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Anotace 

Tato bakalářská práce vychází z publikace Potenciál módního sektoru ČR – modní design – 

stav a potřeby, která v roce 2018 mapovala český módní sektor a určila několik typových 

projektů, které jsou na trhu potřeba uskutečnit. Mezi nimi je módní inkubátor. Práce se tak 

zabývá inkubací začínajících podniků (značek) působících na módním trhu. Cílem práce je 

tvorba business modelu módního inkubátoru na českém módním trhu. Práce se v teoretické 

části zabývá módním průmyslem, kde popisuje jeho základní principy fungování a propagace. 

Věnuje se také specifikům českého módního průmyslu se zaměřením na spotřebitele a vzdělání. 

Dále popisuje inkubaci podniků jako takovou, kde následně popisuje i inkubaci na módním 

trhu, která v České republice v přímém slova smyslu v tuto chvíli neprobíhá. V této části jsou 

popsány vybrané módní inkubátory ve světě a některé inkubátory v České republice, které však 

nejsou zaměřeny na módní tvorbu. V praktické části se práce věnuje tvorbě business modelu 

vyhodnoceného na základě průzkumu módního sektoru v České republice v roce 2018. Práce 

si bere za cíl v business modelu inkubátoru přispět k řešení vybraných negativ českého módního 

sektoru, která vyplynula ze zmíněného průzkumu. V business modelu jsou mimo jiné popsány 

především vize, mise a cíle inkubátoru, jeho základní činnosti a potřeby. Na konci práce 

navrhuje možný přístup k marketingové strategii inkubátoru, kterým jsou kampaně propagující 

značky v rámci inkubátoru za využití pro módu  tradičních forem propagace. 
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Annotation 

This bachelor's thesis is based on the publication The Potential of the Fashion Sector of the 

Czech Republic - Fashion Design - State and Needs, which mapped the czech Fashion market 

in 2018 and identified several types of projects that need to be implemented on the market. 

Among them is a fashion incubator. The thesis thus deals with the incubation of start-ups 

(brands) operating in the fashion market. The aim of the thesis is to create a business model of 

a fashion incubator on the Czech market. The theoretical part of the thesis deals with the fashion 

industry, where its basic principles of operation and promotion lie. It deals with the specifics of 

the Czech fashion industry with a focus on the consumers and education. It further details the 

principles of incubation of start-ups as such and continues with fashion start-ups incubation, 

which is not taking place in the Czech Republic at the moment. In this part, selected fashion 

incubators are described, as well as czech incubators that are not fashion focused. In the 

practical part, the work deals with the creation of a business model evaluated on the basis of a 

survey of the fashion sector in the Czech Republic in 2018. The thesis aims to contribute to 

solving selected negatives of the Czech fashion sector with said business model. The business 

model describes, among other things, the vision, mission and goals of the incubator, its basic 

activities and needs. At the end of the work, a possible approach to the marketing strategy of 

the incubator is suggested, where traditional forms of Fashion promotion are used to campaign 

the brands within the incubator.   
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Úvod 

Podnikání v módním průmyslu nejen v České republice často čelí neúspěchu kvůli 

neschopnosti zakladatele podniku jej udržet při činnosti. Důvodem je většinou nedostatek 

financí (s kterým souvisí také nedostatek pracovní síly v daném podniku) nebo neúplné 

vzdělání či informovanosti ve směru podnikání.  

 Práce popisuje módní průmysl, jeho rozdělení se zaměřením na Haute Couture  

a Prêt-à-Porter a jejich obecné principy fungování. Věnuje se také sezónnosti kolekcí a jejich 

propagaci. V této části jsou popsány nejčastěji využívané metody a propagační kanály.  

Dále se zaobírá specifiky módního průmyslu v České republice, kdy poukazuje na hlavní nálezy 

studie, která ho v roce 2018 mapovala. Tato část práce se zaměřuje především na spotřebitele  

a vzdělání. Následující část je věnována definici inkubace podniků a jednotlivým vybraným 

příkladům inkubátorů v zahraničí i v České republice. Jsou také vymezeny základní možnosti 

podnikání v České republice a definice podnikání jako taková. 

Práce z velké části vychází ze studie s názvem Potenciál módního sektoru ČR:  

Módní design - stav a potřeby, která v roce 2018 mapovala český módní trh. Vyplývá z ní,  

že na českém trhu není inkubátor, jenž by byl zaměřený na módu. Právě inkubátor pomáhající 

generovat nové módní podniky schopné se na trhu udržet a uspět, by měl být nedílnou součástí 

módního trhu. Cílem práce je tak navrhnout business model inkubátoru, který by mohl čelit 

hned několika charakteristickým problémům českého módního průmyslu vyplývajících ze 

studie. Ta pro účely bakalářské práce slouží nejen jako informativní zdroj, ale také jako 

průzkum trhu potřebný pro tvorbu business modelu.  

Inkubátor navržený v rámci této bakalářské práce by měl fungovat jako ekonomický 

subjekt, tedy módní značka. Vznikl by tak další aktér na českém módním trhu, který by nejen 

produkoval vlastní kolekce, ale také sdružoval a podporoval soubor vybraných začínajících 

módních značek, kterým by tak pomohl vstoupit na trh. Kolekce inkubátoru by byly tvořeny 

vystudovanými návrháři, kteří by se chtěli nechat zaměstnat pro jiné značky místo založení 

vlastního podniku. Získali by tak platformu, na které mohou získat znalosti a praktické 

zkušenosti, které jim chyběly během studia.  

Business model popíše vize, mise a cíle inkubátoru, jeho klíčové aktivity, zdroje, 

partnery a kanály. Pokusí se také zhruba navrhnout strukturu příjmů a výdajů inkubátoru  

a marketingovou strategii na propagaci inkubátoru i značek, které zaštiťuje.  
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Oproti tezi bakalářské práce došlo v průběhu přípravy k úpravě a obohacení struktury  

a záměně zdrojů za relevantnější pro tuto práci.  
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1. Módní průmysl 

 Móda je definovatelná jako kulturní průmysl, který zahrnuje ekonomické, sociologické, 

psychologické a estetické aspekty.1 

Módní průmysl můžeme definovat jako celosvětový průmysl neboli jako systém 

organizací, ve kterém hraje roli design, výroba, marketing, distribuce a prodej oděvů  

a doplňků.2 Jedná se o tzv. cyklický systém. Móda se neustále vyvíjí, využívá však dokola prvky 

z minulosti. Těmito prvky mohou být pouhé střihy, barvy, vzory a materiály, ale také celkové 

trendy. Tyto prvky jsou však adaptovány do nových kontextů.3  

Trendy vznikají na základě nových manifestací v chování, přístupu a názoru 

spotřebitelů. Módní domy nebo agentury, které mají značky pro tento účel najaté, tyto 

manifestace zachytávají a případně předpovídají jejich vývoj, značky jim pak přizpůsobují své 

produkty.4  

Módní průmysl lze dělit na základě několika hledisek:  

- Dle spotřebitele, tedy na dámský, pánský, dětský 

- Dle produktů: oděvy, doplňky, kosmetiku a domácí textil 

- Dle funkce/použití koncového zákazníka či stylu: profesionální oděvy a uniformy, 

formální a neformální oblečení, spodní prádlo, sportovní oděvy apod. 

  

                                                 

1 BREWARD, Christopher. Fashion. New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 978-0-19-284030-1. 

2 KAWAMURA, Yuniya. Fashion-ology: an introduction to fashion studies. New York: Berg, 2005. ISBN 

9781859738146. 

3 MITTERFELLNER, Olga. Fashion Marketing and Communication: Theory and Practice Across the Fashion 

Industry. Routladge, 2020. ISBN 9781138323087. 

4 MASON, Henry, David MATTIN, Maxwell LUTHY a Delia DUMITRESCU. Trend-Driven Innovation. John 

Wiley, 2015. ISBN 978-1-119-07631-5. 
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- Dle hierarchie: v základu je obecně rozdělen na dvě základní kategorie, a to na haute 

couture a prêt-a-porter.5 Pokud bychom ale měli hierarchii rozebrat o něco více, jednalo 

by se o následovné rozdělení:  

o Haute couture a couture 

o Luxusní, designerské a prémiové značky 

o Střední trh 

o Mass market  

o Value market   

                                                 

5 POSNER, Harriet. Marketing fashion: strategy, branding and promotion / Harriet Posner. 2015. ISBN 

9781780675664. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=1077610&lang=cs&sit

e=eds-live&scope=site. Accessed April 13, 2020. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=1077610&lang=cs&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=1077610&lang=cs&site=eds-live&scope=site
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1.1  Haute Couture a couture 

Haute couture, také high fashion neboli vysoká krejčovina je odvětvím, ve kterém 

značky a návrháři tvoří exkluzivní oděvy šité ručně na míru a finálně upravené dle 

zákazníkových přání a potřeb. Pojem „haute couture“ je chráněn zákonem a nemůže tak být 

oficiálně použit k popisu produktů značky, pokud jí k tomu nebylo uděleno právo.  

Chambre Syndicale de la Haute Couture, která je součástí Fédération de la Haute Couture  

et de la Mode každoročně uděluje značkám a módním domům toto právo řadit své kolekce  

do odvětví haute couture.  

Fédération de la Haute Couture et de la Mode je módní institucí skládající se ze tří 

odborových komor (Chambre Syndicale). Mezi těmi je již zmíněná Chambre Syndicale  

de l’Haute Couture (odborová komise pro haute couture). K jejímu vzniku přispěli v roce 1868 

tehdejší aktéři na trhu s vysokou krejčovinou Charles Frederick Worth, Jacques Doucet,  

Paul Poiret a Jeanne Paquin.6 Tato komise nyní každoročně rozhoduje o seznamu značek,  

které lze považovat za tvůrce haute couture. Právo nazývat své produkty jako haute couture je 

udělováno na základě úsudku dedikované komise tohoto orgánu pod záštitou francouzského 

ministerstva průmyslu. Komise zvažuje schopnosti značek využívat tradiční krejčovské 

poznatky a zkušenosti s novodobými technologiemi. Mezi další podmínky pro získání tohoto 

práva patří nutnost vyprodukovat dvě kolekce ročně – v lednu a v červenci. Značka také musí 

provozovat ateliér, který je situován v Paříži a který na plný úvazek zaměstnává minimálně 

dvacet zaměstnanců. 7 

Značky, které jsou členy haute couture jsou rozděleny do tří skupin: členové haute 

couture, hostující členové a zahraniční členové.  

Za členy haute couture jsou považovány ty značky, které plně splňují výše uvedená 

kritéria. V roce 2020 mezi ně patří značky Adeline André, Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, 

Bouchra Jarrar, Chanel, Dior, Franck Sorbier, Giambattista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, 

Julien Fournié, Maison Margiela, Maison Rabih Kayorouz, Maurizio Galante, Schiaparelli  

a Stéphane Rolland.  

                                                 

6GRUMBACH, Didier. Histoires de la mode. Paris: Editions du Seuil, c1993. ISBN 2020207982. 

7 POSNER, Harriet. Marketing fashion: strategy, branding and promotion / Harriet Posner. 2015. ISBN 

9781780675664. 
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Hostující členové nemohou používat pojem haute couture, pouze pojem couture,  

po dvou letech se mohou stát členy haute couture. Hostujícími členy jsou v roce 2020 značky 

Aelis, Aganovich, Antonio Grimaldi, Azzaro, Christophe osse, Georges Hobeika, Guo Pei, 

Imane Ayssi, Iris Van Herpen, Julie de Libran, Rahul Mishra, Ralph&Russo, RR331,  

RVDK Ronald Van Der Kemp, Ulyana Sergeenko, Xuan, Yuima Nakazato, Zuhair Murad.  

Zahraničními členy jsou značky, jejichž ateliéry nesídlí v Paříži, ale jsou odbornou 

komorou uznány vzhledem ke splnění ostatních podmínek, které z nich dělají vysoké krejčí. 

Těmi jsou v roce 2020 značky Azzedine Alaïa, Elie Saab, Fendi Couture, Giorgio Armani, 

Valentino, Versace a Viktor&Rolf.8   

                                                 

8 Federation de la haute couture et de la mode: Members [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 

https://fhcm.paris/en/members/ 
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1.2  Prêt-à-Porter 

Dalšími dvěma komorami federace jsou Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter  

des Couturiers et des Créateurs de Mode (odborová komora pro Couture a komerční módu)  

a Chambre Syndicale de la Mode Masculine (odborová komise pro pánskou módu).9 

Prêt-a-porter, v angličtině ready-to-wear, neboli konfekce, je část trhu, kam bychom 

zařadili komerční oděvy. Ty jsou vyráběné ve velkém množství, ve více velikostních verzích  

a distribuované v prodejních místech.10 Konfekční oděvy lze dělit do několika kategorií dle 

kvality produktů, způsobů výroby a cenové politiky na vysokou módu, střední kategorii a na 

základní − cenově citlivé.11 

Trh s konfekčními oděvy má mnohem širší záběr než haute couture. Nabízí oblečení 

hned v několika cenových a kvalitativních kategoriích. Kromě luxusních oděvů, tzv. high-end 

módních značek jsou na trhu například i značky na středu pyramidy módního průmyslu.  

