenali 

odpovede, ktoré ako súčasť hipsterského štýlu označovali špecifický postoj k móde a 

celkovému vzhľadu hipsterov a záľubu v alternatívnych hudobných štýloch a 

hudobných skupinách. V súvislosti s tým sme u respondentov zisťovali, akú dôležitosť 

prikladajú k takto nimi prezentovaného štýlu. Na otázky typu: “Akú úlohu zohráva tento 
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štýl vo vašom živote?” alebo “Prisudzujete tomuto štýlu vo svojom živote dôležitý 

význam?” napríklad odpovedali: 

E: “Přes svůj vzhled vyjadřuju to, kým jsem.” 

H: “Tak pro mě je můj vzhled perfektním způsobem vnějšího odlišení se od většiny. Ale 

nehrotím to. Jsou chvíle, kdy mám náladu jen na nejobyčejnější triko a džíny v skříni.” 

D: “Jasně, jsem holka, takže na vzhledu mi záleží. A mám svůj styl. Ale taky vím, že na 

vizitu se moje dvaceticentimetrové platformy nehodí, že? Takže to umím uhrát celkem 

podle situace.” 

I: “Pro hipstera je muzika způsobem, jak se vyjádřit. Pro mě jako muzikanta už tuplem.” 

J: “Hudbu co poslouchám, miluji. Ale beru to jako takový koníček. Nic víc, nic míň. 

Nikomu ji nevnucuji a rád si ji vychutnávám sám. No taky si poslechnu něco jiného... ” 

Podľa predchádzajúcich citácií vidíme, že odpovede respondentov sa rôznia. U 

niektorých opytovaných zohráva celkový imidž a počúvanie určitej hudby dôležitú 

úlohu. Nie sú to prostriedky, ktorými vyjadrujú len svoj štýl, ale aj spôsob ich 

sebavyjadrenia a vlastnej identity. V niektorých prípadoch respondenti síce súčasti 

svojho štýlu, špecifický výzor a hudobný štýl, označili za dôležité, ale neprisudzovali 

im žiaden hlbší význam. O svojom štýle respondenti radi hovoria, no snažia sa na neho 

priamo neviazať a sú schopní ho meniť podľa potreby.  

Na základe týchto odpovedí by sme mohli špecifickému vzhľadu a hudbe ako súčastiam 

štýlu hipsterov prisúdiť určitú dôležitosť pre vyjadrenie ich identity. Zároveň ich však 

nemôžeme považovať za jej stále a nepremenlivé prvky. U týchto znakov, štýlovej 

dynamickej heterogenity, nestálosti prvkov štýlu bez symbolického významu či 

prispôsobovania svojho štýlu rôznym situáciám možno badať niektoré 

z charakteristických prvkov postsubkultúrneho útvaru. 

Okrem toho sme v tomto prípade zaznamenali aj genderovo diferencovaný 

konzervatívny prístup k poňatiu módneho štýlu. Môže ísť však len o výsledok náhodne 

vybranej vzorky. Ženy, respondentky, totiž prikladajú staraniu sa o svoj zovňajšok 

a módnemu štýlu oveľa väčšiu dôležitosť než muži, respondenti. Mohli by sme 

predpokladať, že ide o potvrdenie všeobecnej charakteristiky českej spoločnosti, 

k záverom nám však chýba dostupná literatúra či výskum.  
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6.3 Identita 

Treťou oblasťou, na ktorú sme v našom výskume upriamili pozornosť je identita 

hipstera. V priebehu výskumných rozhovorov sme sa snažili dostať odpovede týkajúce 

sa identifikácie hipsterov s touto skupinou. Zaujímalo nás podľa čoho sa človek sám 

identifikuje ako hipster a či vlastne vôbec. Obraz identity hipstera vytvorený 

odpoveďami našich respondentov sme sa vzápätí pokúsili porovnať s mediálnym 

obrazom hipsterov. 

Na otázku, či sa môže respondent identifikovať s hipsterom, neodpovedal ani jeden 

z opytovaných kladne. Buď sa respondenti priamo odmietali stotožňovať so skupinou 

hipsterov a tvrdili, že k hipsterom nepatria, alebo zastávali vyhýbavý postoj:  

C: “Lidi to o mě říkají, ale já si to nemyslím.” 

V ďalších dvoch prípadoch vidíme odmietanie identifikovania sa s hipstermi. 

Respondentky vyzdvihujú svoju individuálnu výnimočnosť a zastávajú negatívny postoj 

k zaraďovaniu sa do akejkoľvek skupiny. Pojmy ako „nálepkovanie“ a „škatuľkovanie“ 

sú pritom niečím, voči čomu sa zásadne vymedzujú: 

H: “Uvědomuji si, že jsem jiná. To je pravda. Pokud mě kvůli tomu někdo označí za 

hipstera, tak ať. Já sama ale tohle nálepkování nemám ráda.” 

E: “Svoji výjimečnost nechci nijak škatulkovat.” 

V troch prípadoch opytovaných respondentiek sme zaznamenali vyhýbavé negované 

odpovede. Ale aj tak možno na ich základe predpokladať, že sa respondentky ako 

hipsterky pravdepodobne vnímajú. Ide totiž o to, že ony samé reflektujú to, čo sa 

o hipsteroch hovorí, a preto odmietajú byť označované za hipsterov. Sú si vedomé toho, 

že by za ne mohli byť považované, ale odmietajú to z toho dôvodu, že pokladajú za 

dôležitú vlastnú individualitu, osobitosť a kreativitu, a to podľa nich nie je možné spojiť 

s príslušnosťou k akejkoľvek skupine.  

B: “Víte přece, že jako správná hipsterka musím říct, že jí nejsem.” 

D: “Když řeknu, že nejsem, znamená to, že jsem? Možná jo...” 

A: “Sice to o sobě neříkám, ale chápu, že lidi si mě s tím spojují kvůli mému oblečení, 

mým názorům, a tak. Asi bych se tak sama viděla.” 

