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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá kritickým zmapováním působení britské módní 

návrhářky Vivienne Westwood se zaměřením na vztah mezi jejími aktivistickými projevy 

a budováním značky (brandingem). Klade si za cíl analyzovat diskurzivní praktiky a 

rozkrýt významy, jež formují mediální obraz návrhářky. 

 Westwood se velmi výrazně angažuje v oblasti politických, sociálních a 

environmentálních témat. Proslula svými kritickými postoji vůči establishmentu, konzumní 

společnosti či ekonomickému systému. Stála u zrodu punku a pomohla definovat jeho 

vizuální identitu. Patří k výrazným propagátorům udržitelné módy, což reflektuje její 

slavný citát „kupujte méně, vybírejte pečlivě, ať to vydrží“. Na druhou stranu ovšem 

vybudovala globální módní značku s obratem přes 40,7 milionu liber v roce 2017 a sama 

se tak stala předmětem kritiky kvůli rozporuplnosti vlastní činnosti. Někteří kritici 

upozorňují například na to, že veřejnost nabádá k omezování spotřeby, ale pod svým 

jménem provozuje globální síť obchodů. 

 Z metodologického hlediska práce vychází z kvalitativního výzkumu, konkrétně 

z kritické analýzy diskurzu, jejíž mechanismy pomáhají odhalit mocenské vztahy a uvést 

problematiku do širšího kontextu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annotation 

 This diploma thesis deals with the critical mapping of British fashion designer 

Vivienne Westwood with a focus on the relationship between her activist actions and 

branding. The goal of this thesis is to analyse discourse practice and uncover the meaning 

behind creating Westwood's media image.   

 Westwood is actively involved in political, social and environmental matters. She's 

known for her critical stance towards the establishment, consumer society as well as 

economic system. She stood at the beginning of punk and helped to define its visual 

identity. She belongs amongst known sustainable fashion advocates which reflects her 

famous quote 'buy less, choose well, make it last'. On the other hand, she built a global 

fashion brand with annual turnover of more than 40.7 million pounds in 2017 and she 

herself became the subject of criticism because of this contradiction towards her own 

actions. Some critics pointed out that she urges the public to consume less but owns a 

global network of stores under her name at the same time.  

 From a methodological point of view the thesis is based on qualitative research, 

specifically on critical discourse analysis whose mechanisms help to uncover power 

relationships and put this issue into a broader context. 
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Úvod 

 „Jsem módní návrhářka a aktivistka. Všichni víte, o co mi jde. Využívám módu jako 

prostředek aktivismu, abych zastavila klimatické změny a masový zánik života na zemi,” 

hlásá banner na oficiální webové stránce značky Vivienne Westwood (2020). Uvedený 

výrok věrně ilustruje, jaký důraz na aktivismus návrhářka klade a jak se její politická i 

sociální angažovanost prolíná s vedením luxusní módní značky. Nabízí se zde tedy prostor 

pro zkoumání vztahu mezi budováním její značky (brandingem) a medializovaným 

aktivismem. Diplomová práce se bude zabývat právě touto oblastí – kritickým 

analyzováním diskurzivních praktik a rozkrýváním významů, jež formují mediální obraz 

návrhářky. 

 Britka Vivienne Westwood patří mezi světově uznávané a současně status quo 

provokující módní návrháře. Na mezinárodní módní scéně se pohybuje již od 70. let, kdy 

se spolupodílela na zrodu a rozšíření punku ve Velké Británii. Především hrála důležitou 

roli při vymezení vizuální identity této revoltující subkultury – médii je přezdívána 

„průkopnicí punkové módy“ (Broeke 2019).  

 Právě posouvání hranic a nabourávání zažitých představ je pro ni typické. Módu 

vnímá jako prostředek komunikace, prostřednictvím své tvorby apeluje na změnu 

ekonomického i politického systému a udržitelnější módní průmysl. Návrhářka ovšem 

nevyužívá politických a sociálních odkazů jen v módě, ale své názory explicitně vyjadřuje 

také ve veřejném prostoru. Velmi aktivně se angažuje v rámci politických, sociálních a 

především environmentálních témat, kdy sama sebe prezentuje jako „zachránkyni světa“ či 

„bojovnici za klima“ (Hitti 2019). Osobně se účastní protestů či kampaní (např. proti 

klimatickým změnám nebo za propuštění Juliana Assange). Řadí se ke kritikům britského 

establishmentu a podporuje vybrané politické strany. 

 Mezi jejími postoji lze ovšem sledovat ambivalentní vztahy, například když 

radikálně kritizuje konzumní společnost, jejíž mechanismy ovšem sama významně 

podporuje. Westwood se podařilo vybudovat ikonickou globální značku se silnou 

identitou. Ta se ovšem sama stává předmětem kritiky kvůli rozporuplnosti vlastní činnosti. 

V důsledku toho zde vyvstávají pochybnosti o tom, do jaké míry je medializovaný 

aktivismus pouhou součástí osobního brandingu a brandingu módního impéria. 

 Klíčovou oblastí, která se stala inspirací pro realizaci práce, je udržitelná móda. 

Výběr tématu vychází ze syntézy dlouhodobého zájmu autorky práce a aktuálnosti 

problematiky. Na poli módního průmysl představuje udržitelnost jednu ze zásadních výzev 
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současnosti, která může značně přispět k transformaci tohoto významného odvětví. Aspekt 

udržitelnosti proniká do veřejné debaty a stává se častým předmětem mediálních obsahů, 

mnohdy se ovšem jeho význam omezuje pouze na ochranu životního prostředí. 

Udržitelností se zde rozumí komplexní přístup zasahující do roviny ekonomické, 

environmentální a sociální.    

 Diplomová práce si klade za cíl kriticky zmapovat působení návrhářky se 

zaměřením na její aktivistické jednání v souvislosti s budováním značky (brandingem). 

Vzhledem k tomu, že je daná problematika zkoumána do hloubky, interdisciplinárně a v 

širších souvislostech, byl zvolen kvalitativní výzkum. Konkrétně přístup kritické analýzy 

diskurzu, která přispívá ke zkoumání významotvorných praktik a odkrytí mocenských 

nerovností (Blommaert 2005, s. 25).  

 Autorka nejprve chronologicky představí působení návrhářky od začátků její 

kariéry při zrodu punku až po vybudování globálního módního impéria. Punkové období je 

obzvláště důležité, jelikož dodnes formuje směřování a názory návrhářky. Poté následuje 

kapitola o současném módním průmyslu, jehož celospolečenský dopad ovlivňuje oblasti, 

jako je světová ekonomika, konstrukce identity, komunikace a zejména životní prostředí 

nebo pracovní i životní podmínky v rozvojových zemích. 

 Kapitola o aktivismu vymezí tento pojem a nastíní koncept aktivismu značek, kdy 

značky k ovlivnění zákazníků strategicky využívají kampaně postavené na politických 

hodnotách (Manfredi-Sánchez 2019). Zde rovněž autorka shrne oblasti, k nimž se 

návrhářka-aktivistka vyjadřuje. Poté naváže pojednáním o brandingu, tedy tvorbě značky 

ze sociálního, kulturního a ekonomického hlediska. Definici konceptu prohloubí uvedení 

specifik brandingu v módě, kde identitu značky často významně utváří osobnost návrháře. 

Kapitola se také zaměří na identifikování charakteristik značky Vivienne Westwood, a to 

včetně pohledu spotřebitelů. 

 Metodologická část popíše definici diskurzu a principy kritické analýzy diskurzu. 

Dále pak osvětlí proces výzkumu – výběr vzorku a sběr dat, cíle práce včetně výzkumných 

otázek a výzkumnou metodu. Samotná analýza se zaměří na definování různých poloh 

z hlediska diskurzivních praktik – jako průkopnice punku, jako aktivistky angažované 

v politice, jako návrhářky propagující udržitelnost v módě a jako bojovnice proti 

klimatickým změnám. Výroky z médií budou konfrontovány s informacemi z dostupných 

zdrojů, kriticky prověřeny a zasazeny do širšího kontextu. Nedílnou součást analýzy tvoří 

také pojednání o diskurzivním stylu návrhářky, tedy o způsobu, jakým se vyjadřuje a 
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prezentuje. Závěrem diskuzní část interpretuje klíčová zjištění, poukáže na limity výzkumu 

a nabídne podněty k jeho dalšímu rozvoji. 

 Ke konci by autorka chtěla objasnit dvě věci. Zaprvé, došlo k lehkému odklonu od 

tezí v podobě znění výzkumných otázek a struktury práce. Tento postup by ovšem měl být 

u kvalitativního výzkumu legitimní, jelikož se jedná o pružný typ výzkumu, který lze 

v průběhu modifikovat (Hendl 2008, s. 50). Dále by autorka ráda upozornila, že příjmení 

Westwood se rozhodla nepřechylovat, jelikož se podle tradice využívá v této původní 

formě – navíc je takto konzistentní s názvem značky.  



 

 

5 

1 Představení Vivienne Westwood 

 Tato část představí Vivienne Westwood v celé šíři jejího působení – především 

v oblasti módy, ale i společenského dění, kultury a politiky. Kapitola zmapuje začátky 

punku, k jehož vizuální podobě návrhářka významně přispěla. Dále pak obsáhne informace 

o dalším vývoji stylu a významu kreativní tvorby návrhářky a zasadí její dlouholetou 

kariéru do globálního kontextu. 

 

1.1 Začátky a punkové období 

 Vivienne Westwood (rozená Vivienne Isabel Swireová)  se narodila v roce 1941 

v Tintwistle v anglickém Derbyshiru. Na Harrow Art School začala studovat výtvarné 

umění, po prvním semestru ale přešla ke studiu pedagogiky. Bále se totiž, že ji umění 

neuživí. Ve dvaceti letech si vzala Dereka Westwooda a měla s ním syna Benjamina. V té 

době se objevovaly první náznaky kreativní činnosti ve formě vlastnoručně vyrobené 

bižuterie, kterou prodávala na londýnském tržišti (Stevenson 2011, s. 228). 

 Později navázala vztah s Malcolmem McLarenem1, s nímž měla roku 1967 syna, 

Josepha Corrého, nyní vlastníka značky luxusního spodního prádla Agent Provocateur. 

Spolu s přítelem McLarenem otevřela v Londýně svůj první obchod s oblečení a začala se 

módě věnovat jako návrhářka-samouk. Jejich tvůrčí spolupráci pohánělo sdílené nadšení 

pro módu, hudbu a populární kulturu. Navíc všechny tyto oblasti uměli propojovat a 

vytvářet tak nové významy. Především se společně významně podíleli na definování 

vizuálního stylu punku (Business of Fashion nedatováno).  

 S McLarenem nejprve prodávali upravené vintage oblečení pro rebelující mládež, 

v té době se obchod jmenoval příznačně Let It Rock (původně World‘s End) a nabídka 

představovala protiklad k tehdy populárnímu stylu hnutí hippies. Později se název změnil 

na Too fast to live, too young to die. Po třech letech fungování butik provokativně 

přejmenovali na SEX. Nabízený sortiment se stavěl do opozice vůči společensky 

uznávanému „dobrému vkusu“ (Máchalová 2003, s. 173). V roce 1976 přišel nový, opět 

provokativní název obchodu, Seditionaries (Buřiči), který reflektoval rebelující politické 

postoje. Etikety modelů zde byly příznačně potisknuté anarchistickým „A“ (Young 2017, 

s. 139). 

 
1 Manažer legendární punkové skupiny Sex Pistols, který stál za založením skupiny. 
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Obrázek 1: Punkerky v 70. letech v Londýně, Westwood napravo. Zdroj: Facebook Vivienne Westwood. 

 

 Značku tehdy začala propagovat punková kapela Sex Pistols, jejíž členové oblečení 

nosili na koncerty a stali se tak součástí marketingové komunikace butiku. Sex Pistols 

významně přispěli k masovému rozšíření vizuálního stylu punku – stali se jeho tváří 

(Pringle 2004, s. 29). 

 Samotné označení „punk“ přitom původně pochází z vězeňského slangu a znamená 

„podřadný“ nebo „shnilý“. Tyto přívlastky přesně charakterizovaly vzezření jednotlivých 

modelů (Máchalová 2003, s. 173). 

 V prodeji se objevily fetišistické oděvy z latexu v kombinaci s typicky punkovými 

extravagantními oděvy. Jednalo se například o potrhaná trika s potisky nebo „bondage“ 

svazovací kalhoty s popruhy inspirované sadomasochistickými kostýmy a svěrací 

kazajkou. Nebo také ikonické a velmi kontroverzní triko s nápisem DESTROY a hákovým 

křížem jako symbol kritiky vůči starší generaci a krutostem světa (Victoria and Albert 

Museum nedatováno). 

 Uniforma punkové subkultury se vyznačovala nápadným vizuálním výrazem 

v podobě prvků, jako jsou kovové cvoky na bundách, pásky s kovovými hroty, spínací 
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špendlíky místo náušnic nebo piercingů, roztrhané džíny nebo odvážné účesy. Právě 

tělesné modifikace spolu s potrhanými oděvy měly znázorňovat nihilistické postoje vůči 

establishmentu (Crane 2000, s. 186). 

 Tento revoluční přístup lze kategorizovat jako tzv. antimódu, která stojí v opozici 

vůči módě. Významotvorný konflikt mezi těmito dvěma pojmy je zjevný. Móda má 

typicky přitažlivou formu, která klade důraz na estetiku krásy. Oproti tomu antimóda celý 

tento proces podkopává svým důrazem na ošklivost (Hebdige 1979, s. 107). 

 Obecně punk v čele s Westwood a McLarenem reflektoval tehdejší deziluzi britské 

společnosti – především frustrované mládeže – která se zhmotnila v originální vizuální 

styl. Společnost se potýkala s vysokou nezaměstnaností, ekologickými problémy, 

bombovými útoky nebo drogovými závislostmi. Punk reprezentoval jednoznačný revoluční 

pohled na problematicky vyhlížející budoucnost. Anarchie v hudbě a v módě se spojily a 

punk ztělesnil pohrdání mladé revoltující generace vůči konzumní společnosti (Máchalová 

2003, s. 173). 

 Ke konci 70. let Westwood s McLarenem začali ztrácet výhradní kontrolu nad 

punkovou módou. Nový trend potrhaného oblečení a spínacích špendlíků do svých kolekcí 

pomalu zařazovali také další designéři. Spolu s rozšiřováním původně subkulturního stylu 

se rozmělňovaly jeho politické a sociální konotace. Přestože se prvky punkové módy 

široce využívají dodnes, jejich význam se otupil (Crane 2000, s. 186). 

 Punk, který původně parodoval a kritizoval populární kulturu, se postupně stával 

její součástí. Slovy zpěváka skupiny Sex Pistols Johna Lydona: „Punk byl v jádru kulturou 

ulice. Vymyslela ho mládež z ulice, která si všechno dělala sama. Potom se ovšem dostal 

do všeobecného povědomí a média jeho podobu zkreslila. Lidé se těžko osvobozují od klišé, 

od této popularizované verze punku z osmdesátých let, a tak se z něj stal stereotyp“ (Young 

2017, s. 139). 

 

1.2 Vymezení vlastního stylu 

 Po několika bouřlivých letech se Westwood rozhodla vystoupit z pozice rebelky, 

ukončila vztah i spolupráci s McLarenem a chtěla se proslavit jako respektovaná módní 

návrhářka. Svou značku začala budovat na spojení historie se současností, přičemž 

inspiraci nacházela v obrazech, architektuře a zejména v literatuře. Tento přístup se může 

zdát v kontextu současnosti běžný, nicméně před 30 lety šlo o ojedinělý jev. Jak se píše 
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v publikaci Nejvlivnější světoví módní návrháři: „Vivienne Westwood byla jednou 

z prvních návrhářek čerpajících z popkultury jako hlavního zdroje inspirace“ (Palomo-

Lovinski 2011, s. 19). 

 Pro Vivienne Westwood móda zkrátka nepředstavuje pouhý oděv. Její práci 

formuje kontinuální dialog s minulostí, hledání módy, která překračuje hranice 

každodennosti a uchyluje se k eleganci a noblese, díky níž se její nositel stává 

nepřehlédnutelným (Arnold 2002, s. 10). „V roce 1995, kdy navrhla tento historizující 

model (viz níže), prohlásila, že ve světě plném nesourodosti a banality má distingovanost a 

elegance daleko větší cenu než v minulosti“ (Máchalová 2003, s. 147). 

 

Obrázek 2: Historizující model (1995). Zdroj: Vogue. 

 

 Podobně jako v případě historických období Westwood kombinuje oděvní techniky 

a střihy. Její nekonvenční přístup k práci připomíná spíše experiment než osvědčené 

postupy. Siluetu si uzpůsobuje originálním řasením nebo nabíráním pro dosažení 

inovativní konstrukce střihu (Palomo-Lovinski 2011, s. 140–142). 

 Svou první přehlídku s názvem Pirate uvedla v roce 1981 v Paříži. Provokativní 

modely z dřívější doby nahradily romantické návrhy inspirované francouzskou revolucí. 

Objevovaly se zde korzety, krajka a viktoriánské střihy. Tato okázalá kolekce odstartovala 

začátek vzestupu směrem na vrchol módního průmyslu (Victoria and Albert Museum 

nedatováno). 

 Nicméně po otevření druhého londýnského butiku v roce 1983 zažívala Westwood 
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finanční těžkosti. Přestěhovala se do Itálie, kde jí s financováním, výrobou a marketingem 

pomohl italský investor Carlo D’Amario. Po třech letech se vrátila zpět do Británie, aby 

zde uvedla kolekci Mini-Crini, která reinterpretovala odívání viktoriánské Anglie 19. 

století. Nejvýraznějším modelem byla novodobá, zkrácená verze krinolíny (Stevenson 

2011, s. 228). 

 I přes vysoké postavení v oblasti módy si ovšem snaží udržet revoltující přístup, na 

což sama s oblibou upozorňuje. „Neustále se snažím lidi provokovat, aby se nad věcmi 

zamýšleli, aby potlačili zábrany a zažité zvyklosti“ (Victoria and Albert Museum 

nedatováno). Toto hledisko reflektuje i její módní tvorba, která je považována za 

avantgardní. Sama tento aspekt zdůraznila, když svou tvorbu v jednom z rozhovorů 

popsala jako „jednoduše avantgardní“ (Rushton a Jones 2010, s. 511). 

 Právě na porušování pravidel v kombinaci s unikátním, propracovaným designem 

založila svou značku, která trendy nastoluje – nikoliv následuje. Značka Vivienne 

Westwood si díky tomu za dobu svého působení vydobyla na poli módy silnou pozici, 

postavenou na kolekcích s výrazným přesahem do sociálních, kulturních a politických 

témat (Clarke 2014, s. 92). „Pro to, co dělám, mám mnoho důvodů. Hodně se zajímám o 

politiku a opravdu si myslím, že s oblečením ode mě budete ztělesňovat sílu, s níž je třeba 

počítat,“ vysvětluje Westwood v monografii editované Terrym Jonesem (2012). 