Tomuto prostředku se říká middle market neboli střed trhu. Na tomto středu se nachází 

designerské módní značky, ale kromě nich například i tzv. podznačky (diffusion lines). Ty jsou 

tvořeny luxusními značkami, jejich produkty jsou však v nižší kvalitě, a tedy i s nižší cenou, 

zatímco ale stále drží podpis luxusní značky. Mezi takové patří například Emporio Armani 

(zastoupená značkou Giorgio Armani) nebo Marc by Marc Jacobs. Podle Business of Fashion 

zvyšují tyto podznačky povědomí o značce, přilákávají mladší zákazníky a tvoří další, rychlejší 

příjmový kanál.12  

Další úrovní módního trhu je tzv. mass market, masový trh, který má také název fast 

fashion neboli rychlá móda. Tento název získala díky urychleným cyklům, ve kterých funguje. 

Výrobci na tomto tržním teritoriu většinou sledují a vstřebávají trendy haute couture, couture  

a luxusních značek, které velmi rychle dokáží aplikovat na podstatně méně kvalitní, masově 

                                                 

9 Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Fédération de la Haute Couture et de la Mode [online]. [cit. 

2019-04-07]. Dostupné z: https://fhcm.paris/en/  

10 ELIASSEN, Meredith. Fashion Industry. Salem Press Encyclopedia [online]. 2017 [cit. 2019-03-19]. 

11 FETISOVA, Viola, Zuzana MANDIC a Nora JELINEK. Potenciál módního sektoru ČR: Módní design - stav 

a potřeby [online]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2018 [cit. 2019-03-19]. ISBN 978-80-7008-

404-5. Dostupné z: https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf str. 56 

12 MELLERY-PRATT, ROBIN. Do Diffusion Lines Still Make Sense? [online]. 2014 [cit. 2020-04-13]. 

Dostupné z: https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/diffusion-lines-still-make-sense 

https://fhcm.paris/en/
https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf
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vyrobené produkty. Všechny procesy od návrhu, přes schvalování až po výrobu a distribuci, 

jsou mnohem rychlejší než u luxusních značek.13 

Zde se pohybují výrobci, kteří své produkty vyrábějí a distribuují v masovém množství 

a celosvětově. Mezi takové patří například firma Inditex, pod kterou spadají  

značky Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home a Uterqüe.  

V roce 2020 vlastní Inditex 7469 obchodů na 202 různých trzích.14     

                                                 

13 MOHN, Elizabeth. Fast Fashion. Salem Press Encyclopedia [online]. 2020 [cit. 2020-04-13]. 

14 Inditex: Who we are. Inditex.com [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: https://www.inditex.com/en/about-

us/who-we-are 

https://www.inditex.com/about-us/our-brands/zara
https://www.inditex.com/about-us/our-brands/pull-bear
https://www.inditex.com/about-us/our-brands/massimo-dutti
https://www.inditex.com/about-us/our-brands/bershka
https://www.inditex.com/about-us/our-brands/stradivarius
https://www.inditex.com/about-us/our-brands/oysho
https://www.inditex.com/about-us/our-brands/zara-home
https://www.inditex.com/about-us/our-brands/uterque
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2. Propagace v módním průmyslu 

2.1  Sezóny v módním průmyslu: načasování prezentací kolekcí  

V dnešním nastavení se kolekce prezentují ve čtyřech sezónách. Hlavními dvěma 

sezónami jsou jaro/léto a podzim/zima. Kolekce jsou prezentovány půl roku před uvedením  

do prodeje, ve výjimečných případech ale mohou být k prodeji ihned po přehlídce, a to díky 

relativně novému nastavení zvanému see now buy now.  

See now buy now je prodejní taktika, která reaguje na nedočkavost tzv. generace 

mileniálů, tedy generace narozené mezi 1980 a 1995 (data se v různých publikacích liší)  

a na jejich neschopnost dlouhodobě udržet pozornost na jednom předmětu. Britsko-americký 

autor Simon O. Sinek přisuzuje tuto vlastnost obklopení technologiemi (především chytrými 

telefony), ve kterém tato generace vyrůstala.15 Nelze ale opomenout i veskrze pozitivní 

vlastnosti, které mají pozitivní dopad nejen na módní průmysl a jimiž tato generace oplývá, 

např. otevřenost ke sdílené ekonomice, důraz na seberealizaci, udržitelnost a společenskou 

odpovědnost.16 Podle české módní teoretičky Jany Máchalové mají mileniálové silný vliv na 

módní trh a jeho vývoj. V článku pro médium Česká pozice uvádí: „Nová generace je 

netrpělivá, ale její mentalitu je třeba brát vážně. Charakterizuje ji zkratka IWWIWWIWI – I 

want what I want when I want I want it (chci to, co chci, tehdy, když to chci, a sem s tím!).“17  

Tato taktika tedy upřednostňuje odstranění půlročního časového intervalu a umožňuje 

prodej prezentované kolekce ihned po přehlídce. Podle dostupných zdrojů použily mezi 

prvními tuto taktiku značky Burberry a Tom Ford, následovaly ale i další, jako například 

                                                 

15 Bilyeu, Tom. (2017) Simon Sinek on the Millennial Question. Success.com. Dostupné [on-line] na: 

https://www.success.com/videos/youtube/simon-sinek-on-the-millennial-question 

16 FETISOVA, Viola, Zuzana MANDIC a Nora JELINEK. Potenciál módního sektoru ČR: Módní design - stav 

a potřeby [online]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2018 [cit. 2019-03-19]. ISBN 978-80-7008-

404-5. Dostupné z: https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf str. 77 

17 MÁCHALOVÁ, Jana. Dnešní návrháři jen recyklují staré myšlenky. Česká pozice: Informace pro svobodné 

lidi [online]. 2017, 24. 9. 2017 [cit. 2018-06-10]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: 

http://ceskapozice.lidovky.cz/dnesni-navrhari-jen-recykluji-stare-myslenky-foc-

/tema.aspx?c=A170921_132301_pozice-tema_lube 

https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf
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Vetements.18 V České republice této taktiky využívá módní návrhářka Zuzana Kubíčková.19 

Například modely z kolekce s názvem Secret garden na jaro/léto 2018 byly dostupné 

k zakoupení ihned po prezentaci v rámci akce Mercedes-Benz Pragu Fashion Week.20  

Podle François-Henri Pinault, CEO společnosti Kering21, vzniká během časového 

intervalu mezi prezentací kolekce a jejím uvedením na trh touha zákazníka po produktu, 

odstraněním čekání, tedy v případě použití taktiky see now buy now, podle něho zaniká i tato 

přidaná hodnota.22  

Nevyužívají-li značky taktiky see now buy now, jsou na jaře prezentovány modely 

uváděné do prodeje na začátku následujícího podzimu. Na podzim jsou pak prezentovány ty, 

které se mají začít prodávat na následujícím jaře a v létě. Tento časový prostor mezi prezentací 

kolekce a jejím uvedením na trh pak slouží nákupčím k objednání modelů z kolekce a módní 

značce k výrobě, propagaci a distribuci zboží. Zároveň se během této doby má vytvořit hodnota, 

se kterou zákazník daný kus oblečení vnímá, zatímco čeká na jeho dostupnost. Mezi dvěma 

hlavními sezónami ale mohou značky prezentovat jiné kolekce v mezisezónách zvaných  

pre-fall a resort zvané také cruise. Tyto dvě sezóny se nacházejí mezi hlavními sezónami. 

Důvodem jejich vzniku byla podpora prodeje i mimo dvě hlavní sezóny.  

                                                 

18 BRUN, Alessandro, Cecilia CASTELLI a Hakan KARAOSMAN. See Now Buy Now: A Revolution for Luxury 

Supply Chain Management. RINALDI, Rinaldo a Romeo BANDINELLI, ed. Business Models and ICT 

Technologies for the Fashion Supply Chain [online]. Cham: Springer International Publishing, 2017, 2017-02-11, 

s. 33-46 [cit. 2020-05-13]. Lecture Notes in Electrical Engineering. DOI: 10.1007/978-3-319-48511-9_4. ISBN 

978-3-319-48510-2. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-48511-9_4 

19 Zuzana Kubíčková vystudovala Vysokou školu umělěcko průmyslovou, absolvovala stáže na školách Ecole 

Superieure des Arts Appliqués Duperré v Paříži a na Iceland Academy of Arts v Reykjavíku. Od roku 2012 

působí jako módní návrhářka na českém módním trhu. Její tvorba je na českém trhu pravděpodobně nejblíže 

vysoké krejčovině.  

20 NOSKOVÁ, Anna. MBPFW: Zuzana Kubíčková si splnila sen o večerních šatech. Proč ne?! [online]. 2017 [cit. 

2020-05-21]. Dostupné z: https://procne.ihned.cz/c1-65868800-mbpfw-zuzana-kubickova-si-splnila-sen-o-

vecernich-satech 

21 Společnost, která zaštiťuje značky jako Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander 

McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, as well as Kering 

Eyewear. 

22 LIGHT, Larry a Joan KIDDON. The Paradox Planet: Creating Brand Experiences for the Age of I. 

Bloomington: Archway Publishing, 2017. ISBN 978-1480846852. 

https://www.businessoffashion.com/community/people/francois-henri-pinault
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Pre-fall je kolekce prezentovaná v zimě ještě před těmi na podzim a zimu, které jsou 

prezentovány kolem února, a na prodejny přichází na začátku léta. Cruise jsou kolekce, které 

začaly vznikat kolem roku 2000 převážně k zacílení na bohaté zákazníky, kteří častěji i v zimě 

jezdí na dovolené do teplých míst. V cruise kolekcích jsou tedy odlehčenější letní modely. Je 

prezentována později na jaře a na místa prodeje přicházejí v pozdním podzimu (kolem 

listopadu) – tedy po kolekcích na podzim/zimu daného roku a před kolekcemi na jaro/léto roku 

dalšího.23 

2.2  Módní přehlídky 

V módním průmyslu jsou kolekce nejprve prezentovány pomocí módních přehlídek, 

tedy na modelech a modelkách, které chodí v oblečení z uváděné kolekce po mole a ukazují ho 

tak publiku hostů, jež jsou pro značku klíčoví, tedy především nákupčím a novinářům.  

Nákupčí pak na základě toho, co jim bylo prezentováno, modely z kolekcí objednávají a značka 

tak podle objednávek vyrobí a distribuuje předvedené oblečení.  

Módní přehlídka je prvním setkáním kolekce s veřejností. Jako diváci se jich účastní 

nejen osoby profesně působící na módním trhu, ale také slavné osobnosti. Módní přehlídky se 

staly způsobem prezentace kolekcí již v 50. letech 19. století. V té době ale měly velmi omezené 

publikum, které se především skládalo z předních zákazníků značky. Novináři zprvu neměli  

na přehlídky přístup, po letech se jejich účast začala připouštět, nesměli však mít fotoaparáty, 

vzhledem k strachu návrhářů z plagiátorství.24 Nyní jsou ale novináři běžnou, až klíčovou 

součástí publika. Po přehlídce jsou modely zveřejněny v médiích a může si je tak prohlédnout 

i nejširší veřejnost.  

Módní přehlídky se z pravidla konají v rámci týdnů módy, kterým se celosvětově říká 

Fashion Week. Během těchto týdnů módy značky prezentují své kolekce v různých městech 

světa. Mezi nejvýznamnější a celosvětově nejsledovanější týdny módy patří ty konající se v tzv. 

módních metropolích, tedy v Paříži, Miláně, New Yorku a Londýně. Většina týdnů módy jsou 

zaštiťovány společností Mercedes-Benz, některé jsou ale pořádány lokálními organizacemi. 

Společnost Mercedes-Benz zaštiťuje organizace týdnů módy i v mnoho dalších zemích kromě 

                                                 

23 PINCHERA, Valeria a Diego RINALLO. Marketplace icon: the fashion show. Consumption Markets & Culture. 

ConsumptionMarkets&Culture 

24 Tamtéž 



 

24 

výše zmíněných metropolí, např. v Německu, Austrálii, Rusku, Mexiku, Turecku, Jižní Africe, 

Gruzii a dalších, mezi nimi je i Česká republika.25  

2.3  Módní kampaně 

Po představení kolekce většinou následuje módní kampaň. Jejími základními aspekty 

jsou většinou vizuály používané ve venkovních prostorách (tzv. out of home), ale i v tisku, 

televizní spoty, vizuály a spoty přizpůsobených jednotlivým sociálním médiím. Na vzniku 

kampaně se většinou podílí návrháři značky, stylisté, make-up artisti, fotograf a produkční.26  

2.3.1  Využívaná média 

Tištěná média 

Tištěná média, v kontextu módy přesněji časopisy, nabízejí možnost preciznějšího cílení 

za pomocí oslovení homogenní skupiny potenciálních zákazníků. V tomto případě těch, kteří 

mají zájem o módu.27  

Módní časopisy vždy hrály důležitou roli v módním marketingu. Nejen že představují 

nejnovější trendy přímo z módních přehlídek, jsou zároveň platformou pro inzerci módních 

značek.  

