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1. Úvod 

Velká Británie procházela v 60. letech 20. století rozsáhlou kulturní a 

společenskou proměnou. Tato dekáda navazuje na poválečná 50. léta, která se 

nesla ve znamení obnovování státu a neustálého strachu z budoucnosti, jak státu, 

tak jeho obyvatel. V dějinách Velké Británie hrálo společenské postavení velice 

významnou roli. Avšak tato skutečnost se poměrně uvolnila právě v této dekádě. 

Šedesátá léta ve Velké Británii neboli Swinging Sixties  jsou také známá tím, ţe 

mladá generace, narozená po Druhé Světové válce, střídá starší konzervativně 

smýšlející generaci a otevírají se nové moţnosti rozvinutí módy, stylu a hudby v 

doposud poměrně šedivém a konzervativním království. Jedná se o jedno z 

nejvýznamnějších období v dějinách velké Británie, co se kultury a společenského 

ţivota týče. Během pouhých deseti let se stalo z šedivého a válkou stále 

poznamenaného Londýna centrum svobody, naděje a všeobecného vzruchu 

(Watson 2016). 

Počátek 60. let 20. století ve Velké Británii i celý jejich průběh je zaměřen na 

řešení ekonomické situace, která nebyla oproti jiným evropským ekonomikám v 

takovém rozkvětu a skrývala náznaky budoucí stagnace a úpadku. Tento úpadek se 

začal projevovat jiţ při vládnutí Konzervativní a následně i Labouristické strany 

Velké Británie. Naplno se problémy s ekonomikou projevily aţ v letech 

sedmdesátých, kdy způsobily ekonomickou krizi následovanou velkou 

nezaměstnaností, znárodňováním podniků a četnými stávkami po celém britském 

království. Ekonomická situace neměla tak markantní vliv na britskou společnost 

jako v dekádě následující a lidé ji v 60. letech příliš nepociťovali (Darwin 2011). 

Politická situace se pomalu uvolňovala ze svých pevně zakořeněných zvyků. 

Vláda postupně slevovala své nároky na původně přísné sociální kontroly a tresty, 

které byly ve Velké Británii tradicí od Viktoriánské éry. Situace ve Velké Británii 

nabírala spíše liberální směr, coţ můţeme vidět na příkladu zrušení trestu smrti, 

legalizaci hazardu, legalizaci homosexuality a sníţení věkové hranice volebního 
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práva. Jednu z nejvýraznějších změn můţeme vidět na postavení ţen ve 

společnosti. Právě v 60. letech totiţ začala masově vznikat různá hnutí bojující za 

práva ţen. Ţeny získaly snadnější přístup k antikoncepci, díky čemuţ mohly své 

ţivoty lépe kontrolovat (Christopher 2006: 1–10).  

Celková liberalizace společnosti měla i negativní dopady. Šedesátá léta byla 

svědky rostoucí touhy po větší územní autonomii jednotlivých částí Velké Británie 

a také následných nepokojů souvisejících s touto separatistickou tendencí. Začaly 

se projevovat problémy s rostoucí imigrací, které se naplno ukázaly aţ v letech 

sedmdesátých. Změny, jeţ dekáda přinesla, si našly i své odpůrce – především 

zástupce církví, kteří zůstali u svých tradičních hodnot, avšak jejich popularita 

prudce klesala. Dalším odpůrcem bylo pravé křídlo britského politického spektra, 

které přímo neschvalovalo tyto liberální reformy (ibidem).  

Jiţ od 50. let se kulturní ţivot ve Velké Británii měnil. Podoba britského 

kulturního ţivota se vyvíjela a měnila především díky nastupující mladé generaci, 

jeţ sebou přinesla nové trendy v módě, hudbě a kaţdodenním ţivotě.  Společnost 

dala plně najevo touhu po změně v roce 1964, poté co Labouristická strana Velké 

Británie zvítězila ve volbách. Jedním z důleţitých aspektů rozmachu nové mladé 

kultury v Británii je rozvoj a velká popularita digitálních technologií, jako jsou 

například televize nebo rádiové přijímače. Nově vzniklé moderní technologie a 

jejich cenová dostupnost, pro širokou veřejnost, způsobily rozmach populární 

kultury a nových trendů po celé Velké Británii (ibidem).  

Swinging Sixties, jak jsou 60. léta ve Velké Británii nazývána, se 

nesmazatelně zapsala do dějin populární kultury celého 20. století. Tato dekáda 

výrazně kulturně ovlivnila dekády následující. Společenský ţivot se uvolnil z 

pomyslného konzervativního sevření a začal být více otevřený. Nová a mladá 

generace se začala vyčleňovat a seberealizovat. Liberálnější ţivotní styl mladé 

generace se výrazně lišil od spíše konzervativního ţivotního stylu starší generace. 

Tento postoj k ţivotu a elán mladé generace rozhodně přispěl k celkové změně a 

utvoření nového profilu v kulturně-sociálním hledisku Velké Británie. 
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Cílem mé práce je zjistit, jakým způsobem vznikla a jak byla ovlivněna 

mladá generace rozmachem populární kultury v 60. letech.  Další otázka je, jaké 

dopady na populární kulturu Velké Británie způsobily demografické změny od 

konce 50. a v průběhu 60. let 20. století. A poslední otázka je, proč se rozmohl 

konzumerismus a v jakých směrech ovlivnil britskou společnost 60. let. Tato práce 

se věnuje pouze určitým fenoménům a vybraným oblastem britské populární 

kultury. Šedesátá léta jsou, co se populární kultury a jejího rozmachu týče, tak 

širokou oblastí, ţe není v moţnostech práce je zmapovat jako jeden celek. V této 

práci jsou pouze vybrané fenomény, jeţ nějakým výraznějším způsobem ovlivnily 

buďto britskou společnost nebo její kulturní ţivot. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do pěti částí. První část bakalářské práce 

tvoří úvod. Po úvodu následují tři kapitoly. První z těchto kapitol se zabývá 

významnými politickými událostmi a situací v ekonomické sféře, jenţ měli 

výrazný vliv na celkové dění ve Velké Británii v 60. letech. Druhá kapitola 

odpovídá na otázky, jakým způsobem vznikla a byla ovlivněna mladá generace 

rozmachem populární kultury v 60. letech, jaký vliv měly demografické změny na 

britskou společnost a její kulturu. Další otázkou zodpovězenou v druhé kapitole 

bude jakým způsobem a proč se rozmohl konzumerismus a v jakých směrech 

ovlivnil společnost 60. let ve Velké Británii. Třetí kapitola je zaměřena na 

specifické oblasti populární kultury Velké Británie. Tato kapitola by měla ukázat 

nejvýznamnější hybatele v britské populární kultuře 60. let – například hudbu, 

módu, televizi nebo rádia. Poslední část této bakalářské práce tvoří závěr, ve 

kterém budou zodpovězeny otázky poloţené v úvodu práce, a ve kterém budou 

shrnuty nejvýraznější fenomény populární kultury šedesátých let ve Velké Británii. 

V závěru bude téţ potvrzeno nebo vyvráceno, zda 60. léta byla skutečně érou 

mladých lidí, kulturních změn, celkové spokojenosti a blahobytu, jak se všeobecně 

tvrdí. 

Pro tuto práci jsem zvolil kompilační metodu, přičemţ nejvíce stěţejními 

zdroji jsou knihy od historika britského původu Dominica Sandbrooka (White 
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Heat a Never Had It So Good), jenţ v těchto knihách pojednává o padesátých a 

především o šedesátých letech 20. století ve Velké Británii. Ekonomická a 

politická fakta, jeţ jsou obsahem první kapitoly, byla čerpána především ze dvou 

kníţek Fifty key figures in Twentieth-century British Politics napsaná Keithem 

Laybournem a kniha Dějiny Anglie od Andrého Mauroise. Dalším přínosným 

zdrojem mi byla kniha s názvem From the Bomb to the Beatles od Juliet 

Gardierové, která velice kvalitně a detailně vysvětluje kulturní aspekty 60. let, a 

která mi pomohla více pochopit celkový obraz britské kultury v tomto období. 

Velmi cennými zdroji pro tuto práci byly odborné články na internetu a různé 

webové stránky. Tyto články a webové stránky pomohly doladit celkový obraz této 

práce a fungují jako jakési pojítko mezi různými fakty a názory, které mi při psaní 

této práce nebyly jasné. 