Tieto respondentky sa priamo medzi hipsterov nezaradili, ale ani nevylúčili, a preto sme 

sa ich spýtali, či má pre nich hipsterstvo v ich živote nejaký význam. Ani v tomto 

prípade svoju príslušnosť k hipsterom úplne nepotvrdili. Na základe ich odpovedí sme 

sa ale opäť dozvedeli, že odlíšenie sa od ostatných v okolí je pre našich respondentov 

veľmi dôležité. Pokiaľ tento rys potreby odlišovania sa od väčšiny spoločnosti zaradíme 
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medzi prvok hipsterstva, môžeme povedať, že niektorí z našich respondentov tomuto 

znaku hipsterstva vo svojom živote prisudzujú určitý význam. 

A: “Jak jsem už řekla, přímo se nikam nezařazuji. Ale to, jaká jsem, jak působím je pro 

mě důležité. Moje jinakost je spůsob mého sebevyjádření. A myslím, že pro člověka je 

podstatné to, jak se prezentuje. To, co dělá, jak myslí... Mé názory, vkus a smysl pro módu 

se odlišují od většiny. Ale uvědomuji si, že nejsem jediná... Pokud je tohle hipsterství, tak 

asi jsem hipstr. A je to pro mě důležité.” 

B: “Nemám ráda tyto nálepky. Ale chápu, že má až bizarní extravagance pro někoho 

hipsterská může být. Nesnášám kráčení v stádu, být jiná – to jsem já. A je pro mě důležité, 

aby mě tak vnímalo i mé okolí. Takže pokud se ptáte, zdali je pro mě hipsterství důležité, 

zřejmě přímo neodpovím. Ale to jaká jsem, to pro mě důležité je.” 

Keďže sa ani jeden z respondentov s hipsterom priamo neidentifikoval, zaujímalo 

nás, čo si teda predstavujú pod hipsterstvom a koho by za hipstera označili. Na základe 

ich odpovedí by sme mohli hipstera definovať ako mladého človeka, ktorý študuje a 

pracuje v umeleckom, historickom a ekologickom obore, prípadne sám podniká. Je to 

človek, ktorý si zakladá na svojej výnimočnosti, napríklad v obliekaní, výzore, počúvaní 

hudby. Rád číta menej známu literatúru, navštevuje koncerty a malé kaviarne a kluby. 

Používa sociálne siete a najnovšiu techniku. Takisto sa vyznačuje vlastnými 

špecifickými alternatívnymi názormi, nie je rád zväzovaný normami a naopak vyžaduje 

svoju osobnú slobodu. Prinášame niekoľko odpovedí, z ktorých sme v tejto 

charakteristike vychádzali: 

G: “Podle mě je hipsterství o individualitě, o pocitu své výjimečnosti. Neumím říct, podle 

čeho přesně bych jsem na ulici hipstera rozeznala. Ale mám na tyhle lidi dobrý odhad. 

Vzhledově prostě nějak vybočují z davu. A když se rozmluví, je to hned znát. Ty názory...” 

A: “Já bych řekla, že většina hipsterů jsou mladí lidi z rad uměleckých a tvůrčích škol – 

studují například divadlo, módní nebo interiérový dizajn, fotí, píšou literaturu, tvoří 

oblečení, nebo umění obecně. Taky znám dost hipsterů z humanitních oborů – z latiny, 

heraldistiky, sociální antropologie, vietnamistiky, obecně takové ty historické regionální 

obory, kde není moc lidí. A taky třeba enviromentalistika, ochrana životního prostředí. 

Lidi, co tvoří, dělají něco pro svět...” 

A: “A samozřejmě všechno sdílí na instagramu nebo twitteru.” 

B: “První, co se mě asociuje při slově hipster, je někdo s alternativním vnímáním, s 

důrazem na osobní svobodu a nevázanost společenskými normami. Až možná okázale 

dává najevo svou jinakost. Vzhledem třeba i dredy a piercingy. Hudebně od rapu po 
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grunge, pokud je to něco novýho, jinýho. Taky je to podle mě takový komunitní typ. 

Nežene se za úspěchem, ale neopovrhuje nim. Spíš ho to nezajímá a žije si v tom svém. 

Možná je blíž přírodě, experimentům nebo má své jiné poslání, ale kariéra ho nezajímá 

na prvním místě.” 

Z predchádzajúcich citácií vyplýva približná predstava našich respondentov o tom, čo je 

podľa nich hipsterstvo. Oni sami sa ako hipsteri neidentifikujú, no pritom odpovedajú 

charakteristikám, ktorými skupinu hipsterov popísali. Dôvodom tohto vnútorného 

rozporu môže byť práve nimi vyzdvihovaná osobná jedinečnosť. Hipsterov totiž 

rozpoznávajú podľa určitých charakteristík. Jednou z nich je aj individualita, čím sa ale 

dostávame k paradoxu, pretože na jednej strane vyzdvihujú vlastnú individualitu a na 

druhej strane ju prisudzujú každému hipsterovi, teda všetkým hipsterom ako skupine. 

Táto, ale aj ostatné spoločné charakteristiky hipsterov, vlastne popierajú to, že je každý 

z nich jedinečný. Sami respondenti si zrejme uvedomujú, že odpovedajú spoločným 

znakom, ktoré prisúdili hipsterom. Pokiaľ by ale priznali, že patria k skupine hipsterov, 

popreli by nimi vyzdvihovanú osobnú výnimočnosť. Povedali by tým vlastne, že to akí 

sú, nie je nič originálne, lebo tieto vlastnosti sú spoločné pre celú skupinu hipsterov. 

Preto budú radšej tvrdiť, že hipstermi nie sú.  

V posledných dvoch odpovediach respondentiek sme sa stretli aj s názorom, ktorý 

hovorí, že dnešní hipsteri už vlastne nie sú niečím výnimoční. Môžu sa snažiť odlíšiť od 

svojho okolia a vynikať aj medzi sebou, napríklad v osobitom módnom a hudobnom 

štýle, v záľubách či pracovnom odvetví, no v podstate sú všetci hipsteri v rámci skupiny 

rovnakí.  