Vydavatelství si tvoří vlastní obsah, tzv. editorialy nebo fashion stories. Jedná se 

většinou o sérii fotek s danou tématikou nebo stylem, kde jsou modelky a modelové oblečeni 

do oděvů dle posledních trendů. To je pro značky taktéž důležitou formou prezentace,  

ať už záměrnou či ne. Hraje zde roli výběr oblečení stylisty spolupracujícími s těmito médii. 

S těmi je proto pro značky velmi výhodné si udržovat kontakt a dobré vztahy.  

Kromě inzerce a zmíněných editorialů módní časopisy mapují nejnovější trendy, 

zpravidla za pomocí zobrazení modelů z módních přehlídek nebo fotografií oblečení  

na celebritách. 

                                                 

25 Mercedes-Benz Lifestyle: Fashion. Mercedes-Benz [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 

https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/lifestyle/fashion/    

26 POSNER, Harriet. Marketing fashion: strategy, branding and promotion / Harriet Posner. 2015. ISBN 

9781780675664. 

27 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8. 

https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/lifestyle/fashion/
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Módní časopisy se postupně vyvíjí, a aby uspokojily poptávku na všech platformách, 

velká část jejich obsahu je směřována také do on-line médií. Jsou nyní médiem v podobě jak 

tištěné, tak i digitální, nyní už se tedy nejedná jen o časopisy, ale i o webové platformy, blogy, 

účty na sociálních sítích apod. 

Televize 

Televize je na našem trhu považována za nejsilnější reklamní médium.  

Vzhledem k možnosti využití obrazu, zvuku, hudby a pohybu je velmi efektivní, chceme-li co 

nejprecizněji znázornit příběh značky či kolekce. Výhodou je zároveň možnost předvést 

oblečení v pohybu z více úhlů. V kontextu módního trhu může mít televize nevýhodu v podobě 

oslovování masových segmentů, jelikož u nás tak velký zájem o módu není. Tato masovost 

snižuje možnost konkrétnějšího cílení, které je naopak jednodušší u tištěných médií.28 

Venkovní reklama 

 Venkovní reklama zasahuje cílovou skupinu spotřebitelů kdekoliv mimo domov.  

Dá se dělit na tzv. outdoorovou reklamu, tedy reklamu v podobě billboardů, bigboardů, 

prosvětlených venkovních vitrín a LED displeje, které se nacházejí ve venkovních prostorách. 

Některé typy reklamních ploch se ale mohou vyskytovat uvnitř dopravních prostředků, nádraží 

a letišť, průchodů, obchodních center a dalších veřejných prostor, v takovém případě je 

označována za indoorovou reklamu. Výhodou je lokalizované cílení, tedy např. v případě 

módního trhu může značka cílit v okolí měst, kde má pobočky. Nevýhodou pak je například 

nemožnost sledování přesných dat sledujících zásah cílové skupiny.29  

2.4  Spolupráce s ambasadory 

Módní průmysl často využívá nástroje zvaného celebrity endorsement. Celebrity tedy 

v tomto případě podporují značku, produkty nebo služby. Tato podpora může být jednorázová 

                                                 

28 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8. 

29 KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8.  
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či krátkodobá, například jako doplnění probíhající kampaně, nebo dlouhodobá. V takovém 

případě se z celebrity stává tzv. ambasador značky.30  

Ambasadoři jsou pak se značkou spojováni, mohou tak figurovat v jednotlivých 

možnostech propagace produktů značky, ať už se jedná o oficiální kampaně, kde působí jako 

modelové, nebo další možnosti propagace (např. propagace značky/produktů na sociálních 

médiích). Jsou také do modelů značky oblékáni na veřejné příležitosti, kde se pak původ jejich 

oblečení zmiňuje v médiích (premiéry, galavečery, plesy, předávání cen apod.).  

Ambasadoři jsou většinou vybíráni pečlivě tak, aby korespondovali s hodnotami 

značky, s její identitou a stylem.   

                                                 

30 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5022-

4. 
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3. Specifika českého módního průmyslu 

České odívání je dokumentováno až do doby středověku, kde jsou v několika 

publikacích detailně popisovány oděvy české šlechty. Klíčovým obdobím bylo pro český módní 

průmysl především až dvacáté století, konkrétně období mezi dvěma světovými válkami, 

osmdesátá léta a období po Sametové revoluci v roce 1989. Po vzniku Československa v roce 

1918 začaly vznikat krejčovské ateliéry a módní domy po vzoru zahraničí. V tomto období 

mělo Československo přes dvacet šest takovýchto módních domů. Po roce 1948, kdy došlo 

k politickému převratu, byl módní průmysl stavěn spíše na velkokapacitních textilních 

továrnách. Co se týče vývoje po stránce kreativní tvorby, Československo v tomto období 

doplácelo na částečnou izolaci od vývoje západní módy a ubírala se tak vlastním, stagnujícím 

směrem. Velkou roli hrály tzv. oděvy pro pracující a lidová oděvní kultura, která měla návrháře 

inspirovat. V sedmdesátých a osmdesátých letech již spotřebitelům nestačilo nabízené zboží, 

které se nijak nevyvíjelo, a navíc ho nebyl dostatek. V tomto období tedy mnoho lidí začalo šít 

oblečení doma. Revoluce v roce 1989 přinesla tvůrcům na módním trhu větší svobodu v tvorbě 

a módní trh se tak mohl vyvíjet po vzoru zahraničí.31  

Český módní průmysl zdaleka není natolik rozvinutý a funkční, jako například 

francouzský, italský, britský nebo americký. Ačkoliv se na něm pohybuje mnoho profesionálů, 

jednotlivé části módního sektoru v České republice fungují odděleně a neuceleně.  

Autorky Viola Fetisova, Zuzana Mandic a Nora Jelínková vydaly v roce 2018 studii 

s názvem Potenciál módního sektoru ČR: Módní design – stav a potřeby. Hlavní část výzkumu 

je kvalitativního zaměření za pomocí strukturovaných dotazníků a následně i pomocí 

hloubkových rozhovorů a smíšených diskuzních skupin. Mezi respondenty byli návrháři, 

vlastníci a zaměstnanci malých značek, stylisté, zástupci podpůrných organizací působících  

na módním trhu, zástupci vzdělávacích institucí a odborníků v odvětví, obchodníků, médií, 

výroby či organizací pořádajících módní veletrhy a přehlídky.  

Kromě definice sektoru jako takového popisuje publikace mimo jiné i české 

spotřebitele. Ti ještě nejsou zcela připraveni nakupovat českou módu. Sektor vnímá zvýšený 

zájem o udržitelnost, kdy se s touto tématikou spojuje právě lokální výroba. Jedná se ale spíše 

                                                 

31 JAROŠOVÁ, Helena a Ludmila KYBALOVÁ. Současná česká móda. Praha: Allcore, c2002. ISBN 80-

903151-0-0. 
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o mladé lidi a obyvatele velkých měst. Většina obyvatel České republiky považuje módu  

za nadbytečnou, povrchní a až bulvární záležitost a před oděvy tedy upřednostňují jiné 

investice. Volí tedy spíše obchodní řetězce s rychlou módou v nižší cenové kategorii, než dražší 

značky včetně těch lokálních.  

Součástí výzkumu byla také SWOT analýza (příloha 2), která je velmi jasná a trefná. 

Od roku 2018 se stav českého módního sektoru v zásadě nezměnil. Co se týče hrozeb, ale v roce 

2020 přibyla položka nouzového stavu vyhlášeného vládou kvůli celosvětové pandemii nového 

typu koronaviru COVID-19, který se v roce 2019 rozšířil do celého světa z čínského města  

Wu-chan.32  

Důsledkem šíření viru byl vládou zaveden nouzový stav, při kterém byly po dobu 

několika týdnů zavřeny téměř všechny podniky, kromě supermarketů a lékáren, s postupným 

uvolňováním pak i hobby marketů.33 Značky tedy nemohly provozovat prodej kromě e-shopů. 

Pokud ale spotřebitelé neměli i před nouzovým stavem velkou ochotu investovat do oděvů více, 

než je nutné (tedy  více, než levné varianty v obchodních řetězcích), z důvodu nouzového stavu 

je motivace ještě nižší. Měl totiž ekonomický dopad na mnoho občanů, kteří přišli o příjem,  

ať už trvale nebo dočasně. 

Potenciálem je však vlna zájmu, kterou veřejnost a média projevily o podporu drobných 

českých podniků. Lidé tedy nakupují za účelem podpořit malé podniky a českou ekonomiku, 

což by mohlo v konečném důsledku zůstat v povědomí spotřebitelů i po skončení pandemie. 

Mezi klíčovými nálezy studie vyvstala tato pozitiva a negativa:  

Pozitiva:  

- Kreativita českých návrhářů a vášeň pro obor 

- Návaznost na českou tradici a historii 

- Zvyšující se zájem médií o lokální módu  

- Spolupráce návrhářů a silnějších obchodních značek  

                                                 

32 SINGH, Kirti, Jatinder BALI, Arshi SINGH a Nandini SHARMA. COVID 19: Understanding the Disease to 

Implement Containment Strategies. MAMC Journal of Medical Sciences [online]. 2020, 6(1), 7-16 [cit. 2020-05-

20]. DOI: 10.4103/mamcjms.mamcjms_27_20. ISSN 23947438. 
33 Vývoj událostí v čase. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 

https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/ 
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Negativa 

- Móda v České republice není společností vnímána jako součást kultury 

- Neexistence ucelené koncepce pro sektor 

- Nejednotný hlas zastoupení sektoru a absence silné sektorové organizace  

- Absence specifických ekonomických dat 

- Neefektivní struktura a velikost místního trhu 

- Častý nedostatek kvalitních a diferenciovaných produktů 

- Omezené uplatnění na pracovním trhu a úzká nabídka oborů  

- Absence specialistů a dalších profesí pro sektor 

- Nepřipravenost absolventů pro uchycení se v reálných podmínkách sektoru 

- Nedostatek financí 

- Nedostatečná kapacita pro kreativní spolupráci na straně firem/nedostatečné 

porozumění přínosu designu jako přidané hodnoty34  

Vzdělání spojené s módním průmyslem má v České republice zatím mnoho nedostatků. 

Negativum, které mapování definovalo jako nepřipravenost absolventů pro uchycení se 

v reálných podmínkách sektoru je problémem, který stojí hned na počátku cesty studentů 

s aspirací k uplatnění v módě. Z rozhovoru s absolventem Vysoké školy umělecko-průmyslové 

Mikulášem Bruknerem (příloha 1) vyplývá, že ačkoliv se nad tímto škola již zamýšlí a snaží se 

pracovat na změně akreditací, v tuto chvíli studenti nedostávají plný přehled o tom, jak mohou 

na módním trhu působit, kromě možnosti si založit vlastní značku. Jako právě Mikuláš Brukner 

si tedy sami dohledávají nabízené možnosti. Těmi samozřejmě nejsou pouze dvě varianty 

zmiňované v praktické části této práce, tedy založení vlastní módní značky a možnost 

zaměstnání v již zavedené značce jako návrhář. Jak uvádí Mikuláš Brukner na základě vlastního 

průzkumu, je například mimo jiné možné i propojit tyto dvě varianty a mít firmu, která navrhuje 

modely a střihy a prodává je jiným značkám, je tedy prostředníkem mezi výrobci a již 

etablovanými značkami. Pracovního uplatnění na módním trhu je ale mnohem více, studenti  

o něm však nemají přehled.  

                                                 

34 FETISOVA, Viola, Zuzana MANDIC a Nora JELINEK. Potenciál módního sektoru ČR: Módní design - stav 

a potřeby [online]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2018 [cit. 2019-03-19]. ISBN 978-80-7008-

404-5. Dostupné z: https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf 
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Toto však není problém specifický jen pro Českou republiku. Lidewij Edelkoort 

zdůrazňuje ve svém manifestu s názvem Anti-fashion fakt, že vzdělávací instituce po celém 

světě vychovávají návrháře k tomu, aby se zaměřovali na individualistický úspěch a pozornost 

je věnována navrhování za sebe, tedy pro vlastní podnik. A to i přes to, že nabízených možností 

je nespočet a s vývojem trhu jako takového, nejen módního, jich přibývá.35  

Absolventům také chybí vzdělání v oblasti finanční gramotnosti spojené s řízením 

značky, nebo i jen s tvořením kolekce, s cenotvorbou a podobně. Chybí ale také obory jako 

módní management, módní marketing a PR, módní retail, výrobní management a kontrola 

kvality a módní právo, jak vyplývá z průzkumu.36  

Právě tyto mezery by mohl vyplnit inkubátor fungující jako plnohodnotná módní značka 

pomocí praktických zkušeností, ale i workshopů a poradenství.  

