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Anotace 
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zkoumání byly vytvořeno devět kódovacích knih, ve kterých je zaznamenána četnost, tonalita, 

tématika, jazyk a další metriky jednotlivých příspěvků. Výsledky analýzy práce popisuje  

a vzájemně porovnává.  
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Úvod 

Tato práce hloubkově analyzuje komunikaci tří českých a slovenských módních  

návrhářů – Jana Černého, Dominiky Kozákové a Vandy Jandy na jejich facebookových a 

instagramových profilech za rok 2019. Zároveň se věnuje i českému mediálnímu prostředí v 

korelaci s jednotlivými návrháři.  

První část práce se zabývá módou obecně, její rozmanitostí a náročnou definovatelností.  

Jsou představeny i týdny módy, detailněji je pak představena největší módní akce v České 

republice, a to Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Práce předkládá i jeden ze způsobů 

dělení módy, navzdory tomu, jak náročné je dělení tak abstraktního tématu unifikovat. Nahlíží 

proto na dělení módy z mnoha úhlů pohledu a dále se věnuje jen těm složkám, jež jsou pro tuto 

bakalářskou práci stěžejní – tedy těm, které se vážou ke stylům zvolených návrhářů.  

V teoretické části je také jedna kapitola věnována marketingové komunikaci, která se soustředí 

na módní prostředí a její základní nástroje a techniky, které jsou relevantní pro zkoumání 

komunikace vybraných návrhářů – užívání sociálních sítí, osobní branding, product placement, 

influencer marketing nebo i jedna z nekalých praktik marketingu obecně, kterou je 

greenwashing. V neposlední řadě práce vysvětluje podstatu zvolené metody zkoumání, tedy 

obsahové analýzy.  

Praktická část práce je věnována obsahové analýze, jejíž výsledky jsou zaznamenávány  

v kódovacích knihách, které jsou k nahlédnutí v příloze. Kódovacích knih je dohromady devět, 

jedna pro instagramový profil a jedna pro facebookový profil každého návrháře, dále jedna 

analyzující exponovanost jednotlivých návrhářů v českých médiích během roku 2019. Jedinou 

výjimkou je Vanda Janda, která svůj facebookový profil nespravuje, a proto byly namísto jeho 

analýzy do výzkumu zahrnuty dva instagramové profily (osobní a profesní) a pro každý z nich 

vytvořena jedna kódovací kniha. Každému návrháři jsou tedy věnovány tři kódovací knihy.  

V poslední části práce jsou zjištěné výsledky vyhodnoceny a vzájemně porovnány. Analýza 

se zaměřuje na shodné aspekty komunikace návrhářů, stejně tak jako porovnává jejich 

odlišnosti, u kterých nabízí možná vysvětlení návrhářových motivací.  



4 

 

Cílem práce je hloubkově analyzovat komunikaci, jež návrháři sami cíleně vytváří na jimi 

spravovaných profilech, a zároveň popsat a analyzovat obraz, který je o návrhářích vykreslen 

v českých médiích. Toto téma bylo vybráno z důvodu rostoucího zájmu o módu v České 

republice, zejména pak o Mercedes-Benz Prague Fashion Week a návrháře, jež v rámci něj  

své kolekce prezentují. Stejně tak bylo vybráno i kvůli jeho aktuálnosti a nízké frekvenci 

akademického zkoumání. V tomto směru tak tato práce může být přínosná pro další 

akademickou práci. 
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1 Móda 

Bakalářská práce se věnuje komunikaci módních návrhářů. Pro zkoumání takového tématu je 

zapotřebí definovat samotnou módu. Nejedná se však o exaktní vědu, a tak tento pojem není 

možné vymezit jednoduchým tvrzením či rovnicí.  

Například Jan Černý módu popisuje jako svobodu toho, že si každý může najít svoji uniformu, 

ve které se cítí dobře. Dominika Kozáková ji zase vnímá jako způsob vyjádření sebe sama1. 

Gilles Lipovetski tvrdí, že móda souvisí s potěšením vidět, ale také s potěšením být viděn  

a vystavovat se pohledu druhého, že je móda praktikováním slasti, je to potěšení ze schopnosti 

zalíbit se, překvapit, oslnit.2 Módu, potažmo oděv, popisuje Jana Máchalová následovně: 

„Oděv činí člověka kulturně přijatelným a společensky ho zařazuje. Uzpůsobuje tělo tomu,  

aby bylo společensky přijatelné. Zahaluje tělo a současně obnažuje nitro. Oděv je nástrojem 

tvorby identity“3. 

Je tedy patrné, že si pod tímto na první pohled jednoduchým slovem můžeme vybavit mnohé. 

I to činí toto odvětví pro mnoho lidí na celém světě tak fascinujícím – ona rozmanitost, 

nekonečné možnosti, otevřenost mysli a originalita.  

1.1 Móda jako business 

Kdybychom však měli pojem móda pojmout z více pragmatického a kvantifikovatelného 

hlediska, móda je business. Výnosy v módním segmentu dosáhly za první čtyři měsíce roku 

2020 hodnoty téměř sedm set dvacet milionů amerických dolarů4. Pravidelných týdnů módy  

 

 

1
 Rozhovor s Dominikou KOZÁKOVOU, českou módní návrhářkou. Praha 12. 2. 2020.  

2
 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech. 2. vydání. Praha: Prostor, 

2010. ISBN 978-80-7260-229-2. Str. 56-8 
3
 MÁCHALOVÁ, Jana. Budiž móda: průvodce dějinami módy 20. století. Praha: Brána, 2012. ISBN 978-80-

7243-608-8. Str. 168-175 
4
 Fashion Worldwide. In: Statista [online]. [cit. 12. 4.2020]. Dostupné z: https://www.statista.com/ 

outlook/244/100/fashion/worldwide#market-revenue. 

https://www.statista.com/outlook/244/100/fashion/worldwide#market-revenue
https://www.statista.com/outlook/244/100/fashion/worldwide#market-revenue
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se zúčastní ročně desítky tisíc návštěvníků z celého světa5. Investice do značkových módních 

kabelek, v čele se slavnou Birkinkou, byla v roce 2019 výhodnější než investice do nemovitostí 

nebo obrazů6. Ceny reklamy v módních časopisech, jakými jsou například ELLE Magazine 

nebo Vogue, často přesahují sto padesát tisíc amerických dolarů za jednu reklamní stranu7.  

1.1.1 Týdny módy  

Týdny módy zdaleka nejsou jen společenskou událostí a možností prezentace sebe či svých 

modelů, nýbrž se jedná o krutý konkurenční boj. Což je patrné i z obsazení jak modelů  

a modelek, tak předních řad – ty ovládli lidé s vysokým počtem sledujících, youtubeři  

a influenceři. Tedy lidé, kteří svým dosahem mohou v dnešní době ovlivnit už stejně (ne-li 

více) lidí než šéfredaktoři předních módních magazínů8.  

Nejdůležitější týdny módy se odehrávají v takzvané „Big Four”, aneb čtveřici velkých módních 

metropolí, a to v Miláně, Paříži, Londýně a New Yorku. Zatímco pařížský týden módy  

je známý převahou haute couture (viz kapitola 1.2.2.1), v New Yorku jsou nejvíce zastoupeny 

přehlídky pret-a-porter kolekcí9. Týdny módy jsou doprovázeny mnoha doprovodnými akcemi, 

jako jsou například pop-upy jednotlivých návrhářů, večírky, diskuse, showroomy a podobné.  

 

 

5
 Fashion United. New York Fashion Week [online] [cit. 15. 5. 2020]. Dostupné z: 

https://fashionunited.com/landing/new-york-fashion-week/. 
6
 FRANK, Robert. Handbags were the hottest investment for the rich last year. In: CNBC [online]. 4. 3. 2020 [cit. 

15. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.cnbc.com/2020/03/04/handbags-were-the- 

hottest-investment-for-the-rich-last-year.html. 
7
 ALLEY, Bobbye. The Average Cost of Advertising in a Fashion Magazine. In: Sapling [online] [cit. 15. 5. 

2020]. Dostupné z: https://www.sapling.com/10016643/average-cost-advertising- 

fashion-magazine. 
8
 FERNANDEZ, Chantal. Fashion Editors or Influencers? Sometimes It's Hard to Tell. In: BOF [online]. 31. 3. 

2020 [cit. 15. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.businessoffashion.com/ 

articles/intelligence/fashion-editors-or-influencers-sometimes-its-hard-to-tell. 

9International Journal of Retail & Distribution Management, The flagship format within the luxury fashion 

market, Moore 2012, str. 57 Vol. 40 No. 12, ISSN. 920-934. https://doi.org/10.1108/09590551211274928 

 

https://fashionunited.com/landing/new-york-fashion-week/
https://www.cnbc.com/2020/03/04/handbags-were-the-hottest-investment-for-the-rich-last-year.html
https://www.cnbc.com/2020/03/04/handbags-were-the-hottest-investment-for-the-rich-last-year.html
https://www.sapling.com/10016643/average-cost-advertising-
https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/fashion-editors-or-influencers-sometimes-its-hard-to-tell
https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/fashion-editors-or-influencers-sometimes-its-hard-to-tell
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0959-0552
https://doi.org/10.1108/09590551211274928
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1.1.1.1 Pražský týden módy (Mercedes-Benz Prague Fashion Week) 

I v České Republice, konkrétně v Praze, se už od roku 2010 pravidelně koná týden módy,  

a to dvakrát za rok na jaře a na podzim. V roce 2013 se stala titulárním partnerem akce 

automobilka Mercedes-Benz, a Prague Fashion Week se tak stal součástí celosvětové skupiny 

prestižních týdnů módy, které Mercedes-Benz po celém světě zastřešuje. Do roku 2015 se akce 

jmenovala Prague Fashion Weekend, od té doby je projekt pod vedením Lukáše Loskota a 

jedná se o celý týden přehlídek a doprovodných událostí, akce tedy byla přejmenována na 

Prague Fashion Week10. 

Vizí generálního ředitele Lukáše Loskota je vytvářet v České republice obchodní, kulturní  

a společenskou platformu po vzoru světových týdnů módy. Hlavním cílem je propagovat 

českou a slovenskou módu na domácím i zahraničním trhu, vzdělávat, měnit pravidla módního 

a oděvního průmyslu, a zvyšovat tak povědomí o módě jako o kulturním dědictví11.  

Každou sezónu představuje Mercedes-Benz Prague Fashion Week desítky českých  

a slovenských návrhářů, kteří v jeho rámci prezentují své nejnovější kolekce v různých 

zajímavých prostorách Prahy. Pražský týden módy v roce 2018 probíhal v Clam-Gallasově 

paláci na Starém Městě, v roce 2019 v nákupním domě OC Kotva a v prostorách nově 

zrekonstruované karlínské Invalidovny. Tento rok měla jeho podzimní edice probíhat v klášteře 

svatého Gabriela na pražském Smíchově, akce ale byla přesunuta kvůli pandemii koronaviru12.  

Ačkoliv Česká republika není pověstná pro svůj jedinečný módní vkus a zájem lidí o módu 

celkově je u nás teprve na vzestupu13, akce Mercedes-Benz Prague Fashion Week se těší  

 

 

10 Mercedes-Benz Prague Fashion Week. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. 2010 [cit. 

12.03.2020]. Dostupné z: https://mbpfw.com/. 

11 LOSKOT, Lukáš. Výroční zpráva 2019. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Praha: mbpfw, 4. 

2019. [cit. 12.03.2020]. Dostupné z: https://mbpfw.com/o-akci/ 

12 Mercedes-Benz Prague Fashion Week. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. 2010 [cit. 

12.03.2020]. Dostupné z: https://mbpfw.com/..
 

13 Nákupní chování Čechů. In: Fashion (Re)search [online] [cit. 15. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.fashion-

research.cz/nakupni-chovani. 

https://mbpfw.com/
https://mbpfw.com/
https://www.fashion-research.cz/nakupni-chovani
https://www.fashion-research.cz/nakupni-chovani
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čím dál větší oblibě. V roce 2019 jeho podzimní edici navštívilo osmnáct tisíc pět set 

návštěvníků, což je o osm tisíc pět set více než v roce 2015. Zájem o tuto akci ale neroste pouze 

ze strany návštěvníků – zatímco v roce 2015 se v rámci podzimní edice představilo devatenáct 

návrhářů, o čtyři roky později jich bylo padesát pět. Dosah na sociálních sítí čítal pouze za 

dobu trvání podzimní edice Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku v roce 2019  

dva miliony tři sta tisíc tři sta padesát příspěvků a marketingová hodnota projektu byla 

vyčíslena na čtyřicet jedna milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet tři  

korun českých14.  

1.2 Módní odvětví 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, móda je velmi obsáhlé téma. Rozdělit tedy módu či styly 

do kategorií je asi podobně náročný úkol jako samotnou módu definovat. Proto tato práce 

představuje pouze několik vybraných módních odvětví, a to pouze ta, která jsou pro následný 

výzkum relevantní, případně se jedná o aktuální trendy v oboru.  

1.2.1 Rychlá a pomalá móda 

Prvotně je velmi důležité rozumět rozdílu mezi rychlou módou, takzvanou fast fashion a módou 

pomalou, takzvaně slow fashion. 

1.2.1.1 Rychlá móda  

Neustálý a rychlý vývoj módního průmyslu nutí prodejce, kteří se chtějí udržet na trhu, snižovat 

ceny a být co nejvíce flexibilní co se týče designu, kvality i rychlosti výroby.15 Rychlá móda 

pomáhá uspokojovat zejména mladé zákazníky toužící po luxusních módních kouscích tím,  

 

 

14 DEJČMAR, Václav. Výroční zpráva 2015 a 2019. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Praha: 

mbpfw, 4. 2019. [cit. 12.03.2020]. Dostupné z: https://mbpfw.com/o-akci/ 

15 BHARDWAJ, Vertica a FAIRHURST, Ann. Fast fashion: response to changes in the fashion industry. In: The 

International Review of Retail, Distribution and Consumer Research [online] 18. 2. 2010, 20(1), 165–173 [cit. 4. 