Kromě těchto tištěných zdrojů se práce opírá i o internetové zdroje. 

Vzhledem k podobě tématu této práce, je většina pouţitých zdrojů zahraničního 

původu, především tedy anglického. České zdroje se ale v seznamu pouţité 

literatury také objevují například Kapitoly z britských a amerických dějin nebo 

Dějiny moderní Británie. 

1.1. Politicko – ekonomická situace v 60. letech ve Velké Británii 

1.1.1. Vláda Konzervativní strany (1960 - 1963) 

Konzervativní strana Velké Británie byla na počátku 60. let u moci jiţ několik 

let, konkrétněji od roku 1951. Během období 60. let se na pozici ministerského 

předsedy vystřídali dva členové Konzervativní strany Velké Británie, a to sice 

Harold Macmillan a sir Alec Douglas Home. Svou jednobarevnou vládu si 

konzervativci udrţeli aţ do roku 1964, ve kterém je ve volbách předstihla 

Labouristická strana. Nejpočetněji zastoupenou skupinou voličů Konzervativní 

strany v období jejich vlády byli příslušníci střední třídy, jeţ byla hnacím motorem 

pro Konzervativní stranu. Následující hospodářský útlum, stranické skandály a 
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posílení Labouristické strany ve stranickém systému poslaly Konzervativní stranu 

do opozice (Zweiniger-Bargielowska 1994: 174–182). 

Konzervativní stranu mezi lety 1957 a 1963 vedl Harold Macmillan. Na místě 

ministerského předsedy nahradil svého spolustraníka Anthonyho Edena, který byl 

nucen rezignovat kvůli zdravotním problémům. Harold Macmillan se ukázal jako 

zdatný lídr a v roce 1959 vyhrála jeho Konzervativní strana volby. Po svém 

nástupu na post ministerského předsedy úspěšně odpoutal britský politický ţivot 

od následků Suezské krize a také obnovil speciální vztahy mezi Velkou Británií a 

Spojenými státy (Sandbrook 2005: 94–102).  

Macmillan byl nucen zabývat se otázkou vztahů se Sovětským svazem. 

Vzhledem k právě probíhající Studené válce a Kubánské krizi nebyly tyto vztahy 

nijak vřelé. Uvolňování vztahů začalo několika konferencemi, které nakonec 

vyústily ve velmi důleţitou smlouvu o zákazu testování nukleárních zbraní 

podepsanou v roce 1963 (BBC Home nedatováno). 

Za jeden z jeho hlavních politických úspěchů je povaţován projev Vítr změn 

(v originále Wind of change), který pronesl v Kapském městě v roce 1960. Tímto 

projevem se distancoval od reţimu apartheidu a zároveň urychlil proces 

dekolonizace afrického kontinentu. Jako první ministerský předseda se odpoutal 

od koloniálního systému a tvrdil, ţe budoucnost Velké Británie leţí v Evropě. V 

domácí politice bylo hlavním cílem Konzervativní strany zabránění masové 

nezaměstnanosti (Sandbrook 2005: 289 – 297). 

Hospodářská situace Velké Británie se za vlády Harolda Macmillana zhoršila. 

Export státu byl omezen díky vytvoření společného trhu šesti zemí na území 

evropského kontinentu takzvaného Evropského hospodářského společenství (EHS). 

Velká Británie se pokusila na tento krok reagovat vytvořením zóny volného 

obchodu pro státy, které nebyly členy jiţ zmíněného společného trhu. I přes to ale 

stále rostla míra nezaměstnanosti a Velká Británie se později, s nechutí rozhodla 

připojit ke společnému trhu. Za strůjce vstupu do společného trhu šestky je 

povaţován Edward Heath (Maurois 1993: 446–451). 
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Vstup do EHS měl hlavně pomoci britské ekonomice, jejíţ růst nebyl od 

konce války tak razantní jako u ostatních zemí evropského kontinentu, které 

obdrţely finanční podporu z USA. Macmillan si sliboval od vstupu do EHS 

posílení upadající britské mezinárodní pozice. Zároveň by se Velká Británie stala 

prostředníkem mezi ekonomickými záleţitostmi mezi zeměmi Commonwealthu a 

Evropou a zlepšila by své vztahy se Spojenými státy americkými. Téma vstupu do 

EHS rozdělovalo společnost i politickou sféru. Sama konzervativní strana byla 

rozdělena na zastánce a odpůrce vstupu. Nejvýznamnějším zastáncem byl Edward 

Heath, který po nezdařených pokusech o vstup do EHS díky vetu francouzského 

prezidenta DeGaulla, byl nakonec schopen dostat Velkou Británii do Evropského 

Hospodářského společenství, ale aţ v 70. letech (Brhelová – Fabianková 2015: 

185–201). 

Vláda Harolda Macmillana upadala jiţ od začátku 60. let a byla kritizována 

za přístup k řešení komplikované situace v ekonomické sféře. Jeho konzervativní 

vláda se musela potýkat s četnými hospodářskými problémy i s neúspěchem ve 

snaze připojit se k Evropskému hospodářskému společenství. Důvěra v Harolda 

Macmillana byla otřesena při tzv. Noci dlouhých noţů v roce 1962, kdy sám 

nechal propustit třetinu kabinetu (Ball 1998: 26–28).  

Vláda Harolda Macmillana měla také potíţe v oblasti národní obrany. Za jeho 

vlády došlo k úniku citlivých informací a vyzrazení některých vojenských 

tajemství. V roce 1963 navíc došlo k tzv. Profumově aféře, kdy byla zpochybněna 

veřejná morálka a bezpečnost. Tato aféra se přímo týkala jednoho člena kabinetu 

Harolda Macmillana a to ministra války jiţ zmiňovaného Profuma. Toho se Harold 

Macmillan zastal, ale jeho popularita a důvěryhodnost tím velice utrpěla (Maurois 

1993: 446–449). 

Díky této aféře a komplikujícímu se zdravotnímu stavu byl nucen vzdát se 

své funkce předsedy Konzervativní strany i svého premiérského postu. Popularita 

konzervativní nadále klesala, coţ se ukázalo ve volbách vypsaných na rok 1964, 

ve kterých Konzervativní strana prohrála s Labouristickou stranou, v čele s jejím 
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předsedou Haroldem Wilsonem (Laybourn 2002: 173 – 181). 

Po onemocnění Harolda Macmillana se Konzervativní strana rozdělila na dva 

tábory, kaţdý podporující svého favorita. Macmillan nakonec nehleděl na 

výsledky vnitrostranické volby nového premiéra a zvolil kompromis. Nevybral 

ţádného z podporovaných kandidátů a jmenoval za svého nástupce sira Aleca 

Douglase Homa. Ten byl schopen sestavit vládní kabinet. Jeho úřadování na pozici 

ministerského předsedy netrvalo dlouho a zároveň nebylo vůbec lehké. Týkalo se 

především řešení zahraniční politiky, kdy se například účastnil pohřbu amerického 

prezidenta J. F. Kennedyho nebo řešení politické situace na Kypru a v Rhodésii.  

Konec roku 1963 byl poměrně ţivý hlavně v politickém a kulturním měřítku. 

Jednou z hlavních událostí byla smrt amerického prezidenta J. F. Kennedyho. 

Dalším politickým otřesem pro Velkou Británii byla Profumova aféra a rezignace 

dosavadního ministerského předsedy Harolda Macmillana. Vláda sira Aleca 

Douglase Homa však netrvala dlouho, pouze do roku 1964. Na tento rok byly 

vypsány volby a Konzervativní strana tyto volby prohrála s Labouristickou stranou 

vedenou Haroldem Wilsonem o jediný procentní bod. Konzervativní straně 

uškodila především jiţ zmíněná Profumova aféra (Sandbrook 2005: 710 - 738). 

1.1.2. Vláda Labouristické strany (1964 - 1970) 

V čele vítězné Labouristické strany po volbách v roce 1964 stanul Harold 

Wilson. Další volby byly vypsány v roce 1966, především za účelem získání 

podstatnější většiny neţ ve volbách v roce 1964. To se Labouristické straně 

povedlo hlavně díky tomu, ţe hospodářství bylo právě na vzestupu a 

Konzervativní strana neměla oblíbené vedení. Labouristická strana se v období své 

vlády zaslouţila o zvýšení daní a především daně z příjmu. Prosadila se velmi 

důleţitá reforma školství, která zavrhovala selektivní vzdělávání a umoţnila 

společné sekundární vzdělávání. Labouristická vláda však musela čelit i 

problémům například početným stávkám kvůli devalování libry (Clement 

nedatováno). 
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Hned po svém zvolení odmítl Harold Wilson devalování libry. Za jeho vlády 

však nečekaně nebyla prosazována tvrdá socialistická politika, jak tomu bylo dříve. 