  

                                                 

35 EDELKOORT, Lidewij. Anti-Fashion: A manifesto for the next decade by Lidewij Edelkoort. Paříž, 2015. 

36 FETISOVA, Viola, Zuzana MANDIC a Nora JELINEK. Potenciál módního sektoru ČR: Módní design - stav a 

potřeby [online]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2018 [cit. 2019-03-19]. ISBN 978-80-7008-404-

5. Dostupné z: https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf 
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4. Podnikání 

V Novém občanském zákoníku je podnikání definováno jako „soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem 

dosažení zisku“ nebo také jako „soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání.“  

Je předpokládáno, že se jedná o dlouhodobou činnost, nikoliv jednorázový projekt, že se 

podnikatel (tedy fyzická či právnická osoba) osobně účastní této činnosti a že tak činí v rámci 

ziskové organizace (neziskové organizace, občanská sdružení apod. nelze považovat  

za podniky).  

Podnikatelská činnost přeměňuje výrobních či provozních faktorů, dlouhodobého 

majetku, materiálu, práce apod. – tzv. vstupů na výrobky či služby (neboli výstupy).  

Cílem vyrobených produktů nebo služeb je uspokojení zákazníků, z něhož vzniká pro podnik 

zisk. Ziskem rozumíme rozdíl mezi hodnotou prodaných výstupů a spotřebovaných vstupů. 

Snahou podniku by tedy mělo být navyšování zisku a celkové hodnoty podniku, tedy 

zhodnocování vloženého kapitálu. 

V České republice jsou definovány čtyři druhy obchodních společností:  

- Veřejná obchodní společnost  

- Komanditní obchodní společnost 

- Společnost s ručením omezeným  

- Akciová společnost  

4.1  Veřejná obchodní společnost 

Pro založení veřejné obchodní společnosti není nutné mít žádný počáteční vklad.  

Je to jediný druh obchodní společnosti, která je u zakládání zproštěna této povinnosti. 

Zakladatelé ale za závazky ručí vlastním majetkem. Veřejná obchodní společnost musí být 

založena více než jednou osobou a vzniká sepsáním společenské smlouvy.  

4.2  Komanditní společnost 

Komanditní společnost musí být tvořena minimálně dvěma osobami, které mají dvě 

různé role, a to komanditista a komplementář. Komanditista vkládá do společnosti počáteční 

vklad v minimální výši 5 000 Kč, neručí však nijak za závazky společnosti.  

Komplementář nemá povinnost učinit vklad, ručí však za závazky společnosti celým svým 

soukromým majetkem. Disponuje tak ale většími právy ve společnosti. Komanditní společnost 

vzniká opět sepsáním společenské smlouvy.  
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4.3  Společnost s ručením omezeným 

Minimálním vkladem pro založení společnosti s ručením je 1 Kč, vklad ale bývá často 

vyšší. Společníků zakládajících společnost s ručením omezeným může být jeden až padesát.  

Od počtu společníků se odvíjí celková výše základního kapitálu společnosti. Zakládá se 

sepsáním zakladatelské listiny, je-li společník jeden, nebo podepsáním společenské smlouvy, 

je-li společníků více.  

4.4  Akciová společnost 

Minimální vklad pro založení akciové společnosti činí 2 000 000 Kč. V akciové společnosti 

disponují jednotliví zakladatelé jměním, které je následně rozloženo do akcií. Od těch se pak 

odvíjí práva jednotlivých akcionářů. Celým majetkem akciová společnost zároveň ručí za své 

závazky. Zakládá se sepsáním zakladatelské listiny.37   

                                                 

37 Nový občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. 

Právo a management. ISBN 978-80-87974-01-8. 
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5. Inkubátory  

Podnikové inkubátory jsou organizace, které tvoří podpůrné prostředí a poskytují 

sdílené zdroje pro začínající podniky. Podpůrným prostředím a sdílenými zdroji mohou v tomto 

případě být prostory, technika, doplňující vzdělání či konzultace v potřebných oblastech, 

kontakty nebo příležitosti k jejich získání, nebo i finanční podpora. Tato podpora je ze strany 

inkubátoru poskytována po dobu, kdy se podnik vyvíjí a přestává v momentě, kdy je schopen 

fungovat samostatně na základě vlastních zdrojů. Cílem inkubátorů je tedy produkovat podniky 

schopné samostatného působení na trhu.38 

První inkubátory začínaly vznikat v padesátých letech dvacátého století.  

Do osmdesátých let se soustředily spíše na poskytování pracovních prostor a dalších sdílených 

zdrojů. Poté se začaly soustředit na vzdělávání. V devadesátých letech se začaly přidávat prvky 

networkingu a klást ještě větší důraz na vzdělávání o vedení podniků. Od roku 2000 dokonce 

začaly vznikat tzv. internetové inkubátory, které transformovaly předchozí prvky (kromě 

pracovních prostor) do online prostředí.39 

Mezi organizace, které se snaží sdružovat a kontrolovat inkubátory, patří International 

Business Innovation Association (INBIA). Ta dnes spolupracuje s 1200 podnikovými 

inkubátory v součtu 62 zemí světa. Jedná se o globální neziskovou organizaci, která nejen 

sdružuje podpůrné organizace pro růst podniků, ale poskytuje jim mentoring a podporu 

v podobě tzv. best practices (osvědčené praxe). Nyní nabízí informace a semináře o zakládání 

a managementu inkubátorů, podnikají statistické průzkumy a analyzují tento průmysl.40  

Inkubátory můžeme rozdělit na ziskové a neziskové. Ziskové inkubátory mívají 

mnohem kratší životnost, než neziskové.41 

5.1  Financování inkubátorů 

Existuje více možností financování inkubátorů. Některé jsou podporovány vládou nebo 

neziskovými organizacemi. Jiné inkubátory bývají napojeny na vysoké školy, další jsou 

podporovány ze soukromého sektoru. V soukromém sektoru se jedná o tzv. business angels, 

                                                 

38 ZIMMER, Scott. Startup Incubation. Salem Press Encyclopedia [online]. 2019 [cit. 2020-04-19]. 

39 GALIYEVA, Nadezhda a David Luigi FUSCHI. Business Incubator, an ever changing process, and its 

definitions. Journal of Organisational Studies [online]. 2019, 6(3), 25-36 [cit. 2020-05-19]. ISSN 20569122. 

40 International Business Innovation Association [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://inbia.org/ 

41 ZIMMER, Scott. Startup Incubation. Salem Press Encyclopedia [online]. 2019 [cit. 2020-04-19]. 
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těmi mohou být soukromé osoby, ale i firmy, které se rozhodnou investovat do podpory 

začínajících podniků v odvětví, které je pro ně důležité a může mít potenciál i pro jejich 

pozitivní rozvoj. Je samozřejmě možné kombinovat vládní zdroje s těmi privátními.  

5.2  Inkubace v módním průmyslu 

Náplní módního inkubátoru by podle publikace Potenciál módního sektoru ČR: Módní 

design – stav a potřeby mělo být: „Vytvoření prostoru vhodného pro módní sektor. Inkubátor 

by mohl poskytovat technické zázemí (dílna se základním vybavením a ateliéry) pro módní 

značky, aby jim minimalizoval počáteční náklady za pronájem. Také by sloužil mladým značkám 

k vytvoření vhodné obchodní strategie a podnikatelského záměru, k vybudování kompetencí  

v jednotlivých částech hodnotového řetězce a k uchycení na trhu s podporou a konzultacemi 

odborníků a přístupem k financím.“42 

Módní inkubátor by měl podporovat zúčastněné značky uceleným způsobem,  

tedy doplňováním potřebných vědomostí, konzultace a pomoc v strategii rozvoje značky, 

mentoring, poskytování kontaktů lokálního i zahraničního módního průmyslu, ale i finanční 

podporou. Struktura inkubátoru by měla odrážet specifika a složitou strukturu módního odvětví, 

tedy náročnost produkčního cyklu, nutnosti investic a dlouhodobá návratnost.  

Žádoucí je také propojování značek s nákupčími. Těm by se značka a jejich kolekce 

měla prezentovat stručně a jasně tak, aby nákupčí měl zájem o nákup kolekce. Mezi faktory, 

které nákupčí posuzují při rozhodování o nákupu od značky, patří jméno a reputace značky,  

její velikost, historie prodejů, cena, kvalita, inovativnost produktů. Mezi nejdůležitější však dle 

výzkumů patří historie prodejů a marže.43 

V České republice neexistuje specificky módně zaměřený inkubátor, který by 

spolupracoval se zásadními partnery a představiteli českého módního sektoru. Chybí tak 

ucelená podpora značek, které by se inkubačního programu účastnily. Kreativní inkubátory, 

                                                 

42 FETISOVA, Viola, Zuzana MANDIC a Nora JELINEK. Potenciál módního sektoru ČR: Módní design - stav a 

potřeby [online]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2018 [cit. 2019-03-19]. ISBN 978-80-7008-404-

5. Dostupné z: https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf 

43 HINES, Tony a Margaret BRUCE. Fashion Marketing. 2. dopl. vyd. Elsevier, 2007. ISBN 9780750668972. 
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které působí v České republice, nenabízejí služby, které by podporovaly specificky módní 

sektor.44 

5.3  Příklady módních inkubátorů ve světě 

5.3.1  The Chicago Fashion Incubator (CFI) 

 Tento inkubátor zaštiťuje 6 módních návrhářů se sídlem v Chicagu, kterým poskytuje 

potřebné zdroje – pracovní prostory a kanceláře vybavené technologií potřebné k navrhování, 

tvorbě a prodeji oděvů. Dále materiály, spojení se specializovanými výrobci, vzdělání, 

mentoring, workshopy a semináře nejen v oblastech spojených s tvorbou oděvu,  

ale i v oblastech podnikání, financí, práva a marketingu.  Inkubátorem již prošlo přes padesát 

návrhářů. Residenční návrháři jsou v inkubátoru po dobu 2 let. Účast v inkubátoru je 

zpoplatněná, návrháři platí 400 USD měsíčně (v přepočtu cca 9 000 Kč). 

Aby se mohl návrhář přihlásit k účasti v inkubátoru, musí dosahovat věku minimálně 

dvacet jedna let, musí být residentem na území Greater Chicago Area a mít podnikatelskou 

licenci města Chicago (nebo o ní mít zažádáno na úřadech). Dále musí být schopen věnovat 

třicet hodin týdně v pracovních dnech, účastnit se naplánovaných schůzek s mentory, seminářů 

a mediálních událostí organizace, informačních schůzí a dalších programů. Alespoň bakalářský 

titul z vysoké školy zaměřené na módu je výhodou, není však vyžadován. Nesmí se zároveň 

s residencí v inkubátoru účastnit žádného jiného vzdělávacího programu, nebo mít zaměstnání 

na plný úvazek. Jejich primárním produktem musí být oděvy, nikoliv doplňky či obuv.45  

5.3.2  Fashion Incubator San Francisco 

 Inkubátor pro módní návrháře sídlící v San Franciscu ve Spojených státech amerických 

poskytuje začínajícím podnikatelům v oblasti módního průmyslu prostředky, které potřebují 

pro dlouhodobý úspěch své značky na trhu.  

                                                 

44 FETISOVA, Viola, Zuzana MANDIC a Nora JELINEK. Potenciál módního sektoru ČR: Módní design - stav 

a potřeby [online]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2018 [cit. 2019-03-19]. ISBN 978-80-7008-

404-5. Dostupné z: https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pd  

45Chicago Fashion Incubator [online]. Chicago, Spojené státy americké [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: 

https://www.chicagofashionincubator.org/  

https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pd
https://www.chicagofashionincubator.org/
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 Návrháři, kteří se programu této organizace účastní, od ní získají kromě pracovního 

zázemí ve studiu inkubátoru i přímý mentoring v oblasti businessu, přístup k profesionálním 

workshopům zaměřeným na rozvoj, nebo možnost neustálé asistence od stážistů inkubátoru, 

která jim uleví od práce administrativního rázu a dovolí jim tak soustředit se na práci  

na produktech.  

 Mezi oblasti, ve kterých jsou účastníci mentorováni, patří finance (kalkulace ceny 

produktů, možnosti financování, řízení rozpočtu), merchandising, lokální výroba, získávání 

zákazníků, digitální marketing, strategie značky a udržitelnost. 

 Prostory inkubátoru zahrnují studio s potřebnými stroji a nástroji, univerzálním 

prostorem využitelným pro workshopy, produktová focení, nebo nákupní akce, šatny  

pro zákazníky značek, sklad a společné prostory pro všechny účastníky. Zúčastněné značky 

jsou také prezentovány na prodejních a propagačních akcích.  

 Délka programu je 6 až 18 měsíců, poplatek za účast v programu činí 525 USD měsíčně.  

 Mezi podmínky, které musí žadatelé splňovat pro přijetí do programu, patří nutnost 

trvalého pobytu v oblasti San Francisco Bay, dosažení věku 21 let a americké občanství  

nebo schopnost práce ve Spojených státech amerických podložená potřebnými dokumenty.  

Další podmínkou je minimálně jeden rok samostatného chodu podniku na území oblasti  

San Francisco Bay doložený finanční dokumentací. Poslední podmínkou je, že podnik prodal 

za dobu své existence produkty v minimální hodnotě 50 000 USD během jednoho roku. 