3. 2020]. Dostupné z: 10.1080/09593960903498300. 

https://www.tandfonline.com/toc/rirr20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rirr20/current
https://doi.org/10.1080/09593960903498300
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že kolekce luxusních módních domů vizuálně kopíruje, ale vyrábí je z levných materiálů, 

levnou pracovní silou, a prodává tak za nízké ceny.16 Ročně je takových módních kousků na 

světě prodáno přes osmdesát miliard a zákazníci za ně zaplatí více než tři miliardy amerických 

dolarů17. 

V posledních letech, kdy se obecně lidé začali zajímat o udržitelnější životní styl18, se na adresu 

rychlé módy strhla vlna kritiky, nejčastěji kvůli nevyplácení mezd pracovníkům v továrnách, 

původu použitých látek, nešetrnému nakládání s odpadem, znečišťování přírody  

a dalším etickým problémům. Spolu s rozvojem moderních technologií, zejména instagramu, 

se velmi změnilo vnímání módního cyklu. Oblečení je poprvé k vidění v únoru během týdnů 

módy a dostupné ke koupi není dříve než v červenci nebo srpnu. Ale v té době už jsou 

potenciální klienti tak přesyceni fotkami kolekcí, které jsou k vidění všude na internetu a jsou 

diskutovány na všech webech a v módních magazínech, že ve chvíli, kdy kolekce dorazí do 

obchodu, je už nebaví19. 

Obchody prodávající fast fashion jsou zpravidla k nalezení v nákupních centrech a nabízejí 

módní kousky podobné těm, co známe z přehlídkových mol, ale za dostupnou cenu. Typickými 

příklady obchodů s rychlou módou jsou Zara, Stradivarius nebo Hennes & Mauritz20.  

 

 

16 JOY, Annamma a SHERRY, John ad. In: Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury 

Brands. Fashion Theory [online] 21. 4. 2015, 16(3), 273–295 [cit. 19. 3. 2020]. Dostupné z: 10.2752/ 

175174112X13340749707123. 

17 The True Cost [dokumentární film]. Režie Andrew MORGAN. Velká Británie, Francie, Itálie ad., 2013. 

18 CHENG, Andria. More Consumers Want Sustainable Fashion, But Are Brands Delivering It? In: Forbes 

[online]. 17. 10. 2019 [cit. 4. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/ 

andriacheng/2019/10/17/more-consumers-want-sustainable-fashion-but-are-brands-delivering-it/#5b11eefb34a5. 

19 MALDONADO, Anabel. The Case Against See Now, Buy Now. In: The business of fashion. [online]. Londýn: 

2017. [cit. 4. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.businessoffashion.com/articles/opinion/see-now-buy-now-

fashion-consumer-psychology 

20 CRESPO, Rebecca. A Complete List of 25 Fast Fashion Brands to Avoid and Why. In: Minimalism Made 

Simple [online]. [cit. 4. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.minimalismmadesimple.com/ 

home/-fast-fashion-brands. 

https://doi.org/10.2752/175174112X13340749707123
https://doi.org/10.2752/175174112X13340749707123
https://www.forbes.com/sites/andriacheng/2019/10/17/more-consumers-want-sustainable-fashion-but-are-brands-delivering-it/#5b11eefb34a5
https://www.forbes.com/sites/andriacheng/2019/10/17/more-consumers-want-sustainable-fashion-but-are-brands-delivering-it/#5b11eefb34a5
https://www.minimalismmadesimple.com/home/-fast-fashion-brands
https://www.minimalismmadesimple.com/home/-fast-fashion-brands
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1.2.1.2 Pomalá móda 

Opakem rychlé módy a nynějším trendem21 je móda pomalá neboli slow fashion. Ta je reakcí 

právě na neudržitelnost rozvoje rychlé módy a konzumerismus. Proto propaguje myšlenku,  

že řešením klimatické krize je menší spotřeba. Tím, že se bude oblečení upravovat a přešívat  

se může několikanásobně prodloužit jeho životnost. Pomalá móda ale není vázána pouze  

k udržitelnosti. Například aktivistka Kate Fletcher věří, že opakované použití stejného módního 

kousku dává možnost na něj pokaždé nahlížet z úplně nového úhlu pohledu, a tím uspokojovat 

stejné chtíče a potřeby, jaké by byly uspokojeny nákupem nového kousku.22 

Každý rok vyhodí obyvatel Spojeného království průměrně třicet kilogramů textilu. Módní 

průmysl ročně vyprodukuje přes miliardu kusů oblečení a je zodpovědný za pět procent 

celosvětově vyprodukovaných skleníkových plynů23. I z toho důvodu patří módní průmysl 

mezi největší znečišťovatele naší planety.24 Po kolapsu bangladéšské továrny Rana Plaza 

vzniklo hnutí Fashion Revolution, které se snaží aktivně sjednotit lidi a organizace, aby se 

podíleli na radikální změně způsobu, jakým jsou oděvy získávány, vyráběny a spotřebovávány. 

Jeho cílem je, aby bylo oblečení vyráběno bezpečným, čistým a spravedlivým způsobem25. 

Je několik způsobů, jak nakupovat udržitelně – nakupovat zboží od vybraných luxusních 

módních domů, pořizovat oblečení od menších lokálních návrhářů či z druhé ruky a vintage 

obchodů nebo věci přešívat a předělávat. Mezi české návrháře propagující myšlenku pomalé 

módy patří například Iva Burketová s její značkou ODIVI nebo Lukáš Kalfař. Dále například 

 

 

21 QUICK, Harriet. The New Fashion Trend? Slow Fashion That's Rooted In Reality. In: British Vogue [online]. 

6. 3. 2020 [cit. 15. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.vogue.co.uk/fashion/article/ 

slow-fashion-trend. 

22 FLETCHER, Kate. Usership: Fashion beyond consumerism. In: TEDx Talks. YouTube [online], 31. 5. 2018. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=iHIHvHsTmSA. 

23 KIANNA. Fast Fashion Facts: What you need to know. In: 7Billion for 7Seas [online]. 16. 11. 2018 [cit. 10. 

5. 2020]. Dostupné z: https://7billionfor7seas.com/fast-fashion-facts/. 

24 CHERNY-SCANLON, Xenya. Slow Fashion - Food for Thought?. In: TEDx Talks. YouTube [online], 1. 8. 

2017. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=KKoGpYiyJzg. 

25 About. In: Fashion Revolution [online]. [cit. 25. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://www.fashionrevolution.org/about/. 

https://www.vogue.co.uk/fashion/article/slow-fashion-trend
https://www.vogue.co.uk/fashion/article/slow-fashion-trend
https://www.youtube.com/watch?v=iHIHvHsTmSA
https://7billionfor7seas.com/fast-fashion-facts/
https://www.youtube.com/watch?v=KKoGpYiyJzg
https://www.fashionrevolution.org/about/
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obchod Win Win Love se soustředí na přešívání a předělávání oděvů ze second handů,  

a tím dává šanci módním kousků, které by jinak byly vyhozeny do koše. 

1.2.2 Rozdělení módy dle Posner 

Harriet Posner rozděluje módu na haute couture, neboli vysoké šití nebo krejčovství,  

a prêt-à-porter, neboli ready-to-wear, tedy takové kusy oblečení, které se masově prodávají 

jako konečný produkt ve standardních konfekčních velikostech.26 

1.2.2.1 Haute couture 

Pojem haute couture, neboli vysoké krejčovství, zastřešuje tu nejluxusnější módu a doplňky. 

Označení haute couture je chráněný pojem a jeho ochrannou známku může udělit (nebo 

odebrat) pouze pařížský FHCM (Fédération de la Haute Couture et de la Mode). Kousky 

z kolekcí značek vysokého krejčovství se vyznačují extrémně vysokými cenami a exkluzivitou 

– dle nepsaného pravidla se daný model vyrábí pouze v jednom až pěti provedeních na 

kontinent. Jsou ručně šité na míru klientovi. Klienti (kterých je po celém světě pouze přibližně 

čtyři tisíce), již si zakoupí kousek haute couture ho většinou vnímají jako investici  

či sběratelský kousek27. 

Aby členové obhájili status haute couture, musí v některém ze svých ateliérů zaměstnávat 

nejméně patnáct lidí na plný úvazek pro zakázkovou výrobu a k tomu dalších dvacet 

technických pracovníků na plný úvazek. Kolekce musí zahrnovat minimálně padesát 

originálních návrhů včetně denního a večerního modelu a každou sezonu jsou přizváni hostující 

 

 

26 POSNER, Harriet. Marketing Fashion: strategy, branding and promotion. 2. vydání. Londýn: Laurence King, 

2015. 240 stran. ISBN: 9781780678061. Str. 25-26 

27 POSNER, Harriet. Pozn. 26, str. 11, Str. 25-26  
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členové. Pokud je značka pozvána čtyřikrát za sebou, aby se stala hostujícím členem, stává se 

způsobilou ke plnohodnotnému členství28.  

Mezi typické zástupce vysokého krejčovství patří například módní dům Chanel, Dior, 

Givenchy, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela nebo Schiaparelli29. V červenci 2020 měl po 

více než padesáti letech letech v plánu představit haute couture kolekci i módní dům 

Balenciaga. „Haute couture byla vždy základním kamenem tohoto módního domu, mou tvůrčí 

a vizionářskou povinností je vrátit haute couture do Balenciagy. Pro mě je couture 

neprobádaným způsobem tvůrčí svobody a platformou pro inovace, nabízí další spektrum 

možností v krejčovství, přesahuje trendy. Je to způsob, jak vyjádřit krásu na nejvyšší estetické 

a kvalitativní úrovni,“ okomentoval návrat na nejluxusnější módní mola a podstatu haute 

couture kreativní ředitel značky Balenciaga, Demna Gvasalia30. 

Přestože se se svými pár tisíci klienty zabírá haute couture pouze malé procento módního trhu, 

tomuto odvětví to na důležitosti neubírá. Kolekce haute couture totiž inspirují návrháře a módní 

domy k tvorbě ready-to-wear kolekcí, které potom slouží jako inspirace pro velkoobchodní 

prodejce módy po celém světě31. 

1.2.2.2 Ready-to-wear 

Ready-to-wear kousek oblečení není ušitý na míru klientovi, jedná se tedy o konfekční oděvy, 

které jsou předem připravené, dodávané v předem určených velikostech a obvykle se vyrábějí 

hromadně a průmyslově. Takové kousky oblečení jsou k dispozici na všech úrovních trhu.  

 

 

28 Haute Couture. In: BOF [online]. [cit. 16. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://www.businessoffashion.com/education/fashion-az/haute-couture. 

29 Haute couture. In: Fédération de la Haute Couture et de la Mode [online]. [cit. 20. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://fhcm.paris/en/haute-couture-2/. 

30 BEL, Alexander. Balenciaga se vrací k haute couture kořenům. In: Vogue CS [online]. 22. 1. 2020 [cit. 20. 4. 

2020]. Dostupné z: https://www.vogue.cz/clanek/vogue-daily/novinky/alexander-bel/ 

balenciaga-se-vraci-k-haute-couture-korenum. 

31 POSNER, Harriet. Pozn. 26, str. 11, Str. 45 

https://www.businessoffashion.com/education/fashion-az/haute-couture
https://fhcm.paris/en/haute-couture-2/
https://www.vogue.cz/clanek/vogue-daily/novinky/alexander-bel/balenciaga-se-vraci-k-haute-couture-korenum
https://www.vogue.cz/clanek/vogue-daily/novinky/alexander-bel/balenciaga-se-vraci-k-haute-couture-korenum
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1.2.3 Dělení módy dle stylů 

Další dělení, které je pro téma práce zásadní, je dělení dle stylů, kterým se už samotný návrhář 

či módní dům věnuje. Více se práce věnuje pouze třem, které jsou typické právě pro tři české 

a slovenské módní návrháře, kteří jsou předmětem analýzy v kapitole pět. 

1.2.3.1 Streetwear 

Streetwear se v poslední době těší velké oblibě. Frází streetstyle či streetwear je často 

odkazováno na hip hop styly, ačkoli historicky byla fráze používána v odkazu na oděv vyvinutý 

a oblíbený mezi mladými lidmi a populární kulturou32. O oblíbenosti streetwearu svědčí 

například fakt, že kreativním ředitelem pánských kolekcí módního domu Louis Vuitton je od 

března roku 2018 americký módní návrhář a DJ Virgil Abloh. Virgil Abloh je typickým 

tvůrcem streetwearové módy, což demonstruje i svou vlastní značkou Off-White založenou  

v roce 2012 v Miláně. Abloh ve svých kolekcích představuje přesně takové módní kousky, 

které by ještě před pár desítkami let bylo nemyslitelné představit na mole haute couture 

přehlídek. Rostoucí popularita streetwearových prvků a kousků však donutila i tak klasickou 

značku jakou je Louis Vuitton k zakomponování streetwearových prvků do svých kolekcí. 

Příkladem mohou být holografické či zelené průhledné plastové tašky s řetězem z kolekce 

Spring/Summer 2019 nebo mikiny z poslední kolekce Spring/Summer 2020, které jsou 

k nahlédnutí v příloze číslo dva.  

Autoři knihy This is not fashion: Streetwear past, present and future uvádějí jako počátek 

streetwearu rok 1972 při příležitosti otevření obchodu s oblečením Trash a Vaudeville, který 

byl inspirovaný místními subkulturami. Toto datum je ale pouze orientační a dalo by se o něm 

polemizovat. Autoři také streetwear rozdělují do šesti sekcí na základě kulturních trendů,  

 

 

32 SKLAR, Monica. This Is Not Fashion: Streetwear Past, Present and Future. Dress [online] 2019, 45(1), 95–

97 [cit. 20. 3. 2020]. ISSN 03612112. Dostupné z: 10.1080/03612112.2019.1568724. 
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a to na: „Punk“, „Preppy/Ivy“, „Hip-Hop“, „Dresser/Casual/Uniforms“, „Club/Rave“, 

„Paninari“ a „Skate/Surf/Snow-wear”33.  