 Návrhářka dlouhodobě buduje jakýsi intelektuální rámec své práce. Ten je založený 

na kritickém zhodnocení jejích pracovních postupů čerpajících z historie, kultury a 

politiky. Na základě vlastní interpretace tyto vlivy transformuje do inovativních fashion 

statements 2 (Clarke 2014, s. 92). 

 Kvůli inspiraci různými historickými obdobími je Westwood označována za 

postmoderní návrhářku. Vizuální prvky minulosti reinterpretuje a přetváří je v něco zcela 

nového. Původní významy se tak transformují do současného kontextu (Crane 2000, s. 

157). 

 Čerpá sice z tradice, ale na druhou stranu klade značný důraz na symboliku ženské 

síly a sexuality. Tento přístup lze uvést na konkrétním příkladu, kdy se několikrát 

inspirovala kostýmem z kolekce New Look od Diora z roku 1947 – převedla ho ovšem do 

současné podoby (Palomo-Lovinski 2011, s. 139–140). 

 Mimo to ve své tvorbě využívá dvojsmysly a nadsázku. Například kolekce z roku 

 
2 Anglický výraz fashion statement neboli česky módní výpověď označuje kus oblečení s výraznou 

vypovídající hodnotou. Nositel pomocí něho veřejně vyjadřuje svou osobnost a názory. Tento pojem se 

v oborových médií ustálil a používá se nepřeložený, v originálním anglickém znění. 
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1989 zahrnovala pánský outfit s názvem Napůl oblečený městský džentlmen. Ten se skládal 

z košile s volným límečkem a kravatou v kombinaci s růžovými pumpkami s potiskem 

penisu. Jiný, dámský model představovaly punčocháče s fíkovým listem zakrývajícím 

intimní partie spolu s košilí pánského střihu a botami na podpatku, což poukazovalo na 

nejednoznačnost genderu (Ash 1992, s. 174–175). 

 

1.3 Globální popularita 

 S příchodem nového milénia se jí podařilo stabilizovat vlastní globálně populární 

módní značku se širokým sortimentem od parfémů po haute couture 3. Módní dům 

Vivienne Westwood v současnosti nabízí čtyři produktové řady: Vivienne Westwood, 

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, Anglomania a Worlds End Campaign. Liší se 

podle míry luxusu a zahrnují modely od haute couture po konfekci. Řada Worlds End 

Campaign reflektuje historii prvního londýnského butiku ze 70. let, kde Westwood 

prodávala své návrhy. 

 S navrhováním kolekcí jí již více než 20 let pomáhá manžel Andreas Kronthaler, 

jehož jméno se ovšem se značkou oficiálně spojuje až od roku 2006. Jedna ze čtyř 

produktových řad značky nese přímo název Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. 

Kronthalerův přístup k módnímu designu je střídmější – bez výrazných sloganů a 

provokací. Jak ostatně sám tvrdí: „Nejsem tak přímočarý jako Vivienne. Nejsem ten, kdo 

stojí na barikádě“ (Ferrier 2019). 

 
3 Haute couture je mezinárodně užívaný francouzský termín v oblasti módy, v překladu „vysoké 

krejčovství“. Označuje exkluzivní produkci šitou na míru, většinou ručně. 
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Obrázek 3: Andreas Kronthaler a Vivienne Westwood (2017). Zdroj: i-D. 

 

 Sama Westwood přispěla k definování postavení a identity nového typu módního 

návrháře, jehož lze charakterizovat spojením popové hvězdy a stylového guru. „Tito noví 

návrháři si uvědomují vliv médií, stávají se nositeli sdělení, jejichž osobním úkolem je 

podněcovat kulturní změnu a přitom prodávat produkty a služby“ (Sparke 2004, s. 172). 

 Přestože Westwood nyní disponuje schopností upoutat pozornost médií ve svůj 

prospěch, musela se v 90. letech potýkat se značnou kritikou. Tehdy byla její avantgardní 

móda mainstreamem odsuzována a stávala se terčem výsměchu médií. Například po 

přehlídce Vivienne Westwood podzim a zima 1994/95 napsal deník Daily Mirror: 

„Vivienne Westwood dnes v Paříži stáhla haute couture na nové dno“. Protipól k tomuto 

názoru otiskl magazín Women’s Wear Daily, který návrhářku tituloval jako „královnu Viv“ 

a kolekci popsal jako „chytré, pobuřující řádění, které bylo komické i okouzlující zároveň“ 

(McNicoll 2007, s. 168). 

 Její modely jsou součástí sbírek předních světových muzeí. V roce 2004 uspořádalo 

londýnské Victoria and Albert Museum retrospektivní výstavu mapující 34leté působení 

Vivienne Westwood na poli módy. Šlo o doposud největší výstavu věnovanou britskému 

návrháři (Encyclopaedia Britannica 2011). 

 Westwood dvakrát obdržela prestižní ocenění Řád britského impéria. Nejprve 

v roce 1992 získala titul důstojnický. Poté v roce 2006 titul rytířský, tedy titul Dámy 

(McKenzie 2014). 



 

 

12 

 Pozornost ze strany královského dvora si získala především dvěma ikonickými 

kolekcemi: Harris Tweed z roku 1987 a Time Machine z roku 1988. Obě zachycují 

ironický pohled na britskou monarchii, jsou kombinací respektu k národní kultuře a 

jemného smyslu pro parodii. Vzdávají hold historické tradici anglického krejčovství, 

tartanu a tvídu (Victoria and Albert Museum nedatováno). 

   

Obrázek 4: Vivienne Westwood paroduje královský oděv (1985). Zdroj: National Museums Scotland. 

Obrázek 5: Kolekce Harris Tweed (1987). Zdroj: National Museums Scotland. 

  



 

 

13 

2 Současný módní průmysl: zvraty a nové výzvy 

 Pro ucelenou představu o tématu poskytne tato kapitola základní informace včetně 

tvrdých dat o současném globálním módním průmyslu. Tento kontext je potřeba uvést 

vzhledem k tomu, že se diplomová práce zabývá aktivitami módní návrhářky, které úzce 

souvisí právě s aktuálně diskutovanými tématy jako udržitelná móda či nadspotřeba. 

 Pozice módy bude definována z různých perspektiv, optikou sociologie i 

sémiologie. Význam módy daleko přesahuje funkci pouhého zahalování těla. Ovlivňuje 

například konstrukci identity, slouží jako komunikační prostředek nebo představuje 

důležitou součást světové ekonomiky. S oblastí jsou rovněž spojeny značné ekologické i 

etické problémy, jejichž souvislosti je pro pochopení současného módního průmyslu nutné 

obsáhnout. 

 

2.1 Současný módní průmysl 

 Barnard (2002, s. 1) upozorňuje, že móda má v západním světě 21. století 

ambivalentní postavení. Na jednu stranu je zde přitažlivá a lákavá image s módními 

magazíny plnými zasvěcených rad, jak ideálně vypadat a jak toho dosáhnout. Police butiků 

se prohýbají pod množstvím oblečení všech střihů a barev. Na scénu vstupují nástroje 

digitálního věku jako virtuální zkoušení, kdy si lze vytvořit osobního virtuálního modela 

nebo modelku podle vlastní podoby, následně si oblečení vyzkoušet a rovnou nakoupit 

online. Celebrity a influenceři se spojují se značkami prostřednictvím nablýskaných reklam 

a čím dál rozmanitějších typů marketingové spolupráce. 

 Následování technologického pokroku obecně představuje pro módní průmysl 

jednu z klíčových výzev. Technologie mají potenciál zjednodušit i zpřehlednit nákupní 

proces, přinést nový zákaznický zážitek a oslovit všechny smysly zákazníků. Například 

Prada už v roce 2002 v newyorské pobočce využila revoluční převlékací kabinky. Na 

principu „chytré“ technologie se v kabince naskenoval kód výrobku, následně si zákazník  

mohl načíst informace o produktu na interaktivní obrazovce. Zvolit si jinou velikost, barvu 

nebo materiál přímo v kabince. Mimo to se na obrazovce ukázaly archivní záběry 

konkrétního modelu z přehlídkového mola (Lindstrom 2005, s. 149–150).  

 Na druhou stranu je zde také odvrácená strana módního průmyslu. Ony nablýskané 

reklamy se zdají méně důvěryhodné ve stínu kontroverze spojené s velikány jako Nike, 



 

 

14 

Gap nebo Tommy Hilfiger. Odhalení dětské práce v rozvojových zemích a dalších 

problematických faktorů týkajících se produkce narušují pověst renomovaných světových 

značek. Mimo to jsou s módou spjaty rozpory v mnoha oblastech. Například samotný 

pozitivní vztah k módě mnohdy vyvolává negativní přívlastky jako „povrchní“, „nestálý“, 

„triviální“ nebo dokonce „fašistický“. Podobná označení lze chápat jako následek 

kolektivní nevědomosti a předsudků (Barnard 2002, s. 2) 

 Letos již počtvrté mapuje stav současného módního průmyslu studie The State of 

Fashion oborové mediální platformy The Business of Fashion a poradenské společnosti 

McKinsey & Company (2020a). Studie pro rok 2020 předpověděla výkyvy a změny 

vyvolávající na poli módního průmyslu nejistotu a nervozitu. Bude třeba čelit zpomalení 

růstu světové ekonomiky, na níž je móda jako globální byznys závislá, či výzvám 

spojeným s digitalizací a udržitelností. Opatrnost zákazníků bude z makroekonomického 

hlediska pramenit z geopolitické nestability – politických změn napříč kontinenty a 

z přetrvávající hrozby obchodních válek. Trh se kvůli uvedeným problémům ještě více 

polarizuje v duchu hesla „vítěz bere vše“, propast mezi nejziskovějšími a ostatními 

firmami se bude nadále prohlubovat. Stejně tak je pro značky ve světě zahlceném 

informacemi čím dál složitější zaujmout unikátním obsahem. 

 Zákazníci i zaměstnanci budou po firmách čím dál více požadovat smysluplné 

podnikání postavené na pevných hodnotách jako respekt k životnímu prostředí, diverzita a 

inkluze. Firmy, které chtějí zachovat konkurenceschopnost, budou muset dříve či později 

tyto požadavky reflektovat. Nejvíce ohroženi budou ti, kteří se novým podmínkám 

dostatečně rychle nepřizpůsobí. Výzvy ovšem představují zároveň příležitosti, mezi hlavní 

z nich se zařadí právě trvalá udržitelnost, digitalizace a inovace. 

 Do jaké míry je móda křehkým odvětvím, se ukázalo v době letošní koronavirové 

pandemie. V období od ledna do března 2020 klesla tržní kapitalizace oděvního průmyslu 

téměř o 40 %. Tíživé dopady krize pocítí pracovníci ze všech částí hodnotového řetězce 4 

od výrobců materiálů po prodejce. Obzvláště budou zasažení pracovníci z rozvojových 

zemí, které jsou výrobními centry módního průmyslu. Jedná se především o Bangladéš, 

Indii, Kambodžu, Honduras či Etiopii. Bezprecedentní situace ovšem zároveň představuje 

šanci na přenastavení hodnotového řetězce módního průmyslu. Pravděpodobně dojde 

 
4 Hodnotový řetězec rozděluje firmu podle jednotlivých činností. Tento strategický koncept zkoumá, jak 

vytvořit hodnotu pro zákazníka a zdokonalovat podnikání. 
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k odklonu od tradičních modelů směrem ke smysluplným a udržitelným aktivitám, jež 

mohou mít například podobu kolekcí nositelných napříč sezónami či poklesu 

velkoobchodních prodejů (The Business of Fashion a McKinsey & Company 2020b). 

 Pro ucelenou představu o současném módním průmyslu a jeho vlivu je třeba uvést 

také konkrétní tvrdá data. Renomovaný oborový portál FashionUnited (2017) uvádí, že 

hodnota globálního módního průmyslu se v roce 2017 pohybovala kolem 3 bilionů dolarů, 

dosahovala 2 % světového HDP. Největší módní společností je francouzský holding 

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) 5 s ročními výnosy 42,6 miliardy eur v roce 2017, 

přičemž hodnota společnosti představuje 122 miliard euro. Druhou největší značkou je 

Nike a třetí skupina Inditex, která provozuje řetězce jako Zara, Pull&Bear či Stradivarius. 

 

2.2 Móda optikou sociologie 

 Významu módy z pohledu sociologie se věnuje například Crane (2000 s. 1) 

v kritické studii Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. 

Autorka upozorňuje, že „móda jako jedna z nejviditelnějších podob konzumu hraje hlavní 

roli v sociální konstrukci identity“. Široké možnosti oblékání a s tím spojený proces volby 

představuje ideální oblast zkoumání způsobu, jakým lidé v daném čase interpretují danou 

kulturu. Móda totiž reflektuje obraz doby v podobě vzhledu vycházejícího z aktuálních 

společenských norem. 

 Mimo jiné také upevňuje pozici jedince v sociální struktuře. Různost v oblékání 

poukazuje na různost kulturních proudů, na střety mezi alternativou a mainstreamem nebo 

na jejich prolínání. Na módu může být nahlíženo jako na obsáhlý zdroj významů, s nimiž 

lze manipulovat a rekonstruovat je (tamtéž, s. 2). 

 Na základě oděvu se mohou odvíjet také sociální interakce. „Každodenně 

posuzujeme společenský status a roli lidí, které potkáváme, na základě toho, co mají na 

sobě: jejich oblečení považujeme podle Marxovy terminologie za „sociální hieroglyfy“.“ 

Móda proto přispívá k identifikování společenského postavení svého nositele – zhmotňuje 

sociální rozdíly a nerovnosti (Barnard 2002, s. 9). 

 Módou z pohledu sociologie se významně zabýval Georg Simmel (1997, s. 102–

103). V esejistickém souboru Peníze v moderní kultuře a jiné eseje vymezuje „podmínky 

života módy jako obecně se vyskytujícího jevu v dějinách našeho rodu“. Pojednává o 

 
5 Do skupiny LVMH spadají luxusní značky jako Louis Vuitton, Fendi, Dior či Givenchy. 
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dualistických rovinách módy – napodobování a odlišování. Móda jako sociální opora je 

„napodobením nějakého daného vzoru“, která „přivádí jednotlivce na cestu, po níž kráčejí 

všichni, poskytuje obecný základ, který přeměňuje chování každého jednotlivce v pouhý 

příklad“. Stejně tak ale uspokojuje potřebu rozdílnosti, k sebeodlišení. Toho se jí daří 

dosáhnout „na jedné straně změnou obsahů, která dnešní módě dává individuální ráz, jimž 

se liší od módy včerejší a zítřejší“. K diferenciaci přispívá i funkce módy jako indikátoru 

společenského statusu – tedy to, že „podoby módy jsou vždycky dány módou určitých tříd, 

že móda vyšší vrstvy se liší od módy vrstvy nižší a bývá také opuštěna v tomtéž okamžiku, 

kdy si ji tato nižší vrstva začne osvojovat“. Módu lze proto označit za „produkt třídního 

rozdělení“. 

 Simmel (tamtéž, s. 110) hovoří o významu módy v kontextu její pomíjivosti a 

omezeného trvání. „Podstata módy spočívá v tom, že se jí vždy řídí jen jedna část skupiny, 

zatímco celek je teprve na cestě k ní.“ Pakliže se móda rozšíří, už se neoznačuje jako móda.

 S definicí módy úzce souvisí koncept změny, na kterém je závislá. Změna ovšem 

nemusí nutně přinášet něco zcela nového – může čerpat z historie a cyklicky se tak 

navracet v čase. „Módě ovšem záleží jen na změně: jako každý výtvor však projevuje 

tendenci k úspoře sil, přičemž se svých cílů snaží dosáhnout v co nejbohatší míře, nicméně 

s vynaložením relativně nejúspornějších prostředků. Právě proto se znovu a znovu – a 

obzvláště patrné je to u módy v odívání – obrací k dřívějším formám a její cestu by tak bylo 

možné přirovnat přímo ke koloběhu“  (tamtéž, s. 128). 

 

2.3 Móda optikou sémiologické teorie Rolanda Barthese 

 Sémiolog Roland Barthes přináší zcela nový pohled na zkoumání módy. V díle 

Système de la Mode (1967) módu analyzuje prostřednictvím módních časopisů – zkoumá 

publikované texty o oblečení, tedy „psaný oděv“. Navazuje tak na svou práci na poli 

strukturální analýzy. Kniha je přitom koncipována jako představení konkrétní 

sémiologické metody, kterou zde autor aplikuje na oblast módy.  

 Barthes (1990, s. xi) vnímá psanou – nebo lépe popisovanou – módu jako 

komplexní „síť znaků“ a „systém signifikace“. „Předmětem analýzy proto není pouhá 

terminologie, ale skutečný kód, přestože je vždy jen mluvený. Z toho důvodu se analýza 

nevěnuje oblečení ani jazyku, ale „překladu“ těmito dvěma oblastmi.“ Podle něj je lidský 

jazyk nejen vzorem významu, ale jeho pravým původcem. Proto lze o módě tvrdit, že 
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prostřednictvím psaných slov dostává konstitutivní, významotvornou funkci. Z toho 

vyplývá, že by „bez diskurzu nebylo módy“, jelikož móda představuje podstatnou 

významotvornou oblast. 

 Autor rozlišuje tři roviny oblečení v módních magazínech podle způsobu 

reprezentace – oděv-obraz, psaný oděv a reálný oděv. Oděv-obraz i psaný oděv odkazují 

na stejnou skutečnost, tedy na konkrétní oděv nošený v konkrétní dobu konkrétní 

modelkou. Nemají ovšem totožnou strukturu6, jelikož nejsou vytvořeny na základě stejné 

substance. Oděv-obraz vychází ze substance tvarů, křivek, povrchů a barev, vztah těchto 

substancí je prostorový. Ovšem u psaného oděvu jsou substancí slova, vztah mezi 

substancemi je syntaktický. První struktura je plastická, druhá verbální (tamtéž, s. 3). 

 Dalo by se předpokládat, že obě roviny oděvů budou zastupovat stejnou identitu 

reprezentovaného oděvu, že se popis i fotografie oděvu spojí v reálný oděv. Je zde ale 

drobný rozdíl, jejich vztah není identický, nýbrž srovnatelný. Reálný oděv – podobně jako 

dva předešlé typy oděvu – disponuje rozdílnou strukturou a vychází z jiné substance. Jeho 

struktura je technologická, což odkazuje k aspektu výroby a materializace (tamtéž, s. 4). 

 

2.4 Význam módy v digitální éře 

 S módou jsou sice spojeny nejrůznější předsudky, nicméně určité problémy se staly 

realitou. Lantz (2016, s. 3–5) v publikaci The Trendmakers: Behind the Scenes of the 

Global Fashion Industry zdůrazňuje, že se dnešní svět módy vyznačuje nerovností, která 

pramení z kontinuálního boje o společenský status. Módní přehlídky jsou toho názornou 

ukázkou – místa v první řadě symbolizují největší moc, vliv a prestiž v oboru. Kromě toho 

je móda čistě komerční záležitostí – všichni chtějí prodávat a být viděni. Digitální éra 

s moderními technologiemi a globalizací tento proces jen podporuje a zrychluje, stejně 

jako v ostatních průmyslech přichází zcela nové možnosti. Trendy se šíří v přímém 

přenosu, kdokoliv může ihned sdílet názory na nové kolekce, módu lze odkudkoliv 

objednat online. Všechny tyto procesy zastřešuje neutuchající „touha po novém“ – značky 

pracují na neustálém vytváření nových potřeb u svých zákazníků. Móda také zažívá období 

demokratizace, kdy si poslední trendy může dovolit každý. Například nejprestižnější 

přehlídky módy, tzv. fashion weeky mohou na internetu zhlédnout lidé po celém světě. 