D: “Hipster... člověk, co chodí na urban markety. Chlap s bradou, dívka s ofinou a retro 

účesem? A nosí pruhované triko z organické bavlny? Člověk, co nakupuje oblečení v 

sekáčích, čte literaturu, kterou nikdo jiný nezná. Poslouchá alternativní muziku, chodí na 

známé neznámé festivaly a miluje kafe. A nejlíp si je vychutná v maličkých kavárnách, 

které mají něco do sebe, například je tam skvělý výhled, retro dizajn anebo hrají jazzové 

kapely. Třeba Café v lese, Café Na půl cesty, Café Indigo. Zajímavá je například i 

Vzorkovna nebo Jazz Ungelt. Má rád streetfood, hlavně od malých podnikatelů. Sám má 

většinou nějaký vlastní start up. Jezdí na retro kole a přitom telefonuje z Iphonu? Je to 

možná trochu klišé, ale oni ti hipsteři jsou dnes už tak stejní, nic výjimečné...” 

Druhý názor hovorí, že byť hipsterom nie je už nič jedinečné, pretože hipsterom je dnes 

každý, kto sa čo i len trochu vybočuje zo spoločensky väčšinového normálu. Za túto 

„normu“ neskôr označila respondentka určitý vzhľad, spoločenské názory a celkový 
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životný štýl všetkých ľudí, patriacim k tzv. hlavnému prúdu spoločnosti, ktorý 

charakterizovala jednotvárnosťou, kopírovaním a rovnakosťou.  

H: “Já nevím. Podle mě se dnes říká, že je hipster o každém, kdo žije a vypadá trochu 

jinak než ostatní.“ 

Podľa tejto respondentky je dnes väčšina spoločnosti „odkopírovaná“, a preto je 

akékoľvek, aj minimálne vymedzenie sa od nej hneď viditeľné:  

H:  „...protože v dnešní době kopírování je to odlišení se celkem lehké a hned znatelné.” 

V rámci identifikácie človeka s hipsterom sme zaznamenali aj odpoveď s ironickým 

podtónom pripisujúca hipsterovi vegánsky životný štýl:  

I: “Hipster musí býť samozřejmě vegan. Je to moderní. Nemůžeš být hipsterem a být 

normálním konzumentem, přece...”  

Čerpajúc z analyzovania odpovedí našej výskumnej vzorky môžeme určiť niekoľko 

znakov hipsterstva: individualita, výnimočnosť, originalita, záujem o nekomerčné veci a 

tvorbu, nadšenie pre životné prostredie a alternatívny postoj k životu. O význame týchto 

znakov v živote hipsterov sme sa dozvedeli z nasledujúcich dvoch odpovedí 

respondenta a respondentky: 

I: “To celé, být hipsterem, je myslím o tom, být co nejvíc originální. Pokud ho začne 

někdo kopírovat, musí to být pro něj katastrofa. To má podle mě za následek to, že hipster 

pořád kouká po okolí a za běhu vymýšlí nové a nové věci.” 

B: “Já mám hipstery ráda pro jejich zájem o prostředí. Nesedí doma na zadku a nekecají 

jako většina, ale něco taky aktivně dělají. Účastní se pochodů, řeší otázku zvířat, 

čistějšího okolí pro ně a pro lidi. Tím, že se snaží šetřit přírodu, žijí ekologicky, nakupují 

z druhé ruky, jsou šetrní a umí nově využívat zdroje... Jsou mi tím dost sympatický.” 

V tejto výskumnej oblasti sme sa zamerali na oblasť identity hipsterov. Zistili sme, 

že členovia našej výskumnej vzorky, ktorých sme si podľa definičných znakov vybrali 

ako príslušníkov skupiny hipsterov, stotožnenie s touto skupinou kategoricky odmietajú, 

alebo sa tomuto označeniu skôr vyhýbajú. Ani jeden z respondentov sa však priamo za 

hipstera neoznačil. Tým sa nám potvrdzuje mediálny obraz hipsterov, ktorý o nich 

hovorí, že túto časť svojej osobnosti nikdy verejne nepriznajú a majú problém s určením 

svojej vlastnej identity. 

Napriek tomu sme sa pokúsili zistiť, čo si opytovaní pod pojmom hipsterstvo a 

hipster predstavujú. Podľa ich odpovedí by sme hipstera identifikovali ako človeka so 

špecifickým životným štýlom. Je to osoba, ktorá kladie veľký dôraz na originalitu, na 
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individualitu a svoju svojráznosť rada prezentuje navonok. V najzákladnejšej úrovni 

predovšetkým skrze svoj výzor, ktorým sa snaží čo najviac odlíšiť od hlavného prúdu. 

Takto však hovoria aj o svojom vlastnom prístupe k štýlu a k spôsobu života. Z čoho 

vzniká paradox „som hipster, ale nie som hipster“, ktorý sme popísali vyššie. Je treba 

podotknúť, že tento problém s nejednoznačnou osobnou identitou je jedným zo znakov 

teórie postsubkultúr.  

Dôležité ani tak nie sú určité prvky, než dôraz na celkovú nekonvenčnosť štýlu. Je tu 

teda viditeľná identifikácia hipstera na základe módneho štýlu. Hipster sa ďalej 

prezentuje so svojim alternatívnym postojom k životu, ale aj k okolitej spoločnosti a 

svetu. Kladie dôraz na osobnú slobodu, nemá rád jej obmedzovanie normami. Netají sa 

svojim pozitívnym prístupom k ochrane životného prostredia, čo dokazuje napríklad 

nakupovaním vecí z druhej ruky či priamym podieľaním sa na podujatiach aktivistov.   