Ekonomické problémy ale stále přetrvávaly a nejvíce to bylo vidět na růstu inflace. 

"Po svém znovuzvolení nebyl přesto schopen zastavit inflaci, musel se vzdát 

pětiletého plánu kontroly hospodářství a spokojit se s nesourodými a dílčími 

opatřeními." (Maurois 1993: 449). Jeho umírněná politika byla jediná, kterou 

mohla Velká Británie se svým pozvolna upadajícím hospodářstvím snést (Maurois 

1993: 448 - 452). 

I přes své výroky po svém zvolení v roce 1964 nakonec devaloval libru o 

30 %. Devalování libry nakonec poměrně logicky způsobilo četné stávky po celém 

Spojeném království. Wilson znovu předloţil otázku o vstupu Velké Británie do 

Společného trhu šestky, ale opět narazil na odpor francouzského prezidenta 

DeGaulla. Harold Wilson a Labouristická strana byli u moci do roku 1970, ve 

kterém byli opět poraţeni Konzervativní stranou. Wilson nebyl schopen prosadit 

svůj socialistický program a zároveň byl napadán levým křídlem vlastní politické 

strany. V křesle ministerského předsedy byl nahrazem Edwardem Heathem 

(Maurois 1993:  449 - 457). 

1.2. Změny v britské společnosti v 60. letech a vliv populární kultury 

1.2.1. Demografické změny a imigrace  

Hned po skončení 2. Světové války se stala otázka imigrace jedním z 

hlavních témat britského politického ţivota. Druhá Světová válka silně 

poznamenala Velkou Británii, co se týče materiálních škod, i smýšlení jejich 

obyvatel. Země byla zničená a britská ekonomika se musela znovu postavit na 

vlastní nohy. Jedno z nejlepších řešení pro britskou ekonomiku bylo pouţití levné 

pracovní síly, především imigrantů. V roce 1949 vydala britská vláda prohlášení, 

ţe přistěhovalci hledající práci budou ve Velké Británii vítáni bez výjimek. Tato 

zpráva se rychle roznesla do celé Evropy i do zemí Commonwealthu (The 



14 

 

National Archives nedatováno). 

V letech hned po válce se začali do Británie hrnout přistěhovalci především z 

Evropy. Vydání British Nationality Act of 1948, které dávalo všem občanům 

Commonwealthu právo na volný vstup do Velké Británie, také výrazně podpořilo 

migraci ze zemí Commonwealthu (BBC 2016). 

V polovině 50. let bylo očividné, ţe tyto vládní kroky razantně zvýšily přísun 

levné pracovní síly pro rostoucí britskou ekonomiku. Cíl, o který se vláda snaţila, 

byl tedy naplněn. Avšak imigrace se nezastavovala, právě naopak ještě více sílila. 

V roce 1962 tak britská vláda schválila Commonwealth Immigrants Act, který 

přikazoval zavedení přísných kontrol imigrantů ze zemí Commonwealthu. Zpráva 

o zavedení Commonwealth Immigrants Act se rychle rozšířila a před jeho 

uvedením do sbírky zákonů se do Británie dostalo během jednoho roku okolo 

150.000 imigrantů (Sandbrook 2005: 308 – 315).  

Společnost byla silně heterogenní a skupiny imigrantů se rozlišovaly v mnoha 

faktorech. Od třídního postavení přes věk aţ po vyznání. Britská konzervativní a 

xenofobní společnost nebyla dříve zvyklá na větší počty cizinců v jejich vlastní 

zemi a ani je tam nechtěla. Mnozí Britové byli dokonce přesvědčeni o tom, ţe jsou 

nadřazeni a na imigranty tak nepohlíţeli jako na sobě rovné. Imigranti byli často 

terčem pochyb, předsudků a rasové diskriminace. Ta byla vidět v kaţdodenním 

ţivotě (The National Archives nedatováno). 

Ve Velké Británii se od roku 1948 začaly mnoţit rasové problémy, konflikty a 

stávky především ze strany bílého britského obyvatelstva. Tyto problémy přetrvaly 

přes padesátá léta a vyústily aţ ve známé výtrţnosti v Nothing Hill v roce 1958. 

Rasová diskriminace byla poměrně běţná, proto britská vydala v roce 1965 Race 

Relations Act, který zakazoval projevy rasové diskriminace na veřejnosti. Situace 

na veřejnosti se po vydání tohoto zákona celkem uklidnila (BBC 2016). 

Rasová diskriminace na konci 50. let se rozhodně podepsala na celkové 

podobě britské kultury. Nebílí imigranti byli bráni jako agresivní, hloupí, 

nespolehliví a nebezpeční. Imigranti byli často kritizováni za příliš extravagantní 

http://www.bbc.co.uk/timelines/zxm6pv4
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oblékání, přehnanou přátelskost a další pro Brity nepochopitelné chování. Karibští 

imigranti byli například známí pořádáním různých párty, hlasitou hudbou, braním 

drog a bujným sexuálním ţivotem (Sandbrook 2005: 328-330). 

Jedním z dalších znaků ovlivňování britské kultury poválečnou imigrační 

vlnou je důkaz rychlého růstu popularity kuchyně imigrantů. Jednalo se především 

o popularitu čínské a indické kuchyně. Je paradoxní, ţe i Britové, kteří 

neschvalovali imigrantskou vlnu, si oblíbili jejich kuchyni. V průběhu let se začaly 

objevovat restaurace, které podávaly především čínská a indická národní jídla. V 

šedesátých letech Britové jedli čím dál více a častěji tuto zahraniční kuchyni, 

jednak protoţe si chtěli odpočinout od vaření, ale především se tento styl 

stravování stal jakousi formou zábavy. Počty těchto restaurací přibývaly a zároveň 

přibývali i zahraniční pracovníci v těchto zařízeních (Castelow 2016). 

Zástupci mladé nastupující generace nebyli nijak extrémně vyhrazeni vůči 

imigračním komunitám, naopak měli zájem o vzájemnou interakci, na rozdíl od 

jejich konzervativních rodičů. Kultura imigrantů z Karibiku byla velice výrazná a 

promítala se především do hudby. Reggae a Ska byly hudební styly, které vzešly z 

karibské kultury. Sportovci černé pleti se začali začleňovat do sportovních klubů a 

do tradičních britských sportů jako jsou například fotbal nebo rugby. Tito 

sportovci zastupující barvy Velké Británie často vyhrávali v mezinárodních 

závodech a disciplínách. Imigranti z oblasti Asie byli známí především díky své 

kuchyni a nově otevíraným restauracím, avšak jejich největší vliv byl vidět v 

ekonomické a vědecké sféře. Mnoho imigrantů z Asie se zaměřilo na vzdělání a 

jejich následující generace měly a dodnes mají velký vliv na britskou vědu a 

strukturu podnikatelského sektoru (Black and Asian studies 2016).  

Černí imigranti z oblasti Karibiku byli především mladí muţi bez partnerek. 

Tato skutečnost se výrazně projevila ve společenském ţivotě Velké Británie. Tito 

mladí muţi nebyli příliš kontrolovaní, neměli dostatek zábavy ve svém volném 

čase, a jelikoţ cestovali většinou sami, tak neměli ani dohled starší generace. Tyto 

faktory způsobily velikou liberalizaci této komunity, která se projevila zakládáním 
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klubů, rostoucí popularitou marihuany a rozmachem hudebních ţánrů 

vycházejících z karibské hudební kultury a hazardu. Pouliční prostituce se stala 

velmi oblíbenou v oblastech s černými imigranty a mnozí z nich se nakonec stali 

kuplíři. Britský tisk a stále ještě konzervativní společnost si začali představovat 

tato místa jako jakési nové podsvětí (Manning 2013: 102 – 118). Příchod nových 

pracovníků a imigrantů z různých koutů celého světa bezpochyby měl do dnes má 

velký obrovský vliv na britský kulturní a společenský ţivot.  