Čím dál větší dostupnost ovšem vede k podporování nadměrné spotřeby a negativnímu 

 
6 Struktura je míněna z pohledu lingvistiky jako „autonomní entita vnitřních závislostí“. 



 

 

18 

vlivu na životní prostředí i na pracovní podmínky v zemích třetího světa, kde se drtivá 

většina zboží vyrábí. 

 Zmíněná „touha po novém“ úzce ovlivňuje tlaky na stále rychlejší procesy napříč 

odvětvím. Přispívá k tomu především internet a sociální sítě. Kromě respektovaných 

módních kritiků a tradičních médií se moc dostává do rukou influencerů. Publikum 

tradičních médií reprezentuje starší generace, zatímco tzv. mileniálové 7 se uchylují 

k sociálním médiím. Mimo to právě mileniálové představují významnou kupní sílu, která 

by měla podle predikcí do budoucna ještě narůstat (Maloney 2019, s. 4–5). 

 Marketingové klišé „zákazník je král“ nyní v éře sociálních sítí nabývá zcela 

odlišného významu. Zpětná vazba se ke společnostem dostává takřka okamžitě a rychle se 

v kyberprostoru šíří. Firmy proto musí být ke svým zákazníkům citlivější než kdy dříve. 

Jedno neuvážené rozhodnutí může ohrozit reputaci celé značky. Prostředí sociálních sítí 

navíc stimuluje základní lidské potřeby jako touha po uznání a přijetí. Móda má v tomto 

procesu důležité postavení, jelikož také prostřednictvím ní se člověk prezentuje. Vytváří 

tak svou vlastní ideální identitu – své lepší já – aby zapadl mezi ostatní uživatele a dosáhl 

jejich uznání (Pandey et al. 2020, s. 193). 

 

2.5 Udržitelnost v módě  

 Trvalá udržitelnost představuje jedno ze zásadních témat na poli módy. Přestože se 

termíny jako udržitelnost, trvale udržitelný rozvoj nebo udržitelná móda ve veřejné debatě 

a v médiích často objevují, jejich podstata se může zdát nejasná. Proto je namístě nejprve 

terminologii definovat. Udržitelná móda vychází z konceptu trvale udržitelného rozvoje, 

jehož definice se různí. Jednu z nich nabízí Světová komise pro životní prostředí a rozvoj 

(1987). Trvale udržitelný rozvoj označuje jako „rozvojový model, který nám umožňuje 

naplnit naše stávající potřeby bez toho, aniž bychom ohrozili naplnění potřeb budoucích 

generaci“. Primárním cílem tohoto modelu je zvyšovat kvalitu života na základě 

dlouhodobé maximalizace produktivního potenciálu ekosystémů pomocí k tomu určených 

technologií (Gardetti a Torres 2013, s. 3). 

 Význam slova udržitelnost bývá ve veřejném diskurzu omezován převážně na 

spojitost s životním prostředím. Udržitelnost ovšem definuje rovnováha tří směrů – 

 
7 Definice pojmu mileniál se různí. Nicméně obecně se jedná o jedince ve věku 18–38 let. 
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ekonomie, životního prostředí a sociální rovnosti. Vzhledem k této komplexitě je třeba si 

uvědomit, že udržitelnost představuje nejvíce kritický koncept, jakému móda kdy čelila. O 

holistickém přístupu k udržitelnosti v módě pojednávají Fletcher a Grose (2012) v knize 

Fashion & Sustainability: Design for Change. Podle autorek udržitelnost v módě přináší 

„výzvy  na úrovni detailů (vlákna a postupy) i na úrovni celku (ekonomické modely, cíle, 

pravidla, hodnoty a hodnotové systémy)“ (tamtéž, s. 8). Udržitelnost nese potenciál 

transformovat oblast módy od základů a ovlivnit tak všechny procesy i zaměstnance 

v dodavatelském řetězci (Gardetti a Torres 2013, s. 9). 

 Faktor udržitelnosti apeluje na změnu módního průmyslu ve více ohledech – aby 

redukoval znečišťování a měl více respektu k ekosystému, aby přehodnotil objemy a 

rychlost procesních struktur. Tento proces transformace je spojený se komplexní změnou 

systému, nikoliv s přenastavením jednotlivostí (Fletcher a Grose, s. 10). Celospolečenská 

diskuze by měla jít do hloubky problémů, jako jsou spotřební vzorce, globalizace módy, 

fyzické a psychické zdraví spojené s módními trendy. Neomezovat se pouze na hranice 

působení organizací, ale brát v potaz také externí vlivy od zemědělských praktik a 

mezinárodní energetické politiky přes spotřební vzorce či míru ekologické uvědomělosti 

společnosti (Gardetti a Torres 2013, s. 9). 

 Pro pochopení závažnosti problému je třeba nastínit základní fakta týkající se 

historie i současné podoby oděvního průmyslu. Textilní a módní průmysl patří k nejstarším 

průmyslovým odvětvím na světě. Současně nastavený výrobní i designérský systém 

produkce vede k neudržitelné spotřebě. Spotřebovává více vody než jakékoliv jiné odvětví 

kromě zemědělství. Dále pak do životního prostředí vypouští nebývalé množství toxických 

látek. Produkce se rozrostla – a stále rozrůstá – do dlouhých dodavatelských řetězců. Tyto 

řetězce jsou poháněny nadspotřebou, k níž konzumenty motivují především nízké ceny 

produktů. Právě dostupnost produktů vede k neudržitelnému spotřebnímu chování, které 

provází krátká doba užití a předčasná likvidace věcí. Snížení negativního 

environmentálního dopadu módy lze dosáhnout transformací jednotlivých výrobních 

procesů, jako je výroba a zpracování materiálů, logistika, uživatelnost spolu s údržbou 

produktů, ale také jejich likvidace (Niinimäki 2013, s. 13–14). 
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Obrázek 6: Environmentální a sociální dopady módního průmyslu (2013). Zdroj: Gardetti a Torres. 

 Prodejci se snaží u zákazníků podněcovat touhu po nejnovějších produktech a 

trendech, což vede k neustálému zrychlování módních cyklů. Už dávno se v módě 

nepracuje jen se čtyřmi sezónními kolekcemi. Zara například pravidelně obměňuje nabídku 

zhruba každé tři týdny, sedmnáctkrát do roka. „Rychlá móda“ tak nabádá zákazníky, aby 

se tempu přizpůsobili a nakupovali nové a nové kousky po celý rok (Davis 2013, s. 84).  

 Jak před lety podotknul generální ředitel amerického obchodního řetězce 

JCPenney: „Když dodáváte nové zboží jen čtyřikrát ročně, nabízí se důvod obchod navštívit 

pouze čtyřikrát do roka.“ Proto JCPenney v roce 2010 zahájil spolupráci s populárním 

oděvním řetězcem Mango, který do prodejen doplňoval nové kolekce každé dva týdny. 

Následně tedy k návštěvě řetězce vybízelo 26 důvodů ročně. Statistiky ukazují, že se 

zákazníci rychlému tempu přizpůsobili. Sezónní nákupy se proměnily v nepřetržitou 

spotřebu poháněnou „rychlou módou“, jak popisuje Cline (2012, s. 96–99) v publikaci 

Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Clothes. 

 Kvůli přesaturovanému trhu s módou se svět plní nejen novými modely, ale také 
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neprodaným oblečením. Slevy se staly permanentní záležitostí, přesto se ale podle odhadů 

neprodá kolem 5–10 % produktů (Niinimäki 2013, s. 14). Nakupování nekvalitního a 

levného oblečení se následně promítá do minimální péče o oděvy a jejich nízké životnosti. 

Jen v České republice se podle studie Institutu cirkulární ekonomiky ročně vyhodí zhruba 

400 milionů kusů oblečení, které končí na skládkách nebo ve spalovnách (Kabátová 2020). 

 Ekologický dopad odvětví považuje environmentální hnutí Extinction Rebellion za 

„katastrofický“. Módní průmysl má na svědomí znečišťování životního prostředí i 

nadměrnou spotřebu zdrojů. Mezi 20 a 35 % mikroplastů v oceánech pochází právě 

z módní produkce. Pro srovnání – uhlíková stopa v tomto případě převyšuje dopady 

mezinárodní letecké produkce a nakupování dohromady (The Business of Fashion a 

McKinsey & Company 2020a). Kromě toho textilní průmysl spotřebovává enormní 

množství vody. Na výrobu jednoho kilogramu bavlny je zapotřebí 11 000 litrů vody. Stejně 

tak se při pěstování bavlny spotřebuje velké množství chemických postřiků, pesticidů a 

insekticidů. Bavlníková pole zabírají 2,4 % světové zemědělské půdy, mají ovšem na 

svědomí 24 % znečištění prostřednictvím insekticidů a 11 % prostřednictvím pesticidů 

(Brooks 2015, s. 19). 

 Tlaky se v současné době klimatické krize, jejímž hlasem je Greta Thunberg, 

neustále stupňují. Zvyšující se zájem o udržitelnou módu lze ilustrovat na frekvenci 

internetového vyhledávání sousloví „sustainable fashion“ (neboli udržitelná móda), která 

se mezi lety 2016 a 2019 trojnásobně zvětšila. Tento trend vyplývá i z výzkumu americké 

pobočky společnost McKinsey. Zde 66 % respondentů uvedlo, že při koupi luxusního 

oblečení zvažují také kritérium udržitelnosti. Přesto tomu ale realita mnohdy neodpovídá. 

Za udržitelné produkty je ochotno si připlatit pouze 31 % zástupců mladé generace do 25 

let. Mezi bariéry při změně nákupního chování patří nedostatek informací či nepřehlednost. 

Nedostatek důvěry způsobuje také tzv. greenwashing, kdy značky využívají „zelené 

praktiky“ pouze jako součást marketingové strategie bez zřetelného dopadu (The Business 

of Fashion a McKinsey & Company 2020a). 

 Z původně dobře míněného úsilí za záchranu planety se pro značky zrodil velmi 

lukrativní zákaznický segment, který dal vzniknout novému typu konzumní kultury. Dnes 

zhruba 50 % zákazníků uvádí, že by na základě kontroverzních postojů značky zvolili 

značku jinou nebo ji úplně bojkotovali. Tyto tendence se projevují především u generace 

mileniálů. 87 % z nich ve výzkumu americké společnosti Cone Communications uvedlo, 
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že by zakoupili produkt na základě hodnot značky, které jsou jim blízké nebo kvůli 

podpoře určitých témat. Značky si vždy za něčím stály, nyní ovšem mnohdy svou pověst 

úspěšně zakládají na tom, že proti něčemu protestují (Young 2018). 

 Značky podnikají konkrétní kroky, aby vyhověly tlakům trhu. Například Zara chce 

do roku 2025 vyrábět oděvy pouze z udržitelných materiálů, přičemž H&M toho hodlá 

docílit do roku 2030. V konečném důsledku ovšem stoprocentně udržitelný materiál 

neexistuje, k výrobě čehokoliv je zapotřebí zdrojů. Problematika je proto velmi komplexní, 

materiály představují jen jeden z článků celého řetězce, který je potřeba změnit. Značky 

budou nuceny přistoupit k celkové změně obchodní strategie. Podniknout kroky ke 

zmírnění environmentálního dopadu jejich podnikání – omezit nadprodukci a slevové akce, 

investovat do principů cirkulární ekonomiky i technologických inovací (The Business of 

Fashion a McKinsey & Company 2020a). 

 Easey (2009, s. 49) v knize Marketing Fashion uvádí, že móda je postavená na 

konceptu změny, která je čím dál rychlejší. Pro uspokojení environmentálně uvědomělých 

zákazníků je proto klíčové toto tempo rychlých změn zpomalit. Přejít z krátkodobých 

výstřelků na nadčasové, pohodlné a kvalitní návrhy, inovovat materiály v duchu 

udržitelnosti. 

 

2.6 Etická stránka módy 

 Módní průmysl se stal jedním z předních hybatelů globální ekonomiky. Výroba, 

prodej a nákup oblečení ovlivňuje životy lidí po celém světě. Západní populaci se nabízí 

nepřeberné množství nákupních možností. Chudí obyvatelé rozvojových zemí pro ně 

pěstují bavlnu, barví a dále zpracovávají textil. Za tyto činnosti se jim dostává velmi 

nízkých mezd. Díky levné pracovní síle se následně oblečení může vyrábět velmi rychle a 

prodávat v masovém množství za ceny dostupné téměř pro každého. Statistiky Organizace 

OSN pro průmyslový rozvoj z roku 2006 ukazují, že v globálním módním průmyslu je 

zaměstnáno 26,5 milionu lidí. Toto číslo odkazuje pouze na výrobu, nezahrnuje další 

oblasti v odvětví (Gardetti a Torres 2013, s. 1). 

 Takto vyprodukovaná móda se označuje jako fast fashion neboli rychlá móda. 

Označení se odvíjí od procesu produkce i čím dál rychlejšího přesunu trendů 

z přehlídkových mol do obchodů. Konzumenti fast fashion produktů se tak svým 
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nákupním chováním podílí na systému, který v zemích třetího světa potlačuje šanci 

obyvatel vymanit se z chudoby (Brooks 2015, s. 7–8). Pro představu – například Zara 

dokáže navrhnout, vyrobit a uvést do prodeje nový model za pouhé dva týdny (Cline 2012, 

s. 98). 

 Vztah mezi producenty a konzumenty módy reflektuje nespravedlnost současné 

globalizace. Pro zlepšení situace je stěžejní, aby se konzumenti zamýšleli, odkud jejich 

oblečení pochází. Studie ukazují, že stále existuje velká nerovnováha mezi záměrem a 

chováním. Přestože se lidé prezentují jako eticky uvědomělí spotřebitelé, jejich nákupní 

chování tomu často neodpovídá (tamtéž, s. 215). 

 Genderové zastoupení v globálním dodavatelském řetězci módního průmyslu tvoří 

z 80 % ženy, mnohdy děti žijící přímo uvnitř továren (Siegle 2011). Pracovní podmínky 

v továrnách jsou velmi špatné, nedodržují se zde základní lidská práva, výjimečná není ani 

dětská nebo nucená práce, ženy se potýkají se sexuálním a fyzickým násilím (Thomas 

2018, s. 43–46). Mimo to mzdy nedosahují důstojného minima, například v Bangladéši 

vychází minimální mzda v textilním průmyslu v přepočtu zhruba na 2200 Kč za měsíc. Pro 

zajištění základních životních nákladů ovšem pracovníci potřebují dvakrát tak velkou 

částku (Butler 2019). 

 Brooks (2015, s. 19) uvádí konkrétní příklad pracovních podmínek v módním 

průmyslu, kdy má práce přímý dopad na zdraví producentů oblečení. Je dokázáno, že užití 

pesticidů při pěstování bavlny negativně ovlivňuje zdravotní stav těch, kteří pesticidy 

aplikují i těch, kdo pomáhají s mícháním chemikálií. 83,6 % pracovníků nakládajících 

s pesticidy vykazovalo příznaky střední až těžké otravy, přičemž nikdo z nich nedosáhl 

zdravotní péče. 

 Aby se firmy zbavily odpovědnosti za pracovní podmínky v továrnách, využívají 

tzv. outsourcování výroby. Méně ziskovou práci tímto způsobem přesouvají na 

subdodavatele a mohou se tak věnovat ziskovějším aktivitám jako navrhování oděvů či 

marketing. Hlavními kritérii při výběru továrny se stává nízká cena a krátký čas výroby. 

Obě tyto metriky továrny vzhledem k vysoké konkurenci sráží až na úplné minimum, což 

se následně promítá do špatných pracovních podmínek. „V praxi to znamená, že oděvní 

značka sama žádné továrny nevlastní. Na produkci oděvů, které chce prodávat, se dohodne 

s vedením továrny v některé ze zemí globálního Jihu, případně s agentem, jenž jí celý 

výrobní proces zprostředkuje. Továrny pak zpracovávají zakázky pro různé značky podle 
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aktuální poptávky. Subdodavatelé přebírají veškerou zodpovědnost za včasné dokončení, 

kvalitu i zajištění pracovní síly,“ popisuje Nešporová (2016). 

 Vyvrcholení veřejné debaty o etické stránce módy nastalo v roce 2013, kdy se 

zřítila oděvní továrna Rana Plaza v Bangladéši. Při tragédii zahynulo 1134 lidí a zraněno 

bylo více než 2500 lidí. V továrně se tehdy vyrábělo oblečení pro známé řetězce. Na 

základě této události vznikla mezinárodní iniciativa Fashion Revolution usilující o etičtější 

a ekologičtější módní průmysl. „Propagujeme čistý, bezpečný, spravedlivý, transparentní a 

odpovědný módní průmysl. Děláme to prostřednictvím výzkumu, vzdělávání, spoluprací, 

mobilizací a zákonů,“ uvádí web Fashion Revolution. 

 Organizace si klade za cíl například dosažení bezpečných a důstojných pracovních 

podmínek pro všechny v dodavatelském řetězci, větší rovnoprávnost, silnější odbory či 

respektování lokálního kulturního dědictví. Globální hnutí chce své vize dosáhnout pomocí 

popularizace transparentnosti a rozšiřování povědomí o problémech v módním průmyslu. 

Každoročně rovněž na počest továrny Rana Plaza probíhá tzv. Fashion Revolution Week, 

tedy celosvětová osvětová kampaň upozorňující na etické a ekologické problémy 

v odvětví. Z kampaně se díky hashtagu #whomademyclothes, pomocí něhož se zákazníci 

ptají na původ jejich oblečení, stala úspěšná virální událost šířící se na sociálních sítích. 

Lidé tak apelují na transparentní praktiky značek – chtějí vědět, kým a kde byly produkty 

vyrobeny (Fashion Revolution 2020). 
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3 Aktivismus 

 „Jsem módní návrhářka a aktivistka, obojí je moje povolání – jedno pomáhá 

druhému“ (Newbold 2019). Westwood svou pověst návrhářky-aktivistky buduje ve více 

oblastech již od začátku své téměř padesátileté kariéry. Angažuje se v politice, ale i na poli 

sociální a environmentální problematiky. 

 V nadcházející kapitole proto bude nejprve uvedena definice aktivismu. Poté bude 

následovat specifikace aktivismu značek, jelikož se aktivistické postoje návrhářky 

významně promítají do fungování její zavedené značky a utváří tak její identitu. Kapitolu 

uzavře stručné nastínění oblastí a kauz, v nichž je Westwood zainteresovaná. 