K dubnu roku 2020 zaštiťuje inkubátor 29 módních značek.46  

5.3.3  Centre for Fashion Enterprise  

 Tento inkubátor nacházející se v Londýně je zaměřený na poskytování vzdělávání 

potřebného pro proniknutí a udržení se na trhu. Módním značkám nabízí jedenáct různých 

poradenských programů, ze kterých si značky mohou vybrat na základě produktů, na které se 

zaměřují, nebo dle potřeb, které jako značka mají. Programy mají délku od řádky hodin až po 

čtyři sezóny. Odvětví, ve kterých programy vzdělávají a poskytují poradenství, zahrnují 

strategické plánování, účetnictví, produkci, marketing a PR, finance a cenové kalkulace, právo, 

branding a další.  

                                                 

46 San Francisco Fashion Incubator [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://fashionincubatorsf.org/ 
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 Mezi podmínky pro přijetí do programů se řadí působení značky na trhu v Londýně  

po dobu minimálně dvanácti měsíců a maximálně pěti let. Zároveň je nutné, aby značka 

v minulosti prodala produkty v hodnotě 10 000 GBP.47  

5.3.4  The Bridge Fashion Incubator 

 Organizace The Bridge Fashion Incubator sídlí v Singapuru. Jedná se o inkubátor 

zaměřený na oblasti módy, krásy a technologie zaměřené na módu, který se snaží spojovat 

módu a technologii s udržitelností. Za podpory vlády Singapuru nabízí začínajícím podnikům, 

které spadají do jejich zvolených kategorií, program trvající šestnáct týdnů. V rámci tohoto 

programu pomáhá podnikům vylepšovat jejich produkty a služby, zatímco je přizpůsobují 

komerčnímu řešení a strategii. Jejich cílem je dostat podniky do fáze, kdy jsou připraveny  

na kompletní prezentaci investorům a zároveň plně připraveny na působení na trhu.  

Propojují je také s možnostmi získání investorů.  

 Propojují sektory módy a technologií, protože tyto běžně fungují samostatně  

a vzájemně nenávazně. Jejich cílem tak je podporovat inovaci v módním sektoru a podpořit 

vznik nových produktů a služeb, které by mohly pozvednout trh v Singapuru a mít  

i mezinárodní vliv.  

5.4  Příklady inkubátorů v České republice 

Vzhledem k tomu, že v České republice v současnosti není žádný fungující módně 

zaměřený inkubátor, použiji příklady z jiných oborů. Na území České republiky se vyskytují 

převážně inkubátory pro technologicky inovativní podniky, nebo na podporu obecně 

kreativních průmyslů.  

Dle publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR jsou za kreativní průmysly 

považovány takové, jejichž základ tvoří lidská kreativita, dovednosti a talent. Mají potenciál 

vytvářet bohatství a pracovní příležitosti za využití duševního vlastnictví. Tato publikace 

mapovala architekturu, design, digitální hry, film, hudbu, knihy a tisk, památky, reklamu, 

                                                 

47 Centre for Fashion Enterprise [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://fashion-enterprise.com/ 
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scénické umění, software, TV a rozhlas, řemesla a výtvarné umění. Obecně se mezi ně řadí  

i móda, ta však nebyla v této publikaci zmapována.48 

5.4.1  DEPO 201560 

DEPO 2015 je organizace, která si dává za cíl podporu tzv. kreativních průmyslů.  

Je součástí celoročního programu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury,  

který se odehrával v roce 2015. Jeho cílem byla podpora města Plzeň jako nového 

mezinárodního kulturního centra. V rámci tohoto programu se v Plzni událo více než šest set 

kulturních akcí a zároveň vznikl právě sdílený prostor DEPO 2015.  

DEPO 2015 cílí na profesionály i začátečníky působící v odvětvích kreativních 

průmyslů, kdy právě pro začátečníky je určen Kreativní inkubátor.  

5.4.2  UPPER při UTB ve Zlíně 

 UPPER poskytuje za podpory Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prostory a poradenství 

v oblasti podnikání pro začínající podniky zaměřující se na kreativní průmysly. Na dobu 

jednoho až dvou let poskytuje výhodné podmínky pro nájem prostor s vybavením (ateliéry, 

společné prostory, zasedací místnosti apod.). Pronájem těchto prostor je ale možný  

i jednorázově, tedy na jeden den, týden, nebo měsíc. Zároveň poskytuje poradenství 

s profesionály v podobě přednášek či workshopů.49  

5.4.3  UP21 

 UP21 je inkubátor, který přichází s metodou business navigace pro start-upy za pomocí 

tzv. kopilotů. Koncept kopilotů je postavený na klasickém mentoringu, kdy má ale kopilot větší 

odpovědnost za svá doporučení, která start-upu poskytuje.  

 UP21 společně se začínajícím podnikem na začátku spolupráce analyzuje jeho přednosti 

a nedostatky, na základě tohoto rozboru pak vybere profesionála se zkušenostmi,  

které by mohly podniku nejvíce prospět.   

                                                 

48 ŽÁKOVÁ, Eva a kol. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, II. svazek [online]. Institut umění - 

Divadelní ústav, 2015 [cit. 2020-05-21]. ISBN 978-80-7008-354-3. Dostupné z: 

https://www.idu.cz/cs/publikace/739-mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-ii-svazek 

 

49 UPPER [online]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: https://upper.utb.cz  

 

https://upper.utb.cz/
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6. Inkubátor fungující na principu módní značky 

V České republice jsou návrháři na vysokých školách vzděláváni především ke 

kreativitě a připravováni na budoucnost, ve které budou všichni z nich samostatní návrháři. 

Módní průmysl ale nenabízí pouze tuto možnost uplatnění, ale mimo jiné také možnost 

navrhovat pro módní značky jiné. Zároveň jim není na vysokých školách poskytováno 

dostatečné vzdělání v oblasti podnikání a marketingu na to, aby mohli sami zakládat značku. 

To tedy dělají svépomocí vzhledem k tomu, že často nemají finance na zaplacení odborníků, 

kteří by jim v tomto pomohli.  

Jedním z cílů inkubátoru je vytvoření startovní platformy pro módní návrháře,  

kde si mohou pro své působení pod jeho záštitou vybrat jednu z těchto dvou možností uplatnění, 

tedy působení v rámci vlastní značky nebo navrhování oděvů pro jinou značku. Mohou pak 

s jistotou přijmout rozhodnutí, jak chtějí ve své kariéře postupovat dále.  

 Inkubátor však může fungovat jako startovací platforma i pro marketéry, právníky, 

manažery, ekonomy a další odborníky, kteří chtějí pracovat v módním průmyslu. Vzhledem 

k nedostatku finančně hodnoceného uplatnění těchto pozic na českém módním trhu by pro ně 

inkubátor sloužil jako prostor, kde mohou načerpat zkušenosti, aby se mohli lépe uplatnit  

a nemuseli tak hledat práci s prázdným životopisem.  

6.1  PESTLE analýza 

PESTLE analýza je nástrojem často využívaným ve strategickém marketingu. Analyzuje 

makrookolí z hlediska politických, ekonomických, sociálně-kulturních, technologických, 

právních a ekologických faktorů.50 

6.1.1  Politické faktory 

 K politickým faktorům můžeme řadit možnosti dotací státu nebo Evropské unie, nebo 

poskytnutí záštity organizace státem, krajem, nebo městem apod.  

Zároveň k nim mohou patřit například i již zmíněná omezení provozu podniků vládou, jako 

během pandemie COVID-19.  

                                                 

50 WALSH, John. PEST Analysis. Salem Press Encyclopedia [online]. 2019 [cit. 2020-05-19]. 
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6.1.2  Ekonomické faktory 

 Na českém módním trhu jsou velmi silnými aktéry řetězce se sortimentem tzv. rychlé 

módy, také však do jisté míry i prodejny s luxusními oděvy. Největší podíl na trhu mají 

zahraniční firmy, ať už se jedná o jakoukoliv cenovou kategorii oblečení. České značky, 

nepočítáme-li společnosti Pietro Filipi nebo Blažek, tak nejsou konkurenceschopné a jsou 

odkázány na velmi drobný, až zanedbatelný podíl na trhu.  

6.1.3  Sociálně-kulturní faktory 

 Móda není obecně v České republice veřejností plně vnímána jako součást kultury.  

To má vliv nejen na odívání občanů České republiky, ale také na poptávku po české módě.  

Ta tak nemá své odběratele a její cena zůstává vysoká vlivem nízkých počtů vyráběných kusů 

oblečení těchto značek. Vzhledem k vysoké ceně je motivace českého spotřebitele ještě nižší, 

vzhledem k tomu, že módu Češi často nepovažují za investici a spotřebovávají ji spíše 

konzumně – tedy nakupují velmi levné oblečení s nízkou kvalitou, ale ve vyšší 

frekventovanosti.  

6.1.4  Technologické faktory 

 Módní průmysl je dnes obohacován o nesčetně velké množství technologických 

pomůcek, které usnadňují nejen výrobu oděvů, ale také například jejich navrhování nebo  

i prodej. Takové technologické pokroky vznikají především díky investicím do inovativních 

technologických start-upů, které jsou zaštiťovány technologickými inkubátory. Některé z nich 

jsou zaštiťovány velkými módními domy, např. inkubátor s názvem Station F zahrnuje 

akcelerační program zaštítěný společností LVMH. 51 

 Je proto optimální spolupracovat s technologickým inkubátorem nebo samostatnými 

start-upy, které se tímto zabývají.  

                                                 

51 LVMH launches accelerator program for 50 international startups annually at Station F to contribute to 

innovation in luxury. LVMH [online]. 10. 4. 2019 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://www.lvmh.com/news-

documents/news/lvmh-launches-accelerator-program-for-50-international-startups-annually-at-station-f-to-

contribute-to-innovation-in-luxury/ 
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6.1.5  Právní faktory 

 U jakékoliv kreativní tvorby je vždy zapotřebí mít podchyceno, že se jedná o originální 

tvorbu, nikoliv plagiátorství. Plagiátorství v módním průmyslu bylo již od začátku prezentací 

módních kolekcí velikým tématem. Módní domy, které jako jedny z prvních pořádali přehlídky 

svých produktů, se snažili chránit diskrétností přehlídek, kam nepovolovali vstup novinářům, 

pokud však ano, tak bez fotoaparátů.52  

 Pomocí online médií a sociálních sítí se ale dnes oblečení předváděné na přehlídkách 

lidem ukáže téměř ihned po módní přehlídce, ne-li během ní. Módní značky fungující  

na principu rychlé módy také trendy prezentované na módních přehlídkách často okamžitě 

implementují do svých kolekcí, plagiátorství už se tedy v dnešní době prakticky zabránit nedá 

(značky samozřejmě implementuji jisté prvky, ne celý produkt). Vzhledem k tomu,  

že se prakticky jedná o náturu jejich fungování, již se na to u nich ani tolik neupozorňuje.  

Designerské značky, které již mají nějakou pozornost médií, jsou v tomto ohledu více 

sledovaní a to nejen veřejností, ale například médii. Na sociálních sítích se dokonce vyskytují 

taková média (blogy, stránky, profily), které se proslavily právě poukazováním na plagiátorství 

mezi módními značkami. Mezi takové patří například nyní známý profil na sociální síti 

Instagram s názvem @DietPrada.   

6.1.6  Ekologické faktory 

Módní průmysl je často označován za druhý nejvíce znečišťující průmysl hned po 

ropném. Je skutečností, že zapříčiňuje velikou část znečištění životního prostředí, především 

znečišťováním vody chemickým odpadem vznikajícím z barvení textilu v textilních fabrikách, 

vyhazováním zbytkové textilie ale i hotových neprodaných oděvů. Tvrzení ohledně jeho 

umístění na druhé příčce žebříčku znečišťujících průmyslů je ale podle módní redaktorky,  

která se snažila dopátrat zdroje tohoto tvrzení, nepodložená.53  

                                                 

52 PINCHERA, Valeria a Diego RINALLO. Marketplace icon: the fashion show. Consumption Markets & 

Culture. ConsumptionMarkets&Culture 

53 FRIEDMAN, Vanessa. The Biggest Fake News in Fashion. The New York Times [online]. 2018 [cit. 2020-05-

15]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/12/18/fashion/fashion-second-biggest-polluter-fake-news.html 

 

https://www.nytimes.com/2018/12/18/fashion/fashion-second-biggest-polluter-fake-news.html
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Právě kvůli těmto teoriím je udržitelnost v módním průmyslu velmi sledovaným 

tématem. Je tedy velmi nutné při všech procesech, ať už se jedná o výrobu, distribuci,  

nebo i marketing, zohledňovat udržitelnost a dopad na životní prostředí.   
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7. Business model módního inkubátoru 

Business plán vychází ze šablony od organizace Corporate Finance Institute (příloha 

3).54 

7.1   Vize, mise, cíle 

7.1.1  Vize 

Studenti, kteří studují módní návrhářství, mají na výběr, jak si zvolí jako návrháři  

na módním trhu působit. Dvě nejčastější z mnoha možností jsou, že si založí vlastní značku, 

kterou budou kultivovat a pod kterou budou tvořit, nebo že se nechají zaměstnat v již existující 

značce jako návrhář tvořící kolekce pro danou značku. V České republice jsou na vysokých 

školách studenti připravováni především na první možnost. Jsou tak během studia spíše 

motivováni k tvorbě především uměleckých modelů, spíše než komerčních či praktických. 