1.2.2. Vznik a rozmach konzumní společnosti ve Velké Británii 

Britská společnost se mohla díky zlepšování ţivotní úrovně a růstu platů v 

šedesátých letech soustředit stále více na svůj volný čas a zábavu. Celkový ţivotní 

styl se s nástupem 60. let měnil díky mnoha faktorům, jejichţ vliv se v této době 

začal spojovat. V této kapitole se pokusím odpovědět na otázky jako: Jakým 

způsobem vůbec vznikla konzumní společnost 60. let? Za jaké statky lidé utráceli 

více peněz neţ dříve? Jaké aspekty britské kultury byly ovlivněny právě 

rozmachem konzumní společnosti? Jak byly ovlivněny volnočasové aktivity Britů 

právě díky rostoucím platům? 

Konzumní společnost jako taková nebyla čistě produktem 60. let, ale byla 

výsledkem dekád předchozích, avšak plně se vyvinula právě v šedesátých letech. 

Konzumní společnost byla stvořena díky několika důleţitým faktorům. Jedním z 

hlavních faktorů vzniku konzumerismu byla snaha britské vlády o minimální 

nezaměstnanost a trend zvyšování platového ohodnocení. Během průběhu 

padesátých let se průměrné platové ohodnocení tradičního zaměstnance 

zdvojnásobilo. Zatímco hodnoty platů rostly, tak základní sazba daně z příjmu 

klesala, coţ bylo pro obyčejného občana jenom dobře. Platy nerostly pouze v 

jedné společenské vrstvě, ale v celé britské společnosti. Dokonce i manuálně 

pracující zaměstnanci v oblasti průmyslu si platově výrazně polepšili a byli 

schopni si koupit i poměrně luxusní spotřební zboţí. Díky vzrůstajícím platům se 

začala ve společnosti objevovat jistá soutěţivost a závist. Lidé si většinou kupovali 
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to, co viděli v televizi nebo u ostatních lidí. Na začátku 60. let se oproti roku 1957 

počty majitelů aut, televizorů, praček a ledniček výrazně zvýšily. V případě aut o 

25 %, o 32 % u televizorů a u praček a ledniček minimálně o 50 %. Díky těmto 

faktům se dá jasně tvrdit, ţe konzumní společnost ve Velké Británii začala vznikat 

na konci 50. let 20. století a její rozmach následoval a byl nejvíce vidět v dekádě 

následující – tedy v 60. letech (Sandbrook 2005: 103 – 125). 

Styl, jakým lidé a především ţeny nakupovaly, se také razantně změnil oproti 

předchozím dekádám. Mnoho ţen, které pocházely z pracující třídy, přestaly 

navštěvovat místní malé obchody kaţdý den a místo toho začaly navštěvovat 

supermarkety. Nakupování se tedy změnilo z prakticky kaţdodenní činnosti na 

jeden velký víkendový nákup ve velkém obchodním centru či supermarketu. 

Celkový nárůst konzumerizmu v britské společnosti znamenal změnu dosavadního 

ţivotního stylu. V období šedesátých let se rapidně zvedl počet nových domů a 

zahrad, stejně tak počet automobilů. Jako jeden ze symbolů britského 

konzumerizmu 60. let je vytvoření nového modelu auta zvané Mini, které se stalo 

ikonou Swingující Británie – bylo malé, stylové a cenově dostupné pro mladé páry 

a svobodné ţeny. Aktivity a zábavy, dříve dostupné pouze pro bohatší vyšší střední 

třídu, byly díky zlepšené ţivotní úrovni dostupné i obyčejným lidem. Rodiny si 

mohly dovolit víkendový výlet k moři, koupit si nový nábytek, nakoupit do 

šatníku nové oblečení či vyrazit si do italské restaurace, bez toho aniţ by musely 

nějak výrazně koukat na to, kolik peněz utratí (Sandbrook 2007: 180-195). 

Větší blahobyt v britské společnosti měl výrazný vliv na volnočasové aktivity. 

Změnila se především tvář dovolených, které začaly být čím dál více populární. 

Mnoho Britů si v šedesátých letech oblíbilo karavanové dovolené, coţ mělo 

později za následek nárůst masového turismu, časté dopravní zácpy a znečišťování 

populárních přímořských lokalit. Stále více oblíbenějšími se také stávaly dovolené 

v zahraničí, především ve Španělsku, ale i v jiných státech na pobřeţí 

Středozemního moře. Dříve luxusní zboţí, jako například víno se stávalo 

dostupnějším a díky dovoleným v zahraničí se zvýšila obliba instantní kávy a 
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leţákového piva, coţ změnilo doposud zaţité návyky, co se pití týče. Stejným 

způsobem byly zasaţeny i stravovací návyky Britů, které byly ovlivněny tím, ţe 

lidé měli více peněz a více volného času a díky imigrantům z celého světa dostala 

britská kuchyně novou chuť a vůni (Sandbrook 2007: 192 - 205). 

  Celkové vylepšení ţivotní úrovně britské společnosti přineslo kromě 

zvýšených výdajů za zábavu také změny v rodinných, mezirasových i mezitřídních 

vztazích. Rozmach konzumní společnosti v 60. letech ve Velké Británii měl za 

následek větší toleranci, co se týče sexuálních vztahů nebo dokonce módy, kdy se 

všichni členové společnosti a především mladí lidé mohli oblékat tak, jak se jim 

zlíbilo, a nebyli omezováni konzervativními názory veřejnosti, jako tomu bylo 

dříve (Marwick 2012: 13 – 25). 

1.2.3. Youth culture – nástup nové generace mladých lidí 

Aţ do začátku padesátých let 20. století byly k vidění v kultuře britské 

společnosti pouze dva ucelené kulturní proudy. Prvním z těchto kulturních proudů 

byla obliba zahrádkaření, fotbalu a varieté. Jako druhý proud byly brány 

symfonické koncerty, golf nebo bridţ. Toto byly populární kratochvíle střední třídy. 

Takto vypadal ve zkratce kulturní ţivot ve Velké Británii do padesátých let. 

Nejdůleţitějším aspektem rozvoje a modernizace britské kultury byl bezpochyby 

rozvoj moderních technologií, především tedy rozhlasu a televize. Rozvoj těchto 

technologií měl za následek počátek vytváření společné kultury. Ta se začala 

objevovat v průběhu 50. let, ale hlavní rozkvět zaţila aţ v letech šedesátých. 

Nejpodstatnější změnou si prošla kultura mladých lidí a nastupující nové generace. 

Kultura této části společnosti překračovala hranice třídního postavení a finančních 

příjmů. Mladí lidé bořili zaţité zvyky díky vyšším příjmům a byli schopni utvářet 

si svou vlastní identitu, bez ohledu na zaţité stereotypy, především z důvodu 

sekundárního vzdělávání (Wasson 2010: 332 - 338).  

V šedesátých letech bylo otevřeno mnoho nových univerzit po celém 

Spojeném království a mnoţství studentů ve školách se rapidně zvýšilo oproti 



19 

 

předchozím letům. Nárůst studentů byl způsoben reformou ve vzdělávání, 

schválenou britskou vládou přijetím Robbinsovi zprávy v roce 1963 (Robbins 

report of 1963). Studentům byly poskytovány granty, některé poplatky byly 

placeny místními orgány, zlepšila se dostupnost ubytování a moţnost dojíţdění 

studentů. Budoucnost země byla tedy v rukou mladé nastupující generace. Mladí 

lidé měli vţdy v britské společnosti své pevně dané místo a neměli moţnost se 

příliš projevovat. Toto se však změnilo a nová generace zaplavila Británii a 

především Londýn (Gardiner 1999: 130 - 135).  

Toto ovšem nebyl jediný důvod nástupu mladé generace. Příčin pro vznik a 

velký rozmach způsobily i další faktory. Jedním z nich byl demografický nárůst 

této skupiny v 50. letech a její koncentrace ve městech a předměstích, nikoliv ve 

vesnických oblastech. Dalším významným faktorem, jak bylo jiţ zmíněno dříve, 

byl rozvoj masových medií – především televize a rádia. Také mladé ţeny 

nemusely trávit tolik času v kuchyni, díky stálé modernizaci kuchyňských 

spotřebičů. V roce 1960 bylo schváleno zamítnutí povinné vojenské sluţby, coţ 

dalo mladým muţům dva roky svobody navíc. Mladí lidé měli celkově v této době 

více volného času i peněz, coţ se projevilo především na britské ekonomice. 