 

3.1 Definice a kořeny aktivismu 

 Aktivismus vychází z tzv. teorie sociálních hnutí, kde sociální hnutí představují 

uskupení usilující o „prosazení společného zájmu či uskutečnění společného cíle s pomocí 

kroků podniknutých mimo sféru zavedených institucí“. Aktivisté jsou ti, kteří se tohoto 

procesu prosazování určité změny účastní. Sociální hnutí jsou přitom považována za 

nejvlivnější typy kolektivního jednání. Jejich práce ve formě organizované kampaně může 

přispět ke skutečné změně. „V důsledku sociálních hnutí často dochází ke změnám zákonů 

či dlouhodobé politiky státu, přičemž tyto legislativní změny mohou mít dalekosáhlý 

dopad.“ Na příklad americké hnutí za rovnoprávnost občanů prosadilo legislativní změny, 

které vedly ke zrušení rasové segregace na školách i na veřejných místech. Jako současný 

příklad lze uvést ekologické hnutí propagující trvale udržitelný rozvoj a respektování 

životního prostředí (Giddens 2013, s. 923). 

 Významný představitel teorie sociálních hnutí Herbert Blumer (1986, s. 18) 

označuje sociální hnutí za „kolektivní snahu o ustanovení nového životního řádu“. Protestní 

aktivity vysvětluje tzv. teorií sociálního neklidu. Říká, že tyto aktivity vznikají v prostředí 

neklidu a pohání je síla pramenící z nespokojenosti s dosavadním stavem v kombinaci 

s touhou po nastolení nového modelu.  

 Tilly a Wood (2013, s. 4) zdůrazňují, že základním rysem aktivismu je touha po 

změně, která se promítá do tří charakteristických prvků. Komunikování trvalých 

požadavků vůči autoritám prostřednictvím cílené „kampaně“. Využití různých aktivních 

forem jednání jako na příklad zakládání organizací, veřejná shromáždění, demonstrace, 

petice, vyjadřování do médií a podobně. Aktivisté by rovněž měli souznít s hodnotami, 
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jako je důstojnost (míněno hlavně při veřejném vystupování), jednota (společné znaky 

hnutí), množství (stoupenců, podpisů, veřejných sdělení) a oddanost tématu (odolnost vůči 

útlaku, obětování se pro věc). 

 Aktivistům a sociálním hnutím se v současnosti nabízí zcela jiné možnosti než kdy 

dříve. Globalizace přispívá k efektivnějšímu a rychlejšímu navazování vztahů, ať už 

v rámci získávání nových stoupenců či samotnému vlivu hnutí. Technologie a především 

internet umožňují pohotově reagovat na aktuální události, získat okamžité informace nebo 

dokonce vyvíjet intenzivní nátlak na korporace a vlády. „Někteří pozorovatelé jsou 

dokonce toho názoru, že informační doba právě zažívá „migraci“ moci od národních států 

směrem k novým aliancím a koalicím nevládního typu“ (Giddens 2013, s. 933–935). Na 

vztah nových technologií a aktivismu upozorňuje také Norris (2005). Podle ní prochází 

aktivismus v současnosti transformací reagující na masivní vliv internetu a sociálních sítí. 

Ukazuje se, že digitální věk posiluje demokratickou participaci a přispívá k užšímu 

provázání mezi občany a vládou. 

 Jak již bylo naznačeno, aktivismus je úzce spjatý s politikou, proto někteří autoři 

pojednávají o „politickém aktivismu“. Ten lze definovat jako aktivity usilující o změny 

v politice a o reformování systému (Pointer a kol. 2016, s. 10). 

 Podle Norris (2011, s. 117) stál politický aktivismus vždy v centru výzkumu 

politického chování, přičemž rozšíření participace indikuje zdravou úroveň podpory 

politických stran ze strany veřejnosti. A to paradoxně přesto, že motivace k politickému 

aktivismu vzniká na základě nespokojenosti jedinců, jež následně vede ke kritice institucí – 

jimiž mohou být právě politické strany. 

 Aktivismus může mít mnoho forem. Na příklad John Street (1997, s. 27–30) se 

zabývá souvislostí mezi populární kulturou a politickým aktivismem. Na populární kulturu 

nahlíží jako na možný nástroj politické změny, který neslouží k pouhé reflexi, ale 

k reformování přímo vyzývá. K dosažení změny a oslovení publik přitom využívá emoce. 

Rovněž zdůrazňuje roli populární kultury jako zdroje rezistence, prostředku k šíření vlivu 

reformních myšlenek a k vytváření nátlaku na instituce. Přesně to Vivienne Westwood 

dlouhodobě dělá – ke změně vyzývá nejen vystupováním na veřejnosti, ale i 

prostřednictvím vzhledu své módní tvorby. 
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3.2 Aktivismus značek 

 Aktivismus značek definuje Manfredi-Sánchez (2019) jako „strategii, která usiluje 

o ovlivnění zákazníka-občana prostřednictvím kampaní vytvořených a udržovaných 

politickými hodnotami“. Tento proces zahrnuje transformaci korporátního komunikačního 

managementu a společenské odpovědnosti firmy, která čerpá z teorie sociálních hnutí, aby 

se podílela na vytváření identity zákazníka-občana. Součástí transformace jsou sdělení, 

slogany a obsah založený na politických hodnotách. Do procesu přitom vstupují vnější 

vlivy jako například měnící se hodnoty mladé generace v digitální éře, jimž se musí firmy 

přizpůsobit. 

 Korporátní etika a udržitelnost jsou pod termínem CSR neboli corporate social 

responsibility (společenská odpovědnost firem) již poměrně běžnou součástí strategického 

managementu značek. Koncept aktivismu značek přináší zviditelnění – jakési „právo být 

slyšen“, přitahuje nové talenty a investory, zlepšuje vztahy se stakeholdery, dále pak 

přispívá k odlišení se pomocí udržitelných marketingových strategií i k jejich 

implementaci. 

  

3.3 Vivienne Westwood a aktivismus 

 Přestože se Vivienne Westwood proslavila především jako módní návrhářka, 

nedílnou součást jejího života tvoří aktivismus. Působení v oblasti politiky prostupuje 

celou její kariérou – od mládí, kdy revoltovala v duchu punku, až po současnost, kdy se 

angažuje v environmentálních i sociálních kauzách. Jako konkrétní příklady lze uvést 

globální oteplování, nukleární zbrojení nebo lidská práva. Kromě lokálních i globálních 

médií se vyjadřuje prostřednictvím vlastních digitálních komunikačních kanálů, především 

svého blogu ClimateRevolution.co.uk a facebookového profilu značky Vivienne 

Westwood. Své politické názory mnohdy reflektuje v módních kolekcích a využívá tak 

módu jako prostředek komunikace ke zviditelnění vybraných problémů. Například uvedla 

na trh triko na podporu aktéra kauzy WikiLeaks Juliana Assange, kterého pokládá za 

„bojovníka za svobodu“ a několikrát ho navštívila přímo na ekvádorské ambasádě 

v Londýně (Silverman 2012). 

 „V určitých kruzích je teď Vivienne známá víc jako aktivistka než jako módní 

návrhářka. [...] Vivienne je patronkou kampaně Reprieve bojující za oběti bezpráví a vězně 

odsouzené k trestu smrti. Dále pak organizace Liberty obhajující občanské svobody ve 
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Spojeném království. Podporuje Amnesty International, Radu pro uprchlíky (Refugee 

Council), PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, organizaci bojující za práva 

zvířat), Nadaci pro environmentální právo (Environmental Justice Foundation) a Přátele 

Země (Friends of the Earth),“ zní výčet příkladů politických aktivit návrhářky. Nicméně se 

jedná jen o část z nich (Westwood a Kelly, 2015, s. 367). 

 

Obrázek 7: Triko s nápisem „I am Julian Assange“ (2012). Zdroj: PA. 
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4 Branding: módní značka a osobnost návrháře 

 Vzhledem k tomu, že se diplomová práce zabývá vztahem mezi medializovanými a 

reálnými aktivitami Vivienne Westwood, je namístě shrnout význam pojmu branding. 

Reprezentace návrhářky v médiích i veškeré její veřejné vystupování je neodmyslitelně 

spjato s její značkou – svými činy vytváří a ovlivňuje nejen identitu sebe samé. 

 S ohledem na interdisciplinární přesah brandingu bude kapitola pojednávat také o 

sociálním, kulturním a ekonomickém významu konceptu. Výklad dále bude zasazený do 

kontextu módy, jelikož módní branding zahrnuje určitá specifika. Dále pak následuje 

zmapování hlavních charakteristik značky, data týkající se její globální prezence a pohled 

očima spotřebitele, jelikož „bez zákazníků by nebylo ani značek“ (Posner 2015, s. 107). 

 

4.1 Definice brandingu 

 Pojem „brand“ (značka) pochází ze starogermánského výrazu „pálit“. Doslovně se 

slovo používá například u značkování zvířat. Značka obecně může náležet v podstatě 

k čemukoliv – produktu, organizaci, místu nebo také člověku. V současnosti značky 

představují silné a symbolické prvky s potenciálem ovlivnit kulturu i společnost. Ke 

značce se vážou prvky jako ochranná známka, název, logo nebo marketingová strategie. 

Pomocí všech těchto prvků se vytváří emoční pouto se zákazníkem i finanční hodnota pro 

majitele značky. Koncept značky zároveň symbolizuje záruku určitých kvalit a vzbuzuje 

zákaznickou důvěru (Okonkwo 2007, s. 9). 

 Branding jako teoretický koncept lze chápat jako soubor veškerých atributů 

produktu zanechávajících v mysli zákazníka trvalou představu. Na základě této představy 

si lidé utváří na značku vlastní názor, přisuzují jí osobitý význam. Do tohoto procesu 

vstupují ovlivňující prostředky jako reklama či pověst subjektu. „Abychom parafrázovali 

Karla Marxe, lidé činí vlastní rozhodnutí o tom, kým být, jak žít a co kupovat, ale za 

okolností vytvořených reklamou, marketingem a publicitou značek. Nákupní chování je 

ovládáno převážně příběhem a emocemi a značky toho využívají“ (Healey 2008, s. 6). 

 

4.2 Sociální, kulturní a ekonomický význam brandingu 

 Branding má vliv na úspěch značky v několika oblastech – posiluje dobrou pověst, 
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zvyšuje loajalitu, zaručuje kvalitu, podporuje vnímání vyšší hodnoty značky, ujišťuje 

zákazníka o sounáležitosti s určitou skupinou vyznávající stejné hodnoty. „Umožňuje 

zákazníkovi vstoupit do imaginárního světa, vytvořeného reklamou a publicitou, v němž se 

naplňují jeho touhy a znovu potvrzují hodnoty“ (tamtéž, s. 10). 

 Klíčová vlastnost brandingu spočívá v odlišení produktů a služeb od konkurence na 

trhu, vytváření a komunikování hodnot, s nimiž se zákazníci ztotožní. Cílem tohoto 

procesu je vytvořit jasnou a výraznou identitu produktů i celé společnosti. Stejně tak 

značky fungují jako záruka důvěryhodnosti. Pokud si zákazník ke značce vybuduje citové 

pouto, zvyšuje se pravděpodobnost, že jí zůstane věrný. Z toho důvodu je důležité, aby 

značka zůstala konzistentní a plnila očekávání zákazníka (Posner 2015, s. 139–145). 

 Pokud značka dokáže reagovat na potřeby společnosti a identifikuje se s určitým 

kulturním proudem, stává se z ní – podle teorie kulturního brandingu – kulturní značka 

(cultural brand). Ze značek s nejvýraznější identitou se potom formují kulturní ikony, 

například Disney jednoznačně symbolizuje rodinné ideály. Ikonické značky také fungují 

jako kulturní aktivisté. Poukazují na kulturní změny a snaží se je předvídat (Holt 2004, s. 

5–9). 

 Ollins (2014, s. 21) zdůrazňuje, že jedním ze současných sociálních trendů je touha 

po autenticitě značek, která vychází z odmítání přebytku v mnoha ohledech. Pod pojmem 

autentický se přitom skrývají přívlastky jako originální, lokální, skutečný, upřímný. „Příliš 

cukru, příliš soli, příliš obezity, příliš odpadu, příliš konzumu a příliš přetvářky. [...] 

Nastavení společnosti říká: Třiďte odpadky a dbejte o životní prostředí, udržitelnost a vaše 

dobro, když můžete kupujte autentické produkty. Ovšem jen do chvíle, kdy se jedná o 

levnou, okouzlující a neodolatelnou věc jako oblečení ze Zary, H&M nebo Primarku. 

Tehdy zjišťujeme, že nám tolik nezáleží na původu.“ 

 Autenticita je obzvláště spjata s luxusními značkami, mezi něž spadá i Vivienne 

Westwood. Je velmi pravděpodobné, že spolu s autenticitou se ve spojitosti s luxusem 

objeví také zmínka o řemeslné výrobě. Lidé se k této kvalitě v dnešní propojené digitální 

době upínají, jelikož s sebou přináší nostalgii dávných časů. Touží po skutečných věcech 

pocházejících od transparentních zdrojů (Tungate 2009, s. 25–26). 
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4.3 Branding v módě 

 Branding nabývá na významu obzvláště v oblasti luxusní módy, kterou produkuje i 

Vivienne Westwood. Bez něj by luxusní móda nemohla ani existovat. Základem takových 

značek totiž je snaha o inovace, diferenciaci a atraktivitu v očích zákazníků, čehož mohou 

dosáhnout především pomocí silného brandingu. Právě díky brandingu módní domy a 

jejich designéři disponují mocí ovlivňovat globální trendy. Luxusní značky na 

přehlídkových molech určují, jaké trendy se budou v budoucnu nosit, řetězce a společnost 

poté jejich úsudek následují. Okonkwo (2007, s. 11) definuje klíčové charakteristiky 

takových značek následovně: „síla značky, diferenciace, exkluzivita, inovace, řemeslná a 

precizní výroba, prémiová cenotvorba a vysoká kvalita“. 

 Aby byla módní značka v dnešní době úspěšná, je pro návrháře klíčová schopnost 

identifikovat a umět interpretovat tendence a nálady panující ve společnosti. Díky tomu 

mohou aktuální témata reflektovat ve své práci, reagovat tak na budoucí potřeby 

zákazníků. Pro návrháře je proto klíčové udržovat přehled napříč oblastmi jako kultura, 

ekonomika či politika. Inspirací se mohou stát například historické i současné globální 

události, mediální a zábavní průmysl či kulturní střety (Easey 2009, s. 157).  

 Dalším kritériem úspěšnosti módních značek je tzv. unique selling position, tedy to, 

jak se značka odlišuje od konkurence v souladu se svou cílovou skupinou. Konkurenční 

výhody v podobě vymezujícího postavení na trhu může značka docílit pomocí 

charakteristického stylu hlavního návrháře, jehož vzhled je neodmyslitelně spjatý 

s identitou značky. Designér totiž značku tímto způsobem viditelně prezentuje kdykoliv se 

pohybuje na veřejnosti. Mezi příklady návrhářů s jasně rozpoznatelným osobním stylem 

patří i Vivienne Westwood či zesnulý hlavní návrhář Chanelu, Karl Lagerfeld (Posner 

2015, s. 62). 

 „Značka módy je obvykle úzce spojena s osobní značkou módního návrháře. 

Zákazníci si uvědomují, že jsou loajální ke značce, protože cítí spřízněnost s hodnotami 

návrháře“ (Healey s. 138). Identita značky Vivienne Westwood je tedy definována a 

vybudována na základě image hlavní návrhářky (Moore 2012, s. 46). 

 V případě vymezení identity značky se pracuje také s konceptem „osobnosti 

značky“. Ten vychází z předpokladu, že lze značky charakterizovat pomocí osobnostních 

rysů podobně jako lidi. Značky silně spjaté s jednotlivými osobnostmi většinou vynikají 

stejnými rysy jako jejich hlavní návrháři. Módní dům Vivienne Westwood lze z obecného 



 

 

32 

hlediska popsat jako „britskou módu s něčím navíc“. Pod tuto charakteristiku ovšem 

spadají i jiné britské značky. Nicméně jedinečnost Westwood se dále odvíjí od přívlastků 

jako anarchistický, podvratný či rebelující. Povaha a názory Vivienne Westwood se tak 

výrazně propisují i do celkového obrazu její značky (Posner 2015, s. 154). 

 Pro získání komplexních informací média i veřejnost mnohdy aktivně vyhledávají 

informace o osobnostech, které za značkou stojí. Osobnostní a biografické profily 

představují integrální součást značek, jež přispívá k vytvoření pouta mezi zákazníkem a 

značkou. Tento lidský faktor napomáhá k identifikaci se značkou. Zákazníci tedy nekupují 

pouhý produkt, ale také myšlenkové pozadí, které za ním stojí (Moore 2012, s. 84). „Je 

pro ně totiž snazší navázat „vztah“ a vytvořit si osobní sympatie – ať již kladné, či záporné 

– k člověku, jehož jméno a tvář znají. Tomuto sociálně psychologickému jevu se říká 

personalizace, tedy ztělesňování organizací či firem jejich zástupci či představiteli“ 

(Hejlová 2015, s. 167). 

 

4.4 Branding Vivienne Westwood 

 Ind a Iglesias (2016, s. 57) v knize Brand Desire: How to Create Consumer 

Involvement and Inspiration zdůrazňují, že síla značky Vivienne Westwood spočívá 

v osobnosti samotné návrhářky, jež se prezentuje jako zásadová kreativní provokatérka a 

současně bývalá punkerka. Svou pověst vybudovala na kulturní změně jako jedna ze 

zakladatelů punku, hnutí reagujícího na konvenční svět komerce v 70. letech. Westwood 

tehdy nabízela módu mladým nonkonformním lidem, kteří přemýšleli jinak než většinová 

společnost a podle toho se chtěli i oblékat. Návrhy-experimenty se spínacími špendlíky a 

roztrhanou látkou odrážely provokativní atmosféru panující v ulicích Londýna. Westwood 

toto období komentuje jako „neuvěřitelnou potřebu o všem pochybovat“. Právě citlivost 

vůči společenským změnám a náladám provází její kariéru dodnes, kdy se z rebelující 

začínající návrhářky stala globální ikona. Přestože je součástí establishmentu, nepřestává 

svou tvorbou provokovat. 

 Kromě toho modely často komunikují určité sdělení týkající se environmentální 

problematiky či moci. Westwood do módy s oblibou promítá své názory a přesvědčení. 

Problémy ve společnosti kriticky zdůrazňuje formou potisků, sloganů i radikálních střihů. 

Tímto přístupem si dlouhodobě buduje silnou pozici odvážného názorového lídra, přitahuje 

tak sympatie a upevňuje postavení módní inspirátorky. Díky experimentování a posouvání 
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hranic si značka stále zachovává „punkového ducha“ (tamtéž, s. 58). 

 Commaille (2018) rovněž poukazuje na to, že síla značky Vivienne Westwood 

spočívá v tom, že „opravdu za něčím stojí“. Její politické aktivity a výrazná stylizovanost 

přináší značce nový rozměr. Návrhářka totiž od začátku buduje značku, jejíž tvorba i 

názory ji jednoznačně vymezují – ať už jde o politickou, sociální, environmentální či 

lidskoprávní kritiku. Jako příklad lze uvést kojenecké oblečení s provokativním sloganem 

podporujícím svobodu a kritizujícím vládnoucí instituce: „I am not a terrorist – please do 

not arrest me“ (Nejsem terorista, prosím nezatýkejte mě). Svou kariéru zahájila jako 

propagátorka punku vymezující se od establishmentu prostřednictvím výrazného 

vizuálního stylu. Na konvenční módní scénu poté vstoupila v roce 1982 svou první ready-

to-wear8 kolekcí Pirate. Od té doby nastoluje trendy a své působení rozšířila do oblasti 

dámské i pánské módy, doplňků, obuvi i kosmetiky. 