Studenti, kteří rovnou vědí, že nechtějí jít cestou zakládání vlastní značky, jsou tak mírně 

znevýhodněni a nemají tak kromě stáží možnost nabrat zkušenosti v tomto směru módního 

návrhářství. 

Inkubátor by měl být startovní zkušeností pro návrháře, kteří chtějí podnikat a mít 

vlastní značku, pod kterou budou působit na módním trhu, ale i pro ty, kteří plánují kariéru 

návrháře pro jinou značku, tedy ne nutně podnikat. Je proto rozdělen do dvou částí, kdy jednou 

je značka jako taková, která je prostředím pro návrháře, kteří neplánují podnikat. Poskytuje jim 

tedy reálné prostředí pro nabírání zkušeností a pro seberealizaci v oboru, ve kterém chtějí 

působit.  

Druhá část inkubátoru funguje na principu showroomu, který zastřešuje několik jiných 

značek. Tento showroom působí jako zázemí a startovní platforma pro návrháře, kteří potřebují 

podporu při zavedení své značky na trh. Tyto značky vyrábějí své produkty pod záštitou 

inkubátoru, tedy za pomocí prostředků, které jim inkubátor poskytne (zázemí, finanční pomoc, 

mentoring, stroje a materiály). Inkubátor zároveň zprostředkovává prodej těchto produktů. 

Značka by se po dobu svého působení v inkubátoru označovala, že k němu patří. Například 

nesl-li by inkubátor název např. Incubator, a začínající módní značka např. The Brand, po dobu, 

                                                 

54 Corporate Finance Institute [online]. [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://corporatefinanceinstitute.com/ 
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kdy je značka v inkubátoru, by se prezentovala jako The Brand for Incubator. Po skončení 

působení v inkubátoru by se značka vrátila zpět k používání pouze svého názvu.  

Návrháři a módní podniky by se inkubátoru měli účastnit po dobu čtyř sezón, tedy dvou 

let. Měli by tedy za tu dobu vytvořit minimálně čtyři plnohodnotné kolekce, kdy by měly získat 

pozornost a důvěru nákupčích, a návrháři aspirující na práci v módních značkách nabrat 

zkušenosti takové, které mohou prezentovat jako hodnotné pro módní domy, kde by se chtěli 

nechat v budoucnu zaměstnat.  

7.1.2  Mise 

Inkubátor by měl nejen tvořit startovní platformu, která pomůže začínajícím značkám  

a návrhářům vstoupit na módní trh a připraví je na budoucnost v něm. Jeho další misí je vytvořit 

dalšího většího relevantního aktéra na českém módním trhu.  

Jeden z respondentů průzkumů, které tvořily podklady pro studii Potenciál českého 

módního průmyslu, uvedl: „V Čechách nejsou téměř žádné módní značky (s výjimkou 

sportovních), které by mohly zaměstnávat pracovníky z různých odvětví oděvního designu. 

Vzhledem k tomu, že absolventi nenachází uplatněni, voli dvě možnosti. První je změna oboru 

a druha založení vlastni značky. Vzniká tedy velká spousta mladých značek, které ale nejsou 

udržitelné (v tom smyslu, že by přežily svého zakladatele) a nejsou schopné zaměstnat nikoho 

dalšího.“55 

Na českém módním trhu najdeme mnoho drobných značek, které fungují samostatně  

a pouze dvě signifikantní konfekční módní značky s více pobočkami po celé České republice. 

Těmi jsou konfekční značky Pietro Filipi a Blažek.  

Inkubátor by měl seskupením několika značek tvořit dalšího aktéra, který by mohl 

konkurovat těmto dvěma značkám. Má tak za cíl zvednout konkurenceschopnost na tuzemském 

trhu, zvýšit poptávku po textiliích a výrobních službách v textilním průmyslu, ale také možnosti 

zaměstnání v něm.  

  

                                                 

55 FETISOVA, Viola, Zuzana MANDIC a Nora JELINEK. Potenciál módního sektoru ČR: Módní design - stav 

a potřeby [online]. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2018 [cit. 2019-03-19]. ISBN 978-80-7008-

404-5. Dostupné z: https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf  

https://www.idu.cz/dokumenty/potencial_modniho_sektoru_web.pdf
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7.1.4  Cíle inkubátoru 

Jak již bylo v této práci zmíněno, odborníci v roce 2018 mapovali český módní průmysl 

a přišli s nálezem řady negativ. Inkubátor fungující zároveň jako podnik, by měl za cíl přispět 

k řešení několika z nich:  

- Móda v České republice není společností vnímána jako součást kultury 

o Svou komunikací by inkubátor spotřebitele vzdělával a nabádal ke vnímání 

módy nejen jako něčeho nutného pro každodenní fungování každého člověka, 

ale jako něco, co je prostředkem pro reprezentaci, ale také pro komunikaci.  

- Nejednotný hlas zastoupení sektoru a absence silné sektorové organizace  

o Jako další organizace a seskupení odborníků a značek by mohl inkubátor mít 

větší hlas. Zároveň při spojení s dalšími organizacemi na českém módním trhu 

může mít větší moc v přispění ke zlepšením v sektoru. 

- Omezené uplatnění na pracovním trhu a úzká nabídka oborů  

o Inkubátor by při své velikosti tvořil pracovní místa a startovní platformu nejen 

pro návrháře, ale i pro studenty ostatních oborů, kteří aspirují na uplatnění svých 

schopností na módním trhu.  

- Absence specialistů a dalších profesí pro sektor 

o Inkubátor by mohl do budoucna přispět k jejich kultivaci.  

- Nepřipravenost absolventů pro uchycení se v reálných podmínkách sektoru 

o Inkubátor slouží jako doplňující vzdělávací program pro studenty, a je tak 

mezikrokem mezi jejich vzděláním a působením na trhu. Má za cíl je připravit 

na praktické aspekty trhu, které neměli možnost poznat ve škole a „nanečisto“ 

si je během dvou let vyzkoušet 

- Nedostatek financí 

o Inkubátor by se zaměřoval na shromažďování financí z dostupných zdrojů 

(výnosy z prodeje produktů, business angels, dotace), aby mohl zastoupené 

značky po dobu jejich účasti v inkubátoru finančně podporovat. 

Některá z výše zmíněných negativ jsou potenciálně z části řešitelná právě za pomocí 

módního inkubátoru, který by po dva roky zastupoval menší módní značky. Mezi jeho cíle tedy 

patří:  

- Vytvořit dalšího silného aktéra na módním trhu v České republice.  

o Vytvořit tak další silnou konkurenci, zvýšit konkurenceschopnost ostatních hráčů 
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o Vytvořit příležitost pro lidi s potenciálem a cílem pracovat v módním průmyslu 

v tuzemsku 

- Tvořit platformu, která pomůže začínajícím módním značkám uchytit se na trhu 

(tuzemském i v zahraničí). 

- Přiblížit české produkty spotřebiteli. 

- Každé čtyři sezóny na trh uvést novou značku, která bude schopna fungovat bez jeho 

podpory.  

7.2  Segmenty zákazníků  

7.2.1  B2B 

Návrháři/značky 

Módní návrháři a začínající módní značky, které se budou účastnit inkubačního 

programu, jsou hlavními klienty inkubátoru – bez nich by ostatně jeho chod nebyl možný.  

Nákupčí  

Cílem inkubátoru je mimo jiné produkty značek prodávat. Ne však pouze za pomocí 

svých vlastních distribučních kanálů, ale také pomocí těch zprostředkovaných. Ideální je proto 

navázat dobré vztahy s nákupčími pracujícími pro butiky (nejvíce se bude pravděpodobně 

jednat o butiky s designerskou módou), e-shopy a podobné platformy, do jejichž portfolia  

by mohly být produkty návrhářů v inkubátoru vhodné.  

7.2.2  B2C 

Prodej produktů je orientovaný i na koncové zákazníky. V tomto směru je důležité 

ukazovat hodnotu produktů, vyzdvihnout jejich plusy oproti např. produktům systému tzv. 

rychlé módy a přiblížit zákazníkům potenciál lokální výroby.  
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7.3  Vztahy se zákazníky 

7.3.1  B2B 

Návrháři/značky 

 Vztah mezi inkubátorem a návrháři by měl být partnerský. Spolupráce je velmi důležitá 

pro obě strany.  

Nákupčí  

 Jednou z hlavních funkcí inkubátoru by mělo být propojování návrhářů s nákupčími. 

S těmi je nutné udržovat kontakt tak, aby byly značky stále v jejich povědomí. Každá značka 

by však měla cílit svou komunikaci pouze na nákupčí relevantních prodejců, tedy zvažovat 

cílového zákazníka prodejce. V případě, že se filosofie a styl značky shoduje se směrem,  

kterým se vydává prodejce, je nutné nákupčím ukázat, že je značka skutečně schopná vyrobit 

kolekci nebo její části v takovém množství, které bude pro nákupčího výhodné.  

7.3.2  B2C 

V tuzemsku je povědomí o české módní produkci menší, než by bylo žádoucí.  

U produktů módních návrhářů tvořících v Čechách je také známo, že mají vyšší ceny,  

než by běžní spotřebitelé byli ochotni/schopni za oblečení utratit. 

Lidé mají stále nejen v České republice tendenci vnímat módu a tím pádem i oblečení, 

jako něco povrchního a nadbytečného i přes to, že je oblečení jednou z našich základních 

potřeb. Často proto na oblečení šetří a místo větších investic do kvalitních produktů pak volí 

oblečení z masové výroby, které najdou za velmi dostupnou cenu. Sázejí také spíše na kvantitu, 

než na kvalitu.  

Koncovým zákazníkům je tedy potřeba komunikovat nejen to, že jsou produkty 

navržené a vyrobené na jejich území, ale také jaké tento fakt přináší přidané hodnoty.   
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7.4  Klíčové aktivity 

7.4.1  Edukace 

Účastníci inkubačního programu budou pod záštitou inkubátoru nabývat vzdělání  

ve směrech, které jim mohly na vysoké škole chybět, případně prohlubovat základní znalost 

v nich. Z průzkumu vyplývá, že obzvláště studentům chybí vzdělání v těchto oborech: módní 

management, módní marketing a PR, módní retail, výrobní management, kontrola kvality  

a módní právo. Kromě těchto směrů by ale inkubátor měl vzdělávat také v managementu financí 

a business managementu.  

Mezi vzdělávací programy by se řadily workshopy, konkrétně zaměřené přednášky  

od profesionálů a přímé konzultace s nimi.  

7.4.2  Finanční pomoc při výrobě kolekcí 

 Módní značky zahrnuté v inkubátoru by měly nejen navrhnout kolekci, ale také kolekci 

nechat vyrobit v takovém množství, aby ji dokázali vůbec nabízet nákupčím. Ti mají často 

minimální množství, ve kterém oděvy nakupují a mnoho značek není schopno tohoto množství 

dosáhnout, ať už z důvodů finančních, nebo například proto, že nedokáží sehnat toho správného 

výrobce.  

 Inkubátor by tedy zajišťoval produkci oděvů od zprostředkování výběru správného 

výrobce, po finanční zápůjčku bez úroků, která je pro výrobu kolekce potřebná.  

Ta by se inkubátoru vracela v momentě prodeje kolekce. To vše však za aktivní účasti návrháře, 

aby přesně viděl všechny procesy, které jsou potřebné pro plnohodnotnou výrobu kolekcí.  

7.4.3  Reprezentace a propagace módních značek 

 Aby si nákupčí značky vůbec všimli a považovali ji za schopnou a relevantní, je nutné, 

aby měla dostatečnou prezentaci, počínaje webovými stránkami a portfoliem, ale nevyjímaje 

sociálních médií, která jsou pro nákupčí již automatickým faktorem, pomocí kterého mají 

možnost ve stručnosti zjistit, jaké produkty značka nabízí, jak uvažuje a tím pádem i zda stojí 

za jejich další pozornost. To je však důležité nejen pro komunikaci s nákupčím,  

ale i s koncovým zákazníkem.  

 Účastníci inkubátoru proto získají konzultaci a aktivní pomoc při spravování médií, 

pomocí kterých se prezentují. PR oddělení by zároveň komunikovalo s médii tak,  

aby byl inkubátor i návrháři dostatečně vidět v těch nejrelevantnějších.  
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 Zároveň by získávali podporu při tvorbě kampaní pro svou značku, tedy za doprovodu 

konzultace s marketingovým oddělením, kdy následně jsou k dispozici fotoaparáty a prostory 

na focení/natáčení kampaně.  