1.2.3.2 Dresser/Casual/Uniforms 

Do této kategorie se řadí klasické kousky nositelné každý den. Trička s potiskem, jednobarevné 

kalhoty či džíny, džínové bundy, křiváky. Zkrátka naše každodenní uniformy. Uniformy 

obohatily přehlídková mola zejména po událostech z 11. září 2001. Tehdy na ně bylo pohlíženo 

negativně, avšak byly dokonalou reflexí tehdejší doby. Uniformy se ale staly stimulem módy 

a součástí výtvarného názoru designérů po celém světě už dříve. Stačí si projít jakoukoliv 

světovou metropoli a fragmenty této éry bude nemožné přehlédnout – letecké bundy, safari 

kabáty, vysoké šněrovací boty, opasky, barety, to vše dotváří obraz městské módy dodnes a jen 

těžko bychom hledali nějakou součást armádní výstroje, která by se v několika uplynulých 

letech nestala předmětem masové módy. Typickým příkladem je trenčkotový plášť, dříve 

typický pro skotské pastevce. Díky své nepromokavosti se ale osvědčil vojákům v zákopech 

během první světové války, ve druhé ho zase nosili plukovníci a generálové, po jejím skončení 

se těšil oblibě mezi intelektuály, spisovateli a personality. Moderní verzi tohoto pláště 

představil na přehlídkových molech například Giorgio Armani, Yves Saint Laurent nebo 

Gianni Versace, fotografie modelů těchto návrhářů jsou k nahlédnutí v příloze číslo tři.34 

1.2.3.3 Club/Rave 

Tato kategorie se vyznačuje extravagancí. Její počátek se mapuje na ostrově Ibiza do doby, kdy 

lidé zpopularizovali návykovou látku extázi a poslouchali hudební styl house (postdiskotéková 

hudba pojmenována podle hudebního klubu Warehouse v Chicagu). V návaznosti na stavy, 

které užívání těchto látek vyvolává, vzrostla obliba neobvyklých módních kousků, které svým 

vzhledem připomínaly opilé vnímání světa. Všechny okolní butiky proto začaly prodávat 

 

 

33 Ibidem. 

34 MÁCHALOVÁ, Jana, Budiž móda. Praha: Brána, 2012. 276 stran. ISBN: 978-80-7243-608-8. strana 243,  
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zářivé, svůdné a vzorované kousky. Tento fenomén se později rozšířil i do londýnských klubů 

a volnomyšlenkářským extravagantně oblečeným lidem se začalo říkat ravers. Rozhodně bylo 

toto období i významně ovlivněno obecnou sexualizací popkultury – dobou, kdy Versace 

navrhl kožené společenské oblečení, Thierry Mugler kožené korzety a Franco Moschino šaty, 

jichž sukně byla sešita z podprsenek35. Dnes můžeme vlivy tohoto období pozorovat například 

na tvorbě módního domu Moschino pod vedením Jeremyho Scotta nebo hongkongské značky 

I Love Pretty, modely jsou k nalezení v příloze číslo čtyři.  

1.2.3.4 Preppy/Ivy 

Na úplně opačné straně módního spektra stojí konzervativní preppy styl, který za svého vzniku 

prosazoval myšlenku, že rebelstvím je nerebelovat, a tím se stát výjimečným. Své kořeny má 

na severovýchodním pobřeží USA, kde se jím v padesátých letech odlišovali studenti elitních 

amerických škol takzvané Ivy League36. Typická je pro tento styl tmavě modrá a béžová barva, 

pásky, košile, saka – a to vždy v perfektní kvalitě a střihu. Typickou módní značkou pro tento 

styl je například GANT, Tommy Hilfiger nebo Ralph Lauren a příklady preppy kousků lze 

nalézt v příloze číslo pět.  

2 Analýza českého prostředí 

Země bývalého Československa jsou ve svém přístupu k módě stále velmi specifické. 

Vzhledem k tomu, že předmětem této práce jsou čeští a slovenští návrháři, je nutné ohlédnout 

se do minulosti na vývoj vnímání módy na českém území a zanalyzovat jeho módní prostředí. 

Třicátá léta znamenala vrchol staletého vývoje českého odívání – byl vybudován a pevně 

zakotven celý systém módní produkce od špičkových luxusních modelových domů až po masu 

domácích krejčích a švadlen a úspěšnou průmyslovou konfekci. Stejně kvalitní byla i výroba 

 

 

35 Ibidem. 

36 Velký seriál módních stylů: Preppy. In: Terry móda [online]. [cit. 16. 5. 2020]. Dostupné z: 

https://terrymoda.cz/blog/velky-serial-modnich-stylu-preppy-121/. 

https://terrymoda.cz/blog/velky-serial-modnich-stylu-preppy-121/
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módních doplňků, mezi kterými se proslavila obuv, vysokou úroveň ale měly i klobouky nebo 

kabelky. Česká móda se utvářela v úzkém kontaktu s tou francouzskou a anglickou. To se vše 

změnilo v období druhé světové války. Stejného vrcholu jako ve třicátých letech česká móda 

zatím nedosáhla37.  

Pojetí módy se ale mění a stále více Čechů vnímá oděv jako něco víc než jen praktickou 

nutnost. Svědčí o tom i vstup celosvětově proslulého módního časopisu Vogue na 

československý trh v srpnu 2018, sezónní pražské týdny módy nebo pořádání spousty dalších 

módních akcí, jako například MINT Market (designové trhy s originální módou, šperky  

a doplňky) nebo Design Week. 

Důvodem zvyšování zájmu o módu jsou ale samozřejmě i čeští a slovenští módní návrháři. 

Českému módnímu prostředí kralují giganti, mezi které patří například firma Pietro Filipi 

založená v roce 1993 Petrem Hendrychem, a pro které jejich kolekce navrhuje například 

Monika Drápalová, Ivana Mentlová nebo Filip Hieke38. Dalším příkladem je módní dům 

Blažek, který se od jeho založení v roce 1992 věnuje pánské módě. Soustředí se na vysokou 

kvalitu, moderní design a čisté provedení jeho kousků, v každém obchodě navíc nabízí 

krejčovské služby39. Důležitou roli zastávají ale i nezávislí módní návrháři, jakými jsou 

například výše zmíněná Monika Drápalová, Eva Vontorová, Hana Frisonsova, Lukáš 

Macháček, Jan Černý, Dominika Kozáková, Vanda Janda a mnoho dalších.  

Návrháři Jan Černý, Dominika Kozáková a Vanda Janda byli vybráni pro analytickou část této 

práce z toho důvodu, že všichni tři jsou mladými návrháři, kteří cílí na stejnou věkovou skupinu 

zákazníků (mladí lidé mezi 16–30 lety), avšak svou tvorbou se výrazně liší. Zatímco Černý cílí 

na muže, Vanda Janda se soustředí na dámskou módu a Kozáková otázku feminity či 

 

 

37 HLAVÁČOVÁ, Konstantina. Česká móda 1940–70 zrcadlo doby. Praha: Olympia, 2000. 125 stran. ISBN: 80-

7033-017-1. Str. 15-18 

38 Náš příběh. In: Pietro Filipi [online]. [cit. 19. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.pietro-filipi.com/ 

cz/o-nas/nas-pribeh. 

39 O společnosti. In: Blažek [online]. 2013 [cit. 17. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.blazek.cz/ 

www/o-spolecnosti-2/. 

https://www.pietro-filipi.com/cz/o-nas/nas-pribeh
https://www.pietro-filipi.com/cz/o-nas/nas-pribeh
https://www.blazek.cz/www/o-spolecnosti-2/
https://www.blazek.cz/www/o-spolecnosti-2/
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maskulinity v její tvorbě vůbec neřeší40. Prvkem, který tyto tři návrháře spojuje je fakt,  

že se všichni tři pravidelně prezentují v rámci pražských týdnů módy. V neposlední řadě je 

pro ně spojujícím prvkem to, že se svou značkou je silně spojena jejich osobnost (vyskytuje se  

v samotném jménu značky), a tak je zajímavé pozorovat, jak toto propojení ovlivňuje 

prezentaci každého z nich.  

Ačkoliv je trh s módou vysoce konkurenčním prostředím, na české a slovenské scéně zatím 

návrhářů není tolik, aby si vzájemně přímo konkurovali. Pokud by však pro každého 

analyzovaného návrháře měl být určen jeho tvorbě blízký kolega (potažmo konkurent), u Jana 

by bylo možné jmenovat mladého návrháře Adama Kosta, který se věnuje pánské módě 

a zaměřuje se primárně na kvalitu a dokonalý střih. K Adamovi neodmyslitelně patří vzorované 

materiály podobné těm, které použil Černý ve své kolekci Fall/Winter 2019. Konkurencí 

Dominiky Kozákové by mohl být slovenský návrhář Lukáš Krnáč, který se vyznačuje svým 

osobitým a excentrickým stylem a je pověstný pro své výrazné módní kousky – například 

svetry inspirované ovocem doplněné obrovskou cenovkou na rameni. Co se týče Vandy Jandy, 

jako její významnou konkurenci je možné uvést Zdeňku Imreczeovou, která taktéž tvoří 

dámské oblečení s konceptuální jednoduchostí a neformální elegancí a často si, stejně jako 

Vanda Janda v její poslední kolekci, pohrává s maskulinní formou a střihem41. Navzdory tomu 

si každý návrhář najde svou cílovou skupinu, která je mu věrná. Vzhledem k možnostem 

a preferencím průměrného českého či slovenského spotřebitele módy je však tato skupina 

velmi malá v porovnání se světovými měřítky.  

2.1 Jan Černý 

Prvním návrhářem, který bude v práci podrobněji představen, je šestadvacetiletý Jan Černý. 

Černý byl součástí třicet pod třicet pod záštitou magazínu Forbes a navázal v rámci své značky 

jan spolupráci například s další úspěšnou českou značkou Naut, magazínem ELLE nebo 

 

 

40 Rozhovor s Dominikou KOZÁKOVOU, českou módní návrhářkou. Praha 12. 2. 2020.  

41 Mercedes-Benz Prague Fashion Week. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. 2010 [cit. 

12.03.2020]. Dostupné z: https://mbpfw.com/. 

https://mbpfw.com/
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obuvnickou značkou Prestige a v březnu 2020 se stal kreativním ředitelem tradiční české 

značky s koženým zbožím KARA. Svou vizi pro budoucnost KARY popisuje slovy: „KARU 

vnímám jako značku, která má v Česku i na Slovensku dlouholetou tradici i velký prodejní 

zásah (kolem padesáti obchodů). Můj vlastní brand je na rozdíl od KARY okrajovější, svými 

designy tak nyní mohu zasáhnout větší a rozmanitější publikum. Nastal ten správný čas  

na rebranding, a to i díky novému logu. Postupně posouvám celkový vizuální koncept značky, 

snažíme se o zajímavější focení a lokace. Chci z KARY vytvořit minimálně moderní evropskou 

značku a nebojím se říct i světovou. Je to pro mě výzva.42“ 

Jan Černý své kousky popisuje jako workwearové, sportovní a streetwearové. Soustředí se 

výhradně na pánskou módu, často pracuje s uniformitou nebo transformací ikonických kusů 

pánského šatníku. Jeho kousky nosí ale i zástupkyně opačného pohlaví – Černý tvrdí, že dnešní 

generace už nelpí na stereotypech a pragmatickém rozdělování módy na „pánskou”  

a „dámskou”43. Černého tvorba se vyznačuje surovou prací s oděvem, rozložením 

 a následovným znovusestavením jednotlivých kusů, od denimových bund a košil  

po psychadelické kožešiny a rekonstruované jeansy44. Jeho cílem je vytvářet módu, kterou 

mohou mladí lidé nosit každý den, a přesto se v ní cítit výjimečně a moderně45. S jeho jménem 

si mnoho lidí spojí i českou obuv Prestige, ve spolupráci s touto značkou totiž Černý 

zmodernizoval tradiční tenisku a znovu zpopularizoval značku mezi mladými lidmi. Každý pár 

tenisek šije na zakázku, i když původně se měly stát pouze součástí jeho kolekce v rámci 

pražského týdne módy v roce 2018.  

První přehlídka Jana Černého se konala v rámci soutěže o nejtalentovanějšího mladého 

návrháře Van Graaf Junior Talent, která se uskutečnila v březnu roku 2016 pod záštitou 

 

 

42 KUHNOVÁ, Nela. Odvážný krok. Návrhář Jan Černý se pokouší omladit sortiment českých módních 

dinosaurů. In: CZECHDESIGN [online]. 2003 [cit. 25. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.czechdesign.cz/temata-

a-rubriky/odvazny-krok-navrhar-jan-cerny-se-pokousi-omladit-sortiment-ceskych-modnich-dinosauru. 

43 MATĚJČEK, Petr. Jan. ELLE. 2019. 26 (3), 80–84. ISSN: 1210-8480. 

44 Jan Černý. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. [cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/designeri/jan-cerny. 

45 RUPPERT, Veronika. Modeschau. Světový luxus a český normcore: Designér Jan Černý o stáži v Paříži a 

české pánské módě[podcast]. Praha: Radio Wave, 28. 8. 2019.  

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/odvazny-krok-navrhar-jan-cerny-se-pokousi-omladit-sortiment-ceskych-modnich-dinosauru
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/odvazny-krok-navrhar-jan-cerny-se-pokousi-omladit-sortiment-ceskych-modnich-dinosauru
https://mbpfw.com/designeri/jan-cerny
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pražského týdne módy46. Soutěžní kolekci pojal v „armádním“ střihu – rozebral a přešil staré 

vojenské uniformy. Jádrem jeho kolekce se tak staly asymetrické tvary v jinak symetrické 

formě47, jednobarevné oversized kousky s výraznými barevnými prvky. S touto kolekcí 

nakonec soutěž vyhrál a jeden z modelů můžete vidět na obrázku níže. Další kousky z Janových 

kolekcí vizte v příloze číslo šest. 

Mezi jeden z mnoha úspěchů Jana Černého patří i půlroční stáž v oddělení pánské módy  

v módním domě Louis Vuitton v Paříži, a to pod dohledem kreativního ředitele Virgila Abloha, 

ke kterému je právě kvůli tvorbě streetwearových kousků Černý často přirovnáván. V březnu 

2019 nastoupil Černý do pánské divize v Louis Vuitton jako asistent dvou hlavních designérů 

ready-to-wear kolekcí, a to přímo do studia, kde se vznikají. Stáž získal díky předchozí 

zkušenosti u oděvní značky Cottweiler v Londýně a pražskému týdnu módy, kde si ho všimla 

talentová scoutka a doporučila ho do Louis Vuitton, kam ho následně pozvali na pohovor.  