 Jistou úroveň autenticity si značka zachovává reprezentací „anglickosti“, kdy se 

v návrzích pravidelně objevují tradiční symboly Anglie – ať už v přímém vyobrazení nebo 

ve formě řemeslných technik a materiálů. Někteří zákazníci proto mohou v nákupu 

spatřovat prohlubování své národní identity. Jak poukazuje Arnold (2002, s. 10), mohou se 

převléci za „mytické hrdiny Anglie“. 

 

4.5 Globální zastoupení značky Vivienne Westwood  

 Globální význam značky je patrný z počtu prodejen po celém světě. Celkově 

značka Vivienne Westwood provozuje k červenci 2020 celkem 114 poboček. 

Nejrozsáhlejší zastoupení má značka jednoznačně v Asii s 96 obchody. Na první příčku se 

řadí Japonsko s 41 butiky, poté následuje Jižní Korea s 22, Čína s 20, Taiwan s 8, Singapur 

se 3, Thajsko se 2. V Evropě je značka nejvýrazněji zastoupena lokálně ve Velké Británii, 

kde má 10 poboček, potom také jedním butikem ve Francii a jedním v Itálii. Na americkém 

kontinentu jsou v USA otevřené 3 prodejny a jedna na ostrově Guam. 

 Z ekonomických ukazatelů uvedených ve výroční zprávě společnosti Vivienne 

Westwood Limited z roku 2019 vyplývá, že z celkového obratu 38,8 milionu liber v roce 

2018 byl nejvyšší obrat zaznamenám ve Velké Británii. Zde dosáhnul zhruba 23,4 milionu 

liber, poté následovala Itálie s téměř 9 miliony liber a Japonsko s 3,2 miliony liber. 
 

8 Ready-to-wear nebo také francouzsky prêt-à-porter je globálně používaný výraz v oblasti módy. Označuje 

oblečení, které se prodává jako konfekce ve standardních velikostech, připraveno na nošení. 
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4.6 Značka Vivienne Westwood pohledem spotřebitele 

 „Bez zákazníků by nebylo ani značek, proto je naprosto zásadní znát jejich zájmy, 

motivace a nákupní chování.“ Zákazníky spíše zaujme značka, která uspokojuje jejich 

potřeby. Definování zákazníka a pochopení jeho potřeb proto představuje důležitou součást 

marketingové strategie značky. Tento proces se realizuje s ohledem na několik 

proměnných – demografické (gender, věk, etnikum, vzdělání, příjem atd.), psychografické 

a behaviorální (životní styl, sebeobraz, zájmy atd.), geografické (místo bydliště, klima 

atd.), uživatelské (očekávaný přínos produktu, frekvence užití, citlivost k ceně, věrnost 

značce atd.) (Posner 2015, s. 107–110). 

 Tradiční britské značky – včetně Vivienne Westwood – se těší značné oblibě 

v Japonsku, a to především u mladých zákazníků s velmi vysokými disponibilními příjmy 

(Easey 2009, s. 154). Této skutečnosti odpovídá rovněž tamější rozsah zastoupení značky, 

která zde provozuje 41 poboček. Rozsáhlá prezence na zahraničním trhu odkazuje na sílu 

značky. Bez propracovaného brandingu by značka u japonských zákazníků uspěla jen 

těžko. 

 McNicoll (2007, s. 168) se ve své studii Emotional interaction and the avant-garde 

in fashion within contemporary atmospheres of mass production and consumerism zabývá 

výzkumem možných emocionálních vazeb a širších kulturních fenoménů, které vytváří 

poptávku po značce Vivienne Westwood. Výzkum se realizoval na základě analýzy práce 

návrhářky a rozhovorů s jejími věrnými zákazníky. Autor nejprve zdůrazňuje, že masová 

módní produkce vycházející z masového konzumu přispívá k unifikaci oblékání. Lidé po 

celém světě oblékají stejnou masově vyráběnou módu z řetězců, největší poptávka je po 

„bezpečných“ modelech, které nevybočují. Aby výrobci poptávku uspokojili, nasycují trh 

převážně těmito standardizovanými modely. Uniformita následně přispívá k sociální 

integraci jedince do společnosti. 

 Proč tedy chtějí zákazníci výrazné tvorby Westwood z této „bezpečné zóny“ 

vystoupit? Jako společný jmenovatel výsledků výzkumu se objevovala teze, že nositelé 

Westwood nepociťují tlak společenského přijetí. Spíše než ke společnosti se obrací k sobě 

– ke svým vlastním pocitům, k osobnímu potěšení z nošení oblečení. Tento jev ilustruje 

reakce Westwood na smích publika při prezentaci jednoho z jejích ikonických modelů 
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v roce 1998, tzv. mini crini 9. „Myslím, že se [modelka] cítí úžasně, a proto by se neměli 

smát.“ Tím Westwood podpořila tezi, že je její oblečení určeno spíše pro radost z nošení 

než pro veřejné přijetí (tamtéž, s. 169–170). 

 Tento odklon od hlavního proudu může vycházet z určité míry sebevědomí. 

S oblečením se váží emocionální charakteristiky jako hrdost či atraktivita, které nositelé 

pociťují. Jak uvedl jeden z respondentů-věrných zákazníků Westwood: „Hodně lidí se bojí 

nosit Westwood, protože si myslí, že k tomu potřebují sebevědomí“. Jiná respondentka 

popisovala, že se v oblečení cítí „neuvěřitelně sexy a sebevědomě“. Další respondentka 

ocenila, že „Vivienne Westwood neprodává současné nebo trendy outfity. Prodává pocity – 

pocit blahobytu, pohodlí, elegance a sebevědomí“ (tamtéž, s. 170–172). 

  Touhu po jejích modelech podněcuje originální design, kvalitní střihy a materiály i 

autenticita značky. Autenticity dosahuje především díky zájmu o historii, tradici a úctě 

k řemeslné práci. Například v roce 2006 na výstavě AngloMania: Tradice a prohřešky 

britské módy v Metropolitním muzeu v New Yorku prezentovala oblečení spolu 

s historickými látkami a návrhy, které jí byly při vytváření kolekcí inspirací. K vidění zde 

bylo tradiční lovecké oblečení, tartanový vzor, kilt či motivy britské vlajky. Všechny tyto 

znaky ztělesňují určitou sociální identitu, s níž se mohou zákazníci ztotožnit. Když si 

někdo oblékne model od Westwood, dává o sobě najevo, že je nespoutaný, nekonformní, 

ale zároveň kultivovaný (Ind a Iglesias 2016, s. 58). 

 Holt a Clarke (2015) poukazují ve své studii Vivienne Westwood and the Ethics of 

Consuming Fashion na skutečnost, že lze zákazníky Westwood považovat za eticky 

uvědomělé konzumenty módy. Zajímají se o proces výroby oblečení, o použité materiály a 

módu ve svém životě vnímají jako důležitou kreativní hodnotu. Oceňují využití kvalitních 

tradičních materiálů jako tvíd a tartan i viditelný respekt k historii Anglie. Podobně jako 

v předešlém výzkumu zákazníci rovněž zdůraznili pocit sebevědomí, který jim oblečení 

přináší. Jak o své tvorbě řekla sama Westwood: „dává vám moc, protože vám umožňuje 

hrát si se svou identitou“. 

 Zájem o širší sociálně-politický kontext dodává značce Vivienne Westwood určitou 

hloubku nad rámec krátkodobého vlivu většinové moderní módy. Westwood zákazníkům 

prostřednictvím své tvorby umožňuje přenést se za hranice konvencí a zažitých pravidel. 

 
9 Mini crini představuje minišaty s korzetovým vrškem inspirované krinolínou. Model je inspirovaný 

odíváním 18. století. 
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Externalizuje tak své ideologické zaměření. Jak sama podotýká: „Když budete nosit 

působivé oblečení, stane se váš život zajímavějším“ (Commaille 2018). 
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5 Metodologie 

 

5.1  Principy kritické analýzy diskurzu 

 Tato část popíše metodologické principy kritické analýzy diskurzu, na nichž je 

výzkum postaven. Nejprve představí definici diskurzu pohledem různých autorů. Poté 

přiblíží podstatu samotné kritické analýzy diskurzu včetně jejích východisek a 

aplikovatelnosti. Uvede také kritiku a obhajobu tohoto směru a shrne přístup Teuna van 

Dijka, který na kritickou analýzu diskurzu nahlíží spíše jako na mezioborovou analýzu než 

metodu. 

 

5.1.1 Definice diskurzu 

 Populární termín diskurz je často kritizovaný kvůli nejednotné definici a 

neuchopitelnosti. Schneiderová (2015, s. 20) vysvětluje tuto nejednoznačnost tím, že se 

používá interdisciplinárně a v mnoha vědních oborech, jako je filosofie, lingvistika, 

historie, sociologie, psychologie i politologie. Z obecného hlediska je možné diskurz 

chápat jako „způsob uvažování a vyjadřování o něčem“ (Kraus 2004, s. 17). 

 Pojem se odvozuje z latinského discurrere, což v překladu znamená rozbíhat se, 

promlouvat nebo mluvit. Reifová pojednává o užití konceptu v praxi mediálních studií, kde 

„se termín váže k možnostem reprezentace (reality) a přítomnosti ideologie“. „Označuje 

skupinu výroků, výpovědí a formulací, které poskytuje jazyk k hovoru o určitém druhu 

vědění, o nějakém námětu. Nebo šířeji množinu kódů a jejich pravidel, užívaných při 

produkování (a následném posilování) významů vztahujících se k nějakému námětu“ 

(Reifová a kol. 2004, s. 46). Giddens (2013, s. 685) označuje diskurzy jako „myšlenkové 

systémy neboli způsoby myšlení o světě a diskuse o něm uvnitř určitého rámce“. Definici 

pak dále rozvíjí: „Diskurzy vytyčují kolem subjektů hranice, které limitují to, co o 

subjektech může být rozumně řečeno.“ 

 Studium diskurzu se etablovalo na přelomu 60. a 70. let, kdy vycházelo z rozšíření 

zájmu o sociální, kulturní a kognitivní kontext užití jazyka. S novodobým pojetím diskurzu 

přišel Michel Foucault. Francouzský filosof jej chápal jako anonymní koncept, v rámci 

něhož nejsou důležití autoři, ale spíše výpovědi k tématu a vzájemný vztah těchto výpovědí 
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(Blommaert 2005, s. 170). 

 Diskurz se rovněž používá v různých sociálních prostředích jako např. „novinářský 

diskurz“ nebo „reklamní diskurz“. Z jiného úhlu pohledu se s diskurzem pracuje v sociální 

teorii a analýze, kde se využívá k strukturování oblastí společenské praxe. Neslouží ovšem 

k pouhé reprezentaci sociálních vztahů, ale stejně tak je i utváří. Kromě jazyka může mít 

další podoby, například ve formě vizuálních obrazů (Fairclough 1993, s. 3). Schneiderová 

(2015, s. 89) hovoří o tzv. mediálním diskurzu, k němuž se odkazuje také tato diplomová 

práce. Mediální diskurz představuje sociální jednání médií, která ovlivňují komunikaci 

v daném prostředí a podílejí se na formování diskurzu této společenské oblasti. 

 Hendl (2008, s. 267) upozorňuje, že pojem diskurz „poukazuje ke skutečnosti, že 

v tomto typu výzkumu jde o společenské praktiky komunikace“. Tento výklad potvrzuje 

také Dijk (1997, s. 1). Zaměřuje se na způsob, jakým lidem mluví či píší, aby uskutečnili 

sociální, politické nebo kulturní komunikační akt, ať už v lokálním kontextu či v širším 

rámci sociální struktury. Diskurz zde definuje jako „praktický, společenský a kulturní 

fenomén“ v kontextu sociální interakce a jednání, typicky se ho aktéři účastní při 

konverzaci. Jak podotýká Blommaert (2005, s. 25), „diskurz je nástrojem moci“. Kritická 

analýza diskurzu usiluje o odkrytí těchto mocenských vztahů. 

  

5.1.2  Definice a východiska kritické analýzy diskurzu  

 Kritická analýza diskurzu (CDA neboli critical discourse analysis) představuje 

jeden ze dvou hlavních směrů analýzy diskurzu. Podobně jako v případě definice pojmu 

diskurz se jedná o metodu se širokým záběrem a různými pojetími. První proud – 

etnometodologický – se zabývá konverzační analýzou, druhý – kritický (sociopolitický) – 

kritickou analýzou diskurzu (Schneiderová 2015, s. 17). Analýza diskurzu přitom vychází 

z předpokladu, „že jazyk je základní součástí života společnosti a vztahuje se tak ke všem 

jejím aspektům“ (Giddens 2013, s. 685). 

 Z obecného hlediska lze analýzu diskurzu definovat jako „studium lidských 

významotvorných praktik“ (Schneiderová 2015, s. 19). Jak již tato definice napovídá, 

kritická analýza diskurzu se odkazuje především k tradici kulturálních studií, kde se 

využívá při analýze mediálních obsahů. Například ve Strongově studii o paralele mezi 

původními obyvateli Ameriky a jejich reprezentací v popkulturních mediálních obsazích 
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z 90. let – v Disneyho pohádce Pocahontas a v dobrodružném filmu The Indian in the 

Cupboard (Neuendorf 2002, s. 7). 

 Jednotlivé oblasti zájmu kritické analýzy diskurzu tvoří především politický 

diskurz, ideologie, rasismus, ekonomický diskurz, reklama a kultura propagace, jazyk 

v médiích, gender, institucionální diskurz a vzdělávání (Blommaert 2005, s. 26). Jedná se 

zde o „neustálý boj o definování společnosti a identit“ (Schneiderová 2015, s. 43). 

Zdůrazňují se zde „mocenské vztahy a ideologie vytvářené a reprezentované jazykem“ 

(Hendl 2008, s. 267).  

 Cíl kritické analýzy diskurzu tedy spočívá v analyzování „skrytých i zřetelně 

viditelných strukturálních vztahů dominance, diskriminace, moci a kontroly projevované 

jazykem“ (Wodak 1995, s. 204). Klíčovým aspektem při kritickém zkoumání diskurzu je 

hledání souvislostí, kdy se diskurzivní praktiky zasazují do širších sociálních struktur 

nerovnosti a mocenských vztahů (Giddens 2013, s. 685).  

 Za předního představitele kritické analýzy diskurzu (CDA) je považován Norman 

Fairclough, který zastává názor, že „analýza musí jít nad rámec textu“. Autor se kritickou 

analýzou diskurzu zabývá například v publikacích Discourse and Social Change nebo 

Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Pro analyzování textů 

pomocí tohoto typu analýzy je nutné nahlížet na text v širších souvislostech s ohledem na 

společenský kontext. Hledisko zkoumání sociálních struktur a sociální praxe se označuje 

jako tzv. řád diskurzu. Kromě samotného textu se u diskurzu klade důraz na produkci i 

recepci textu. Identita a záměr autora se promítají do produkční roviny, interpretace 

příjemce do roviny recepční (Schneiderová 2015, s. 26–27). 

 Kritická analýza diskurzu přispívá k pochopení současné sociální reality 

prostřednictvím zkoumání diskurzů a sociálních struktur. Tento typ analýzy proto může 

přispět k podpoře menšin, dát jim hlas a odkrýt mocenské nerovnosti, mobilizovat 

k nápravě. Je zde potenciál iniciovat změnu a „zplnomocnit bezmocné“ (Blommaert 2005, 

s. 25). 

 Dijk (2014, s. 10–12) zdůrazňuje, že analýza diskurzu představuje spíše 

mezioborovou analýzu než ucelenou metodu. Širší teoretický rámec tohoto 

multidisciplinárního přístupu staví na triangulaci třech pilířů – diskurzu, kognici a 

společnosti. Diskurz je definován jako forma společenské interakce a současně projev 

společenského poznání.  
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 Realizace toho výzkumu vychází z inspirace Dijkovým (1988, s. 26) modelem 

mikrostruktur a makrostruktur, který se dělí do dvou rovin. Mikroúroveň popisuje 

konkrétní charakteristiky a formu sdělení, jako jsou například slova a jejich významy. Pro 

komplexní výsledek je ovšem nutné brát v potaz makroúroveň, tedy nahlížet na sdělení 

jako na celek v širších globálních souvislostech a významech. V praxi se to projevuje tak, 

že jednotlivé diskurzy jsou obecně zastřešeny určitým společným tématem, proto nelze 

studovat pouhé věty či slova – je nutné problematiku zkoumat jako celek. 

 

5.1.3 Kritika a obhajoba kritické analýzy diskurzu   

 Podobně jako pojmu diskurz se kritické analýze diskurzu dostává značné míry 

kritiky. Lze přitom identifikovat dva hlavní proudy této kritiky – jeden týkající se 

metodologického a analytického přístupu, druhý více obecný, zpochybňující vědecký 

potenciál kritického zkoumání jazyka. 

 Například Widdowson kritizuje neurčitost některých konceptů i analytických 

modelů kritické analýzy diskurzu.  Rovněž upozorňuje na „zkreslené interpretace diskurzu 

pod zástěrkou kritické analýzy“, kdy se data nezkoumají z různých perspektiv, ale pouze 

selektivní optikou kritického přístupu (Blommaert 2005, s. 31–32). 

 Mezi další kritiky patří například Schegloff (1997). Ten namítá, že se zde ukazuje 

tendence považovat za relevantní předem daný kontext, kdy analytici do výzkumu 

projektují osobní politické postoje a předsudky. 

 K výše uvedenému kritickému postoji argumentují Fairclough a Wodak (1997, s. 

258–259) tím, že se jedná o jistou formu intervence v praktikování sociálních věd, kde je 

mnoho akademiků politicky aktivních, například v oblasti feminismu nebo v boji 

s rasismem. Na poli objektivity sociálních věd ovšem nejde o výjimku, jelikož je tato 

oblast neodmyslitelně spjata s politikou. Představitelé kritické analýzy diskurzu otevřeně 

přiznávají, že stojí na straně utlačovaných menšin proti dominantnímu proudu. To ovšem 

neznamená, že by měl tento typ analýzy nižší váhu odbornosti. Využívají se zde 

systematické analytické postupy stejně jako u jiných přístupů. 
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5.2 Výběr vzorku a sběr dat   

 Pro účely tohoto kvalitativního výzkumu bylo primárně zvoleno období mezi lety 

2000 a 2020. Takto dlouhý časový úsek byl vybrán vzhledem k tomu, že v posledních 20 

letech se návrhářka stala skutečnou popkulturní ikonou, jejíž vliv se neustále rozšiřuje a 

pod jejíž značkou se prodávají návrhy po celém světě. Tomu odpovídá také frekventovaná 

mediální reprezentace Westwood v daném časovém období. Pro ucelený kontext se 

vybrané články zabývají i aktivitami návrhářky, které se odehrály v předešlém miléniu. Pro 

obsáhnutí souvislostí bylo totiž nutné zahrnout informace o návrhářčině historickém 

angažmá v začátcích punku. 