Adolescenti kupovali více oblečení, hudebních nahrávek, časopisů a dalších 

spotřebních věcí, které jim přinesly alespoň krátkodobý pocit radosti. Tato mladá 

generace byla definována jako skupina obyvatel mezi 15. a 25. rokem ţivota 

(Sandbrook 2005:  428 - 440). 

Vliv této specifické skupiny na britskou ekonomiku jako celek nebyl moc 

výrazný. Avšak mladí lidé utráceli své peníze pouze v určitých oblastech 

ekonomiky, coţ bylo důleţité. Neutráceli své peníze za jídlo nebo bydlení. Své 

finance nechávali v obchodech za oblečení, boty, cigarety, alkohol, kino, zkrátka 

vše co je dodnes mladým lidem blízké. Jejich utrácení v tomto ekonomickém 

sektoru bylo dáno i tím, ţe mladí chtěli kupovat jiné věci neţ jejich rodiče. O 

kvalitním ţivotě mladé generace svědčí i vzpomínky jednoho muţe z Coventry: 

„Kaţdý týden jsem si koupit alespoň dvě nebo tři desky, měl jsem tolik peněz na 
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utrácení, aţ je to neuvěřitelné, kdyţ se podívám zpátky. V té době bylo hodně 

dobře placených prací pro teenagery spojených s automobilovým průmyslem. 

Kaţdý víkend jsem utratil 10 liber pouze za sebe, za oblečení, za vyraţení ven a 

nevíce ze všeho za hudbu.“(Sandbrook 2005: 437; Sandbrook 2005: 435- 448). 

Mladí lidé se začali čím dál více projevovat svým osobitým stylem ve 

společnosti. V kulturním undergroundu bylo cítit jisté pnutí uţ na konci 

padesátých let. Toto pnutí se projevovalo právě díky mladým, kteří měli více času, 

více peněz a hlavně neukojitelnou potřebu se seberealizovat. Na začátku 

šedesátých let byl cítit příliv nové, mladistvé energie, která začala přetvářet 

doposud zaţitý kulturní obraz Britského království. Mladí se začali seberealizovat 

posloucháním populární hudby, oblékáním a nakupováním v nově otevřených 

módních buticích. Mladým nezáleţelo na tom, kdo pochází z jaké společenské 

vrstvy, bylo pro ně důleţité být styloví. Populární hudba nabírala kaţdým dnem na 

popularitě, díky velkému mnoţství rádiových přijímačů, gramofonů a 

tranzistorových rádií, rozhlasovému vysílání pirátských rádií a prodeji hudebních 

desek. Ve Velké Británii tomu bylo stejně jako ve Spojených státech – pokud měl 

mladý člověk peníze navíc, první věc, za kterou utratil své peníze, byla hudba. S 

rozmachem popularity britských hudebních skupin začalo opravdová kulturní 

mánie, ve které se pohybovala právě mladá generace (Česká televize 2016).  

1.3. Nejvýznamnější oblasti populární kultury šedesátých let  

1.3.1. Televize a televizní vysílání v 60. letech 20. století 

Nejvíce populárním zdrojem zábavy v 60. letech byla právě televize. Její 

popularita začala růst v 50. letech a největší rozmach zaţila v 60. letech. Na konci 

50. let bylo jasné, ţe televize se stala důleţitou sloţkou kultury a vyţadovala větší 

pozornost. Rozmach popularity televize v běţných domácnostech měl za výsledek 

domestikaci kultury a zábavy. Muţi, kteří dříve trávili volný čas v hospodách se 

svými kolegy, mohli teď trávit více času doma se svými rodinami u televize. Není 
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náhodou, ţe kdyţ začala růst popularita televize, tak návštěvnost na fotbalových 

zápasech, v hospodách a kinech zaţívala znatelný úpadek (Sandbrook 2005: 380 -

400). 

Na konci 50. let se stala televize něčím, co chtěl vlastnit kaţdý člověk. 

Jedním z důleţitých okamţiků v dějinách britské televize je fakt, ţe BBC dostala 

svolení televizně přenášet korunovaci Alţběty II., coţ velice zvýšilo obecnou 

popularitu televizního vysílání ve Velké Británii. Dle průzkumu se ukázalo, ţe uţ 

v roce 1959 pravidelně sledovalo 60% Britů televizní vysílání 5 hodin v zimním 

období a 3 hodiny v létě. Takováto čísla byla na začátku 50. let nemyslitelná z 

důvodu jiné mentality společnosti i omezením vysílacího času. Televizní programy 

byly v 50. letech poměrně monotónní a nudné. Běţné bylo vysílání pořadů pro 

zahrádkáře, kuchařských pořadů či pořadů pro děti. Tyto programy byly vysílány 

pod záštitou BBC, tedy veřejnoprávní televize. BBC byla dlouho jedinou televizní 

stanicí ve Velké Británii. Avšak v roce 1955 se objevila ITV (Indepedent television) 

a její franšízy. BBC měla nového konkurenta a obě tyto televizní stanice se snaţily 

získat na svou stranu co nejvíce diváků. BBC spustila novou televizní stanici s 

názvem BBC 2. ITV zase přinesla do televize nové trendy a pořady jako například 

hrací soutěţe nebo americké pořady s kovbojskou tématikou a komediální pořady 

a začala si získávat čím dál tím větší popularitu mezi diváky (Gardiner 1999: 93- 

106). 

V televizích se tedy začaly objevovat nové pořady a nová témata. Dalším z 

nových témat, které dostaly šanci se prosadit v televizním vysílání, byli televizní 

satira a humor. Satira, která právě v 60. letech zaţila boom, je klasickou součástí 

britské kultury a je oblíbená u většiny obyvatel. Kdyţ začala být vysílána, 

způsobila mnoho kontroverzí. Byla především výtvorem pracující třídy a komici 

právě pocházející z pracující třídy dokázali velice pobavit jejich osazenstvo 

černým, někdy i nepříjemným humorem, jak je pro Británii typické (Sandbrook 

2005: 568 – 574).  

Díky popularitě televizního humoru se na britské televizní scéně objevily i tzv. 
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Sitcomy. Mezi nejkontroverznější a zároveň nejpopulárnější z nich patří: Steptoe 

and Son, That Was the Week That Was a například Do Not Adjust Your Set. V 

britské televizi začalo být velice populární drama a nejznámějšími pořady s touto 

tématikou byly The Wednesday Play vysílaný BBC a Armchair Theatre vysílaný 

ITV. Později se objevily další jako Power Game nebo Callan. Všechny tyto pořady 

nabízely divákovi pravidelný týdenní přísun realistických, někdy aţ příliš 

negativních postav a jejich ţivotních příběhů. Další pořady, které získaly na 

popularitě v 60. letech, byly ty se špionáţní tématikou. Po filmovém úspěchu 

Jamese Bonda se takováto tématika rozšířila i do televizního vysílání. Pořady jako 

The Avengers, Danger Man, The Champion nebo The Prisoner byly velice 

oblíbené aţ do konce 60. let (Tise Vahimagi nedatováno). 

   Dalšími pořady, které začaly být v šedesátých letech oblíbené, byly 

například telenovely. Britská společnost si velice zamilovala pořady, které se 

zabývaly kaţdodenním ţivotem obyčejných lidí. Nejvíce populární telenovelou se 

ve Velké Británii stala ta s názvem Coronation street. Začala ji vysílat ITV a 

nejprve byla určena pouze pro obyvatele na západě země, ale s postupem času 

byla rozšířena do celého království. Tato telenovela si dodnes drţí velmi vysoké 

hodnocení v oblíbenosti u diváků a zároveň je jedna její epizoda jednou z 

nejsledovanějších událostí v historii britské televize, tuto epizodu sledovalo 

necelých 22 miliónů Britů (Nostalgia Central 2016). 

S rozmachem nových televizních stanic a jejich pořadů, lze pozorovat 

celkové zkvalitnění britské televizní scény. Vzhledem k tomu, ţe psaná literatura 

upadala, měla mladá generace nastupující na začátku 60. let, více času na 

sledování televize. A jelikoţ byla televize nástrojem kulturně-sociální změny, 

ovlivňovala také tuto mladou generaci (Feather 2006: 201). 

Na konci šedesátých let se v Británii objevilo barevné vysílání, které se 

rychle stalo pro diváka velmi atraktivní, a televize se díky tomu stala mnohem více 

populárnějším zdrojem zábavy. Poprvé se barevné vysílání objevilo v roce 1966, 

kdy se týkalo pouze určitých programů. Do konce roku 1969 vysílaly 
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nejpopulárnější britské televizní stanice (ITV a BBC) všechny své programy s 

barevným obrazem (BBC 2016).  