V rámci výskumnej oblasti identity hipsterov sme sa tiež chceli dozvedieť, nakoľko 

sú znaky hipsterstva z vyššie uvedenej charakteristiky dôležité pre samotných hipsterov 

a aký dopad môžu mať na ich život. Nakoľko sa však naši respondenti za hipsterov 

neoznačili, smerovali sme túto otázku skôr všeobecne, na ich názor na komunitu 

hipsterov. Podľa nich, potreba hipstera odlíšiť sa od väčšiny odzrkadľuje jeho vnútorný 

pocit osobnej jedinečnosti a individuality. To však môže mať za následok, že hipster 

žije v ustavičnom strehu vo svojom okolí, aby si bol istý svojou originálnosťou a jej 

dokazovaním. 

Z odpovedí môžeme dedukovať, že ekologický prístup hipsterov má výrazný vplyv na 

ich konzumný život a spôsoby ich spotreby. Takisto sú rôzne angažovaní a dávajú 

najavo svoje názory a pozície v oblastiach, ktoré sú pre nich osobne dôležité.  

Možno badať aj určité posunutie samotných hipsterov vo vnímaní hipsterstva a jeho 

definujúcich znakov. Veľmi silne totiž reflektujú svoju individualitu a originalitu, no 

konkrétne znaky už pre nich nie sú až tak podstatné. Dôležité je, že sa musia stále 

odlišovať od mainstreemu.  

 

6.4 Postoje voči spoločnosti 

V poslednej výskumnej oblasti sa venujeme otázke, či sa skupina hipsterov 

nejakým spôsobom vymedzuje kriticky voči väčšinovej spoločnosti. To blízko súvisí s 

názormi a postojmi samotných hipsterov. V rozhovoroch sme sa zameriavali nielen na 
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spoločenské názory našich respondentov, ale keďže sa odmietali priamo identifikovať s 

hipstermi, tak aj na ich všeobecné názory o presvedčeniach a postojoch tejto skupiny. 

Prišli sme k záveru, že opytovaní zastávajú často negatívny postoj voči väčšinovej 

spoločnosti. Tú v odpovediach jednotne definovali ako spoločenstvo všetkých ľudí vo 

svojom aj širokom okolí okrem seba samotných. Vyjadrili predovšetkým svoju 

nespokojnosť s masovým ovplyvňovaním ľudí a podkopávaním ich vlastnej 

individuality. Nepáči sa im totiž, že je väčšinová spoločnosť ľahko ovládateľná 

skupinou „mocnejších“ zvrchu, napríklad médiami. V súvislosti s tým kritizovali aj 

spoločenské názory a prístup človeka z väčšinovej spoločnosti k životu, k svojmu 

okoliu a taktiež k sebe samému. Nielen to, že si tento človek nechá zničiť dobrovoľne 

vlastnú individualitu, ale aj to, že sa ju snaží zničiť ostatným. Tento prístup 

respondentov by sme mohli nazvať akousi individualizovanou revoltou voči väčšinovej 

spoločnosti. 

E: “Jsem jiná než ostatní. Na negativní pohledy od okolí jsem si už zvykla. Vadí mi ale 

vnucování jejich názorů. Ani ty vlastně nejsou jejich. Jen kráčí v proudu s ostatními a bojí 

se to změnit.” 

C: “Společnost nutí lidi v tom, jak se chovat. Jací mají být. Je to všude – od billboardů a 

reklam, přes televizi... a o netu ani nemluvím. Pak se divíme, jaká stáda slepých ovcí tady 

máme...” 

J: “Společnost se žene jen za spotřebou. Ti, co o sobě mluví, že jsou nadřazeni, si myslí, si 

z lidí udělají cvičené opice bez mozku. Bohužel se jim to v drtivé většině případů daří. 

Tím, že ničí naši jedinečnou osobnost. Taková robotizace společnosti. Proto je nesmírně 

důležité uchovat si své já.” 

Niektorí z opytovaných sa postavili kriticky voči trendu konzumnej spoločnosti, 

ktorý dnes v spoločnosti podľa slov našich respondentov prevláda: 

F: “Lidi si myslí, že jich štěstí závisí od toho, zdali budou mít lepší auto, než soused, větší 

dům než on, větší zahradu, luxusnější vybavení... Všechno, co vlastně ani vůbec nutně 

nepotřebují, ale koupí si to, protože to chtějí. Přitom je to jen hloupé předhánění se v tom, 

kdo je lepší... Ale nedivím se, lidi tohle vidí všude. Tak to dělají taky.” 

B: “Myslím, že lidi neskutečně utrácí. A zbytečně. Vše, co pak vyhodí... Vůbec nemyslí na 

ostatní. A už vůbec ne na prostředí, ve kterém žijí. Když jedu ráno na bus, stojím v koloně 

aut a v každém z nich vidím jen řidiče, říkám si... Proč?” 

K politickej otázke sa respondenti väčšinou vyjadrovali v neutrálnom, dokonca až v 

ľahostajnom zmysle: 
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C: “Politika jde mimo mě: Přečtu si novinky na netu a tam končí můj zájem o politiku.” 

Jeden z respondentov uviedol aj osobnosti na politickej scéne, ktoré on sám spája s 

hipstermi: 

I: “Politiku moc neřeším, ale třeba Dominik Feri na mě působí hipstersky. Nebo pak 

Hnutí Nevím, Marek Dočekal – takový levicový extrémista, nácky vidí snad všude.” 

V jednom z prípadov opytovaných sme zaznamenali určitý záujem o politické dianie, 

ktoré ale nutne súvisí s presadzovaním záujmov respondentky: 

B: “Politika mě normálně nezajímá. Ale jak se angažuji v oblasti ochrany životního 

prostředí a zvířat, tak to úplně nejde přehlédnout, že? Na rozhodnutí politiků to bohužel 

celé stojí...” 

Iba jeden z respondentov zaujal kritický postoj: 

H: “Nesnáším současný politický systém, který člověka svazuje. Člověk je především 

součást přírody, ne nějakých politických a národních srač**...” 