 Výběr vzorku probíhal postupně, jednotky vzorku byly voleny záměrně tak, aby 

výsledná data mohla zodpovědět na otázku proč a jak (Hendl 2008, s. 161). Datový 

podklad pro analýzu tvořily dokumenty, přesněji výstupy masových médií a virtuální data 

v kombinaci s archivními daty (tamtéž, s. 204). 

 Korpus se primárně skládá ze zhruba 50 článků publikovaných v renomovaných 

globálních médiích, dále pak z odborných studií, literatury, výročních zpráv a 

sebeprezentačních materiálů značky. Rešerše článků vyhovujících účelům analýzy 

proběhla prostřednictvím monitoringu módních magazínů jako i-D, Vogue, Business of 

Fashion a další. Mezinárodní charakter médií odpovídá globální povaze tématu výzkumu. 

Pro ucelený přehled byly mediální výstupy doplněny odbornými studiemi, výročními 

zprávami, sebeprezentačními materiály značky jako oficiální webová stránka Vivienne 

Westwood, Westwood psaný blog Climate Revolution nebo její manifesto Active 

Resistance to Propaganda. Vyhledávání článků bylo realizováno na základě slovního 

spojení „Vivienne Westwood“ samostatně či v kombinaci s hesly jako „activist/activism“, 

„establishment“, „punk“, „climate“, „ecology“ či „politics/political“. 

 

5.3 Cíle práce a výzkumná metoda 

 Cíl této diplomové spočívá v kritickém zmapování působení módní návrhářky 

Vivienne Westwood s důrazem na její aktivistické projevy v souvislosti s budováním 

značky (brandingem). Práce má analyzovat, jak o významu a diskurzivních praktikách 

návrhářky referují média. Autorka práce zvolila kvalitativní přístup, jehož výhoda tkví v 

„získání hloubkového popisu případů“. V kvalitativním výzkumu se provádí podrobná 
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komparace případů, sleduje se jejich vývoj a příslušné procesy. Přitom se dbá na citlivé 

zohlednění působení kontextu, lokální situace i podmínek (Hendl 2008, s. 53). 

 Na roli kvalitativního výzkumu v prohlubování poznání upozorňuje Strauss a 

Corbinová (1999, s. 11). „Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co 

je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových 

a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní 

metody pomoci získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně 

podchycují.“ Pro úplnost je třeba doplnit, že kvalitativní výzkum vychází 

z interpretativního paradigmatu odkazujícího k sociální konstrukci reality, tedy 

z představy, že „poznání se děje na základě interpretace a je vždy subjektivní povahy“ 

(Hendl 2008, s. 19).  

 Práce se pokouší zodpovědět na otázky týkající se vztahu mezi globálním 

působením návrhářky a jejími aktivistickými projevy. Hlavní výzkumná otázka zní: Jaké 

diskurzivní praktiky a struktury lze u návrhářky pozorovat? Související podotázky: Do jaké 

míry produkuje Vivienne Westwood módu v souladu se svými aktivistickými postoji? V čem 

spočívá globální síla její značky? Jakým stylem se návrhářky vyjadřuje? Jakým způsobem 

prezentují návrhářku média? 

 Návrhářka své aktivistické postoje velmi otevřeně prezentuje a přitahuje tak 

pozornost médií i společnosti. Vzniká zde prostor pro zkoumání vztahu mezi jejími silně 

medializovanými aktivistickými sděleními-diskurzivními praktikami a reálným jednáním. 

Veřejně prezentovaný aktivismus tvoří podstatnou součást její mediální reprezentace. 

Základní rozpor může spočívat v tom, že Westwood sice kritizuje establishment či 

nadspotřebu, nicméně její vlastní postavení v těchto oblastech je diskutabilní. Protestuje 

proti klimatickým změnám, angažuje se v celé řadě přidružených ekologických témat, 

nicméně sama pod svou značkou nabízí rozsáhlé množství produktů. 

 Výše uvedená – médii značně monitorovaná – společenská praxe zasazená do 

sociopolitického kontextu se stala předmětem zkoumání této diplomové práce, přičemž je 

téma analyzováno prostřednictvím kritické analýzy diskurzu. Interdisciplinární povaha 

zkoumané problematiky, kterou charakterizují koncepty jako nerovnost či mocenské 

vztahy dominance a rezistence, představuje relevantní téma pro kritickou analýzu diskurzu.  

 Jak uvádí Fairclough (2013), kritická analýza diskurzu je spíše interdisciplinárním 

sociálním výzkumem než metodou. Metodologii takového výzkumu lze shrnout jako 
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jakousi „vysvětlující kritiku“, která se zaměřuje na vybranou sociální nepravost ze 

sémiotického hlediska. Tento přístup využívá metaforického konceptu „čtení mezi řádky“, 

kdy se pomocí analýzy odkrývají skryté významy a kritické oblasti zkoumané oblasti. 

 Při analýze byl aplikován postup otevřeného kódování, které se zabývá 

„označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů“ (Strauss a Corbinová 

1999, s. 43). Kódy se zaznamenávaly do kódovací tabulky – pojmy se kategorizovaly a 

jevy pojmenovávaly. Kódování je stěžejní součástí analytického postupu, „představuje 

operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými 

způsoby“ (tamtéž, s. 39). 

 Stanovené kategorie se definovaly průběžně v procesu výzkumu. Těmito 

kategoriemi jsou punk a kritika establishmentu, sepjetí s politikou, udržitelnost vlastní 

módní produkce a boj proti klimatickým změnám. Uvedené kategorie-tematické bloky 

vznikaly induktivně, následně byly analyzovány a zasazeny do kontextu. Tato praxe je pro 

kvalitativní výzkum příznačná, což potvrzuje Hendl (2008, s. 50). Typicky si kvalitativní 

výzkumník na začátku zvolí téma a výzkumné otázky. Ty může postupně modifikovat 

nebo doplňovat v průběhu výzkumu, během sběru i analýzy dat. Z tohoto důvodu 

organického vývoje lze kvalitativní výzkum označit za pružný typ výzkumu. 

 Analýza se rovněž na závěr dotýká komunikačního stylu, jakým Westwood 

prezentuje svá sdělení. Tento aspekt považuje Dijk (1988, s. 27) u kritické analýzy 

diskurzu za stěžejní, jelikož právě stylistická rovina dokresluje význam projevu. Autor volí 

výrazové prostředky na základě specifického komunikačního záměru, nikoliv náhodně.  
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6 Analýza 

 Samotná analýza představí různé polohy Westwood z hlediska diskurzivních 

praktik – jako průkopnice punku, jako aktivistky angažované v politice, jako bojovnice 

proti klimatickým změnám a jako návrhářky propagující udržitelnost v módě. Výroky 

z médií budou na základě dostupných zdrojů kriticky prověřeny a následně zasazeny do 

širších souvislostí. Závěrem kapitoly se bude autorka zabývat stylem vyjadřování 

návrhářky, který podle Dijka tvoří nedílnou součást kritické analýzy diskurzu. 

 

6.1 Punk a kritika establishmentu 

 Jak již bylo zmíněno v první kapitole, Westwood stála v 70. letech v Anglii u zrodu 

punku. Významně se podílela na vymezení jeho vizuální identity. O vepsání punku do 

mediálního obrazu Westwood svědčí to, že je dodnes médii označována jako „královna 

punku“ či „kmotra punku“ (Veridiano 2018, i-D Team 2014). Potom také jako „průkopnice 

punkové módy“ nebo „matka punkové módy“ (Broeke 2019). 

 Westwood s přítelem, manažerem Sex Pistols, Malcolmem McLarenem 

provozovala obchod s punkovou módou, jenž se rychle proměnil v mekku revoltující 

subkultury. Ideová podstata punku vycházela z rezistentního postoje vůči kapitalismu a 

s ním spojené buržoazní kultuře (Barnard 2002, s. 136). „Punk byl reakcí na to, že lidé, 

kteří způsobili válku ve Vietnamu, stále vládli světu. Nechtěli jsme přijmout žádné z jejich 

hodnot ani z jejich zákazů,“ vysvětlovala Westwood v jednom z rozhovorů (Newbold 

2019). 

 Myšlenkami punku se Westwood inspiruje nad rámec módní tvorby. Na příhodě 

související s udílením královského ocenění z roku 1992 lze ilustrovat nesmlouvavou 

povahu návrhářky a její kritický postoj vůči establishmentu. Při příležitosti slavnostního 

předávání si oblékla kostým se sukní bez spodního prádla, přičemž fotografům pózovala 

s nadzvednutou sukní (McKenzie 2014). 
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Obrázek 8: Westwood provokativně pózuje při předávání řádu britského impéria (1992). Zdroj: i-D. 

 

 Revoltující styl punku se propisoval do výrazné estetiky, kterou zhmotňovaly 

surové a „nevhodné“ prvky jako spínací špendlíky, roztrhané oblečení, expresivní protestní 

hesla nebo doplňky vyrobené z žiletek a tamponů. Westwood tento styl nazývala 

„konfrontačním odíváním“. Módu – kladoucí důraz na krásu – nahradila ošklivá antimóda. 

Subkultura se vyznačovala nihilistickým přístupem ke světovému řádu a establishmentu, 

což přesně reflektovalo její pojetí (anti)módy. „Punk zacházel dále, než že by jen rozvracel 

šatníky. Podkopával jakýkoliv aktuální zavedený diskurz“ (Hebdige 1979, s. 107–108). 

 Kvůli nekonvenčnímu přístupu se tvorba punkového páru brzy stala terčem kritiky 

ze strany pravicových médií. Nicméně právě o to jim šlo, jejich cílem bylo provokovat a 

narušit formální koloběh systému. Mimo to silně emociální prezentace v médiích 

napomohla k rozšíření povědomí o nově vznikající subkultuře (Encyclopaedia Britannica 

2011). „Změnilo to způsob, jak lidé vypadali. Z punku jsem byla nadšená, mohli jsme tak 

vrazit do systému klín. V té době mi došlo, že revoluce nelze dosáhnout bez idejí. Nestačí 

jen chtít všechno zničit,“ uvedla k punkové éře Westwood (Independent 2002). 

 Pozornost médií si kreativní tvorba návrhářky získala také spoluprací s legendární 
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kapelou Sex Pistols, jejíž členové se stali tváří značky. Oblečení navržené Westwood nosili 

na koncerty, čímž výrazně přispěli k rozšíření povědomí o nabízených produktech. Na 

spolupráci se Sex Pistols se ukazuje, že si Westwood i McLaren byli dobře vědomi role 

médií a jejich mechanismů. Mainstreamová média revoluční hnutí zaujalo, čemuž 

odpovídalo i rozsáhlé mediální pokrytí. Díky tomu punk získal nové stoupence (Tungate 

2012, s. 151). 

 Sex Pistols obecně přispěli k rozšíření punku. Bez jejich přičinění by se 

pravděpodobně punk nestal hybatelem 80. let a zároveň ikonickým stylem, který je nyní 

součástí globální popkultury (Pringle 2004, s. 29). Svůj podíl na tomto procesu může nést i 

Westwood, jelikož se se svými modely podílela na definování vizuální identity punku – 

tedy i identity Sex Pistols. 

 Vznik punku byl reakcí na krizovou politickou situaci v polovině 70. let, kdy 

anglická ekonomika procházela recesí a poválečná společnost se potýkala s řadou 

socioekonomických výzev. Punk ztělesňoval kritický postoj mládeže vůči starší generaci i 

politickému systému. Poskytoval mladé generaci hlas, prostřednictvím něhož mohla 

vyjadřovat svůj nesouhlas. Na základě zmíněných důvodů se punk poměrně rychle rozšířil, 

z původního undergroundového hnutí se brzy stala významná součást populární kultury 

(Price 2004). 

 „Svět byl naruby a starší generace s tím nic nedělala, proto jsme ji nesnášeli,“ 

vysvětlila Westwood v jednom z rozhovorů a dodala, „Teď už je to jinak, sama jsem 

součástí starší generace. Ale celý život jsem se snažila věci měnit“ (McKenzie 2014). 

 Ikonický – možná i nejvíce kontroverzní – model představovalo potrhané triko s 

hákovým křížem a nápisem DESTROY. Mělo vyjadřovat odmítavý postoj vůči krutým 

světovým diktátorům, ale i odpor ke starší generaci, která symbolizovala zavedený 

společenský řád (Victoria and Albert Museum nedatováno). Odvážný motiv svastiky tedy 

neměl uctívat Hitlera, ale šokovat. „Byl to protest proti matinkám a tatínkům. Nesnášeli 

jsme, jak starý lidi pořád s tou samolibou nafoukaností melou o Hitlerovi a o tom, jak mu 

to nandali. Takhle jsme se mohli dívat, jak pěkně rudnou v obličeji,“ řekla punková 

zpěvačka Siouxsie Sioux, která nosila náramek se svastikou (Young 2017, s. 139). 

 Podle McLarena se tyto modely staly „symbolem války vedené proti konzumní 

módě z nóbl obchodů“. V podobném revoltujícím duchu využili látku se vzorem 

stuartovského tartanu, oficiálním královským vzorem Alžběty II. a současně symbolem 

jakobitského povstání (Young 2017, s. 139). 
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Obrázek 9: Westwood v ikonickém triku s nápisem DESTROY (1977). Zdroj: Dazed. 

 

 V současnosti má subkultura zcela odlišnou pozici. Jak vysvětluje Barnard (2002 s. 

138), dnes došlo k inkorporaci punku, k otupení jeho hodnot a vizuálních znaků. Dříve 

šokující modely se staly součástí sortimentu módních řetězců, úderné slogany už jsou 

pouhými vyprázdněnými hesly.  

 Mohlo by se zdát, že se Westwood snaží procesu inkorporace částečně vzdorovat. 

Na druhou stranu je ale důležité zdůraznit, že přestože se vytrvale staví do rezistentní role 

vůči establishmentu, stala se zároveň jeho součástí (Jones a Rushton 2010, s. 506). 

 Sama návrhářka naznačila, že prošla kritickou reflexí subkultury s ohledem na její 

komercializaci: „Můj postoj k punku se zásadně změnil. Došlo mi, že představa útoku na 

establishment byla naivní – když na establishment útočíte, ve skutečnosti ho přiživujete. 

Dáte mu všechny ty myšlenky, které se potom stanou součástí masové výroby a významně 

ovlivní svět módy“ (Jones a Rushton 2010, s. 511). Tímto výrokem také nastínila lítost nad 

vlastními návrhy punkové módy, jejichž symbolické prvky se staly běžnou součástí 

nabídky řetězců. 

 Na protest proti komercializaci punku spolu se svým synem Joem Corrém nechala 

spálit jeho sbírku punkového oblečení v hodnotě 5 milionů liber. Pro ucelenou představu je 

třeba připomenout, že otcem Corrého je Malcolm McLaren, bývalý manažer slavné 
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punkové kapely Sex Pistols – což zdůrazňuje symboliku aktu. Paradoxem ovšem je, že 

Westwood tímto gestem sice protestovala proti komercializaci punku, nicméně sama na 

punkové estetice postavila svůj globální byznys. Mimo to měsíc po konání zmíněné 

protestní antikomerční akce otevřela nový butik v New Yorku plný modelů s revolučními 

hesly a s náznakem punkové estetiky (Bernard 2017). 

 

6.2 Sepjetí s politikou 

 Politika představuje středobod zájmu Vivienne Westwood. Návrhářka se nebojí 

vyjadřovat své – mnohdy radikální – názory protestující proti systému a nespravedlnosti. 

Jak uvedla v jednom z rozhovorů: „Odjakživa jsem měla svůj politický program. Módu 

využívám k tomu, abych narušila status quo“ (Bateman 2018). 

 Westwood značnou část svého veřejného vystupování věnuje soustavné kritice 

ekonomického systému. Snaží se tak poukázat na to, že současné nastavení ekonomiky je 

spojeno jen se ziskem a odpadem. Zde je ovšem podstatné zdůraznit, že sama návrhářka 

představuje velmi významnou součást druhého největšího průmyslového odvětví na světě 

hned po zemědělství. Mimo to je negativní pozice módního průmyslu v souvislosti 

s ekologickými dopady a alarmujícími pracovními podmínkami velmi silná, o čemž 

detailněji pojednává druhá kapitola této práce s názvem Současný módní průmysl: zvraty a 

nové výzvy. Pokud by Westwood opravdu mínila propagované vize vážně, nepodílela by 

se na tomto „drancování světa“ – uchýlila by se například k filantropii. Eventuálně by 

alespoň přehledně vysvětlovala a následně dokazovala, jaké konkrétní kroky její značka 

pro zlepšení současného stavu módního průmyslu podniká (Lodhi 2018). 

 Westwood spatřuje jediný smysluplný způsob dalšího politického směřování světa 

v transformaci „prohnilého finančního systému“, jak s oblibou tituluje globální ekonomiku. 

Moc by nejraději vložila do rukou lidu namísto autorit, což dala symbolicky jasně najevo 

na jedné z jejích výrazných přehlídek v roce 2019. Tehdy všem modelkám i sobě posadila 

na hlavu papírovou korunu jako symbol moci. Mimo to se na transparentech v rukách 

modelek objevovala hesla jako „politici jsou zločinci“ nebo „úsporná opatření jsou zločin“ 

(Whitehouse 2017). O významu moci Westwood hovoří také přímo v souvislosti se svými 

návrhy. V jednom rozhovoru popsala moc jako součást své filosofie: „Moc je sexy. Ráda 

oblékám muže a ženy tak, aby vypadali důležitě“ (Rushton a Jones 2010, s. 511). 
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Obrázek 10: Přehlídka plná sloganů jako protestní tažení, Vivienne Westwood jaro/léto 2019. Zdroj: Eluxe 

Magazine. 

 

 Jako původce všech problémů spatřuje zmiňovaný „prohnilý finanční systém“, 

který „bere peníze chudým a dává je bohatým“. Takové zřízení účinně podporuje 

ekonomické nerovnosti a s tím spojenou chudobu. To podle ní ve společnosti vytváří 

obrovskou propast a zapříčiňuje klimatické změny (Newbold 2019). 

 Naléhavou důležitost změny ekonomického zřízení neustále připomíná. „Teď už 

nemáme čas mluvit o módě. Potřebujeme přejít na novou ekonomiku, protože ta stávající 

nás zabíjí,“ uvedla při příležitosti londýnského festivalu designu. Jako alternativu nabízí 

ekonomický model, který neumožňuje soukromé vlastnictví půdy. Říká, že se jedná „o 

jedinou cestu, jak zachránit svět“ a představuje vlastní iniciativu One World Rent. Ta 

spočívá v držení a pronajímání půdy ze strany „zodpovědné vlády, jež ji spravuje v souladu 

s principy demokracie ve prospěch přírody a lidí“. Návrhářka přitom vychází 

z přesvědčení, že půda nikomu nepatří, že „vše, co nám příroda volně poskytuje, nemůže 

být soukromě vlastněno“. Pojmem půda má na mysli kompletní biosféru včetně lidí, 

oceánů a ovzduší (Hitti 2019).  