Na stáži Černého inspirovalo spojení streetwearu s vysokou krejčovinou, organizace práce  

a samotní návrháři. Dokonce daroval jeden pár jeho legendárních tenisek Prestige kreativnímu 

řediteli Ablohovi48.  

Černého přehlídky jsou pověstné svými unikátními lokacemi – svou Spring/Summer 2019 

kolekci s názvem Egotrip představil na louce na pražské Letné, akce byla navíc přístupná široké 

veřejnosti. Kolekci Fall/Winter 2019 představil na jaře v pražském Domu uměleckého 

průmyslu v centru Prahy – DUPu 39 u Národní Třídy. Kolekci však nepředstavil klasicky  

na mole, nýbrž modelové stáli uprostřed industriálního divadla jako sochy, a návštěvníci  

tak měli možnost si kousky pořádně prohlédnout ze všech stran a úhlů. Právě tato kolekce silně 

demonstruje Janovu snahu představit streetwearovou uniformu moderního mladého muže 

 

 

46 Mercedes-Benz Prague Fashion Week. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Copyright ©2010 

[cit. 15.05.2020]. Dostupné z: https://mbpfw.com/galerie/431-jan-cerny-fw16 

47 Nechci nudu na molu, říká jeden z nejslavnějších českých návrhářů Jan Černý. In: Lidovky.cz [online]. 30. 4. 

2019 [cit. 6. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/design/ 

nechci-nudu-na-molu-rika-jeden-z-nejslavnejsich-ceskych-navrharu-jan-cerny.A190429_094542_ln-

bydleni_ape. 
48

 RUPPERT, Veronika. Pozn. 45, Str. 18 

https://mbpfw.com/galerie/431-jan-cerny-fw16
https://www.lidovky.cz/relax/design/nechci-nudu-na-molu-rika-jeden-z-nejslavnejsich-ceskych-navrharu-jan-cerny.A190429_094542_ln-bydleni_ape
https://www.lidovky.cz/relax/design/nechci-nudu-na-molu-rika-jeden-z-nejslavnejsich-ceskych-navrharu-jan-cerny.A190429_094542_ln-bydleni_ape
https://www.lidovky.cz/relax/design/nechci-nudu-na-molu-rika-jeden-z-nejslavnejsich-ceskych-navrharu-jan-cerny.A190429_094542_ln-bydleni_ape
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– v kolekci nechyběly stejnobarevné outfity, řetězy, karabiny, výrazné potisky a Prestige 

tenisky. Celá kolekce byla inspirována grafikem a malířem Vladimírem Boudníkem. Kvůli  

své výše zmíněné stáži u módního domu Louis Vuitton se Černý nemohl naplno věnovat  

své poslední kolekci, kterou měl představit v rámci Spring/Summer 2020 edice pražského 

týdne módy, a proto se opět vrhl do unikátního projektu – Jan Souvenir Shopu. Jan Černý 

uspořádal místo klasické přehlídky večírek a pop-up v pražském hudebním klubu Swim,  

kde prodával jím navržené „suvenýry” (například zapalovače). Na akci se vystřídali současní 

čeští zpěváci, rappeři a DJové, pro které Černý navrhl kousky na míru, a kteří se tak zároveň 

stali i ambasadory jeho značky.  

Specialitou Černého kolekcí je, že při každé akci nebo přehlídce vytvoří limitovanou edici 

triček jen pro jeho tým, který mu s přehlídkou pomáhal. Tým si poté odnáší vzpomínku  

a unikátní módní kousek49. Podobně k týmu přistupuje například kreativní ředitel Louis 

Vuitton, Virgil Abloh a Jan Černý tímto demonstruje svou snahu povýšit českou a slovenskou 

módu na světovou úroveň. 

 

 

49 FIBICHOVÁ, Kateřina. Rozhovor: Jak se dělá marketing Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku? In: 

Markething.cz [online]. 6. 9. 2019 [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: http://markething.cz/fashionweek. 

http://markething.cz/fashionweek
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Obrázek 1: Jan Černý, FW1650 

 

 

50 Jan Černý, FW16. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/galerie/431-jan-cerny-fw16. 
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2.2 Dominika Kozáková 

Dominika Kozáková se poprvé na pražském týdnu módy představila v rámci soutěže Van Graaf 

Junior Talent v roce 2018 se svou kolekcí „Freak Show”. Soutěž sice nevyhrála, ale i tak od té 

doby pravidelně prezentuje své nové kolekce v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.  

Kozáková má velmi výrazný rukopis a její kousky se vyznačují extravagantními střihy, 

barvami, materiály a detaily – příkladem může být například model, který doplňují boty 

uvázané okolo krku, jež je možné vidět na obrázku. Další příklady lze najít v příloze číslo sedm. 

Tvoří pro mladou, odvážnou a sebevědomou generaci, které imponuje nejen design,  

ale i samotná filozofie návrhářčiny tvorby. „Chci narušovat okleštěnost společnosti a zajeté 

stereotypy. Snažím se lidem ukázat, že by se neměli bát vzít si na sebe cokoliv, co se jim líbí  

a neměli by řešit, co si o tom kolegové nebo spolužáci myslí. Chci abychom všichni nosili to, 

v čem se cítíme dobře a zkoušeli nové věci, experimentovali,” popisuje svou tvorbu její 

zakladatelka51. 

Pro Kozákovou je důležité zapojit se do všech aspektů přehlídky – sama si vybírá hudbu, 

prostor a navrhuje modelkám účesy i make-up. Právě kolekce Fall/Winter 2019 zaujala diváky 

mimo jiné i výrazným make-upem – tváře modelů a modelek pokrývaly plátky zlata. Kozáková 

si zakládá i na tom, že si sama vybírá modely a modelky, kteří budou její kolekci představovat: 

„Modely si vybírám vždycky sama. Mám ráda atypické lidi, atypickou krásu,” vysvětluje 

Kozáková. Mnoho modelů a modelek jsou i zástupci LGBTQ komunity52.  

Její poslední přehlídka „Fading Spells”, kterou představila v rámci Spring/Summer 2020 edice 

Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku se konala v pražském hudebním klubu Swim 

a podobně jako u Jana Černého se nejednalo o klasickou přehlídku na mole, nýbrž  

o „performance party“. Dominika Kozáková představila patnáct modelů plných barev, 

 

 

51 Rozhovor s Dominikou KOZÁKOVOU, českou módní návrhářkou. Praha 12. 2. 2020. 

52 Ibidem. 
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netradičních materiálů a vzorů doplněných o výrazný make-up a účesy. „Lidi mi často říkali, 

že by moje věci nejradši nosili na nějaké šílené večírky,” vysvětluje návrhářka53.  

 

 

53 Ibidem. 
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Obrázek 2: Dominika Kozáková, FW1854 

 

 

54 Dominika Kozáková, FW18. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/galerie/623-dominika-kozakova-fw18. 
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2.3 Vanda Janda  

Návrhářka Vanda Ivica Jandová započala svou kariéru jako bloggerka, poté nastoupila na stáž 

k návrháři Mirovi Sabovi, nyní dokončuje bakalářské studium na pražské UMPRUM.  

Sama sebe nazývá „full-time divou” (divou na plný úvazek), její kolekce značky Vanda Janda  

jsou inspirovány silnými dívkami a ženami v jejím životě – divami55. Patří mezi přední 

československé influencerky. 

Vanda Janda tvoří módu výhradně pro dámy, zakládá si na typicky ženských prvcích  

jako jsou dlouhé rozevláté sukně, třpytivé doplňky nebo rafinované průstřihy a výstřihy. 

Návrhářčiným cílem je, aby se v jejích kouscích nositelky cítily krásně, silně a sexy.  

V roce 2019 se Vanda Janda představila na pražském týdnu módy, kde debutovala s kolekcí 

 s názvem Full-time Diva plnou tylu, leopardího vzoru a jiných ženských prvků. Vtipným 

doplňkem byly i imitace pohybových senzorů, kterými policie kontroluje dodržování domácího 

vězení. Kolekce byla inspirovaná Braunovými sochami ctností a neřestí, které stojí před 

zámkem Kuks, promítá se v ní ale také současná společenská situace reflektující salonní život. 

Ctnosti a neřesti dle návrhářčiných slov fungují jako příklad dobrého a špatného56. Celkové 

looky byly doplněny o velmi dívčí make-up v podobě širokých očních linek. Po přehlídce 

zaplavila Vandu Jandu vlna kritiky, mnoho lidí ji nařklo z kopírování kolegy Adama Kosta 

nebo světových značek jakými jsou například Prada, Valentino, Miu Miu nebo Giambattista 

Vali57. Kritizována byla i za to, že svou přehlídku zakončila právě Vanda Janda ve svém 

extravagantním průsvitném modelu a s korunou na hlavě, což ve světě módy není úplně 

 

 

55 Vanda Janda. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. [cit. 26. 3. 2020]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/designeri/vanda-janda. 

56 @vandajanda, In: Instagram [online]. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bvmk1CaFA32/ 

57 @dietpraha, In: Instagram [online]. Dostupné z: https://www.instagram.com/dietpraha/ 

https://mbpfw.com/designeri/vanda-janda
https://www.instagram.com/p/Bvmk1CaFA32/
https://www.instagram.com/dietpraha/
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běžné58. Fotografie z této přehlídky je přiložena níže, další příklady tvorby Vandy Jandy  

lze nalézt v příloze číslo osm.  

Návrhářčina Spring/Summer 2020 kolekce s názvem DIVA N. 3. od prvoplánové ženskosti 

značně upustila a Vanda Janda představila pánská saka se širokými rameny doplněné  

o vázanky. Modely byly doplněny o velké sluneční brýle a kabelky, které Vanda Janda 

vytvořila společně se značkou Loro Oro. Celá kolekce byla inspirována šedesátými léty59. 

 

 

58 Mercedes-Benz Prague Fashion Week. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Copyright ©2010 

[cit. 26.03.2020]. Dostupné z: https://mbpfw.com/galerie/645-vanda-janda-fw19 

59 Mercedes-Benz Prague Fashion Week. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Copyright ©2010 

[cit. 26.03.2020]. Dostupné z: https://mbpfw.com/galerie/697-vanda-janda-ss20 

https://mbpfw.com/galerie/645-vanda-janda-fw19
https://mbpfw.com/galerie/697-vanda-janda-ss20
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Obrázek 3: Vanda Janda, FW1960 

 

 

60 Vanda Janda, FW19. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/galerie/645-vanda-janda-fw19. 
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3 Marketing módních značek  

Existence módních domů a návrhářů je závislá na zákaznících, kteří u nich opakovaně 

nakupují. Klíčem k takové loajalitě je uspokojení potřeb zákazníků a vytváření oděvů, které 

jsou stylové, trvanlivé, snadno se udržují a jsou pohodlné. Pouhá výroba kvalitního oděvu 

ovšem už ve světě spotřební společnosti, kde nabídka značně převyšuje poptávku, nestačí. 

Proto je pro firmy a návrháře nezbytné přesně definovat svého zákazníka, porozumět jeho 

potřebám a tyto poznatky využít při tvorbě marketingové a komunikační strategie61.  

Marketing, tedy proces, který zahrnuje předvídání, identifikaci a uspokojování potřeb 

zákazníků za účelem plnění dlouhodobých cílů organizace, se tak stal nedílnou součástí 

módních domů i nezávislých návrhářů. Ačkoliv se marketing módních značek od mnoha jiných 

oblastí marketingu liší – ať už kvůli proměnlivé povaze módy či důrazu kladenému na vizuální 

stránku nejen produktů, ale i samotné komunikace – má marketing módních značek mnoho 

technik a nástrojů, jež používá za účelem dosáhnutí svých dlouhodobých cílů, přilákání nových 

zákazníků či zvýšení prodeje62.  

3.1 Sociální média 

Stěžejní roli v marketingu módních značek hrají sociální média. Ty mohou být definovány jako 

skupina internetových aplikací umožňující jak tvorbu, tak výměnu obsahu vytvořeného 

samotnými uživateli – například článků, fotografií či videí63. Sociální média napomáhají 

firmám naplno pochopit zákazníka a jeho potřeby a zároveň zákazníky detailně informovat  

 

 

61 EASEY, Mike. Fashion Marketing. 3. vydání. Chapter 1, Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN: 

9780632051991. Str. 23-35 

62 Ibidem. 

63 KAPLAN, Andreas M. Social Media, the Digital Revolution, and the Business of Media. In: International 

Journal on Media Management [online]. [cit. Dne 20.3. 2020]. ISSN: 1424-1250  Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/14241277.2015.1120014. 
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o nabízených produktech64. Výhodou využívání sociálních médií je i jednoduchá a přesná 

měřitelnost. Díky výsledkům analýzy sociálních médií je snadno zjistitelná míra odezvy, 

kliknutí, zájem o příspěvek či produkt, cesta (potencionálního) zákazníka od objevení produktu 

až po koupi a mnoho dalších informací, jež pomáhají k vytvoření atraktivnějšího obsahu  

pro cílové publikum65. 

Právě sociální média umožňují nezávislým návrhářům a módním značkám prezentovat se  

na stejných platformách a za stejných podmínek jako nadnárodní korporace či nejznámější 

módní domy.  

3.2 Product Placement 

Pojmem product placement rozumíme umístění konkrétního produktu do filmu nebo seriálu  

za účelem jeho zviditelnění a typickým příkladem užití této marketingové praktiky může být 

americký seriál Sex ve městě, v němž se hlavní postavy často ukazují v oděvech značek jako 

je Vivienne Westwood, Prada, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Christian Lacroix nebo Chanel66. 

Product placement je na českých televizních obrazovkách legální formou komerční 

komunikace od června 2010, musí ale být označen před i po skončení vysílání pořadu,  

ve kterém se objeví67.  

Výhodou využití této techniky je přirozenost při jeho správném použití. Pakliže produkt do díla 

zapadá, prakticky jej spoluvytváří a je spojen s oblíbenou postavou, jedná se o efektivní formu 

 

 

64 HUANG, Z., & BENYOUCEF, M., From e-commerce to social commerce: A close look at design features. 

Electronic Commerce Research and Applications, Volume 12, Issue 4. Ottawa: Telfer School of Management, 

2012. 246–259. Str 246–259 

65 BERKOWITZ, David. 100 Ways To Measure Social Media. In: MediaPost [online]. 17. 11. 2009 [cit. 5. 5. 

2020] Dostupné z: https://www.mediapost.com/publications/article/117581/100-ways- 

to-measure-social-media.html. 