Na základe získaných odpovedí môžeme povedať, že naši respondenti sa väčšinou 

dobrovoľne odmietajú politikou zaoberať. Ide o zámerné ignorovanie politickej scény, 

dokonca až o ľahostajnosť k politike. Určitý záujem o politické dianie prejavila jedna 

respondentka, pretože od rozhodnutí politikov závisí dosiahnutie jej vlastných cieľov 

v oblastiach, v ktorých sa osobne angažuje (ekologický aktivizmus). Iba v jednom 

z prípadov sme zaznamenali kritický postoj voči politickým inštitúciám. Ide tu však 

skôr o predstavu spoločnosti bez politických inštitúcií a inklinovanie k vnímaniu 

človeka ako súčasti prírody, než o priamu kritiku politického diania či o 

nejakú politickú aktivitu.  

Ostatné odpovede sa zhodujú s predchádzajúcimi, alebo sa prelínajú s odpoveďami 

zmienenými v predošlých výskumných oblastiach. Podľa prechádzajúcich odpovedí by 

sme mohli hipstera charakterizovať ako človeka, ktorý často zastáva negatívny postoj 

voči väčšinovým názorom spoločnosti, kritizuje jednotvárnosť spoločnosti a prekáža mu 

vplyv a dopad niekoľkých mocných osobností na väčšinu spoločnosti, ktorú definovali 

ako spoločenstvo všetkých ľudí v blízkom aj širokom okolí okrem seba samotných.. 

Kritizuje tiež súčasný konzumný spôsob života. Na jednej strane teda hipstera 

charakterizuje to, že sa prejavuje kritickými postojmi dokonca revoltou voči 

spoločnosti. V dvoch prípadoch sme dokonca zaznamenali určitý politický záujem 

spojený s aktivizmom v oblasti životného prostredia či s odmietaním politických 

inštitúcií.  
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Na druhej strane však väčšina respondentov vyjadrila svoj apolitický postoj, prejavujúci 

sa politickou neangažovanosťou až ľahostajnosťou k priamemu politickému dianiu. 

Tieto protichodné postoje možno považovať za odkaz na klasický subkultúrny rozpor. 

Zároveň je však nutné upozorniť, že znak apolitického cítenia je jedným zo základných 

charakteristík postsubkultúry. 

Analýza dát nám prináša rozličné výsledky. Podľa odpovedí získaných v niektorých 

sférach, napríklad v oblasti sociálneho statusu, by sme mohli hipsterom pripísať skôr 

klasickú subkultúrnu povahu. Naopak v oblastiach hipsterského štýlu a identity 

rozpoznávame prvky charakteristické pre postsubkultúrnu teóriu. V prípade sféry 

presvedčení a postojov hipsterov voči spoločnosti sa nám ponúkajú obe zvažované 

možnosti. V závere práce sa preto pokúsime poznatky získané v analýze dát 

zovšeobecniť a zhodnotiť. Na základe týchto poznatkov a našich vlastných úvah nad 

týmito výsledkami určíme subkultúrnu alebo postsubkultúrnu povahu skupiny 

súčasných hipsterov.   
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7 Záver 

 

Cieľom tejto práce bolo určiť, či sa v prípade študovanej skupiny súčasných 

hipsterov jedná o subkultúrny alebo postsubkultúrny fenomén. K tomuto zisteniu sme sa 

snažili dopracovať pomocou odpovedí na výskumné otázky, ktoré sme si sformulovali 

na základe teoretického prehľadu literatúry. Odpovede sme získali prostredníctvom 

analýzy dát získaných vo vlastnom terénnom výskume.  

V teoretickom prehľade bádania sme si predstavili subkultúrnu teóriu 

definovanú niekoľkými autormi a zároveň i koncept postsubkultúry, ktorý sa začiatkom 

90. rokov 20. storočia vynára ako reakcia na nedostatočnosť obsiahnutia 

novovznikajúcich skupín mládeže v klasickej subkultúrnej teórií. Podľa týchto 

teoretických prístupov sme sa snažili určiť základné charakteristiky prislúchajúce 

subkultúram a postsubkultúram, zistiť medzi nimi rozdiely a pripraviť si tak platformu 

pre ďalší postup práce.  

Ako prvú sme si predstavili klasickú subkultúrnu teóriu, ktorá sa začala 

formovať hneď po povojnovom období ako reakcia na vznikajúce subkultúry. Na 

najzákladnejšej úrovni podľa nej subkultúru definujeme ako skupinu mladých ľudí 

odlišujúcich sa od väčšinovej spoločnosti, ktorá je charakteristická špecifickým 

súborom noriem, hodnôt, postojov, vzorcov správania a životného štýlu.  

Členstvo v subkultúre je pokladané za dôležitý aspekt identity člena. Subkultúrna 

identita je dokonca vnímaná ako jeho hlavná identita. Príslušnosť k subkultúre dávajú 

členovia najavo prostredníctvom špecifického homogénneho subkultúrneho štýlu, 

vďaka ktorému sú navonok ľahko rozpoznateľný. Subkultúrny štýl sa skladá z trvalých 

a nemeniacich sa prvkov, ktorým prisudzujú členovia subkultúry dôležitý symbolický 

význam. Členovia subkultúry kladú veľký dôraz na vyznávanie subkultúrnej ideológie, 

na vlastné presvedčenia a  hodnoty. Voči väčšinovej spoločnosti sa vymedzujú 

aj politicky, niekedy je prítomný dokonca až politický odpor, súvisiaci napríklad s 

nespokojnosťou so svojím spoločenským postavením. K ďalším charakteristikám 

subkultúry patrí aj negatívny postoj a nedôvera k médiám. V prípade subkultúrnej teórie 

sme zaznamenali nepriepustnosť hraníc medzi jednotlivými subkultúrami – člen 

subkultúry nemôže byť zároveň členom ďalšej subkultúry. Jeho členstvo v subkultúre je 

vnímané ako trvalé, s čím súvisí i vysoký stupeň stotožnenia sa s danou skupinou.  
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 Na základe postsubkultúrnych prístupov prezentovaných v teoretickej časti tejto 

práce sformulujeme nasledovnú charakteristiku postsubkultúry. Jej vznik datujeme do 