 Dalším důležitým faktorem jsou týdny a veletrhy módy, kde by měly být značky a jejich 

produkty prezentovány. Nejedná se pouze o ty tuzemské, ideální je účastnit se i těch 

zahraničních, minimálně v sousedních zemích. Pro to je důležité navázat a udržovat kontakt 

s pořádajícími organizacemi.  

Administrativní a právní podpora 

 Vzhledem k tomu, že by inkubátor zahrnoval i značku jako takovou, pro tu by byla 

stvořená i podpůrná oddělení, která jsou nedílnou součástí každé firmy – právní oddělení, 

finanční oddělení apod., samozřejmě i administrativní podpora v podobě asistentů, stážistů 

apod. Tito zaměstnanci by se nejen starali o chod firmy v jim svěřených směrech, ale byli by 

také k dispozici pro módní značky zahrnuté v inkubátoru pro pomoc s právními otázkami  

a procesy, naceňováním produktů apod.  

Distribuce 

 Inkubátor by měl zajišťovat prodej produktů, které za jeho podpory vznikají, ideální 

volbou je kombinace přímého i nepřímého prodeje. Jeho platformami by proto byl obchod 

přímo v jeho prostorách, e-shop a samozřejmě distribuce klientům (butikům apod.). K tomuto 

je potřeba nejen provoz výše zmíněného obchodu a e-shopu, ale také udržovat neustálý kontakt 

s tuzemskými i zahraničními nákupčími.  

7.5  Klíčové zdroje 

Mezi nejzákladnější zdroje inkubátoru patří prostory. Ty by měly být dostatečně veliké, 

aby pojaly kreativní studio pro návrháře, ateliér na focení produktových fotografií a kampaní, 

kanceláře pro zaměstnance pracující v marketingu, finančním a právním oddělení  

a pro administrativní podporu (stážisty a asistenty).  

7.6  Klíčoví partneři 

7.6.1  Zaměstnanci 

Strukturu organizace by tvořil soubor profesionálů – tedy by každý vedli jednotlivá 

oddělení – marketingové, finanční, právní. Inkubátor však může být prostorem pro kultivaci 

nejen módních návrhářů, ale i dalších budoucích profesionálů, kteří se ve studiu zaměřují na 
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jiné obory, ale aspirují k tomu, aby je plnili na módním trhu. Lidé studující marketing, právo, 

fotografii a další obory, které lze implementovat i do módního prostředí, získají možnost nabrat 

zkušenosti na stážích v inkubátoru v odděleních, která odpovídají jejich studiu. Tato oddělení 

by mimo profesionály zaměstnávala i nadějné studenty příslušných oborů, kteří by chtěli získat 

zkušenosti v práci v módním oboru (v jiných odděleních, než samotný design). Vedoucí 

oddělení by zároveň zastávali roli mentorů pro návrháře v ohledech, ve kterých se dostatečně 

nevyznají.  

Dalšími zaměstnanci by byli vystudovaní návrháři, kteří by tvořili kolekci pro inkubátor 

a nabírali tak zkušenosti jako návrháři zaměstnaní v jiné značce (nikoliv jako zakladatelé své 

vlastní).  

7.6.2  Textilní a výrobní firmy 

Inkubátor by měl mít širokou škálu dodavatelů látek, ale také výrobců, kteří by byli 

schopni produkovat kolekce jednotlivých návrhářů.  

7.6.3  Státní instituce – stát/ město/ Ministerstvo školství  

Instituce jako inkubátor může prosperovat za podpory vyšší instituce, která by jí pomohla 

poskytnutím prostor, finanční dotace nebo obojího.  

7.7  Kanály 

7.7.1  Zásobování 

 Mezi dodavatele služeb a materiálu budou patřit české textilní a výrobní firmy. Cílem 

je využít tuzemských zdrojů, podpořit českou ekonomiku a být podnikem s českou produkcí.  

7.7.2  Distribuce 

- Přímá distribuce koncovému zákazníkovi – obchod přímo v sídle inkubátoru, e-shop 

- Zprostředkovaná distribuce zákazníkovi skrze módní butiky/e-shopy  

7.7.3  Marketing 

- Mezi hlavní marketingové kanály by patřily  

o Týdny módy, módní a designové veletrhy 

o Venkovní reklama 

o Módní časopisy a online média  

o Sociální média   
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7.8  Struktura výdajů 

 

7.8.1  Prostory a služby 

Výdaje na pronájem prostor zahrnují ateliér, kanceláře, showroom a fotografické studio. 

Službami se rozumí elektřina, stočné, topné náklady, úklidové a bezpečnostní služby, internet, 

telefon a další provozní náklady.  

7.8.2  Zaměstnanci  

Zaměstnanci by zahrnovali marketingové oddělení (dva lidé), PR oddělení (jeden 

člověk), právní oddělení (jeden člověk), finanční oddělení/účetnictví (jeden člověk), produkční 

oddělení (dva lidé), manažer výroby (jeden člověk), asistenti a stážisti (čtyři lidé na poloviční 

úvazek), návrháři zaměstnaní v inkubátoru (dva lidé). 

Výdaj Za období Částka v Kč Částka v Kč za 1 rok 

        

Prostory, služby       

Pronájem prostor měsíčně 80 000 960 000 

Služby měsíčně 25 000 300 000 

        

Zaměstnanci       

Plný úvazek měsíčně 200 000 2 400 000 

Poloviční úvazek měsíčně 40 000 480 000 

        

Výroba       

Výroba, materiály dvakrát ročně 540 000 1 080 000 

Doprava  dvakrát ročně 10 000 20 000 

        

Propagace       

Příprava kampaně, výroba materiálů dvakrát ročně 800 000 1 600 000 

Mediální prostor - tištěná média dvakrát ročně 900 000 1 800 000 

Mediální prostor - outdoorová reklama  dvakrát ročně 500 000 1 000 000 

Účast na MBPFW dvakrát ročně 100 000 200 000 

Placená reklama na sociálních sítích měsíčně  10 000  120 000 

Domény měsíčně 100 1 200 

    

Výdaje celkem    9 961 200 

Tabulka 1 Struktura výdajů inkubátoru 
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7.8.3  Výroba 

Výroba by probíhala dvakrát do roka, zahrnovala by šest kolekcí, z nichž dvě by byly 

pod inkubátorem (pánská a dámská) a čtyři pod čtyřmi zaštítěnými značkami. Pro ty by tato 

částka byla jakousi půjčkou bez úroků, aby mohly být kolekce vůbec vyrobeny a tedy se o ně 

nákupčí mohli zajímat. V momentě prodeje kolekce nákupčím by se náklady vynaložené  

na nákup materiálů a výrobu inkubátoru vrátily. Náklady na výrobu jedné kolekce by se 

pohybovaly od 15 000 Kč do 90 000 Kč na jednu kolekci. V tabulce je uveden výpočet 

s částkou 90 000 Kč na kolekci.  

Výroba zahrnuje nákup textilií, skicování a konstrukci modelů, náklady na výrobu 

produktů (externí firmy) a dopravu produktů a materiálů.  

7.8.4  Propagace 

Náklady na propagaci zahrnují: 

o Náklady vynaložené na přípravu obsahu kampaní: produkční, fotografové, stylisté, 

make-up artisti (externě)  

o Náklady na propagační materiály (tištěné lookbooky, katalogy) 

o Náklady vynaložené na nákup mediálního prostoru (televize, venkovní reklama, 

tištěná média) 

o Náklady na účast na týdnech módy a veletrzích  

o Náklady na reklamu na sociálních sítích 

o Domény  
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7.9  Struktura příjmů  

 

Příjmy inkubátoru se mohou skládat ze tří různých položek. Soběstačnou položkou by 

měly být marže z prodaných produktů. Další možností jsou granty (např. z grantů vyčleněných 

na kulturu od hlavního města Prahy, granty Evropské unie nebo Visegrádské skupiny).  

Dále pak získávání investic od tzv. business angels. Těmi jsou fyzické, ale i právnické osoby, 

které mohou věnovat investice v rámci pouhého zájmu, nebo s vizí přínosu inkubátoru  

pro jejich vlastní zájmy.  

 Zároveň by se inkubátoru měly vracet investice do výroby kolekcí zaštítěných značek 

v momentě, kdy jsou kolekce prodány nákupčím.   

Příjem Za období Částka v Kč Částka v Kč za 1 rok 

        

Marže z kolekcí inkubátoru dvakrát ročně  40 000 80 000 

Členské poplatky měsíčně 40 000 480 000 

Vstupné na workshopy od externích hostů měsíčně 20 000 240 000 

        

Návratnost investice do výroby kolekcí    

Materiály dvakrát ročně 120 000 240 000 

Výroba dvakrát ročně 80 000 160 000 

    

Dotace jednou ročně  2 000 000  2 000 000 

        

Investice (business angels) v průběhu roku 7 000 000  7 000 000 

        

Příjmy celkem     10 200 000  

Tabulka 2 Struktura příjmů inkubátoru 
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7.10  Marketingová strategie na propagaci zastoupených značek, návrhářů 

a jejich produktů 

7.10.1  Marketingové cíle 

Hlavní myšlenkou inkubátoru je podpora a kultivace začínajících českých módních 

podniků. Je také tím, co prodávané oděvy spojuje – tedy nikoliv jednotný styl, ale právě fakt, 

že všechny pocházejí od aspirujících talentů českého módního průmyslu. Tato myšlenka by se 

měla tedy promítat i v komunikaci s koncovým zákazníkem, který by oděvy od něj nakupoval.  

V dnešní době již začíná být v povědomí potřeba podpory českých podniků, k čemuž 

také napomohla epidemie COVID-19 v Čechách, kdy si občané uvědomují ekonomické 

dopady, které na ně epidemie má.  

7.10.2  Marketingová strategie 

Obsahem marketingová komunikace inkubátoru by byly z většiny právě značky jím 

zastupované a kolekce, které jsou pro inkubátor tvořeny jeho návrháři. Měla by tedy být formou 

módních kampaní a inzerce v médiích (reklama v tištěných médiích, online a venkovní 

reklama) a prezentace značek na módních přehlídkách. Inkubátor je v kampaních prezentován 

jako platforma, která tyto oděvy podporuje a prodává.  

Každou sezónu by měla vzniknout kampaň pro každou ze zaštítěných značek.  

Inkubátor by pak nakoupil prostor v médiích, kde by pod jeho záštitou byly představovány 

jednotlivé kolekce, podobně jako je tomu například u prodejních platforem, kdy se prezentují 

v kampani ony samy, na vizuálu je ale produkt značky, kterou nabízejí.  

Přesně na tomto principu by fungovala propagace značek v inkubátoru. Reklama by byla 

„orámována“ logem a jednotnou komunikací inkubátoru, v tomto rámečku by ale prezentovala 

jednotlivé kampaně značek. Výběr značky by se lišil na základě zvoleného média a jeho cílové 

skupiny. Například pokud jedna ze značek vyrábí dětské oblečení, její kampaň bude 

propagována inzercí v médiích určených pro matky s dětmi. Značka, která nabízí luxusní 

dámskou módu, by hrála roli v inzercích nakoupených v módních a lifestylových médiích. 

Vzhledem k tomu, že se ale bude jednat o celkovou kampaň inkubátoru, poběží propagace 

všech značek ve stejnou dobu a uzavře se tak do jednoho celku.  

 Kampaně by měly jednotný slogan, který spojuje všechny oděvy v portfoliu inkubátoru, 

včetně těch navržených návrháři přímo pro značku inkubátoru (např. Oděvy s budoucností).  
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7.10.3  Komunikační kanály 

Inkubátor by během kampaní využíval především inzerce v tištěných médiích, venkovní 

i online reklamu.  

7.10.4  Načasování kampaní 

Kampaně by měly probíhat dvakrát ročně. Začínat by měly vždy ihned po představení 

kolekcí značek, tedy po týdnu módy, na kterém budou kolekce prezentovány formou módní 

přehlídky. Poběží tedy zároveň s ohlasem, který týden módy vyvolá v médiích, kdy je nutné se 

věnovat i upoutání jejich pozornosti a co největšímu neplacenému výskytu v nich.  

Kampaň po zářijových prezentacích kolekcí na jaro-léto následujícího roku by měly 

zároveň ideální načasování před Vánoci.   
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývá aspekty módního průmyslu, specifiky módního trhu  

a inkubací podniků v něm. Popisuje základní znaky a propagační prostředky v módním 

průmyslu. Dále vychází z průzkumu českého módního sektoru, který se uskutečnil v roce 2018 

a který zmapoval veškeré jeho charakteristiky, pozitiva, negativa a definoval jeho potřeby mimo 

jiné za pomocí výčtu typových projektů, jež by tyto potřeby mohly naplnit. Mezi těmito 

typovými projekty je mimo jiné i módní inkubátor, který by měl za účel kultivovat malé módní 

podniky.  

Bakalářská práce se v teoretické části věnuje popisu módního průmyslu, jeho rozdělení 

a načasování produkce a prezentace oděvů. Dále popisuje jednotlivé tradiční možnosti 

propagace, kterých módní značky nejčastěji využívají. V dalších kapitolách rozebírá specifika 

módního trhu v České republice, principy inkubace v podnikání a mapuje vybrané inkubátory 

v tuzemsku i v zahraničí.  