 Soukromé vlastnictví půdy vnímá jako zdroj rozkladu společnosti a korupce, která 

údajně přispívá ke změnám klimatu. Začátek tohoto zkaženého systému datuje do 18. 

století, kdy se objevovaly první teorie o samoregulaci trhu. Dále pak jako původce 
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problému jmenuje svou dlouholetou nepřítelkyni Margaret Thatcher nebo technologické 

společnosti, jež se snaží vyhýbat daňovým odvodům (Frost 2019).  

 Mimochodem, v roce 1989 se na titulní straně britského magazínu Tatler objevila 

fotografie návrhářky v přestrojení za Margaret Thatcher. Westwood se zde provokativně 

stylizuje do role konzervativní političky, vůči níž se dlouhodobě vymezuje. Ikonická 

fotografie značí kritický postoj nejen vůči slavné političce, ale také vůči establishmentu 

jako takovému. V příspěvku na svém blogu ji Westwood dokonce označila za „pokrytce“, 

který „světu opravdu uškodil“ (Allwood 2016). 

 

Obrázek 11: Westwood jako Margaret Thatcher na titulní straně magazínu Tatler (1989). Zdroj: Dazed. 

 

 Svou radikální teorii týkající se reformování vlastnictví půdy reflektuje v kolekci 

No Man’s Land pro jaro/léto 2020. Vizuální prezentace kolekce je stylizována do scenérie 

postapokalyptické pustiny. V doprovodném videu ke kampani Westwood vystupuje jako 

moralizující vizionářka, která nabádá ke spravedlivému přerozdělování bohatství. Svým 

projevem zde poučuje publikum modelů a modelek. Minutové video-manifesto provází 

centrální symbol „prohnilého finančního systému“, tzv. rot dollar. Ten představuje příčinu 

klíčových problémů světa, jako je chudoba a klimatické změny. „Dolar je mrtev! 

Ekonomika a klima jsou spojeny v jedné smyčce jako dva navzájem se požírající hadi. 

Vlády mají na svědomí chudobu, chudoba je příčinou kriminality, proto jsou politici 

zločinci,“ prohlašuje Westwood ve videu (Hitti 2019).  
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Obrázek 12: Westwood ve videu ke kolekci No Man’s Land (2019). Zdroj: Youtube. 

 

 Podobně jako ve výše zmíněném videu se Westwood s oblibou prezentuje v roli 

zachránkyně světa i v jiných situacích. Pro podtržení významu vlastní jedinečnosti jako 

návrhářky-zachránkyně využívá v komunikaci důrazu na svou osobu a svůj unikátní 

pohled na svět. Například když říká: „Pokud vím, tak jsem jediná, kdo tvrdí, že se prohnilý 

finanční systém nachází ve stavu chronického kolapsu“ (Frost 2019). Jindy zase prohlásila: 

„Cokoliv co dělám, začínám z intelektuálního východiska. Pokud vím, tak jsem jediná 

návrhářka, která tolik analyzuje svou tvorbu z širší kulturní perspektivy“ (McNicoll 2007, 

s. 174). 

 Pozici spasitelky světa reflektují také její videa na blogu ClimateRevolution.co.uk, 

kde publikuje pravidelnou týdenní video sérii SAVE THE WORLD – THE BIG PICTURE 

(2020). Sama zde říká, že její prioritou je záchrana světa a že její plán, jak toho docílit, je 

„geniálně jednoduchý“. K 21. červenci 2020 bylo zveřejněno 18 dílů série. Ve videích se 

každý pátek věnuje tématům jako ekonomika, politika nebo klima.  

 Svými promluvami vytrvale kritizuje a upozorňuje na nejrůznější problémy, jejichž 

dopady často vzájemně propojuje. Dotýká se například demokracie, o níž tvrdí: 

„Demokracii nemáme a nikdy jsme ji ani neměli. Mělo jít o svobodu, rovnost, bratrství, 

potom ale přišla průmyslová revoluce a rozmach kapitalismu. [...] Kapitalismus je zkažený, 

k čemuž přispěli Reagan a Thatcher.“ O politicích se zde vyjadřuje jako o „ďáblech 

poháněných mocichtivostí, jako je Boris [Johnson], Trump, čínský prezident“. Všichni 
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politici podle Westwood slouží kapitalismu, který reprezentuje „peklo na zemi“ a žene nás 

k „masové záhubě“. Návrhářka je přesvědčena, že se kapitalismus v roce 2028 zhroutí a 

klimatické změny se dostanou do bodu zvratu, kdy krize přinese dalekosáhlé dopady jako 

nezaměstnanost nebo nedostatek potravin. Ve změti negativních a katastrofických predikcí 

se Westwood vyjadřuje pozitivně ke koronavirové krizi, kterou vidí jako potřebný podnět 

ke změně, kdy se „země uzdravuje“. „Odehrává se něco skvělého. Narativ se mění. 

Nemůžeme se vrátit zpět ke kapitalismu. Izolace nás odkázala k vlastních zdrojům, už tolik 

nekonzumujeme.“ Říká, že izolace představuje „most mezi koronou a budoucností, který 

nám může přinést čas, abychom předešly pádu v roce 2028“. Zpomalení světa by tak mělo 

přinést redefinování ekonomiky postavené na skutečných hodnotách jako půda, oceán, 

ovzduší a lidská chytrost. Zastavit produkci všech nepotřebných věcí, zavést soběstačné 

zemědělství či ukončit průmyslový rybolov. Řešení vidí také v zavedení progresivního 

zdanění, aby bohatí zaplatili za ztráty spojené s krizí. Ze všech výše uvedených postojů je 

jasně patrné levicové zaměření návrhářky, která čerpá z myšlenek socialismu. 

 Své názory dává najevo rovněž podporou osobností spojených s určitými 

politickými kauzami. Poukazuje tak na důležitost lidských práv a nespravedlnost, které se 

snaží čelit. Například na přehlídce v roce 2011 zazněl slogan „Who’s Leonard Peltier?“. 

Měl upozornit na nevinu aktivisty-indiána Leonarda Peltiera dlouhodobě drženého ve 

vazbě. Kolekce ovšem vyzněla v kontrastu mezi politizovanými hesly a uhlazenými 

modely poněkud nesourodě. Událost tak věrně ilustrovala rozdíl mezi osobností návrhářky 

a jejími zákazníky (Singer 2010). O čtyři roky později v rámci kolekce Moral Outrage opět 

připomněla Peltierův osud. Vysvětlovala, že byl v roce 1977 neprávem zadržen za vraždu 

dvou agentů FBI: „Strávil ve vězení 20 let, ale jedná se o totální podvod“ (Carter 2014).   

 Podporu již mnohokrát vyjádřila také Julianu Assangeovi, který je stíhaný v kauze 

WikiLeaks a dlouhodobě čelí hrozbě vydání do USA. V roce 2012 uvedla na trh kolekci 

triček s nápisem „I am Julian Assange“ a s vyobrazením svého obličeje stylizovaného do 

podoby Assange. Stejně tak aktivistu několikrát navštívila na ekvádorské ambasádě 

v Londýně, kde sedm let pobýval v azylu. Assange čelí nařknutí ze sexuálního obtěžování. 

Obvinění ale sám popírá a označuje jej za vykonstruované americkou vládou, kterou 

rozzuřil zveřejněním amerických tajných dokumentů v kauze WikiLeaks (Silverman 

2012). Nedávno, 21. července, Westwood uspořádala další protestní akt proti vydání 

Assange do USA. Před soudním dvorem Old Bailey v Londýně se za přítomnosti novinářů 

nechala zavřít do rozměrné zavěšené klece jako „kanárek, který chce na svobodu“, 
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symbolicky oblečená do žlutého kostýmu. Vykřikovala přitom hesla jako „jsem Julian 

Assange“ nebo „pusťte mě z klece ven“ (Paton 2020). 

 

 

Obrázek 13: Protestní performance na podporu Juliana Assange (2020). Zdroj: The New York Times. 

 

 Kromě mezinárodní politiky se návrhářka vyjadřuje také k politice domácí, britské. 

V roce 2014 deklarovala podporu nezávislosti Skotska, když modelkám na hruď připnula 

odznaky s nápisem „YES“. Své stanovisko vyjádřila také k Brexitu, proti němuž se jasně 

vymezila. Video k jedné z jejích kolekcí prezentovalo modelku mávající evropskou 

vlajkou na znamení odmítnutí odchodu Británie z EU (Chan 2019).  

 Jindy zase navrhla triko a dětské body s nápisem „I Am Not a Terrorist – Please 

Don’t Arrest Me“. Cílem bylo zpochybnit britské zákony týkající se boje s terorismem, 

zdůraznit význam právní zásady habeas corpus10 a podpořit nezávislost justice (Yaeger 

2016). 

 
10 Habeas corpus znamená právo podezřelých na legitimní zacházení, především zamezuje někoho zatknout 

bez soudního rozhodnutí.  
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Obrázek 14: Kolekce triček s nápisem „I Am Not a Terrorist – Please Don’t Arrest Me“ (2005). Zdroj: 

Dazed. 

 

 Ačkoliv se Westwood nikdy nestala oficiální členkou žádné politické strany, od 

roku 2014 podporuje Zelenou stranu Anglie a Walesu. Mimo veřejnou podporu straně 

věnovala také finanční dar v hodnotě 300 000 liber. „Zelené“ si podle svých slov vybrala, 

protože „jednají v nejlepším zájmu země a její ekonomiky“ a „mají velkou starost o životní 

prostředí“ (Green Party 2015).  

 Paradoxem ovšem je, že o pár měsíců později byla návrhářka nařknuta z daňových 

úniků, což je přímo v rozporu s programem strany, která proti daňovým podvodům aktivně 

vystupuje. V návaznosti na toto zjištění ji „Zelení“ vyřadili ze všech dalších aktivit 

spojených s kampaní. Kromě toho navíc daňové úniky odporují hodnotám, které 

Westwood dlouhodobě hlásá – etice a spravedlivé ekonomice (Dennison 2016, s. 77). 
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6.3 Udržitelnost vlastní módní produkce 

 Westwood je neodmyslitelně spjata s udržitelností v módním průmyslu, čemuž 

odpovídá také její velmi známý, hojně citovaný výrok: „Kupujte méně, vybírejte pečlivě, ať 

to vydrží.“ Samotný citát ovšem vybízí k reflexi, jak a zda vůbec se tato filosofie projevuje 

v praxi návrhářčiny tvorby pod vlastní luxusní značkou. 

 Pozici Westwood jako „zachránkyně světa“ a „bojovnice za klima“ obhajují také 

mnozí novináři. Například Aviram (2020) její značku označuje jako „první luxusní značku, 

která se zabývá politikou a klimatickými změnami“. Jako stěžejní charakteristiky návrhářky 

autorka zdůrazňuje čtyři oblasti: pozici zodpovědného zaměstnavatele, dlouhodobý boj za 

ochranu klimatu, propracované nakládání s odpadem a podporu diverzity. Vivienne 

Westwood patří podle ní spolu s návrhářkou Stellou McCartney mezi pionýry udržitelné 

módy i propagátory trvalé udržitelnosti obecně. Mimo to se obě značky řadí mezi pár 

posledních nezávislých luxusních módních značek na světě.  

 Hlas Westwood se v uběhlých třiceti letech stává silným prostředkem v rozšiřování 

povědomí o environmentálních dopadech nadspotřeby spojené s globálním módním 

průmyslem a dalšími problémy. Módní dům Vivienne Westwood se prezentuje jako značka 

s respektem k planetě i lidem se zaměřením na čtyři konkrétní oblasti: řemeslnou výrobu a 

tradici, sílu lidí, materiály a nakládání s odpadem. Na druhou stranu nelze opomenout 

kritiku, kterou k Westwood směřují ekologičtí aktivisté. Ti tvrdí, že navzdory 

proklamování záchrany životního prostředí návrhářka nepodniká patřičné kroky ke změně 

vlastního byznysu na ekologicky šetrnější v takové míře, v jaké prezentuje téma v médiích 

a na módních přehlídkách. 

 Výše uvedené směřování reflektuje také webová prezentace značky. Zde stojí: 

„Využíváme naše kolekce, spolupráce a přehlídky jako platformu k zachycení imaginace, 

podpoře inovativního designu a propagaci ochrany života na matce zemi, Gaie. [...] Hlas 

naší značky slouží k rozšíření povědomí o environmentálním dopadu nadspotřeby, usiluje o 

to, aby lidé nakupovali méně oblečení a v kvalitnějším provedení – vytváříme proto 

kolekce, které tomu odpovídají“ (VivienneWestwood.com 2020). 

 Reálné počínání značky ovšem mnohdy nese ambivalentní význam. Cíl výrazné 

kampaně z roku 2011 spočíval v pomoci místní komunitě v africké Keni – vytvořit 

pracovní místa a podpořit tak obyvatele postižené extrémní chudobou. Westwood ve 

spolupráci s organizací Ethical Fashion Initiative navrhla kolekci kabelek s názvem 
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Handmade with Love. Vznikly v Nairobi za férových a etických pracovních podmínek, 

z recyklovaných materiálů jako plátno, staré pouliční transparenty nebo mosaz. Ačkoliv se 

může zdát, že se jedná o krok správným směrem, samotná prezentace kampaně vzbuzuje 

kontroverzi. Na reklamních fotografiích vystupuje dekadentně oblečená návrhářka s vlasy 

upravenými ve stylu viktoriánské Anglie, která prodává kabelky na ulici přímo uprostřed 

slamu. Celá scéna působí spíše jako karikatura chudoby, kdy se zraky konzumentů 

reklamního vizuálu z vyspělé části světa upírají na obyvatele země silně postižené 

chudobou. Lze zde identifikovat narativ příkladné nerovnosti, kdy proti sobě stojí bohatá 

bílá návrhářka oděná do luxusních šatů a chudí afričtí vesničané. Mimo to tento obraz 

přispívá ke stereotypizaci Afriky v médiích (Veridiano 2018). 

 

Obrázek 15: Reklamní kampaň kolekce Made with Love na podporu africké komunity, 2011. Zdroj: The Fall. 

 Přestože Westwood prostřednictvím kampaně na podporu afrických komunit 

aktivně projevila zájem o férové pracovní podmínky v módě, sama v roce 2018 čelila 

nařčení kvůli neplaceným stážím. Její značka údajně zaměstnávala 19 stážistů, kteří museli 

pracovat na plný úvazek – mnohdy i více – po dobu tří až šesti měsíců. Těmito praktikami 

ušetřila zhruba 360 000 liber ročně. Hodnota značky přitom dosahuje 50 milionů liber. 

Návrhářka tak zneužívala své renomé, aby nalákala mladé stážisty na neplacenou praxi 

navzdory tomu, že je v Británii zvykem za podobné pracovní pozice odvádět mzdu nebo je 

provozovat v mnohem menším měřítku. V kontrastu s pověstí Westwood jako bojovnice za 

rovnoprávnost, redistribuci bohatství a spravedlivé podmínky v módním průmyslu působí 
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takové jednání velmi pokrytecky. Využívání neplacené práce je v přímém rozporu 

s firemní politikou značky (Coen 2018). 

 Podobně rozporuplně vůči propagování rovnosti zní teze, že ti, kdo si nemohou 

dovolit kupovat potraviny v bio kvalitě, by měli jíst méně. Westwood se takto vyjádřila 

v rozhovoru pro BBC po uspořádání petice protestující proti geneticky modifikovaným 

potravinám (Swerling 2014). Od návrhářky-milionářky zní takový názor jako čistý 

konzumní snobismus, který opomíná zcela odlišné životní možnosti a podmínky sociálně 

slabých. 

 Její přehlídky se zpravidla zaměřují na prezentaci myšlenek prostřednictvím 

oblečení, ale i dalšími kreativními způsoby. Například v loňském roce vytvořila spolu 

s novou kolekcí balíček hracích karet upozorňující na problémy současnosti. Přehlídka 

byla plná kritických sdělení vepsaných nejen do designu oblečení, ale kritika průběžně 

zaznívala i z proslovů známých osobností. Celá akce působila jako výslovné varování za 

záchranu životního prostředí, které hlásali slavní, s Westwood spříznění aktivisté. Skupina 

celebrit nazývajících se Intellectuals Unite proklamovala ideje týkající se redistribuce 

bohatství, Brexitu či trvalé udržitelnosti. Základní sdělení zaštiťovala alarmující myšlenka 

„probuďte se a dělejte něco – cokoliv – než bude pozdě“. Herečka Sara Stockbridge volala 

po ukončení masové spotřeby. Ředitel anglické pobočky Greenpeace John Sauven hovořil 

o souvislosti mezi mocí korporací a destrukcí planety. Objevovala se zde pro Westwood 

typická hesla jako „prohnilý finanční systém“ nebo „co je dobré pro planetu, je dobré i pro 

ekonomiku“. Touto kritikou návrhářka pravděpodobně poukazovala na ekonomický tlak na 

růst bez ohledu na dopady tohoto procesu (Whitehouse 2019a). 

 Forma během výrazně aktivistických přehlídek značně převládá nad obsahem. 

Westwood přestává posouvat hranice v módě, ale namísto toho publikum zahlcuje 

množstvím aktivistických sdělení. Některé přehlídky proto nápadně připomínají cirkus, 

kde se vjemy vzájemně překrývají. Editor Business of Fashion Tim Blanks (2017) 

přehlídku z roku 2017 glosuje následovně: „Výrazný motiv? Ano. Stylové? Ne.“ Zde se 

protestní názory návrhářky namísto zvučných hesel promítly do odvážného designu 

modelů. Stlačené PET lahve jako sandále nebo odpadky zachycené do síťových punčoch 

evokující znečištění oceánů. Tvorba byla zhmotněním kritického komentáře globálních 

problémů dneška do velmi nápadné, provokativní formy. 
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Obrázek 16: Přehlídka s modely z odpadků (2017). Zdroj: Business of Fashion. 

  

 Návrhářka svůj slavný citát „kupujte méně, vybírejte pečlivě, ať to vydrží“ 

redefinovala na „vlastněte méně, noste méně“ (Whitehouse 2019b). Síla sloganů obecně 

definuje její osobnost. Emotivně zabarvená sdělení apelující na změny ve společnosti 

charakterizují její kreativní i veřejné působení. 

 Například v listině Climate Revolution Charter, která doplňovala jednu z přehlídek 

v rámci londýnského fashion weeku v roce 2013 rezonovala hesla jako „promrhali jsme 

bohatství země a už není prostor pro další vykořisťování“ nebo „kvalita versus kvantita“ 

nebo „omezte plasty kdykoliv je to možné“. Téměř nic ovšem nenasvědčuje tomu, že by 

sama návrhářka proklamovaná tvrzení skutečně následovala. Ve skutečnosti její značka 

stále produkuje v obrovském množství, což je patrné i na objemu přehlídek, které se 

pořádají devětkrát ročně. Mimo to je velká část modelů vyrobená z materiálů na bázi ropy. 