Popularita televizního vysílání má samozřejmě i horší stránky. Například tu, 

ţe televize ovlivnila a výrazně změnila klasickou kulturu a ţivotní styl pracující 

třídy. „Dříve kdyţ se muţ vrátil z práce, čaj byl uţ připravený na stole, oheň 

plápolal a rádio v rohu potichu vydávalo hudbu nebo písně. Všichni se umyli a 

posadili na svá místa a všichni spolu mluvili. Potom se objevila televize a to byl 

konec bohaté kultury, ve které si lidé povídali.“ (Sandbrook 2005: 391, Sandbrook 

2005: 388-391).  

Můţeme tedy vidět, ţe kultura rodinného ţivota a volného času se velice 

změnila. Lidé trávili více času zavřeni doma u svých oblíbených televizních 

pořadů. Televize se právě v této době stala jedním z největších faktorů ovlivňování 

názoru společnosti a tímto faktorem zůstává dodnes. Konzumní společnost, rozvoj 

technologií, liberalizace společnosti, nástup mladé generace, větší příjmy a více 

volného času měli za výsledek ovlivnění ţivotního stylu celé britské společnosti. 

1.3.2. Móda 60. let 

Poprvé v 50. letech ukázala Velká Británie první znaky vlastní tvorby v 

oblasti módy. V této době se vytvořila společenská subkultura zvaná Teddy boys a 

zaplavila ulice ve Velké Británie. V 50. letech poprvé otevřela svůj módní butik 

Mary Quant a změnila tak doposud zaţité módní smýšlení Britů. 60. léta byla 

obdobím nástupu generace dětí narozených hned po válce tzv. „Baby boom“. 

Spolu s nárůstem platů a celkového zlepšování ţivotní úrovně společnosti měla 

tato generace více peněz na utrácení a zároveň se chtěla odlišit od předchozí 

generace jakýmkoliv způsobem. Móda se tak stala jedním ze způsobů, jakými se 

chtěli mladí odlišovat od jejich rodičů a prarodičů. V 60. letech se zvýšil počet 

módních butiků, které pravidelně měnily své kolekce a dopřávaly teenagerům to, 

po čem touţili. Mladí lidé touţili po tom, jejich móda definovala jejich osobnosti a 

byla pouze pro ně, nikoliv i pro jiné generace, jako tomu bylo například ve 20. 



24 

 

letech, kdy módní oblečení určené pro mladistvé mohli nosit lidé všech věkových 

kategorií (Klein 2008). 

Jonathan Aitken, britský ţurnalista, napsal, ţe revoluce v oblasti módy měla 

nejvýraznější vliv na celkovou náladu a chování mladých lidí ve Velké Británii v 

60. letech. Také si všiml, ţe fotografové, módní návrháři a například modelky se 

stali novými hrdiny nové britské společnosti. Tito lidé zosobňovali hodnoty 

swingující společnosti, jakými byly: mládí, talent, sláva, sex appeal a zároveň 

ztělesňovali nového ducha Velké Británie, jeţ se stala za vlády Harolda Wilsona 

více dynamickou, moderní a liberálnější. V této době nebyla v oblasti módy 

výraznější osobnost, která by více zosobňovala úspěch a modernizaci neţ samotná 

Mary Quant (Sandbrook 2007: 228 - 229). 

Mary Quant byla módní návrhářkou a první inovátorkou v britském módním 

průmyslu. Měla velice vyhraněný vkus na dosavadní módu a styl oblékání ve 

Velké Británii. Britská móda byla velice stísněná, neatraktivní aţ ošklivá. Proto 

začala navrhovat a vytvářet své vlastní oblečení pro širokou veřejnost. „ Bylo to 

něco, do čeho jsem věděla, ţe nechci vyrůst. Neviděla jsem ţádný důvod, proč by 

dětství nemohlo být něco, co by trvalo věčně.“ (Gardiner 1999: 133; Gardiner 

1999: 130 – 134). 

Do módy zavedla čistost a především jednoduchost. Inspirovala se například 

oblečením, které nosí děti a přenesla ho do módy pro dospělé. Zároveň jako 

materiál pro výrobu některých modelů zvolila flanel či polyvinylchlorid (PVC), 

coţ byla v módě novinka. Její šaty, které se začaly prodávat ve známém butiku 

Bazaar v Chelsea, nebyly ani levné ani drahé, ale byly cenově dostupné pro 

obyčejné lidi. V šedesátých letech začaly být z její tvorby velice populární krátké 

kalhoty, minisukně, volné šaty a zkrátka všechno oblečení, které lidem dávalo 

větší moţnost volnosti a pohybu a celkové volnosti. Dalšími populárním módním 

oblečením pro mladé se staly trikoty, hubené dlouhé šaty, podkolenky či punčochy. 

Mary Quant nejenţe vnesla nového ducha do britské módy, ale zároveň i sjednotila 

společnost. V 60. letech se právě díky nové módě především z rukou Mary Quant 
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změnilo smýšlení společnosti o třídních vrstvách. Lidé uţ se nerozdělovali na 

členy různých tříd, ale díky módě si byli všichni mladí lidé rovni a nekoukali na 

sebe skrz prsty. Jediná dělicí čára, která existovala, byla mezi mladými a starými 

lidmi. Móda tedy odráţela myšlenku, ţe v novém světovém řádu a konzumní 

společnosti není místo pro aristokracii. Dělení společnosti jiţ tedy nezáleţelo na 

tom, z jaké třídy člověk pocházel, ale díky rostoucímu konzumerizmu vzniklo jiné 

dělení společnosti, které sice nebylo vázané s třídním původem, ale se stylem. 

Dalo by se tedy říci, ţe mladý člověk, který se špatně oblékal, nebyl tedy ve 

společnosti oblíbený (Klein 2008). 

Módní průmysl a hudební průmysl byl velice silně spojen, díky tomu, ţe lidé 

chtěli vypadat jako jejich hudební idolové a nosili stejné oblečení i stejné účesy. 

Kdyţ hudební skupina The Beatles v roce 1963 zaplavila Velkou Británii, jejich 

styl oblékání i styl účesů se staly nejznámějšími symboly nové mladé kultury. I 

přes to, ţe Beatles byli velice populární, měli i své konkurenty – skupinu Rolling 

Stones. Členové této hudební skupiny působili rebelským dojmem a nosili 

oblečení typické pro odpadlíky či postavy z westernových filmů. V této době jiţ 

nebyl ţádný jednolitý styl v oblékání, jako tomu bylo dříve, ale kaţdý člověk si 

byl schopen utvářet svou vlastní identitu podle sebe. Ve společnosti se začaly 

objevovat nové různorodé styly oblékání, které přímo ovlivňovaly chování 

určitých skupin společnosti. V módě šedesátých let můţeme pozorovat výrazný 

vliv těchto módních kultů. Nový módní kult zvaný Moderns nebo zkráceně Mods 

se objevil s nástupem Beatles v roce 1963. Moderns symbolizovali vlastnosti 

typické pro období Swinging Sixties. Byli to mladí lidé, kteří často jezdili na 

skútrech a motorkách, utráceli velké peníze za módní oblečení a byli zaujati 

soulovou a R&B hudbou (Connikie 2007: 1 – 14). 

V 60. letech začaly závody o dobývání vesmíru mezi Spojenými státy a 

Sovětským svazem. Cestování vesmírem se stalo jedním z nejprobíranějších témat 

ve společnosti a ovlivnilo i samotný módní průmysl. Tato kosmická móda byla 

zaloţena na futuristickém vzhledu oblečení, které bylo z plastového nebo 
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vinylového materiálu, jenţ nebyl pouţíván v oděvním průmyslu. Tato móda se 

týkala hlavně ţen, které nosily více průhledné oblečení, vysoké boty, a tzv. 