66 POSNER, Harriet. Pozn. 26, str. 11, Str. 96 

67 Product Placement. In: MediaGuru [online]. 2020 [cit. 16. 5. 2020]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/product-placement/. 

https://www.mediapost.com/publications/article/117581/100-ways-to-measure-social-media.html
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konkurenčního boje, díky kterému je možné získat nové zákazníky a klienty68. Ukázkou  

z českého prostředí může být například česká taneční televizní show Stardance, ve které jsou 

veškeré ozdobné elementy dodávány firmou Preciosa Components69. 

3.3 Osobní Branding 

Značka je příslibem dodávání produktu nebo služby osobě, jež je (potenciálním) klientem. 

Osobní značku má každý člověk a je na jeho uvážení, jak se svou značkou naloží. V případě 

módních návrhářů je osobní branding velmi důležitou součástí marketingové a komunikační 

strategie, obzvlášť v případech, kdy značka nese jejich vlastní jméno. Je běžným jevem,  

že značka nese jméno samotného návrháře (Karl Lagerfeld, Christian Dior) a stejně tak trpí  

či profituje, právě kvůli jeho činům. Výše zmíněný Karl Lagerfeld byl například mimo jiné 

známý svými ofenzivními výroky vůči ženám (mimo jiné vůči Pippě Midletton nebo slavné 

zpěvačce Adele), což se podepsalo i na celkovém vnímání jeho brandu70. Lidské bytosti 

zdůvodňují své chování rozumově, avšak rozhodují se emocionálně. A mnohem lépe se lidem 

vytváří emocionální vztah s konkrétní osobou, jež je jim svým vystupováním sympatická71 

nežli pouze s logem korporace. Toto vychází i z přirozené potřeby lidí se sdružovat  

a spojovat72. 

Příkladem silného propojení mezi osobou a značkou mohou být například tři čeští a slovenští 

návrháři, jež jsou pro tuto práci stěžejní – Dominika Kozáková, Vanda Janda a Jan Černý.  

 

 

68
 DZIAMBOVÁ, Veronika. Product placement a jeho projevy v praxi. In: Právní prostor [online]. 8. 11. 2016 

[cit. 16. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/ 

product-placement-a-jeho-projevy-v-praxi. 

69 CRYSTALS. Devátý ročník StarDance se třpytí víc než kdykoliv předtím. In: Preciosa [online]. 11. 12. 2018 

[cit. 16. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.preciosa.com/cs/news/stardance-sparkles- 

more-than-ever. 

70 'Kaiser Karl' Lagerfeld insulted some very powerful people during his fashion career. In: ABC News [online]. 

20. 2. 2019 [cit. 17. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.abc.net.au/news/2019-02-20/ 

karl-lagerfeld-insulted-some-very-powerful-people/10828270. 

71 TRACY, Brian. The Importance of Personal Branding. In: TEDx Talks. YouTube [online]. 17. 8. 2017. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=s3B7OeEHGRo. 

72 Ibidem. 
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3.4 Influencer marketing 

Nedílnou součástí marketingu módních značek je i využívání influencerů a veřejně známých 

osobností a jejich vlivu na širokou veřejnost. Motivem pro spojení značky se slavnou osobností 

je víra v to, že sláva a osobní jiskra jednotlivých ambasadorů se přímo spojí se značkou,  

čímž posílí její image a postavení na trhu73. 

Vzhledem k tomu, že v rozhodovacím procesu je dnešní populace neustále ovlivňována  

televizí, rádiem, reklamami v offline i online prostředí nebo právě slavnými osobnostmi  

a influencery, snaží se i módní značky neustále zlepšovat svoje taktiky na přilákání nových 

zákazníků. Marketing módních značek využívá influencer marketing více než jakékoliv jiné 

odvětví. Právě módní prostředí nabízí nespočet způsobů kolaborace mezi značkami  

a influencery – půjčování oblečení, Instagram takeover (dočasné převzetí správy účtu firmy 

influencerem/celebritou), moderování akcí, modeling nebo například samotný návrh jednoho 

z modelů. Začlenění influencerů do celkové komunikační strategie se vyplatí díky tomu,  

že influenceři detailně znají své publikum a vědí jak jim produkt či značku efektivně 

komunikovat74.  

Příkladem z tuzemského prostředí může být například Lukáš Krnáč nebo Michael Kovačik, 

jejichž modely v rámci pražských týdnů módy jsou pravidelně představovány na slavných 

osobnostech a ne pouze na profesionálních modelkách75. Z opačného úhlu pohledu můžeme 

uvést například českého hudebního producenta Jakuba Stracha vystupujícího pod 

pseudonymem Nobodylisten, který je už několik let ambassadorem značky Dior Homme76. 

 

 

73 POSNER, Harriet. Pozn. 26, str. 11, strana 177 

74 SUDHA, M. a SHEENA, K. Impact of Influencers in Consumer Decision Process: the Fashion Industry. In: 

SCMS Journal of Indian Management. July–September 2017, 14–30 [cit. 23. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://pdfs.semanticscholar.org/1469/eccb29f76b24e85cba8b6b60adf5ab4932d8.pdf. 

75 Mercedes-Benz Prague Fashion Week. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. 2010 [cit. 12. 3. 

2020]. Dostupné z: https://mbpfw.com/. 

76 MIŠKOVSKÁ, Veronika. Já jsem nobody. In: PročNe [online]. 19. 4. 2018 [cit. 8. 4. 2020]. Dostupné z: 

https://procne.ihned.cz/c1-66112530-ja-jsem-nobody. 
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3.5 Problémy marketingu módních značek 

Marketingové metody módních značek bývají v mnoha případech kritizovány, ať už za menší 

prohřešky (jako například, když se zákazník cítí být ošizen či ošálen reklamou), tak  

za problémy větší (jako například společenská nezodpovědnost či nezodpovědnost vůči 

životnímu prostředí)77. S tímto tématem je spojeno využívání jedné z nekalých praktik 

marketingu – greenwashingu. Greenwashing je trendem poslední doby v důsledku vzrůstající 

míry environmentalismu mladé generace a má za cíl spotřebiteli předat falešnou informaci 

ohledně vlivu společnosti na životní prostředí nebo o environmentálních výhodách produktu 

nebo služby. Zmírňování greenwashingu je obzvláště náročné v kontextu omezené a nejisté 

regulace78.  

Příkladem může být kolekce Conscious módního řetězce typického představitele fast fashion 

Hennes & Mauritz (H&M). Poté, co H&M uvedlo na trh kolekci, z níž oblečení mělo být 

vyráběno z organické bavlny recyklovaného polyesteru, strhla se na švédský módní řetězec 

vlna kritiky. Společnost H&M vůbec neuvedla, zda je oblečení z oněch udržitelných materiálů 

vyrobeno ze sta procent, či je z udržitelného materiálu pouze malé procento kousku79. H&M 

také už neuvádí informaci, že na vypěstování bavlny, která je potřeba na výrobu jednoho trička 

se spotřebuje až dvacet tisíc litrů vody80. Zároveň je právě H&M jedním z řetězců, který své 

zboží vyráběl ve výše zmíněné bangladéšské továrně Rana Plaza, jejíž kolaps si vyžádal přes 

tisíc tři sta životů pracovníků, kteří navíc nedostávali ani minimální mzdu a pracovali 

nepovolené množství hodin81. Jakožto typický zástupce rychlé módy H&M denně vyprodukuje 

 

 

77 EASEY, Mike. Fashion Marketing. 3. vydání. Chapter 3, Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. ISBN: 
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78 DELMAS, M. a BURBANO, V. The Drivers of Greenwashing. In: California Management Review, 1. 10. 

2011, 54(1), 64–87. Dostupné z: https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64. 

79 BRAIN, Eric. H&M Accused of "Greenwashing" Conscious Collection. In: HYPEBEAST [online]. 8. 8. 2019 

[cit. 13. 3. 2020]. Dostupné z: https://hypebeast.com/2019/8/h-m-conscious-collection- 

greenwashing-sustainability-norwegian-consumer-authority. 

80 Overview. In: World Wildlife Fund [online]. [cit. 13. 3.2020]. Dostupné z: 
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81 The Rana Plaza Accident and its aftermath. In: International Labour Organization. [online]. [cit. 15. 5. 2020]. 

Dostupné z: http://www.oit.org/global/topics/geip/WCMS_614394/lang--en 

/index.html. 
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takové množství kusů oblečení, které by trvalo zrecyklovat dvanáct let82. Proto se nabízí otázka, 

zda tento fast fashion řetězec vůbec může být udržitelný.  

4 Metodologie 

V praktické části práce bude využita obsahová analýza, jejímž cílem je zaměřit se na věcnou 

charakteristiku, tedy na obsahovou část dokumentů, to znamená čehokoliv, co bylo vytvořeno 

člověkem. Využívá se při kvalitativním i kvantitativním výzkumu a jejím úkolem je převést 

kvalitativní data v textu na kvantitativní83. Technicky je metoda obsahové analýzy vyvinuta 

tak, že umožňuje opakovat zvolený postup. Je proto intersubjektivní a dovoluje výzkumníkům 

získat představu o poměrných kvantitativních vztazích ve skupině sledovaných jevů84. Cílem 

obsahové analýzy je co nejrychleji a nejpřesněji proniknout k podstatě textu. Výsledkem 

obsahové analýzy je slovní vyjádření obsahu dokumentu v přirozeném jazyce nebo souhrn 

věcných selekčních údajů předmětového či systematického selekčního jazyka85.  

Obsahová analýza začíná designem výzkumu, jenž v sobě zahrnuje komponenty podílející  

se na stanovení konkrétní metody, zejména pak operacionalizaci, čímž rozumíme převedení 

obecných pojmů do roviny analyzovaných znaků. Je tedy vymezen výběrový soubor dat, 

následně jsou určeny úrovně analýzy a je zahájeno kódování. Poté přichází na řadu organizace 

výzkumu, ověřovací fáze a získávání a vyhodnocování dat86. Zjednodušeně můžeme postup 

nazývat operacionalizací, při které je vymezena metoda zkoumání, časové období, sledovaná 

 

 

82 WHITING, Tabitha. 'Sustainable Style': The Truth Behind The Marketing of H&M’s Conscious Collection. 
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média a kódovací jednotka. Důležité je stanovení hypotézy, kterou mý být výzkumem 

ověřena87. 

4.1 Stanovení cíle a výzkumné otázky 

Praktická část práce bude zaměřena na analýzu facebookových a instagramových účtů Jana 

Černého, Vandy Jandy a Dominiky Kozákové, frekvenci přidávání příspěvků, jejich tonalitu, 

komentáře a další metriky. Tak bude zodpovězena první výzkumná otázka : 

 VO1: „Jak komunikuje vybraný návrhář na svých sociálních sítích?”  

Následně bude jejich sebeprezentaci vzájemně porovnána, čímž bude zodpovězena druhá 

výzkumná otázka:  

VO2: „V čem se způsob komunikace Vandy Jandy, Jana Černého a Dominiky Kozákové liší?” 

 Dále bude provedena obsahová analýza pomocí programu Newton Media Search. Bude 

zjišťováno kolikrát se jméno návrháře vyskytlo v médiích během roku 2019, v jaké souvislosti, 

zda se jednalo o digitální či tištěná média, zda článek obsahoval fotografie a další metriky  

a výsledky zaneseny do kódovacích knihy, jsou k dispozici v přílohách devět až sedmnáct. 

Pomocí toho bude zodpovězena třetí a poslední výzkumná otázka: 

VO3: „Jak je vybraný návrhář vnímán/komunikován v mediálním prostoru?”  

I v tomto aspektu budou návrháři vzájemně porovnáni. 

 

 

87 JIRÁK, Jan., pozn. 84, str. 33, strana 117 
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5 Praktická část 

5.1 Jak komunikuje vybraný návrhář na svých sociálních sítích? 

Praktická části práce je zaměřena na profily, jež si spravují sami návrháři či jejich tým,  

a to na facebooku a instagramu. Převážně se soustředí na frekvenci publikování příspěvků, 

tonalitu a obsah jednotlivých příspěvků a zpětnou vazbu. Pro tento účel byla pro oba profily 

vytvořena kódovací kniha.  

Sociální média jsou bezpochybně velmi důležitou součástí prezentace každého mladého 

návrháře a jsou také důležitou součástí jejich marketingové strategie. Sociální média jsou 

příležitost, jak se zviditelnit na trhu za poměrně dostupné prostředky, zvláště v módním 

odvětví. Většina návrhářů je aktivnější během týdnů módy, před samotnou akcí přidávají 

instagramové příběhy, kdy se jejich přehlídka koná, jak postupují s přípravami a podobně. Rok 

od roku je jejich aktivita vyšší a vyšší. Hodně návrhářů také sdílí instagramové příběhy hostů, 

kteří je označili v jejich příběhu na instagramu, což je skvělá forma sebeprezentace a zároveň 

interakce s fanouškem, potažmo potenciálním zákazníkem88.  

5.1.1 Jan černý 

5.1.1.1 Facebook  

Jan Černý nemá svůj facebookový firemní profil, proto byla provedena analýza jeho osobního 

profilu, kde má ovšem veřejné příspěvky a očividně ho používá i jako propagační nástroj. 

Černý má osm set třicet osm přátel a čtyři sta jedenáct sledujících. Za rok 2019 sdílel 

dohromady třicet jedna příspěvků ve velmi nepravidelných intervalech – v únoru, říjnu  

a listopadu nepřidal nic, v dubnu nebo září přidal hned několik příspěvků za sebou. Nejvíce 

sdílel příspěvky z jiných webů, tedy články o něm či rozhovory s ním, například rozhovor  

na módním webu Hypebeast, jež Černý sdílel devatenáctého dubna 2019 na svém profilu (viz 

 

 

88 FIBICHOVÁ, Kateřina. Pozn. 49, str. 20. 
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obrázek níže). Ty také společně s příspěvky o letní stáží u Louis Vuitton sklidily největší 

úspěch. Střídá příspěvky v češtině a angličtině. Příspěvky se nesou z většiny v přátelském tónu 

s použitím smajlíků, což je vzhledem k osobnímu charakteru profilu přirozené. Jan Černý 

reaguje na téměř každý komentář89. 