obdobia od 90. rokov 20. storočia charakteristického priepustnosťou hraníc medzi 

jednotlivými subkultúrami a miešaním jednotlivých štýlov. Aj členovia postsubkultúry 

sú charakteristickí tým, že sa niečím odlišujú od väčšinovej spoločnosti, napríklad 

módnym či hudobným štýlom, názormi či presvedčeniami. Postsubkultúra je však na 

rozdiel od subkultúry štýlovo heterogénna skupina, ktorá sa neustále dynamicky vyvíja 

a kombinuje v sebe rôzne prvky bez ich hlbšieho významu. Členstvo v postsubkultúre je 

vnímané ako dočasné, člen môže mať viac štýlových identít. S tým súvisí aj nízky 

stupeň stotožnenia sa s určitou skupinou. Členstvo nie je pokladané za dôležitú súčasť 

identity, je skôr založené na spoločnom záujme, napríklad na spoločnom hudobnom 

vkuse, forme životného štýlu či na rovnakej záľube v trávení voľného času. Zároveň nie 

je spojené s určitým sociálnym statusom. Výrazným odlíšením postsubkultúry od 

klasickej subkultúry je tiež apolitické cítenie členov postsubkultúrneho útvaru. Vzťah 

k médiám je v prípade členov postsubkultúr väčšinou pozitívny. Postsubkultúru 

môžeme označiť aj inými pojmami, ktoré odpovedajú jej charakteristikám, napríklad 

termínom neokmeň, scéna či špecifický životný štýl.  

Tieto teoretické prístupy a stanovenie si rozdielov medzi nimi nám poslúžili 

k uchopeniu skupiny dnešných hipsterov. Hlavná výskumná otázka tejto bakalárskej 

práce totiž je, ktorý zo zmieňovaných prístupov – subkultúrna alebo postsubkultúrna 

teória – je vhodnejšie aplikovať na skupinu súčasných hipsterov.  

Aby sme dokázali prísť k určitému záveru, zvolili sme si niekoľko výskumných oblastí, 

ku ktorým sme sformulovali jednotlivé výskumné otázky. Prvou výskumnou oblasťou 

je spoločenský status hipsterov, druhou oblasťou je štýl hipsterov, treťou oblasťou je 

identita hipsterov a štvrtou výskumnou oblasťou sú postoje hipsterov voči spoločnosti. 

Na základe analýzy dát získaných vo výskume prevedeného formou 

pološtrukturovaného rozhovoru prinášame konečné výsledky na nami sformulované 

výskumné otázky. 

 

Sociálny status 

 V prvej výskumnej oblasti sme sa zamerali na sociálny status hipsterov. Pokúšali 

sme sa zistiť či sa ich pozícia viaže na určitý spoločenský status. Ten môže byť určený 

napríklad vekom, pohlavím, profesiou či študijnou prípravou na ňu. Toto sú zároveň 

niektoré z faktorov, ktorými sa subkultúra môže odlišovať od celej kultúry, ktorej je 
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súčasťou. Vonkajšie prejavy určitého sociálneho statusu reflektuje napríklad obydlie 

človeka či trávenie jeho voľného času.  

Prišli sme k zisteniu, že v prípade našej výskumnej vzorky hipsterov sa jedná prevažne 

o mladých študentov vysokých škôl z rôznych umeleckých a humanitných oborov. 

Spoločný znak, že všetci respondenti sú mladí ľudia, patriaci k rovnakej vekovej 

kategórii dokazuje to, že sú klasickou skupinou, ktorá je nositeľom subkultúrnych 

znakov, tzv. kultúrou mládeže.   

V umeleckom a tvorivom odvetví sa hipsteri pokúšajú zostať aj v rámci svojej profesie, 

no tá nie vždy korešponduje s ich študijnou oblasťou. Naopak, ich spoločným znakom 

je nelineárne sledovanie štúdia, jeho absolvovania a zamestnania v tom istom obore. So 

študijným či profesijným zameraním však často spájajú svoje hobby a záujmy. Tento 

ďalší spoločný znak respondentov, štúdium a profesia v oblasti tvorby a umenia, 

hipsterov zaraďuje do klasickej kreatívnej triedy. 

V prípade momentálne študujúcich sme zaznamenali určitú finančnú závislosť na 

rodičoch, aktívne sa však snažia o osamostatnenie. Respondenti obývajú prevažne staré 

mestské časti Prahy, viaceré z nich dnes patria k vyhľadávaným a lukratívnym 

lokalitám. Spája ich aj spoločný záujem o starobylý štýl bývania. Vzhľadom na študijné 

a pracovné možnosti či miesta bydlísk by sme mohli povedať, že sa jedná o ľudí 

z celkom dobre finančne a sociálne situovaných rodín. 

Dochádzame teda k záveru, že hipsteri ako skupina vykazujú spoločné znaky 

odkazujúce k určitému sociálneho statusu: rovnaká veková kategória, orientácia na 

rovnaké študijné a profesijné obory, či vonkajšie prejavy sociálneho statusu, napríklad 

určitý štýl bývania a záujmy. Zároveň prítomnosť týchto znakov odkazuje k potvrdeniu 

klasickej subkultúrnej teórie.  

 

Štýl hipsterov 

 V druhej výskumnej oblasti sme sa zamerali na štýl hipsterov. Na základe predstáv 

respondentov o hipsterskom štýle a spôsoboch ich vlastného vyjadrenia tohto štýlu sa 

ho pokúsime definovať a určiť či odpovedá znakom klasického subkultúrneho štýlu, 

alebo nie.  

Jednou z charakteristík hipsterského štýlu je orientácia na alternatívne hudobné štýly 

a hudobné skupiny. Hipster je prezentovaný ako hudobný znalec, ktorý dokáže 

objavovať nové hudobné skupiny. Svojim umeleckým výberom sám určuje, čo je 

kvalitné a utvára tak svoj vlastný štýl. K alternatívnym hudobným štýlom inklinuje 
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preto, lebo nemá rád komerčnú hudbu, ktorej výskyt v alternatívnych štýloch je značne 

obmedzený. 