„catsuits“ s legínami. Jako doplněk se mohli nosit futuristické helmy, či jiné 

podobné pokrývky hlavy, které byli spojené s vesmírnou tématikou. Naprostým 

opakem vesmírného stylu se stal Hippie styl. Hippie styl byl rozhodně jedním z 

nejvlivnějších módních stylů šedesátých let. Členové této skupiny lidí se obecně 

vymezovali proti západnímu materialismu i proti válkám a propagovali mír jako 

řešení všech problémů. Vyznačovali se dlouhými vlasy, nošením čelenek a 

dţínových kalhot, které byly často potrhané. Pro Hippie styl byly také typické 

pestré barvy a nepravidelné vzory, stejně tak nošení různých módních doplňků 

(především náramků a náhrdelníků z přírodních materiálů). U „Hippies“ bylo také 

velice oblíbené nošení pantoflů a sandálů místo uzavřených bot. I samotní Beatles 

si nepřisvojili pouze módní hodnoty Hippie stylu, kdyţ si například nechávali 

narůst dlouhé vlasy, přisvojili si také i jeho filozofické hodnoty, coţ výrazně 

ovlivňovalo jejich posluchače a fanoušky (Connikie 2007: 40 – 60). 

1.3.3. Hudba 

Kulturní exploze šedesátých let byla produktem především bohatství a 

rozmachu konzumní společnosti. Bylo to období, kdy i téma sexu přestávalo být v 

britské společnosti tabu. Samozřejmě na celkové podobě této doby se také 

podepsala hudba a kapely, které v této době vznikaly. Především pak The Beatles. 

Oni byli zosobněním revolty proti věkovým a třídním bariérám. Do roku 1966 tato 

revoluce populární kultury, jejíţ představiteli byli především The Beatles, udělala 

z Londýna kulturní centrum světa (Sandbrook 2005: 716 - 731). 

O rozmachu britské populární hudby a její obrovské popularity svědčí i to, ţe 

tato hudba začala být populární i ve světě a ovlivňovala hudební styl a kulturu 

ostatních zemí. Tento fenomén rozmachu populární hudby v polovině šedesátých 

let je běţně označován jako Britská invaze. Nejvýraznější vliv měla britská 

populární hudba na hudební scénu Spojených států amerických. V čele této 
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hudební invaze stály mladé rockové a populární skupiny jakými byli například The 

Beatles, The Who, Rolling Stones, The Animals, The Kinks a Herman´s Hermits 

(Robbins nedatováno). 

1.3.3.1. Rock & Roll ve Velké Británii 

Důvodů, kvůli kterým začal být Rock & Roll ve Velké Británii populární je 

mnoho. Britové sdílí spolu s Američany stejný jazyk, a to angličtinu. Britská 

společnost byla také velmi ovlivněna americkými vojáky, kteří zde po válce ještě 

pobývali, a kteří si ve Spojených státech ţili o mnoho lépe. Tato ukázka 

amerického stylu ţivota oslovila především mladé lidi, kteří začali vytvářet různé 

subkultury. Důkazem můţe být nárůst počtu tzv. Teddy boys, kteří se snaţili 

napodobit americký ţivotní styl (O´Sullivan 1974: 37-39).   

Populární hudba nebyla pro britskou společnost ţádnou novinkou, avšak 

největší nárůst popularity zaţila právě na konci 50. a na začátku 60. let. V 

padesátých letech byli ve Velké Británii populární stejní umělci jako za války a 

hudební scéna byla plná nudných, někdy aţ triviálních písní, které neodpovídaly 

poválečné náladě. Změna nastala aţ v roce 1955, kdy bylo povoleno hraní 

americké hudby v britských rádiích. Rádia začala Velkou Británii zaplavovat 

nejnovějšími hudebními hity ze Spojených států amerických. Rok 1956 se stal 

tedy rokem, kdy byla Velká Británie zaplavena Rock & Rollem. Britové 

poslouchali mnoho Rock & Rollových umělců z USA, mezi všemi však dva tito 

umělci vyčnívali. Byli jimi Bill Haley a především Elvis Presley. Hity jako Rip It 

Up, Rock Around the Clock, Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock nebo Hound Dog 

byly mezi britskou populací a především mladými velice populární. Největším 

symbolem Rock & Rollu ve Velké Británii se stal světoznámý zpěvák Elvis Aaron 

Presley, který si podmanil tamní hudební scénu i novinové titulky. Pro mladé Brity 

byl vzorem, podle kterého si nacvičovali jeho typické taneční pohyby, česali vlasy 

a chtěli ho co nejvěrněji napodobit (Bell 2014: 12 – 65). 

Rock & Roll začal ve Velké Británii upadat začátkem šedesátých let a 
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především po nástupu nové Beatové hudby v roce 1962. Někteří umělci jako 

například Cliff Richard si dokázali udrţet své pozice v britské hudební hitparádě. 

Britský Rock & Roll ale víceméně vymizel a začal ho nahrazovat nový dominantní 

hudební styl, kterým byl Rock, spojovaný s hudebními kapelami, nikoliv jiţ s 

jednotlivci (ibidem). 

1.3.3.2. Rock a jeho vliv na britskou populární kulturu 

Éra Rock & Rollu později začala upadat a ve Velké Británii vydrţela pouze 

do roku 1962. Rock and roll jiţ tedy nebyl v módě a hledala se za něj náhrada.  

Toto byl čas, kdy se začaly objevovat čistě britské hudební skupiny a především 

pak notoricky známá skupina The Beatles. Samotní členové kapely byli celkově 

britské společnosti sympatičtí, a jejich osobnosti a povahy si Britové zamilovali. 

Oproti povětšinou sólovým hvězdám Rock & Rollu si Beatles a jim podobné 

kapely psali vlastní texty a rozmohl se trend jakéhosi amatérismu v hudbě. Od 

poloviny šedesátých  let se začaly ve Velké Británii mnoţit hudební skupiny, které 

si psaly svoje texty a sami si rozhodovaly o vlastní vizáţi a stylu hraní. Dá se říci, 

ţe populární hudba se díky těmto novým trendům poměrně demokratizovala a 

byla tak blíţ k samotnému posluchači. Tvorba populární hudby se přenesla z rukou 

profesionálů do rukou mladých amatérů, jejichţ propojení s posluchači bylo 

intenzivnější (Sandbrook 2007: 97 – 108). 

The Beatles vzali vše, co bylo dobré na Rock & rollu a změnili to v něco ještě 

mnohem více vzrušujícího a originálního. Ke konečné formě rocku došli 

experimentováním s určitými znaky R&B a blues, coţ ve výsledku přineslo 

hudební styl, který je mnohem více energický a dokáţe posluchače ovládnout. 

Dobrovolně zaloţili určitý prototyp samostatné rockové skupiny, která si psala 

vlastní texty k písním a čerpala pouze z vlastních materiálů. Podle jejich vzoru se 

dále řídili další hudební skupiny, které vznikaly v období šedesátých let 

(Unterberger 2016). 

Jako mánie se dá označit to, co vyvolali rodáci z města Liverpool – John 
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Lennon, George Harrison, Ringo Starr a Paul McCartney a jejich skupina The 

Beatles. Tato skupina byla zaloţena v roce 1957 a po několika letech hraní v 

hospodách v Liverpoolu a okolí prorazila a prosadila se na britské hudební scéně. 

Beatles se okamţitě stali hudební senzací Velké Británie a jejich písně jako 

například I Want to Hold Your Hand nebo She Loves You, obsazovaly přední 

příčky hudebních hitparád po celém světě. Tato hudební skupina také vydala celou 

řadu alb jako jsou například Rubber Soul nebo Revolver a natočila i mnoho filmů 

mezi které patří A Hard Day´s Night a Help!. Odhaduje se, ţe skupina prodala 

celkem více jak 600 miliónů hudebních nosičů po celém světě. Jejich tvorba měla 

výrazný vliv na celkovou podobu britské společnosti a především mladé generace, 

která si členy této skupiny brala za vzor. The Beatles se začali potýkat s vnitřními 

problémy v roce 1969 a v roce 1970 se rozpadli (The Rock and Roll Hall of Fame 

and Museum nedatováno).  

Druhou nejvýznamnější britskou rockovou skupinou z období šedesátých let 

jsou bezpochyby Rolling Stones. Období růstu jejich slávy a popularity začalo v 

roce 1966, kdyţ The Beatles přestali ţivě vystupovat. Rolling Stones tak sebrali 

The Beatles část posluchačů a fanoušků, kdyţ začali vystupovat před diváky po 

celém světě a pyšnili se titulem největší ţivě vystupující kapela na světě. Tato 

skupina vydala mnoho známých hitů jako např. Satisfaction, Ruby Tuesday, 

Sympathy for the Devil či Lets Spend the time together. Ještě větší popularitu 

získala skupina na konci 60. let po smrti jednoho z členů kapely Briana Jonese 

kvůli problémům s drogami. Jejich tvorba se na konci 60. let ještě více zdokonalila 

a vydali několik alb, které jsou jedněmi z nejpopulárnějších v rámci jejich 

repertoáru. Na rozdíl od The Beatles se skupina nerozpadla a dodnes (2016) je 

stále aktivní a má miliony fanoušků po celém světě (IMDb 2016). 