 

Obrázek 4: facebookový příspěvek Jana Černého90 

 

 

89 Jan Černý. In: Facebook. [online]. [cit. 27. 4. 2020] Dostupné z: https://www.facebook.com/ 

jan.cerny.9026. 
90 Ibidem. 
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5.1.1.2 Instagram  

Firemní profil Jana Černého má ke dnešnímu dni (tj. 31. 3. 2020) sedmnáct tisíc sedm 

sledujících a za rok 2019 na něm přibylo šedesát tři fotek a videí. Je tedy patrné, že je instagram 

pro značku Černého hlavním komunikačním kanálem. Na profil přispívá pravidelně,  

víc intenzivně však komunikuje v období konání pražského týdne módy. Mercedes-Benz 

Prague Fashion Week je také jedním z hlavních témat, které se na profilu objevují, společně s 

fotkami kolekcí a samotných produktů. Největší úspěch má však fotka s Virgilem Ablohem a 

jeho vlastním párem Janových tenisek, u které je přes dvě stě komentářů a již je k vidění na 

obrázku níže. Jan Černý preferuje fotky, videí přidal za celý rok pouhých šest. Tonalita je z 

většiny velmi formální s informativním charakterem a žádným či velmi střídmým použitím 

emotikonů. Ze začátku roku byly příspěvky zejména v českém jazyce, avšak od března začaly 

převažovat příspěvky v jazyce anglickém. Opět Černý odpovídá nebo jinak reaguje na každý 

komentář. Co se týče archivovaných příběhů, tedy takových, které jsou viditelné déle než 

pouhých dvacet čtyři hodin, má Jan Černý na profilu pět výběrů – přehledy kolekcí F/W18, 

S/S19, F/W19, informace o teniskách Prestige a fotky zmíněk o Janovi či jeho značce z tisku. 

IGTV využil Černý v roce 2019 pouze jednou91.  

 

 

91@jancerny_. In: Instagram. [online]. [cit. 27. 4. 2020] Dostupné z: https://www.instagram.com/ 

jancerny_/. 

https://www.instagram.com/jancerny_/
https://www.instagram.com/jancerny_/
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Obrázek 5: instagramový příspěvek Jana Černého92 

 

 

92 Ibidem. 
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5.1.1.3 Webová stránka 

Černý má i svůj vlastní web na doméně www.jancerny.store. Web je velmi jednoduchý,  

s čistým designem. Na webu si můžete objednat Janovy tenisky ve spolupráci s Prestige. Jinak 

na něm najdete informace o návrháři, kontakty a archiv a lookbook kolekcí. Po kliknutí  

na rubriku e-shop budete přesměrování na web koncept storu THE ROOM BY BASMATEE,  

s kterým Jan Černý dlouho a úzce spolupracuje. Na e-shopu jsou nyní k dispozici čtyři 

produkty93.  

5.1.2 Dominika Kozáková 

5.1.2.1 Facebook 

Facebook rozhodně pro Kozákovou není hlavním komunikačním nástrojem, jak i sama říká94. 

Její stránka má k dnešnímu dni (tj. 8.4. 2019) šest set padesát šest sledujících a za rok 2019  

na ní přibylo dvacet šest příspěvků ve velmi nepravidelných intervalech. Například celý leden 

nepřidala Dominika Kozáková ani jeden příspěvek a poté v jeden den přidala například během 

března klidně až pět příspěvků. Hlavní tématikou návrhářčiných příspěvků je rozhodně 

Mercedes-Benz Prague Fashion Week, jehož se týkalo osmnáct příspěvků. Kozáková často  

k fotkám nepřidává popisek, když ano, tak je ve většině případů v anglickém jazyce. Naopak 

používá mnoho emotikonů. Komentáře nemá téměř žádné, její příspěvek přesdílel jiný uživatel 

čtyřikrát 95. 

 

 

93 ČERNÝ, Jan. JAN [online]. [cit. 15. 5. 2020] Dostupné z: http://www.jancerny.store/. 

94 Rozhovor s Dominikou KOZÁKOVOU, českou módní návrhářkou. Praha 12. 2. 2020.  

95 Dominika Kozáková. In: Facebook [online]. [cit. 27. 4. 2020] Dostupné z: 

https://www.facebook.com/KozakovaDominika/. 

http://www.jancerny.store/
http://www.jancerny.store/
https://www.facebook.com/KozakovaDominika/
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Obrázek 6: facebookový příspěvek Dominiky Kozákové96 

5.1.2.2 Instagram 

Na instagramu je Dominika Kozáková výrazně aktivnější – za rok 2019 přidala sto dvacet 

příspěvků, každý měsíc alespoň tři. Opět není přidávání pravidelné a soustřeďuje se dobu trvání 

pražského týdne módy. Nejčastěji Kozáková přidává jednu nebo více fotek, za rok 2019 přidala 

pouze tři videa. Popisky jsou většinou v anglickém jazyce s velkým počtem emotikonů. Téměř 

bez výjimky Kozáková reaguje na všechny komentáře. I na instagramu jsou příspěvky z většiny 

 

 

96 Ibidem. 
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zaměřené na pražský týden módy, často ale Dominika Kozáková přidává i osobní věci nebo 

selfies. Sama Kozáková říká, že je pro ni důležité propojovat svou značku se svou osobou  

a není možné to podle ní v jejím případě oddělit. I proto se rozhodla si nezaložit druhý, ryze 

osobní profil, ale přidává všechny příspěvky na stejný profil, který k dnešnímu dni (tj. 8. 4. 

2020) čítá devět tisíc pět set jedenáct sledujících97. Funkci IGTV Kozáková nevyužívá,  

na rozdíl od archivovaných příběhů – na jejím profilu najdeme třicet osm archivů. Instagram  

i facebook si Dominika Kozáková spravuje sama98. 

 

 

97 Ibidem. 

98@dominikakozakova__. In: Instagram [online]. [cit. 27. 4. 2020] Dostupné z: 

https://www.instagram.com/dominikakozakova__/. 

https://www.instagram.com/dominikakozakova__/
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Obrázek 7: instagramový příspěvek Dominiky Kozákové99 

  

 

 

99 Ibidem. 
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5.1.3 Vanda Janda 

Vanda Janda sice svou firemní facebookovou stránku má, avšak přes čtyři roky na ní nepřibylo 

nic nového. Proto byly pro účel práce zanalyzovány její dva instagramové profily – profesní  

a osobní. Vanda Janda si velmi zakládá na propojení její osoby se svojí značkou a ve světě 

módy byla známá dlouho před tím, než sama představila své modely. 

5.1.3.1 Business profil 

Vandin firemní instagramový profil má k dnešnímu dni (tj. 8. 4. 2020) osm tisíc tři sta šest 

sledujících a za rok 2019 na něj bylo přidáno šedesát dva příspěvků. Na profilu jsou pouze 

příspěvky s tématikou její tvorby. První představuje svou kolekci představenou v rámci Ascher 

Challenge, na které studenti UMPRUM spolupracovali se studenty MKPR. Dále představuje 

kolekci Full Time Diva či kolekci DIVA N. 3. Fotky modelů prokládá zmínkami o značce, 

konkrétně například fotkami editorialu české mutace módního časopisu ELLE, jeden příklad 

je k vidění na obrázku níže. Vanda Janda zpravidla přidává fotky, většinou přímo z mola 

pražského týdne módy. Popisky se mění podle toho, kterou kolekci Vanda Janda na fotce 

představuje, píše je ve slovenském jazyce a emoji nepoužívá. Komentářů má na profesním 

profilu méně než na osobním, většinou jeden až čtyři u příspěvku. Většinou na ně návrhářka 

nereaguje. Od pátého září, a tedy od představení poslední kolekce, se snaží o uniformní vzhled 

instagramu, k čemuž využívá bílé rámečky u jednotlivých fotek. Vanda Janda na svém 

profesním profilu také využívá funkci archivovaných příběhů, a proto takových archivů 

najdeme na profilu devět. Na IGTV najdeme jedno krátké video ze zákulisí podzimní edice 

Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku100.  

 

 

100 @vandajandaofficial. In: Instagram [online]. [cit. 27. 4. 2020] Dostupné z: 

https://www.instagram.com/vandajandaofficial/. 
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Obrázek 8: příspěvek na profesním instagramu Vandy Jandy101 

 

 

101 Ibidem. 
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5.1.3.2 Osobní profil 

Osobní profil návrhářky i díky jejímu povolání influencerky a bývalé modelkovské a blogerské 

kariéře čítá k dnešnímu dni (tj. 8. 4. 2020) čtyřicet tři tisíc dvě stě třicet devět sledujících a dva 

tisíce pět set příspěvků. Jen za minulý rok bylo na profil přidáno dvě stě osmdesát čtyři 

příspěvků. Jde o osobní profil, a tak Vanda Janda přispívá hlavně fotografiemi sebe samé, 

jejími outfity a lifestylovými fotografiemi. Přispívá téměř každý den, své sledující nazývá 

„divami”. Jak bylo zmíněno výše, Vanda Janda se částečně instagramem živí a proto je na jejím 

osobním profilu možné nalézt i příspěvky, které se zdají být sponzorovanými – například jasně 

ukazují a promují produkt značky, která je zároveň i označena v popisku. Vanda Janda však 

reklamu neoznačuje vůbec nebo jen velmi zřídka. Proto je spekulací, zda se jedná o placenou 

spolupráci. V případě, že by o placenou spolupráci šlo a Vanda Janda by to u svých příspěvků 

neoznačila, neplnila by návrhářka svou povinnost o tom své sledující informovat a jednalo by 

se o skrytou reklamu, která není legální102. V mnoha příspěvcích propaguje například obchod 

se značkovou obuví Footshop, fastfoodový řetězec McDonald’s nebo obchod s luxusní módou 

Pařížská 17. Na profilu Vandy Jandy lze nalézt i fotografie, na kterých konzumuje alkohol nebo 

kouří cigarety. Nechybí ani spousta fotografií z nejrůznějších eventů – například z křtu 

kosmetické značky Anny Cosmetics, nebo Karlovarského ELLE Lounge. Na IGTV má Vanda 

Janda pouhé dvě videa, a to video z backstage podzimní edice Mercedes-Benz Prague Fashion 

Weeku a poté video představující kabelky, které vytvořila ve spolupráci se značkou LORO 

ORO. I na osobním profilu návrhářka využívá funkce archivovaných příběhů, archivů má 

čtyřicet čtyři a jsou věnované například jejímu psovi, kolekcím, fotkám z dovolených nebo 

červených koberců či Vandiny odpovědi na otázky sledujících.  

 

 

102 Univerzita Karlova, 2018. Férová reklama. In: Férová Reklama [online]. Praha, 2018. [cit. 26. 4. 2020]. 

Dostupné z: https://ferovareklama.cz/. 

https://ferovareklama.cz/
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Vanda Janda na svém profilu pořádná i soutěže – například o kosmetické produkty, kousky  

z jejích vlastních kolekcí či například o vstupy na její přehlídky v rámci Mercedes-Benz Prague 

Fashion Weeku. U takových příspěvků má i více než tisíc komentářů103. 

 

Obrázek 9: příspěvek na osobním profilu Vandy Jandy104 

 

 

103 @vandajanda. In: Instagram [online]. [cit. 27. 4. 2020] Dostupné z: https://www.instagram.com/vandajanda/. 
104 Ibidem. 

https://www.instagram.com/vandajanda/
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5.2 V čem se způsob komunikace Vandy Jandy, Jana Černého a Dominiky 

Kozákové liší? 

Ačkoliv je jasně patrné, že se sebeprezentace každého z návrhářů značně liší, je možné 

pozorovat i určité jednotící znaky. Například, že mezi návrháři klesá popularita facebooku  

a všichni tři soustředí svou sebeprezentaci na instagram. Na něj všichni přispívají poměrně 

pravidelně a často, obsahem se však rozcházejí. Zatímco Vanda Janda se rozhodla prezentaci 

sama sebe a prezentaci své tvorby úplně oddělit, Černý i Kozáková přispívají na jeden svůj 

instagramový účet příspěvky jak osobního, tak profesního rázu. Všichni využívají funkce 

připnutých příběhů, i když Černý o něco méně než jeho dvě kolegyně. Dalším společným rysem 

je absence využívání IGTV, čemuž ale přispívá fakt, že IGTV se stala jednou z nejméně 

využívaných funkcí instagramu vůbec105. Dalším důležitým společným rysem je odpovídání 

na komentáře – až na pár výjimek všichni návrháři na komentáře odpovídají či jinak reagují. 

Pro všechny návrháře je očividně velmi důležitá účast na pražském týdnu módy, jelikož je 

jedním z převládajících témat komunikovaných návrháři skrze jejich sociální média.  

Je patrné, že je pro všechny návrháře sebeprezentace v rámci sociálních médií velmi důležitá. 

Tím, že se jedná o mladé a nezávislé české návrháře je pro všechny zjevně klíčové, aby jejich 

značka byla propojena s jejich osobou. Nejvýrazněji můžeme tento fenomén sledovat u Vandy 

Jandy, která se zároveň živí i jako influencerka. Její modely navíc nosí spoustu jejích 

kamarádek, taktéž influencerek a dá se tedy říci, že Vanda Janda tak využívá neplaceného 

influencer marketingu. Díky jejím známostem má oproti svým kolegům velkou výhodu.  