Špecifický módny štýl zaraďujeme k ďalšej časti celkového hipsterského štýlu. 

Spoločným znakom u hipsterov v našej výskumnej vzorke je výrazné apelovanie na 

originalitu a jedinečnosť ich módneho štýlu, ktoré dosahujú rôznymi prostriedkami, 

(záľuba v retro štýle, miešanie módnych štýlov, nakupovanie v secondhandoch, 

vyhýbanie sa komerčným módnym značkám, sledovanie módnych trendov) a umením 

kombinovať jednotlivé módne kúsky, ktoré oni sami považujú za výnimočné. Opäť je tu 

možné badať vlastnosť „znalca“.  

Klasická subkultúra sa vyznačuje špecifickou štýlovou homogenitou jej členov. Člen 

subkultúry je vďaka homogénnemu štýlu a jeho stálym nemeniacim prvkom, ktorým 

prisudzuje určitý symbolický význam, navonok ľahko rozpoznateľný. Avšak hipsterský 

módny a hudobný štýl vykazuje známky heterogenity, je charakteristický svojim 

dynamickým vývojom, ktorý sa ustavične mení a zahŕňa v sebe kombináciu rôznych 

štýlov a prvkov. Hipster sa snaží o originalitu, ale použité prvky pre neho nemajú 

žiaden symbolický význam. Čím teda podľa nás hipsterský štýl vôbec neodpovedá 

znakom klasického subkultúrneho štýlu, práve naopak, zahŕňa v sebe prvky typické pre 

postsubkultúrny štýl. 

Zistili sme, že hipsteri prisudzujú hudobnému výberu a módnemu imidžu dôležitú úlohu 

v ich celkovom štýle. Reflektujú ním ich spôsob vlastného vyjadrenia a vlastnej 

identity, no nepovažujeme ich za stále a premenlivé prvky. Subkultúrnu identitu a 

príslušnosť k nej člen demonštruje práve prostredníctvom subkultúrneho štýlu. Povedali 

sme už, že v klasickej subkultúrnej teórií je subkultúrna identita člena jeho hlavnou 

identitou, takže ju reflektuje skrze svoj štýl ustavične a v každej situácií, nevzdáva sa 

ho. Hipsteri sa naopak snažia na svoj štýl priamo neviazať, sú schopní ho prispôsobiť 

okolnostiam a meniť ho podľa potreby, majú teda viacero štýlových identít. V tomto sa 

skupina hipsterov podľa nás opäť výrazne odlišuje od klasického konceptu subkultúry.  

 

Identita 

 Treťou výskumnou oblasťou sa stala identita hipsterov. Hipstera podľa analýzy 

dát definujeme ako človeka, so špecifickým životným štýlom. Je to osoba, ktorá kladie 

veľký dôraz na originalitu, na individualitu a svoju svojráznosť rada prezentuje 

navonok. A to predovšetkým skrze svoj vonkajší vzhľad, vyberaný hudobný vkus či 
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alternatívne názory na život a spoločnosť, čím sa snaží čo najviac odlíšiť od 

mainstreemu.  

Respondenti sa odmietali stotožňovať so skupinou hipsterov a tvrdili, že k hipsterom 

nepatria alebo k identifikácií s nimi zaujímali vyhýbavý postoj. Stotožňovanie sa 

s nejakou skupinou vnímajú ako „škatuľkovanie“ či „nálepkovanie“, voči čomu sa 

veľmi ostro vyhradzujú. Napriek tomu sú si respondenti vo výskumnej vzorke vedomí, 

že môžu byť za hipsterov považovaní. Vedia o tom, že reflektujú to, čo sa o hipsteroch 

hovorí. Oni sami totiž charakterizovali hipsterstvo znakmi, ktoré odzrkadľujú. 

Prichádza k paradoxu: som hipster – nie som hipster. 

Dôvodom tohto vnútorného rozporu je práve nimi vyzdvihovaná osobná jedinečnosť, 

pretože na jednej strane vyzdvihujú vlastnú individualitu a na druhej strane ju 

prisudzujú každému hipsterovi, teda všetkým hipsterom ako skupine.  

Táto, ale aj ostatné spoločné charakteristiky hipsterov, vlastne popierajú to, že je každý 

z nich jedinečný. Pokiaľ by sa teda hipsteri stotožnili so skupinou hipsterov, popreli by 

tak nimi vyzdvihovanú osobnú výnimočnosť. Preto radšej tvrdia, že hipstermi nie sú.  

Za ďalší spoločný znak hipsterov považujeme roztrieštenú identitu, absenciu vlastnej 

identifikácie sa so skupinou hipsterov či len veľmi nízky stupeň stotožnenia sa s ňou. 

Tieto charakteristiky stojace v opozícií voči jasnej identite člena klasickej subkultúry, 

kde je naopak prítomný vysoký stupeň identifikácie s danou skupinou, sú ďalšími 

znakmi konceptu postsubkultúry. 

V tomto prípade navrhujeme u hipsterov ako skupine vyznačujúcej sa individuálnymi 

identitami používať koncept životného štýlu, ktorý je založený najmä na vyjadrení skrze 

vzhľad a hudobný štýl.  

 

Postoje k spoločnosti 

 V poslednej výskumnej oblasti sme sa zaoberali názormi hipsterov a ich postojmi k 

spoločnosti. Zaujímalo nás, či sa voči nej nejakým spôsobom kriticky vymedzujú, 

napríklad aj v politickej sfére.  

Prichádzame k záveru, že hipsteri často zastávajú negatívny postoj voči väčšinovej 

spoločnosti. Tú definovali ako spoločenstvo všetkých ľudí v blízkom aj širokom okolí 

okrem seba samotných. Vyjadrujú predovšetkým svoju nespokojnosť s masovým 

ovplyvňovaním ľudí mocnejšími skupinami ničiacich ich osobnú individualitu. S tým 

súvisí druhá vlna kritiky hipsterov voči členom väčšinovej spoločnosti, ktorá mieri na 

ich apatickú dobrovoľnosť nechať sa ovplyvniť a stratiť tak svoju jedinečnosť. Kritizujú 



75 
 

taktiež spotrebný charakter dnešnej spoločnosti. Tento prístup respondentov by sme 

mohli nazvať akousi individualizovanou revoltou voči mainstreemu.  