V praktické části bylo cílem sestavit business model módního inkubátoru. Na českém 

trhu, na rozdíl od mnoha jiných zemí, není inkubátor zaměřený na módní tvorbu.  

Cílem praktické části práce bylo proto vytvořit business model módního inkubátoru tak,  

aby řešil hned několik negativ českého módního průmyslu, která vyplynula z výzkumu,  

který ho mapoval.  

Na základě zmíněného průzkumu, dále za pomocí srovnání módních inkubátorů ve světě 

a mapováním inkubátorů v České republice se podařilo vytvořit business model módního 

inkubátoru, který funguje na principech a mechanikách módní značky. Kombinuje aspekty 

jednotlivých úspěšných inkubátorů s aspekty módní značky.  

Módní inkubátor fungující jako ekonomický subjekt, tedy módní značka, by byl 

startovní platformou, která zaměstnává tým začínajících návrhářů, jejichž úkolem je tvořit 

kolekce pro značku. Zároveň zaštiťuje malé módní značky jako startovní platforma  

pro návrháře, kteří chtějí budovat vlastní značky (např. značka jako taková se jmenuje 

např. Incubator, podznačky nesou jméno zvolené jejich autory, po dobu, kdy fungují pod 

inkubátorem, mají dovětek „For Incubator“, tvoří tak jistý celek se značkou). Návrháři mají  

po ukončení programu zkušenost v oboru a profesionální portfolio své práce. Účastníci jsou 

v programu po dobu čtyř sezón (dva roky). Inkubátor slouží jako startující platforma i pro 

aspirující manažery, marketéry, ekonomy, právníky, fotografy, a další budoucí profesionály, 

kteří chtějí budovat svou kariéru v módním průmyslu, ne však jako návrháři. Je také 
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snahou vytvořit dalšího většího producenta konfekční módy v České republice (čímž se snaží 

tvořit poptávku u lokálních textilních výrobců, šicích dílen, …) a tvořit tak větší 

konkurenceschopnost na trhu (než pouze mezi firmami Blažek a Pietro Filipi), čímž může 

přispět k růstu a revitalizaci českého módního průmyslu jako takového.  

Při přípravě bakalářské práce byla použita jiná struktura a odborná literatura, než jaká 

byla avizována v tezi. Během vypracovávání práce byla zjištěna struktura, která práci a jejímu 

rozsahu vyhovuje lépe.  
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Přílohy 

Příloha 1: Rozhovor se studentem Vysoké školy umělecko-průmyslové Mikulášem 

Bruknerem 

Otázka: 

Na úvod bych se chtěla zeptat, jak byste viděl svou budoucnost, zda Vás více láká mít vlastní 

podnikání, nebo bys spíše chtěl pracovat jako návrhář pro jinou značku?  

Odpověď: 

Více mě láká pracovat pro nějakou jinou značku a v té být návrhář. Případně nyní fungují 

v zahraničí tzv. freelance návrháři, kde jsou studia, která připravují například různé pletáže, 

nebo dělají nějaké kreativní studie či inovace v materiálech a následně to nabízejí módním 

značkám. Mohou také spolupracovat s lokálními výrobci, nebo menšími značkami. Toto mi 

přijde v tuto chvíli nejzajímavější, že je možnost pracovat pro jiné značky, ale zároveň mít své 

portfolio, které nabízíš.  

Otázka: 

Jste zároveň takovou spojkou menších firem s většími značkami 

Odpověď: 

Přesně tak. 

Otázka: 

Byl jste na stáži v ateliéru značky Dior v Paříži. Jak byste ve stručnosti popsal tuto zkušenost?  

Odpověď: 

Byla to pracovní stáž na půl roku ve studiu Dior, šlo o to, že jsem byl asistentem studia, tedy 

jsme se podíleli na vývojí outfitů na přehlídku, ale také na některých běžných každodenních 

součástech chodu studia, odprostěno přinášení obědů až po organizaci fittingu a nějakého toho 

procesu týkajícího té kolekce a přehlídky.  

Otázka: 

Měl jste možnost nahlédnout na procesy vzniku kolekcí. Na Instagramu jste zmiňoval, že 

kdykoliv jste se na něco zeptal, cokoliv Vás zajímalo, vždy ochotně a vstřícně odpovídali a vše 

vysvětlovali. Vnímáte to tak, že jsou otevřeni vzdělávat toho stážistu k práci u nich?  

Odpověď: 



 

 

Tam ve Francii je to tradice, si mladé lidi vychovávat k práci u nich, obzvlášť v takhle starých 

domech je hodně lidí, kteří se tam dostali k práci právě takto, že tam šli v 18 letech na praxi, 

zjistili, že je to baví a že jim to jde a postupným vývojem tam zůstali pracovat.  

Oni to pořád vnímají jako součást toho jejich odkazu. Je pro ně jednodušší si vychovat 

zaměstnance pro potřeby té značky, než aby složitě hledali zaměstnance zvenku. Tedy jsou 

všichni nastavení tak, že jsou otevření a vše Ti vždy vysvětlí, co je potřeba.  

Otázka: 

Když Vám stáž končila, měli iniciativu si Vás tam nechat?  

Odpověď: 

Nabídli mi další půlrok stáže. Většinou ej to tam tak, že Tě tak rok „testují“, poté Ti případně 

nabídnou smlouvu na rok. Jeden z těch designerů chtěl, abych byl asistent u něho v ateliéru a 

byla tam vyhlídka, že bych i po skončení stáže pokračoval právě tam u něj.  

Otázka: 

A to Vás nelákalo?  

Odpověď: 

Ne. Ona tam přišla Maria Grazia a já jsem tehdy ještě neměl ani bakaláře a ty kolekce, která 

ona začala dělat mi tehdy přišly, a pořád přijdou nudné a banální a já jsem neměl pocit, že bych 

si tam mohl udělat dostatečné portfolio, že bych tam neměl dostatečně prostoru a svobody na 

to si udělat portfolio, abych si mohl potom když tak ucházet o nějaké jiné práce ve studiích, kde 

se tvoří taková kreativnější móda, nebo jiný typ módy, který bych chtěl dělat. Takže mě to nějak 

neoslovovalo.  

Zároveň, když nemáš titul, tak i když se to nezdá, tak třeba konkrétně ve Francii je dcela velký 

problém získat práci na některých pozicích bez titulu. Jsou tam pozice, hlavně seniorské, na 

které buď postupuješ s časem, tzn, že se na seniorskou pozici dostaneš za 10 let, nebo se 

pohybuješ rychleji, když máš titul, tedy magistra. V té době, kdy jsem tam byl, tak třeba 

v Celine nemohl být senior designer nikdo, kdo nemá magistra. To znamená, že kdybych někdy 

chtěl být senior designerem, musel bych pacovat mnohem déle, než s titulem.  

Otázka: 

Koukají také na typ školy, jaký máte?  

  



 

 

Odpověď: 

Myslím, že moc ne, že je to spíše taková formalita týkající se titulu. Když už v té značce jsi, 

vychovají si Vás ve směru toho nějakého skillu.  

Otázka: 

Když víte, že byste chtěl působit pro nějakou značku, dávají Vám na škole trochu nějaké směry, 

jak na to? Jaké dělat třeba kroky už na škole, aby ses vydával tímto směrem? Nebo spíše 

vychovávají samostatné návrháře s vyhlídkou na podnikání?  

Odpověď: 

Baví se s námi ohledně našeho cíle u diplomky, kterou pak koncipujeme tak, aby nám to 

pomohlo vyprofilovat tu práci podle toho, co chceme dělat po diplomu.  

Otázka: 

Tedy máte nějakou konzultaci ohledně toho, jak se dostat k tomu směru, kterým se chcete 

vydat?  

Odpověď: 

Spíše se bavíme o té diplomce jako takové, jak nastavit zadání, jak nastavit výsledek, co ej na 

ní vlastně to důležité. Protože pro někoho je důležité udělat kolekci, pro někoho použít nějakou 

techniku, pro někoho něco vyzkoumat.  

Otázka: 

A během studia máte nějakou konzultaci ohledně toho, jak byste chtěli po škole působit?  

Odpověď: 

Částečně se to děje, ale spíše je to velká škála různých projektů a zkušeností. Děláte věci, které 

připomínají více zakázku, pak děláš týmové projekty, je to tedy takový mix. Chvíli děláte něco 

sami, ručně. Věci, které trvají déle a jsou koncentrované, někdy to vyjde, že musíte rychle udělat 

kolekci, někdy pracuješ v týmu, kdy se snažíte najít nějaké společné řešení, což simuluje nějaké 

studio. Tedy snažit se nabídnout tak jako všechno, než aby se lidé od začátku profilovali. Je 

pravda, že moc lidí, co jdou na tu školu, moc ten módní systém nezná, nastoupí s romantickou 

představou, že si založí vlastní značku, až potom zjišťují, že mít značku je opravdu náročné, to 

nějak posouvat dál, tedy se to časem začne obměňovat.  

  



 

 

Otázka: 

A ukazuje škola studentům, jaké mají na trhu možnosti po vystudování školy?  

Odpověď: 

Máme tam takové náznaky, ale mají hodně rezerv. Že by někdo popsal, jak to vypadá, jaké máš 

možnosti a že třeba můžeš mít značku, ale to znamená, že sháníš zakázky apod., nebo že se 

můžeš nechat zaměstnat, ale to znamená, že musíš plnit nějakým způsobem představy toho 

zaměstnavatele atd. Ten profil absolventa zatím nemáme.  

Škola teď žádá o nové akreditace, kdy to bude mít větší řád a systém v tom, co budeš schopný 

udělat po kterém ročníku studia.  

Otázka: 

Učí vás také nějaké podnikové aspekty, jako finance, marketing a podobně?  

Odpověď: 

Ne, minimálně.  

Otázka: 

A vnímáte, že to je něco, co Vám chybí, abyste se mohl po vysoké škole posunout někam dál 

ve své kariéře?  

Odpověď: 

Myslím si, že lidi často narážejí na to, že jim toto chybí.  

Podávání žádostí, formulářů apod. jsou také problém.  

Otázka: 

Tedy i třeba administrativní podpora je něco, co vnímáte, že by pomohlo?  

Odpověď: 

Ano. Rozhodně.  

Teď v nových akreditacích se bude zavádět výuka autorského práva se zaměřením na etické 

otázky jako plagiátorství, jak pracovat s referencemi, jak pracovat se zdroji, do jaké míry lze 

citovat návrhy jiných lidí apod.  

  



 

 

Otázka: 

V jakém oboru si myslíte, že Vám ze školy nejvíce chybí znalosti?  

Odpověď: 

Myslím si, že hodně chybí cenotvorba a vyjednávání peněz, kolik si říct peněz za práci, za 

konzultaci, kolik stojí práva na věci, jak řídit cashflow. Co tam nejvíce chybí je podle mě právě 

tato finanční gramotnost. Zároveň také právo.  

My jsme měli jednu dobrou přednášku o financích a i módním právu od Institutu (Zuz 

Šimonovská). To mi přišlo opravdu nápomocné, protože si člověk udělal představu, co na Tebe 

číhá, jak se případně chránit, nebo také co potřebujeme, abychom založili značky, jaké finance 

v konkrétních cifrách.  

Otázka: 

Vnímal jste to přínosně takto formou přednášky/workshopu? 

Odpověď: 

Udělalo to takový dobrý vhled do situace. V tom, co je potřeba pro rozjetí značky apod. Nebo 

i jak pracovat s těmi financemi, když například dostaneme investici. Ale odcházel jsi, a věděl, 

kolik potřebuješ peněz na rozjetí značky. To bylo přínosné. Nebavili jsme se tam konkrétně, 

kdo by chtěl mít jakou značku, ale myslím, že to nebylo ani potřeba.  

Otázka: 

Až vyjdete ze školy, představujete si možnost toho, co si přejete, dělat tady v ČR?  

Odpověď: 

Ano, chtěl bych dělat ten freelance, ty značky jsou zvyklé pracovat s takovými firmami.  

Otázka: 

A pracoval bys spíše s tuzemskými značkami, nebo spíše se zahraničím?  

Odpověď:  

Tím cílem je navázat spolupráci spíše se zahraníčím, za využití toho, že tady máme kvalitní 

lidské zdroje a příznivá cena pro výrobu.  

Otázka: 

Napadá Vás, co by Vám k tomu mohlo pomoci?  



 

 

Odpověď: 

Kontakty. Je to hodně o tom si vybudovat síť kontaktů. Potom si myslím, že je to prostor a 

finance na vytvoření a udržení nějakého ateliéru. Časem si myslím, že i nějaká praktická pomoc, 

co se týče managementu, smluv, produkce, koordinace. Tedy aby byl větší prostor se věnovat 

těm kreativním aspektům práce.  

  



 

 

Příloha 2: SWOT analýza českého módního sektoru, Potenciál módního sektoru ČR: Módní 

design - stav a potřeby  

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: Šablona business modelu podle Corporate Finance Institute  

 

 

 