I Vandin přítel režisér Slávek Horák je známou osobností a Vanda Janda svým vztahem poutá 

pozornost bulvárních médií. Na toto téma promluvila Adéla Malcová, manažerka sociálních 

sítí pražského týdne módy takto: „Vanda Janda jede po vzoru zahraničních influencerů jako je 

@aimeesong nebo @chiaraferragni. Začala jako úspěšný módní influencer/celebrita, která 

 

 

105 CONSTINE, Josh. Instagram drops IGTV Button, but only 1% downloaded the app. In: Techcrunch [online]. 

18. 1. 2020 [cit. 3. 5. 2020]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2020/01/18/ 

igtv-button-gone/. 

https://techcrunch.com/2020/01/18/igtv-button-gone/
https://techcrunch.com/2020/01/18/igtv-button-gone/
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využila své popularity především mezi dívkami a vytvořila svou kolekci – již podruhé. Je to 

dáno dobou, influenceři jsou na vrcholu a bohužel se úspěch designérů hodnotí dle toho, jaký 

„hype“ se kolem jejich kolekce na sociálních médiích vytvoří. Už to není tolik o tom, jak jsou 

modely kvalitní. Kromě toho její kamarádky po celou dobu trvání pražského týdne módy nosí 

její modely, je tedy schopna se prezentovat po celou dobu, ne pouze v průběhu samotné 

přehlídky.106“ Jan Černý využívá svůj instagram i na sdílení jeho osobních úspěchů (například 

stáž u Louis Vuitton či nedávný nástup na pozici kreativního ředitele tradiční české módní 

značky KARA) takže o jeho využívání osobního brandingu taktéž nelze pochybovat. Kozáková 

svou osobu se svou značkou bezpochyby spojuje také, avšak úplně jinak než Černý nebo Vanda 

Janda, a to mnohem osobnější a méně profesní formou. Dominika Kozáková sdílí své selfies, 

fotky s přáteli a události z jejího běžného života.  

Čím se odlišuje Vanda Janda od Kozákové a Černého je fakt, že promuje velké množství 

produktů, u kterých nikde není stanoveno, zda se jedná o placenou spolupráci. Pakliže by se 

výše avizovaná spekulace potvrdila, chovala by se návrhářka vzhledem k její influencerské 

kariéře a množství jejích sledujících nejen nezodpovědně, ale také protiprávně107.  

Je patrné, že je pro návrháře důležité mít svou vlastní webovou stránku, kde se budou moci 

prezentovat či prodávat kousky z jejich kolekcí. V tomto ohledu je napřed Jan Černý, který už 

svou stránku má a ta sedí k celkovému konceptu Janovy tvorby. Vanda Janda už také má svou 

doménu, avšak zatím na ní nenajdeme nic jiného než informaci o tom, že výstavba webu teprve 

probíhá. Dominika Kozáková zatím svůj web nemá, ale i ona si chce svůj web, potažmo  

e-shop, brzy založit108. Do roku 2024 by dle průzkumů měly tržby z internetových obchodů 

dosáhnout až 30 % celkových tržeb, takže výstavba vlastních webových stránek s e-shopem je 

rozhodně správným krokem109. 

 

 

106 FIBICHOVÁ, Kateřina. Pozn. 49, str. 20. 

107 Univerzita Karlova, pozn. 102, str 45 

108 Rozhovor s Dominikou KOZÁKOVOU, českou módní návrhářkou. Praha 12. 2. 2020.  

109 Fashion Worldwide. Pozn. 4, Str. 5 
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K předchozímu odstavci se váže i tedy forma prodeje, kterou návrháři preferují. Jak již bylo 

zmíněno výše, Černý prodává své oblečení a boty primárně skrze svůj web nebo prodejnu The 

Room by Basmatee110. Vandiny kousky je možné zakoupit pouze po osobní domluvě přes 

soukromé zprávy na instagramu, což je pro zákazníka velmi nepohodlné – například až do 

samotné interakce s návrhářem neví, zda si daný kousek vůbec může dovolit. Kousky 

Dominiky Kozákové lze zakoupit na několika místech v Praze, například i v prodejně The 

Room by Basmatee nebo prodejně Jakoby. Koupit si model od Dominiky Kozákové je možné 

i po osobní domluvě skrze instagramové soukromé zprávy. Kozáková nabízí tedy obě formy 

prodeje. 

Dominika Kozáková je jedinou návrhářkou, která zatím nevytvořila žádný produkt  

v kolaboraci s jinou značkou. Naopak Vanda Janda i Jan Černý spojili své síly se známými 

českými značkami a vytvořili společně unikátní produkt, který významně zvýšil povědomí o 

jejich značce a osobě.  

6 Jak je vybraný návrhář vnímán/komunikován v mediálním prostoru? 

Praktická část bakalářské práce se dále věnuje obsahové analýze mediálního prostoru ve vztahu 

k výše zmíněným návrhářům. Pro tento účel byl využíván program Newton Media Search. 

Skrze tento program je možné fulltextově vyhledávat v elektronickém archivu tištěných  

i elektronických médií. V archivu Newton Media Search je k dispozici obsah z celostátních  

i regionálních periodik a společenských i odborných časopisů, zpravodajství z několika set 

internetových serverů a přepisy publicistických, diskusních a zpravodajských pořadů z České 

republiky111. Jméno každého návrháře bylo tedy zadáno do vyhledávání a do kódovacích knih, 

které jsou přiloženy k této práci, byla zanesena analýza všech výstupů, které o nich v časovém 

 

 

110 The Room by Basmatee [online]. [cit. 13.5.2020]. Dostupné z: https://basmatee.cz/. 

111 UK. Portál elektronických informačních zdrojů UK. In: UK [online]. 2020, Univerzita Karlova [cit. 30. 4. 

2020]. Dostupné z: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=271&fakulta=24. 

https://basmatee.cz/
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=271&fakulta=24
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rozmezí od prvního ledna 2019 do jednatřicátého prosince 2019 vyšly. Na následujících 

stranách se práce podrobně věnuje výsledkům vyhledávání o každém z návrhářů. 

6.1 Jan Černý 

Vzhledem k četnosti jména Jan Černý bylo vyhledávání jeho jména v programu Newton Media 

Search velmi obtížné – při jeho zadání bylo zobrazeno třicet devět tisíc padesát čtyři výsledků. 

Proto bylo vyhledávání omezeno a do výsledků byly zahrnuty pouze články, jež zmiňují jméno 

Jan Černý nejdále šedesát slov od klíčových slov, mezi která byla zvolena: MBPFW, pražský 

týden módy nebo módní návrhář. V tomto případě bylo nalezeno sto dvacet sedm výsledků, 

které jsou zahrnuty v kódovací knize, jež se nachází v příloze číslo jedenáct. Četnost zmínek  

o Černém v čase velmi fluktuovala, přičemž nejvíce se o Černém psalo v období konání 

pražských týdnů módy nebo v souvislosti s jeho stáží u Louis Vuitton – souvislosti s pražským 

týdnem módy vyšlo o Janovi sto třináct článků, v souvislosti se stáží třicet sedm.  

Ačkoliv je Černý jedním z nejvíce exponovaných a známých československých návrhářů, 

hlavním tématem článku byl v pouze pětadvaceti případech, a to zejména v souvislosti se stáží 

v Paříži. V tištěných médiích, například magazínu ELLE nebo Vogue, se o návrháři psalo 

třiadvacetkrát. Velkým úspěchem byl módní editoriál československé mutace časopisu Vogue 

s názvem Gigi off duty z devátého dubna, ve kterém oblékla americká topmodelka Gigi Hadid 

jeho barevný oblek. Významný je i čtyřstránkový rozhovor v magazínu ELLE z patnáctého 

února, kde se mimo jiné i poprvé zmiňuje o stáži u Louis Vuitton v Paříži. Jan Černý se stal 

hostem i několika podcastů, například podcastu Modeschau Radia Wave, kde hovořil s 

Veronikou Ruppertovou. 

V sedmašedesáti případech, tedy téměř v každém třetím článku, jež o návrháři vyšel, se 

vyskytují i fotky jeho osoby nebo tvorby. Tonalita článků byla z většiny neutrální, v devatenácti 

případech pozitivní. V negativní konotaci se o Černém v roce 2019 nepsalo.  
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6.2 Dominika Kozáková 

Dominika Kozáková byla za rok 2019 v médiích zmíněna padesát jedna krát. U Kozákové to 

bylo převážně ve spojitosti s pražským týdnem módy – takových článků bylo celkem čtyřicet 

sedm. V ostatních se psalo o její tvorbě nebo například v souvislosti s událostí, kdy společně  

s dalšími návrháři vytvořila designovou kolekci panenek v rámci projektu Helping Dolls. 

Panenky se následně dražily a výtěžek byl věnovaný Fondu ohrožených dětí Klokánek112. 

Hlavním tématem článku se Kozáková stala sedmkrát, vždy v recenzi na její aktuální kolekci.  

O Dominice Kozákové se psalo nejčastěji v období pořádání pražských týdnů módy, i tak se 

její jméno v médiích objevilo kromě června a prosince každý měsíc alespoň jedenkrát.  

V tištěných médiích se Kozáková objevila pouze třikrát, poprvé v módním editorialu  

v československé mutaci magazínu Vogue s názvem Skryté signály z čtrnáctého května 2019, 

podruhé třicátého srpna v magazínu City Life a potřetí v říjnu v deníku Právo. Fotky Dominiky 

Kozákové či jejích kousků byly u článku ve dvaceti případech. Stejně jako Jan Černý, se  

i Dominika Kozáková objevila v podcastu Modeschau Rádia Wave. V televizi vystoupila na 

stanici Prima. Fotografie Kozákové nebo jejích modelů se ve výsledcích objevily v dvaceti 

případech. 

Tonalita byla veskrze neutrální, negativní byla třikrát – například ve článku s názvem „10 

modelů MBPFW, které si na sebe vzít nechcete!”113, pozitivní pětkrát. Nejčastěji byly  

s Dominikou Kozákovou spojovaná slova jako „výstřední”, „barevná” nebo „šílená”. 

 

 

112
 BULÁNKOVÁ, Veronika. Čeští a slovenští návrháři vytvořili designovou kolekci panenek pro dobrou věc. 

In: ŽENA-IN [online]. 27. 11. 2019 [cit. 3. 5. 2020]. Dostupné z: https://zena-in.cz/clanek/ 

cesti-a-slovensti-navrhari-vytvorili-designovou-kolekci-panenek-pro-dobrou-vec. 

113 KOKTOVÁ, Ornella. 10 modelů MBPFW, které si na sebe vzít nechcete! In: Luxury Prague Life [online]. 

2020 [cit. 15. 5.2020]. Dostupné z: https://www.lp-life.cz/10-modelu-mbfpw-ktere-si-na-sebe-vzit-nechcete. 

https://zena-in.cz/clanek/cesti-a-slovensti-navrhari-vytvorili-designovou-kolekci-panenek-pro-dobrou-vec
https://zena-in.cz/clanek/cesti-a-slovensti-navrhari-vytvorili-designovou-kolekci-panenek-pro-dobrou-vec
https://www.lp-life.cz/10-modelu-mbfpw-ktere-si-na-sebe-vzit-nechcete
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6.3 Vanda Janda 

Při vyhledávání jména Vandy Jandy bylo výsledků nejvíce, a to dvě stě dvanáct. Zmínky  

o návrhářce se objevovaly celý rok, nejméně byla Vanda Janda v mediálním prostředí zmíněna 

v lednu a únoru, četnost zmínek naopak nejvíce vzrostla v období konání pražského týdne 

módy, tedy v červnu a září. V souvislosti s pražským týdnem módy vyšlo o Vandě Jandě 

sedmdesát jedna článků. 

Ačkoliv se o Jandové stále ve většině případů psalo ve spojitosti právě s pražským týdnem 

módy, nemalé procento článků se týkalo Vandy Jandy samotné a se často vyskytovalo i na 

stránkách bulvárních magazínů. Vanda Janda byla hlavním tématem článku ve čtyřiceti šesti 

případech a její jméno se celkem dvacet pět krát objevilo v titulku článku. Nejvíce rozruchu 

vyvolala Vanda Janda svou účastí na 26. ročníku slavnostního předávání cen Český lev, které 

proběhlo třiadvacátého března 2019 a kam doprovázela svého přítele Horáka. Vzala si na sebe 

velmi kontroverzní šaty její vlastní značky a kvůli jejich velikosti bohužel musela předávání 

cen opustit, protože návštěvníci sedící za Vandou neviděli přes tylové rukávy na pódium.  

V souvislosti s touto událostí vyšlo o Vandě Jandě devatenáct článků. Dále se o návrhářce psalo 

v souvislosti s její účastí v Show Jana Krause, kde byla třetího dubna hostem,  

v souvislosti s její účastí na Karlovarském filmovém festivalu nebo například i v souvislosti  

s pražským rapperem Labello, který o Vandě Jandě nazpíval celou písničku. O Vandě Jandě se 

často píše i v kontextu její influencerské kariéry – často se její jméno vyskytuje například na 

webu Refresher mezi jinými známými československými influencery a youtubery. Je jasně 

patrné, že Vanda Janda se od ostatních dvou návrhářů (zejména od Dominiky Kozákové) svými 

výstupy v mediálním prostředí liší – Vanda Janda není jen návrhářkou, ale i celebritou s veřejně 

známým přítelem a kamarády.  

Ve většině případů se Vandino jméno objevovalo v online médiích, v tisku se objevilo celkem 

třicet šestkrát. Z toho nejčastěji v módních magazínech jakými je například Vogue, Harper’s 

Bazaar či ELLE Magazine nebo v bulvárních médiích, jako například v Magazínu Blesk či 

Story, zmínili se o ní však i Lidové noviny či časopis Moje Psychologie. Celý článek s názvem 

„Múza” o Vandě Jandě vyšel v magazínu For Men.  



53 

 

Sto čtyřicet šest článků o Vandě Jandě obsahovalo i fotografie, a to buď přímo návrhářky 

samotné nebo jejích kolekcí, avšak většina těchto článků byla právě z bulvárních webů či 

časopisů.  

Tonalita článků byla ve většině případů neutrální a pozitivní, s Vandinou mediální 

exponovaností se ale nevyhnula ani hanlivým článkům, většinou kritizujícím její výběr šatů na 

společenské akce. Těch bylo dohromady sedmdesát.  

6.4 Vzájemné porovnání 

Z porovnání zanalyzovaných návrhářů jasně plyne, že míra exponovanosti se odvíjí od 

popularity samotného návrháře – právě proto se jméno Vandy Jandy vyskytlo v tisku téměř 

čtyřikrát častěji než jméno Dominiky Kozákové. U všech návrhářů ale platí, že se o nich nejvíce 

psalo v době konání pražských týdnů módy a i velmi velké procento (největší u Kozákové, 

nejmenší u Vandy Jandy) článků bylo v souvislosti právě s pražským týdnem módy.  