Naša výskumná vzorka hipsterov sa prejavila ako spoločensky kritická, no zároveň 

väčšinou vyjadrila svoj apolitický postoj, prejavujúci sa politickou neangažovanosťou 

až ľahostajnosťou k priamemu politickému dianiu.  

Na jednej strane hipsteri otvorene vyjadrujú odpor voči súčasnému fungovaniu 

spoločnosti, v niektorých prípadoch aj voči politickým inštitúciám. Niektorí z nich sa 

dokonca angažujú ako aktivisti venujúci sa postmateriálnym hodnotám, napríklad 

ekológií. Na základe týchto znakov môžeme hipsterom prisúdiť určitý politický záujem.   

Na druhej strane ale vykazujú známky apolitického cítenia, keď tvrdia, že ich priamo 

politická scéna nezaujíma, a že sa vo sfére politiky vôbec neangažujú. Tieto protichodné 

postoje voči politike môžeme označiť ako klasický subkultúrny rozpor.  

Zároveň však chceme upozorniť nato, že apolitický postoj je jedným zo základných 

rysov postsubkultúry. Síce je vo výskumnej vzorke badateľný kritický postoj voči 

spoločnosti, respondenti sa nevymedzujú a neangažujú cielene voči žiadnemu 

politickému smeru, nie sú ľavicovo či pravicovo orientovaní. Zaznamenané prípady 

vykazujúce určitý politický záujem sú skôr menšinovým názorom. Myslíme si, že 

v politickej sfére na základe odpovedí takto malej výskumnej vzorky je ťažké 

generalizovať a prisúdiť tak hipsterom subkultúrnu alebo postsubkultúrnu povahu. 

 

 Na základe zhrnutia všetkých poznatkov prezentovaných v tomto závere práce by 

sme mali určiť odpoveď na našu výskumnú otázku, a to či sú súčasní hipsteri 

subkultúrny, alebo skôr postsubkultúrny fenomén. Bohužiaľ nedokážeme vyvodiť 

jednotný záver. Poznatky empirického výskumu získané z výskumnej sféry sociálneho 

statusu odkazujú k potvrdeniu klasickej subkultúrnej teórie. Naopak ďalšie výskumné 

oblasti, hipsterský štýl a identita hipsterov vykazujú niektoré z charakteristických 

znakov postsubkultúry. V prípade politickej oblasti nedokážeme určiť jasnú odpoveď. 

Síce nedokážeme presne určiť či sa jedná v prípade skupiny súčasných hipsterov 

o subkultúru, alebo postsubkultúru, môžeme potvrdiť, že sa v určitých znakoch výrazne 

odlišuje od tradičného konceptu subkultúry.  

 Nemožnosť jednoznačne definovať skupinu hipsterov ako subkultúrny alebo 

postsubkultúrny fenomén môže byť spôsobená pracovaním s malou výskumnou 

vzorkou, ale taktiež tým, že je potreba tieto pojmy predefinovať. V našom výskume 

v konkrétnom prostredí sme sa stretli so zmiešanými charakteristikami. Môže to 
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znamenať, že bude nutné charakterizovať súčasné hipsterstvo novým konceptom, ktorý 

neodpovedá doterajšiemu bádaniu v tejto oblasti.  

Na druhej strane nemožno uprieť tejto výskumnej vzorke jej dôležitý význam. 

V terénnom výskume sme sa totiž síce zameriavali na lokálnu skupinu hipsterov, 

konkrétne na hipsterov z českého pražského prostredia, dovoľujeme si však tvrdiť, že 

zistenia a závery vyvodené z analýzy dát sú aplikovateľné na skupinu hipsterov ako 

celok.  

 Myslíme si, že skupina súčasných hipsterov je stále nedostatočne výskumne 

prebádanou oblasťou a zaslúži si väčšiu vedeckú pozornosť. Osobne by sme odporučili 

predovšetkým pracovať s početnejšou výskumnou vzorkou a smerovať ďalšie výskumy 

najmä do oblastí, ktoré momentálne vykazujú neurčité výsledky, napríklad postoje 

voči politickej sfére.   
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Príloha č. 1: Tabuľka respondentov 

 POHLAVIE VEK DÁTUM MIESTO ROZHOVORU 

A žena 26 23.5.2017 Pivovarský klub 

B žena 18 3.6.2017 pražská náplavka 

C žena 22 25.5.2017 Costa Coffee Palladium 

D žena 29 3.6.2017 pražská náplavka 

E žena 21 10.6.2017 Café v lese 

F žena 23 20.5.2017 Cross Club 

G žena 24 20.5.2017 Cross Club 

H žena 23 10.6.2017 Kavárna Šlágr 

I muž 23 20.5.2017 Cross Club 

J muž 32 16.6.2017 pražská náplavka 
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Príloha č. 2: Ukážka dámskeho módneho hipsterského štýlu (fotografia) 

 

Zdroj: https://www.bloglovin.com/blogs/lookbooknu-31903/pattern-2629933721 

Príloha č. 3: Ukážka dámskeho módneho hipsterského štýlu (fotografia) 

 

Zdroj: 

https://www.polyvore.com/joy_division/set?.svc=copypaste&embedder=10156979&id=

100739889 
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Príloha č. 4: Ukážka pánskeho módneho hipsterského štýlu (fotografia) 

 

Zdroj: 

http://nextluxury.com/mens-style-and-fashion/how-to-wear-suspenders-with-jeans-for-m

en/ 

Príloha č. 5: Ukážka pánskeho módneho hipsterského štýlu (fotografia) 

 

Zdroj: http://fashionlookstyle.com/2016/20-grunge-for-men-reckless-style-that-favored/ 