Dvěma největšími britskými hudebními giganty byli The Beatles a Rolling 

Stones. Tyto dvě hudební skupiny se však od sebe lišily. The Beatles dokázali 

posluchače hluboko oslovit, díky své schopností zaujmout tématem a podobou 

hudby. The Beatles svým způsobem zosobňovali revoltu mladé generace, ale 
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přesto nosili obleky a zůstali více konvenčními. Zatímco Rolling Stones, se svým 

frontmanem Mickem Jaggerem, byli mnohem více radikálnější, jak svými 

hudebními texty, tak i svým vzhledem a stylem oblékání a symbolizovali, stejně 

jako The Beatles, jakousi revoltu proti zaţitým zvykům ve Velké Británii (SOFA 

Entertainment 2010). 

Úspěch a popularita britských hudebních skupin byla zapříčiněna především 

dobou. Uţ na konci padesátých let bylo v britských domácnostech velké mnoţství 

hudebních přehrávačů a jejich počty se razantně zvyšovaly. V této době dostala 

populární hudba svou pravou tvář. Zpěváci vystupovali v rádiích i v televizi, 

prodej hudebních desek kaţdým rokem rostl, vznikaly nové časopisy s hudební 

tématikou a další. V šedesátých letech se tyto faktory ještě mnohem více zesílily 

především díky tomu, ţe mladí lidé se potřebovali seberealizovat a zabavit, měli 

více peněz a více volného času kvůli kratším pracovním dobám. Britské hudební 

skupiny tedy přišly se správným hudebním stylem na správné místo a ve správný 

čas (Česká televize 2016). 

Důkazem oblíbenosti hudebních kapel a obecně populární hudby je zakládání 

tzv. pirátských rádiových stanic, které vysílaly z lodí zakotvených v 

mezinárodních vodách. Všechna tato rádia si zakládala na nových technologiích, 

které umoţnily spojit v jednom vysílání hudbu, reklamy, mluvené slovo i různé 

znělky. Rádia tohoto typu vznikala poměrně rychle a panovala mezi nimi značná 

rivalita. Tyto rádiové stanice byly mezi mladými lidmi velice populární, protoţe 

kaţdý člověk měl své vlastní rádio a tyto stanice umoţňovaly nový, intenzivnější 

záţitek z poslechu hudby (Sandbrook 2007: 103 – 106). 

2. Závěr 

Ekonomická tvář Velké Británie se začala měnit, kdyţ v šedesátých letech 

došlo k rozmachu konzumerismu a konzumní společnosti. Ekonomika zaměřená 

na průmysl se díky socio-ekonomickým změnám přetvořila na ekonomiku 

postavenou na sluţbách.  
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Britská kultura přestávala být v průběhu šedesátých let v mnoha ohledech 

stále britská. V tomto období se do Velké Británie hrnuly velké počty imigrantů. 

Tito imigranti svým kaţdodenním působením v běţném ţivotě britské společnosti 

začali postupně ovlivňovat její kulturu. Vlivy imigrantů na britskou kulturu jsou 

patrné i dodnes. V šedesátých letech byly zakládány undergroundové kluby, 

rozmohla se popularita drog a spolu s jejich rozmachem se rozšířila obliba 

karibských hudebních stylů (především pak Reggae). Britská kuchyně, sport, 

umění a věda jsou pouze jedněmi z mnoha dalších oblastí kultury, které byly 

ovlivněny kulturou imigrantů. Cizí kultura nahrazovala pouze určité sektory 

britské kultury, přesněji ty, které byly konzervativní a nudné. Pozdějším členstvím 

v EHS se Velká Británie ještě více multikulturalizovala. 

Británie na tom v šedesátých letech nebyla nijak zle, co se týče ekonomické 

situace, ba spíše naopak. Většina obyvatelstva pociťovala značné zlepšení ţivotní 

úrovně a vnímala tuto dekádu jako období blahobytu a všeobecné spokojenosti. 

Šedesátá léta jsou někdy povaţována za éru konzumerismu a já se s tímto názorem 

ztotoţňuji. Kaţdý člověk v Británii měl více peněz a ceny veškerého zboţí šly 

dolů. Lidé si mezi sebou záviděli nové věci, a pokud je viděli u někoho jiného, 

museli je mít také. Kdyţ do tohoto pomyslného sociálně-kulturnně-finančního 

koktejlu přidáme ještě to, ţe technologie byly modernizovány velice rychle, coţ 

způsobovalo rychlé obměny zboţí v obchodech, dojdeme k tomu, ţe Velká 

Británie 60. let byla pohlcena konzumním stylem ţivota.   

Šedesátá léta jsou bezpochyby dekádou mladých lidí. Pro mladé lidi se 

v této době otevřely obrovské moţnosti. Nezaměstnanost prakticky neexistovala, 

výše platů stále rostla, pracovní doba se zkracovala a začala se rozšiřovat 

popularita konzumní společnosti. Mladí lidé měli potřebu se seberealizovat a 

odlišit se všemi moţnými způsoby od starší generace. Toto byl jeden z důvodů 

růstu zájmu o populární hudbu a módní oblečení.  Rozmach mladé generace 

způsobilo mnoho na sobě nezávislých faktorů. Generace dětí narozených těsně po 

Druhé světové válce byla početně velice silná. Modernizace technologií dopřávala 
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mladým více volného času. Zboţí v Británii zlevňovalo, zatímco platy rostly a 

mladá generace začala formovat tvář britské společnosti šedesátých let 20. století.  

 V šedesátých letech byly způsoby kulturního vyţití v Británii velice 

rozmanité. Televizní vysílání začalo být díky zvětšené konkurenci, více kvalitnější 

a více populárnější. Rozrůstal se počet televizních stanic a nových televizních 

programů. Britská společnost si v šedesátých letech velice navykla na pravidelné 

sledování televize. Oblast módy byla v této dekádě velice zajímavá. Ve společnosti 

se začaly objevovat různé subkultury, které si oblékaly, co se jim zlíbilo. Členy 

těchto subkultur byli především mladí lidé a teenageři, kteří měli potřebu se 

seberealizovat a odlišit se. Oblast hudby je v rámci britské kultury vůbec 

nejvýznamnější. V období 60. let ovlivňovaly Velkou Británii dva hlavní hudební 

proudy. Prvním byl Rock & Roll, který byl známý především díky americké 

hudební vlně, která zaplavila Británii v polovině padesátých let. Tento hudební styl 

byl zosobňovaným postavami Elvise Presleyho a Billa Haleyho. Rock & Roll byl 

v roce 1963 vystřídán Rockem a britskými rockovými skupinami, jako byli The 

Beatles, The Who, Rolling Stones a mnoho dalších. 

Období šedesátých let 20. století je bráno jako jedno z nejlepších v moderní 

historii Velké Británie. Celá tato dekáda je spojována s nárůstem platů a s celkově 

mnohem lepší ţivotní úrovní neţ v 50. letech.  
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4. Resumé 

The theme of my bachelor thesis is “Phenomenom of Swinging Sixties: Po-

pular culture in Great Britain in 1960s. In general, the 1960s are knows as a deca-

de of economic and cultural prosperity and also as one of the best periods in histo-

ry of Great Britain. I used compiling method for this bachelor thesis. Books From 

Bomb to the Bealtes (1999) by Juliet Gardnier and White Heat (2006) and Never 

Had It So Good (2005) by Dominic Sandbrook are main sources for this thesis. 

This work consists of five chapters. Firstly there is a brief introduction to 

1960s. First chapter describes political situation and also economical situation in 

1960s Britain. Second chapter is focused on british society and its changes and 

also on influence of popular culture on it. Third chapter is about most infuential 

aspects of popular culture in 1960s, such as popular music, television and fashion. 

Boom of popular culture in this decade was caused by many factors that come to-

gether at the right time (affluence, young generation, new modern technologies 

and more). Economic prosperity and many positive cultural changes in 1960s ma-

kes this decade one of the best periods of British history to live in.  

 