Co se týče tonality, u všech návrhářů převládala neutrální tonalita. U Jana Černého jsme mohli 

sledovat vychýlení spíše k více pozitivní tonalitě, u Dominiky Kozákové naopak spíše  

k negativní, což je vzhledem k její extravagantnosti pochopitelné. U Vandy Jandy se to bylo 

jinak kvůli tomu, že je i celebritou a influencerkou. Proto se o Vandě Jandě častěji psalo  

v emočně zabarvených článcích, a to jak pozitivně, tak negativně. Vanda Janda mnohonásobně 

častěji hlavním tématem článků než Černý nebo Kozáková. U všech návrhářů platí, že se jejich 

jméno nejčastěji vyskytovalo na online platformách. Fotky návrhářů či jejich kolekcí  

u Kozákové a Černého ve většině případů nebyly, u Vandy Jandy to je naopak, což může být 

zapříčiněno i větší mírou výskytu v bulvárních médiích.  
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Tabulka č.1: reprezentující rozdílné výsledky analýzy u porovnávaných návrhářů114 

 

Jméno Celkový 

počet 

zmínek 

Pozitivní 

tonalita 

Negativní 

tonalita 

Počet 

zmínek v 

tisku 

Případy, 

kdy 

článek 

obsahuje 

fotky 

návrháře/

kolekce 

Případy, 

kdy je 

návrhář 

hlavním 

tématem 

článku 

Jan Černý 127 19 0 23 67 25 

Dominika 

Kozáková 

51 5 3 3 20 7 

Vanda 

Janda 

212 67 70 36 146 46 

  

 

 

114 Vytvořena autorkou práce 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo hloubkově analyzovat komunikaci vybraných módních 

návrhářů za rok 2019 – Jana Černého, Dominiky Kozákové a Vandy Jandy. Pro pochopení 

tohoto tématu práce v úvodní části vysvětluje pojem móda a nabízí její možné dělení. Následně 

se věnuje pouze těm součástem tohoto rozsáhlého odvětví, které jsou relevantní pro plánovaný 

výzkum. Dále definuje i marketingovou komunikaci módních značek, návrhářů a relevantní 

nástroje marketingové komunikace – sociální sítě, product placement, osobní branding, 

influencer marketing a greenwashing. Práce teoreticky popisuje i vybranou metodologii, tedy 

obsahovou analýzu. 

V praktické části práce byla analyzována komunikace návrhářů s jejich publikem skrze jimi 

spravované profily na facebooku a instagramu, stejně tak jako prezence vybraných módních 

návrhářů v českých médií za rok 2019. Pro toto zkoumání byla zvolena obsahová analýza a její 

výsledky byly zaznamenány do devíti kódovacích knih. V kódovacích knihách jsou 

analyzovány různé metriky příspěvků – například jejich četnost, datace, tonalita, tématika, 

zdroj, žánr, forma, relevance s pražským týdnem módy a další. Výsledky zkoumání jsou 

zhodnoceny a vzájemně porovnány.  

Analýza odkryla několik podobností mezi třemi návrháři, a to například důležitost intenzivního 

propojení značky s jejich vlastní osobou. Nejvýrazněji tento trend můžeme pozorovat u Vandy 

Jandy, která se věnuje i své kariéře influencerky. Dalším společným znakem je navázání 

značky na pražský týden módy – všichni návrháři ho často zmiňují v jejich příspěvcích, 

zintenzivňují svou komunikaci v období jeho konání, stejně tak jako se jejich jméno velmi 

často objevuje v médiích právě v souvislosti s Mercedes-Benz Prague Fashion Weekem.  

Analýza definovala i několik odlišujících prvků – například zapojení influencerů, jež je  

v případě Vandy Jandy a Jana Černého významnou součástí jejich komunikace – Vanda Janda 

je influencerkou, stejně jako její kamarádky, které často návrhářčiny kousky nosí. Černý  

s několika influencery dlouhodobě spolupracuje či spolupracoval, například v rámci jeho 

poslední přehlídky na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku v létě 2019. U Kozákové 

influencer marketing tak důležitou roli nezastává. Sama říká, že radši než influencery na svou 
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přehlídku pozve své kamarády nebo lidi z módního průmyslu. Další odlišností mezi návrháři 

byl způsob distribuce produktů – zatímco Jan Černý má vlastní e-shop, Vanda Janda prodává 

své modely přes instagram, kde mimojiné o její kousky pořádá i soutěže. Dominika Kozáková 

zatím potřebu vlastního e-shopu necítí, a ačkoliv její kousky jsou k dostání v několika 

pražských buticích, stále nejvíc šije na zakázku.  

Co se týče exponovanosti v českých médiích, i zde je vidět markantní rozdíl mezi zvolenými 

návrháři. Kozáková je zmiňována zpravidla ve spojitosti s pražským týdnem módy, Černý se 

oproti tomu stává nezávislým návrhářem, který ačkoliv to není pouze ve spojitosti s pražským 

týdnem módy, stále nejvíce upoutává svou tvorbou a úspěchy v módním průmyslu. Vanda 

Janda je naopak celebritou, o které se často nepíše jako o módní návrhářce, nýbrž jako  

o influencerce či přítelkyni slavného režiséra.  
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Přílohy  

Příloha č. 1: Rozhovor s Dominikou Kozákovou 

Co pro Vás znamená móda? Jak byste ji definovala? 

Je to pro mě způsob sebevyjádření. Vždycky jsem chtěla studovat umění, nejdříve jsem se 

pohybovala kolem divadla a kostýmů, ale nakonec jsem přišla na to, že chci tvořit něco 

vlastního, že chci tvořit nositelné věci, stejně jako se chci podílet na přípravě přehlídek. Vždy 

dělám modelkám i vlasy a make-up nebo vybírám hudbu. Jsem zkrátka kreativec.  

Takže když máte na Instagramu „Boss of her own brand“, tak to znamená, že si děláte 

všechno sama? 

Ano. Pomáhá mi jeden kamarád grafik – dělá mi plakáty, vizuály na shows a tak.   

Šijete si všechno sama? 

Do poslední kolekce to tak bylo. Teď jsem si už s pár produkty nechala pomoct od švadlen. 

Jak byste definovala styl čechů, potažmo slováků? 

Myslím, že “obyčejní” lidé nejsou úplně připraveni nosit moje věci na každodenní bázi. 

Uvědomuji si, že žiju v bublině a obklopuju se podobně extravagantními lidmi. 

Cílíte na muže nebo ženy? 

Na kohokoliv, kdo si mou značku troufne nosit. Chci narušovat okleštěnost společnosti a zajeté 

stereotypy. Snažím se lidem ukázat, že by se neměli bát vzít si na sebe cokoliv, co se jim líbí a 

neměli by řešit, co si o tom kolegové nebo spolužáci myslí. Chci abychom všichni nosili to, v 

čem se cítíme dobře a zkoušeli nové věci, experimentovali. 

Jak vypadá typický zákazník Dominiky Kozákové? Pro koho tvoříte věci? 
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Pro mladší generaci. Ta je odvázaná a neřeší maskulinitu či feminitu v módě. Má ráda 

extravaganci. 

Jaká je filosofie Vaší značky?  

Chci narušovat “okleštěnost” a stereotypy. Myslím, že se hodně lidí si něco obléct kvůli tomu, 

jak by asi reagovalo jejich okolí, co by si lidi pomysleli. Proti tomu chci bojovat. 

Co přesně pro Vás znamená extravagance?  

To je těžká otázka. Asi to, že se někdo nebojí být 100% sám sebou.  

Proč nemáte vlastní e-shop? 

Zatím jsem to nepotřebovala. Netvořila jsem více než 15 modelů. Prodávat kousky mi stačilo 

a zatím asi i stačí v pár prodejnách po Praze, protože většinu věcí šiji na zakázku. E-shop bych 

ale určitě ráda měla a jeho výstavbu plánuji. 

Je pro Vás klíčový instagram nebo facebook? 

Rozhodně instagram. 

Proč? 

Myslím, že tam je moje cílová skupina. 

Jaký má Vaše komunikace cíl? Prodat věci, seznámit lidi s Dominkou, seznámit je kolekcí 

nebo ukázat, co Dominika každodenně dělá?  

Mám jeden profil, který je jak pracovní, tak osobní. Je pro mě důležité ukázat, kdo jsem, 

seznámit lidi se mnou. Chci ukázat, že to, co dělám vychází skutečně ze mě a na nic si nehraju. 

Ale zas chci, aby bylo jasné, že dominantním prvkem je moje značka.  
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Takže chcete aby, když se řekne Dominika Kozáková, aby si lidi nevybavili jen kabelku, 

ale i kdo za ní stojí? 

Ano. 

Jak reagujete na negativní komentáře? 

Moc často se s tím nesetkávám. Ale jsem si vědoma toho, že moje kousky nejsou šálkem kávy 

každého. Chci bourat stereotypy, tak přece musím počítat s tím, že někoho pobouřím. 

A na kladné komentáře reagujete, odpovídáte?  

Snažím se. Ale asi bych na to potřebovala najmout nějakou asistentku.  

S jakým cílem se každoročně účastníte MBPFW?  

Vždycky se mi investice do přehlídky na MBPFW vrátí. Je to pro mě hlavně otázka prestiže.  

Jak vznikala poslední kolekce? 

Fading Spells byla inspirována mými nočními můrami z dětství. Chodila jsem kvůli nim i na 

terapie, přitom když nad tí přemýšlím dnes, je to hrozně magické.  

S jakým účelem jste místo klasické přehlídky uspořádala party? 

I když to tak vypadá, vůbec to nebylo kvůli nějakým influencerům a podobně. Moc tohle 

neřeším a na svoje přehlídky radši pozvu moje kamarády nebo lidi z oboru než lidi, kteří mají 

hodně sledujících. Party jsem uspořádala proto, že mi hodně lidí říkalo, že jim moje modely 

evokují divoký večírek – tak jak lépe a trefněji bych mohla novou kolekci odprezentovat?  

Jak vybíráte modely? 

Vybírám je vždycky sama. Mám ráda atypické lidi, atypickou krásu. 
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Je pro Vás důležité objevovat se v tradičních médiích? 

Ano určitě, hlavně v těch zahraničních, byla jsem například součástí Vogue Italia.  

Kam směřuje Vaše značka, čeho byste chtěla dosáhnout?  

Nemám žádný konkrétní cíl. Už to, kde jsem dnes předčilo veškerá má očekávání a sny, takže 

asi radši nechám všechno otevřené. 
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Příloha č. 2: Ilustrační obrázky ke kapitole 1.2.3.1 

 

Obrázek 10: Louis Vuitton, SS19115 

 

 

115 Louis Vuitton, SS19. In: Imaxtree [online]. Dostupné z: https://www.imaxtree.com. 
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Obrázek 11: Louis Vuitton, SS20116 

 

 

116 Louis Vuitton, SS20. In: Imaxtree [online]. Dostupné z: https://www.imaxtree.com. 
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Příloha č. 3: Ilustrační obrázky ke kapitole 1.2.3.2 

 

Obrázek 12:Saint Laurent, FW19117 

 

 

117 Saint Laurent, FW19. In: Imaxtree [online]. Dostupné z:  https://www.imaxtree.com. 
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Obrázek 13: Versace, FW19118 

 

 

118 Versace, FW19. In: Imaxtree [online]. Dostupné z:  https://www.imaxtree.com. 
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Příloha č. 4: Ilustrační obrázky ke kapitole 1.2.3.3

 

Obrázek 14: Moschino, SS20119 

 

 

119 Moschino, SS20. In: Imaxtree [online]. Dostupné z:  https://www.imaxtree.com. 
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Obrázek 15: I Love Pretty, SS20120 

 

 

120 I Love Pretty, SS20. In: Imaxtree [online]. Dostupné z: https://www.imaxtree.com. 
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Příloha č. 5: Ilustrační obrázky ke kapitole 1.2.3.4. 

 

Obrázek 16: Ralph Lauren, FW19121 

 

 

121 Ralph Lauren, FW19. In: Imaxtree [online]. Dostupné z: https://www.imaxtree.com. 
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Obrázek 17: Tommy Hilfiger, FW19122 

 

 

122 Tommy Hilfiger, FW19. In: Imaxtree [online]. Dostupné z: https://www.imaxtree.com. 
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Příloha č. 6: Ilustrační obrázky ke kapitole 2.1 

 

Obrázek 18: Jan Černý, SS19123 

 

 

123 Jan Černý, SS19. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/galerie/586-jan-cerny-ss19. 
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Obrázek 19: Jan Černý, FW19124 

 

 

124 Jan Černý, FW19. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/galerie/628-jan-cerny-fw19 
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Příloha č. 7: Ilustrační obrázky ke kapitole 2.2 

 

Obrázek 20: Dominika Kozáková, FW19125 

 

 

125Dominika Kozáková, FW19. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/galerie/649-dominika-kozakova-fw19. 
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Obrázek 21: Dominika Kozáková, SS20126 

 

 

126 Dominika Kozáková, SS20. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/galerie/701-dominika-kozakova-ss20 
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Příloha č. 8: Ilustrační obrázky ke kapitole 2.3 

 

Obrázek 22: Vanda Janda, Full Time Diva Collection127 

 

 

127 Vanda Janda, Full Time Diva Collection. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/galerie/606-who-is-the-diva. 
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Obrázek 23: Vanda Janda, SS20128 

 

 

128 Vanda Janda, SS20. In: Mercedes-Benz Prague Fashion Week [online]. Dostupné z: 

https://mbpfw.com/galerie/697-vanda-janda-ss20. 
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Příloha č. 9: Kódovací kniha – Jan Černý, facebook 

Příloha č. 10: Kódovací kniha – Jan Černý, instagram 

Příloha č. 11: Kódovací kniha – Jan Černý, média 

Příloha č. 12: Kódovací kniha – Dominika Kozáková, facebook 

Příloha č. 13: Kódovací kniha – Dominika Kozáková, instagram 

Příloha č. 14: Kódovací kniha – Dominika Kozáková, média 

Příloha č. 15: Kódovací kniha – Vanda Janda, profesní instagram 

Příloha č. 16: Kódovací kniha – Vanda Janda, osobní instagram 

Příloha č. 17: Kódovací kniha – Vanda Janda, média 

 

 

 

 

 