Oba tyto příklady stojí v opozici k jejím tvrzením ohledně kvantity a omezování plastů. 

Zmíněná listina Climate Change Charter a další projevy týkající se udržitelnosti módy se 

proto ve světle uvedených argumentů mohou zdát spíše jako součásti promyšlené 

marketingové kampaně než jako skutečná pobídka ke změně (Lodhi 2018). 
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 Nelze ovšem upřít, že by Westwood v reakci na kritiku vlastní problematické 

produkce nepodnikala žádné kroky. Jako gesto závazku k udržitelnosti uspořádala v roce 

2019 přehlídku pro sezónu jaro/léto 2020 pojmenovanou No Man’s Land. Ta se odehrála 

nikoliv za doprovodu velkolepé show na přehlídkovém mole, ale v soukromí módního 

ateliéru. Díky tomu se ušetřily značné náklady i životní prostředí, jelikož módní přehlídky 

jsou spojeny s množstvím odpadu a dalších negativ. Kolekce zahrnovala košile inspirované 

patchworkem nebo reinterpretaci tartanového kostýmu. Zásadní aspekt přitom spočíval 

v užití biobavlny, lnu či viskózy získané z celulózy zodpovědně spravovaných lesů. Dalším 

pozoruhodným faktorem bylo snížení počtu modelů v pánské kolekci o 32 % ve srovnání 

s kolekcí pro rok 2017. Westwood to komentovala slovy: „Budoucnost je o kvalitě, nikoliv 

kvantitě. Méně je udržitelnější“ (Broeke 2019). Prezentaci utilitaristických modelů doplnilo 

vyobrazení vyprahlé pustiny na pozadí, která má patrně znázorňovat apokalyptický stav 

světa po klimatické krizi (Frost 2019).  

 Jedná se zcela jistě o úctyhodné gesto. Nicméně stále jde jen o jednu přehlídku, ne 

o komplexní změnu produkce a s tím souvisejícího přenastavení dodavatelského řetězce. 

Při bližším zkoumání současné nabídky značky vychází najevo, že se velká část produktů 

stále vyrábí z neudržitelných materiálů na bázi ropy a šíře sortimentu se nezužuje.

 

Obrázek 17: Kolekce No Man’s Land (2019). Zdroj: GQ Middle East. 
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 Podle platformy Remake usilující o změnu módního průmyslu získala značka při 

podrobení indexu udržitelnosti poměrně nízké skóre – 21 body ze 100 – a to především 

proto, že její produkce není transparentní a dohledatelná. Značka selhává v komunikaci 

důkazů o konkrétních opatřeních v oblasti šetrného přístupu k životnímu prostředí, 

minimalizace uhlíkové stopy nebo pracovních podmínek v továrnách (Veridiano 2018). 

Většina produkce navíc pochází z Číny nebo Turecka, tedy zemí nechvalně proslulých 

levnou pracovní sílou a oděvními továrnami s tristními pracovními podmínkami (Lodhi 

2018). 

 Podobný index udržitelnosti publikuje také iniciativa Good On You (2019) 

popularizující udržitelnou módu. I v tomto případě je ovšem bilance módního domu 

Vivienne Westwood označena jako nedostatečná. Značka sice využívá některé materiály 

šetrné k životnímu prostředí včetně těch z recyklovaných vláken. Na druhou stranu ale nic 

nenasvědčuje tomu, že by implementovala strategii šetření vody při výrobě či eliminovala 

užití nebezpečných chemikálií. Stejně tak chybí důkazy o pracovních podmínkách, 

důstojné mzdě a bezpečnosti práce v továrnách. Firma neeviduje audit dodavatelského 

řetězce. Jako nedostatečný se rovněž jeví aspekt ochrany zvířat. Značka totiž využívá kůži, 

vlnu i srst exotických zvířat. Vyvarovává se ovšem užití kožešin, peří, kůže exotických 

zvířat nebo angory. 

 Westwood si na poli módy jednoznačně vybudovala pověst královny punku a 

aktivismu. Stejně tak by ji ale bylo možné nazvat královnou greenwashingu. Mnohdy sama 

sebe ve veřejných prohlášeních hrdě tituluje jako aktivistku. Důkazem důležitosti, kterou 

přikládá své pověsti návrhářky-aktivistky, je distancování od dokumentu Westwood: Punk, 

Icon, Activist (2018) z produkce režisérky Lorny Tucker. Westwood se od snímku veřejně 

distancovala kvůli tomu, že dostatečně nezachycoval její aktivistické působení. Namísto 

toho podle oficiálního vyjádření značky zobrazuje pouhé archivní záběry starších kolekcí. 

Podle původního plánu se dokumentaristka měla údajně v první řadě zaměřit na aktivity 

návrhářky v oblasti sociální, politické a environmentální problematiky. Silně odmítavý 

postoj k dokumentu je patrný z oficiálního stanoviska značky, kde stojí: „Je to škoda, 

protože film je průměrný a takoví Vivienne a Andreas nejsou“ (Newbold 2018). 

 Jak sama Westwood uvádí, aktivismus stojí na seznamu jejích priorit výše než 

móda. Na první pohled se může zdát zvláštní důraz na aktivismus jako osvěžující úhel 

pohledu. Obzvláště když je udržitelná a etická móda fast fashion z řetězců stále vzdálená a 
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Westwood tak může působit jako most mezi těmito dvěma světy. Myslí to ale návrhářka 

opravdu vážně, nebo o tom jen mluví? Skutečnost, že Westwood staví své renomé na 

aktivismu může působit spíše jako projev budování vlastní značky a s tím spojeného 

zvyšování osobního profitu. Namísto toho, že by motivace vycházela z nezištné touhy 

pomoci změnit věci k lepšímu (Veridiano 2018). Prezentování aktivistických postojů 

ostatně podle Manfredi-Sáncheze (2019) pomáhá značkám v několika oblastech: přispívá 

ke zviditelnění ve veřejném a mediálním prostoru, přitahuje pozornost investorů a 

napomáhá k diferenciaci značky. 

 Namístě je uvést také argumenty, kterými se Westwood v debatě rozporující 

kredibilitu jejích prezentovaných záměrů obhajuje. Na otázku týkající se přechodu 

produkce k ekologicky šetrnějším materiálům reagovala, že se v tomto ohledu nechystá 

změnit fungování zavedeného dodavatelské řetězce. A to z důvodu dlouhodobé spolupráce 

s dodavateli, jejíž změna by údajně byla příliš komplikovaná. V rozhovoru pro list 

Guardian ohledně ekologické šetrnosti své značky odpověděla vyhýbavě: „Není mi 

příjemné obhajovat své oblečení. Pokud ale máte dostatek peněz, abyste si ode mě něco 

koupili, udělejte to. Jen si toho nekupujte moc.“ Z uvedeného tvrzení jasně vyplývá, že 

návrhářka žádné signifikantní změny ve fungování své společnosti neplánuje. Vše 

prozatím nasvědčuje tomu, že Westwood efektivně využívá popularity ekologických hnutí 

vstupující i do oblasti módy především pro osobní prospěch. Mimochodem, člen kapely 

Sex Pistols Johnny Rotten označil Westwood a jejího bývalého partnera McLarena za 

„dvojici podvodníků, kteří by se zaprodali jakémukoliv trendu“ (Lodhi 2018). 

 Rozsáhlé působení značky vyplývá rovněž z výroční zprávy Vivienne Westwood 

Limited (Deloitte 2019) z roku 2018. Zde stojí, že „společnost plánuje rozšiřovat své 

zastoupení trhu v Číně a v USA, stejně tak zvyšovat svůj podíl na trhu v Evropě“ nebo že 

bude „nadále maximalizovat zisk“. Z uvedeného tvrzení je patrné, že značka žádné 

redukování objemu produkce nechystá. Odpovídá tomu také obrat, který v roce 2016 činil 

zhruba 37,5 milionu liber, více než 40,7 milionu liber v roce 2017 a 38,8 milionu liber 

v roce 2018. 

 Pro úplnost je třeba dodat, že se ve výroční zprávě připomíná, jak klíčovou oblast 

pro značku představuje boj proti klimatickým změnám: „Hlas značky se využívá k rozšíření 

povědomí o environmentálním dopadu nadspotřeby, nabádá lidi, aby kupovali méně a 

pouze kvalitní věci.“ Společnost se podle dostupných informací zaměřuje na používání 
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udržitelných materiálů jako biobavlna nebo certifikovaná viskóza. Obaly v prodejnách 

neobsahují plast, stejně tak se značka snaží zodpovědně nakládat s textilním odpadem – 

hledat nové možnosti, jak jej znovu použít (Deloitte 2019). I přes uvedení pozitivních 

kroků výroční zpráva nedeklaruje konkrétní řešení. Chybí zde upřesnění, jakým způsobem, 

v jaké míře a kdy by se tyto změny měly implementovat do praxe. Pokud značka tyto 

informace neobjasní, bude se nadále jednat pouze o vyprázdněná tvrzení. 

 

6.4 Boj proti klimatickým změnám 

 Tématem, které v souvislosti s Vivienne Westwood rezonuje v posledních letech 

nejvíce, se stal boj proti klimatickým změnám. Realizuje jej v různých formách – 

organizací protestů, finanční i nefinanční podporou neziskových organizací, veřejnou 

podporou politiků nebo komunikováním tématu prostřednictvím vlastních kolekcí. „V 

upozorňování na klimatické změny se zdá být až fanatická,“ popisuje novinářka Rebecca 

Nicholson (2015) v úvodu rozhovoru pro The Guardian. 

 Před nástrahami a dopady konzumního životního stylu varuje radikálními tezemi. 

Tvrdí, že „konzumní chování nakonec povede k masovému zániku“, kdy „na planetě nikdo 

nezbyde“. Proto je podle ní nutné uchýlit se k principům třech R: reduce, reuse a recycle 

(snižovat, znovu používat a recyklovat) (Hitti 2019). 

 Westwood celé své konání v duchu protestu proti klimatickým změnám zaštiťuje 

vlastní kampaní i blogem s názvem Klimatická revoluce (Climate Revolution). V roce 2012 

představila celou kolekci s charakteristickým potiskem Climate Revolution. Uvedla ji 

překvapivým doporučením, aby si lidé její oblečení nekupovali a podpořili tak boj za 

ochranu klimatu. Nejvíce medializovaným momentem kampaně bylo vystoupení na 

slavnostním zakončení Paralympijských olympijských her v Londýně (2012). Zde se 

Westwood prezentovala jako ekologická bojovnice s obrovským transparentem Climate 

Revolution. K současnějším krokům návrhářky v rámci podpory ochrany klimatu potom 

patří ostříhání vlasů nakrátko, darování milionu liber neziskové organizaci Cool Earth nebo 

mobilizace celebrit pro účast v kampani Greenpeace Save The Arctic (Waters 2015). 
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Obrázek 18: Vivienne Westwood protestuje v duchu své Klimatické revoluce (2012). Zdroj: Youtube.com. 

 

 Intenzivní zájem o klimatické změny u Westwood vyvolal rozhovor z roku 2005 

s futurologem a environmentalistou Jamesem Lovelockem varujícím proti fatálním 

dopadům globálního oteplování. Konkrétně jeho předpověď, že se má světová populace 

v roce 2099 snížit na pouhou miliardu (Westwood a Kelly 2015, s. 369). Od té doby se 

začala velmi aktivně angažovat v oblasti boje proti klimatickým změnám. „Je to bitva o 

samotnou existenci lidské rasy a planety. Nejdůležitější zbraň, kterou máme, představuje 

veřejné mínění: choďte do galerií, porozumějte světu, v němž žijete. Jakmile to začnete 

dělat, stává se z vás bojovník za svobodu“ (British Fashion Council nedatováno). 

 V návaznosti na svou misi za ochranu životního prostředí vydala v roce 2008 

Manifesto aktivní rezistence vůči propagandě (Active Resistance to Propaganda). 

V dokumentu podněcuje veřejnost k záchraně planety, zdůrazňuje význam zájmu o 

vzdělání a kulturu a naopak kritizuje nadspotřebu typickou pro konzumní společnost 

(Lidbury 2014). 

 O rok později Westwood zorganizovala protest proti hydraulickému štěpení 11, při 

němž se uvolňují chemikálie významně škodící životnímu prostředí. Reagovala tak na 

souhlas vlády s licencováním nových míst k provádění chemického procesu v Anglii. 

Nekonvenční podoba protestu spočívala v příjezdu návrhářky v bílém tanku přímo před 

dům premiéra Davida Camerona (Siddique 2015).  

 
11 Hydraulické štěpení neboli frakování je chemický proces sloužící k uvolnění zemního plynu či ropy 

z hornin.  
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 Jindy zase kvůli hydraulickému štěpení navštívila arcibiskupa z Canterbury. Spolu 

se svým symbolickým doprovodem člověka převlečeného za smrtku předala arcibiskupovi 

dopis, jehož poselstvím bylo, aby se církev oficiálně vymezila proti frakování (Gush 

2017a). Oba protestní akty jednoznačně vypovídají o tom, že se Westwood svými činy 

nebojí šokovat a provokovat. Za účelem komunikace svých postojů se vydává za hranice 

společenských norem. Revoltující význam jejích činů odkazuje na základní podstatu 

punku, který návrhářku výrazně ovlivnil. 

 

Obrázek 19: Vivienne Westwood protestuje proti hydraulickému štěpení (2015). Zdroj: PA. 

 Mimo to se na oficiální webové stránce Vivienne Westwood uvádí výčet různých 

forem aktivit, prostřednictvím nichž značka v rámci produkce přispívá k minimalizaci 

dopadu na životní prostředí. Mezi ně patří respektování blahobytu zvířat, omezení využití 

směsných tkanin (hůře se recyklují), certifikované textilie, biobavlna, inovativní materiály, 

nevyužívání kožešin, minimalizace obalů a další. V ideové rovině se mezi tyto aktivity řadí 

například role Westwood jako ambasadorky Greenpeace, zapojení do kampaní jiných 

neziskových organizací jako Environmental Justice Foundation, Friends of the Earth nebo 

Amnesty International. Dále pak kampaň Fashion SWITCH to Green organizovaná ve 

spolupráci s The British Fashion Council a londýnským starostou, která si klade za cíl 

přimět módní značky, aby odebíraly „zelenou“ energii z obnovitelných zdrojů 

(VivienneWestwood.com 2020). 

 V rámci zmíněné kampaně SWITCH to green Westwood vytvořila mapu se 
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zelenými a červený místy. Mapa znázorňuje oblasti, jež budou na zemi neobyvatelná, 

pokud teplota stoupne podle uváděných predikcí. Upozorňuje tak na hrozící katastrofu. 

Sama návrhářka o mapě říká, že je to „ta nejlepší věc, jakou kdy udělala“. Jak již název 

kampaně napovídá, má vybízet ke změně myšlení i chování – k šetrnějšímu přístupu 

k životnímu prostředí. Hlavní poselství kampaně spočívá v přesvědčování firem v módním 

průmyslu – ale i veřejnosti – aby přešly k poskytovatelům „zelené“ energie, tedy energie 

získávané čistě z obnovitelných zdrojů (Whitehouse 2017). Při příležitosti kampaně 

návrhářka uspořádala party v Londýně, kde v proslovu nabádala návštěvníky k přechodu 

na „zelenou“ energii, aby tím pomohli zmírnit klimatické změny. Dále na publikum 

apelovala, aby začali číst knihy a stali se aktivisty podobně jako ona (Gush 2017b). 

 Dříve, v roce 2016 uvedla kolekci pro jaro a léto 2016 s příznačným názvem Mirror 

the World, prostřednictvím níž opět varovala před problémy současného světa jako 

nebezpečí hydraulického štěpení nebo zkorumpovanost politiků. Modelky a modelové na 

molu nosily bannery s hesly jako „Climate Revolution“, „Frakování je zločin“ a „Politici 

jsou zločinci“. Pro symbolické dokreslení významu rezistentního postoje měly modelky 

obličej pokrytý válečnými barvami (Kinsella 2015). Doprovodné vizuální materiály k této 

kolekci vznikaly v Benátkách pod vedením oceňovaného módního fotografa Juergena 

Tellera. Cílem bylo upozornit na krásu a zároveň devastaci populární turistické destinace. 

Jedná se totiž o světově výjimečné město, které je dlouhodobě znečišťováno především 

výletními loděmi. Westwood proto chtěla tímto způsobem apelovat na jeho záchranu 

(Weinstock 2016). 
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Obrázek 20: Vizuál ke kolekci jaro/léto 2016 focený v Benátkách (2015). Zdroj: i-D. 

 Westwood ve své tvorbě i aktivistických počinech využívá prestiže slavných 

osobností. Fotograf Juergen Teller ztvárnil vizuály pro kampaň v roce 2017, na nichž se 

objevila herečka Pamela Anderson coby „bojovnice za klima“. Zde se ovšem nabízí 

otázka, zda mělo zachycení Anderson skutečně sloužit k propagaci citlivého přístupu 

k životnímu prostředí nebo jen ke zviditelnění nové kolekce (Gush 2017b). 

 

6.5 Styl vyjadřování 

 Důležitý faktor při kritické analýze diskurzu podle Dijka (1988, s. 27) představuje 

styl. Stylistickou rovinu pokládá za podstatnou, jelikož reprezentuje podstatnou součást 

diskurzu. Autor totiž vědomě volí výrazové prostředky nikoliv náhodně, ale s ohledem na 

sociální kontext a komunikační záměr. 

 Jak uvádí Gardner (2013, s. 85), aktivisté se mohou lehce uchýlit ke 

komunikačnímu stylu, který je řízený egem, což vychází z jejich cíle maximalizovat svou 

moc za účelem dosažení kýžené změny. Ze způsobu vyjadřování se v tomto případě stává 

mocenský nástroj. Tento dominantní styl prezentace může působit jako protipól 

k fundamentálním principům a hodnotám aktivismu, jako jsou spolupráce, tolerance nebo 

vzájemný respekt. 

 Podobně egocentricky působí také veřejné vystupování Vivienne Westwood. 
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Forma i obsah sdělení vzbuzují morální autoritu a stávají se tak nástrojem moci. Návrhářka 

většinu vyjádření prezentuje útržkovitě ve formě sloganů, pro něž je charakteristická 

naléhavost. Její sebevědomé projevy se jeví jako značně expresivní, čemuž odpovídá i 

lexikologická stránka zahrnující frekventované užití výrazů jako „musíme“, „revoluce“ 

nebo „katastrofa“. 

 Výrazný způsob vyjadřování dokresluje také její styl oblékání. Návrhářka se velmi 

nápadně stylizuje a upoutává tak na sebe – i své projevy – pozornost. Díky excentrickým 

modelům se na ni upírají zraky médií i veřejnosti, o což dlouhodobě aktivně usiluje. Jak 

sama podotýká: „Když chcete něco říct, je velmi důležité vypadat skvěle, protože potom vás 

budou brát lidé vážně“ (Newbold 2019). 

 Jelikož jeden z výrazných sebeprezentačních nástrojů návrhářky představují módní 

přehlídky, je zapotřebí zahrnout do analýzy stylu také je. Aktivistické přehlídky plné 

chytlavých sloganů bývají nabyté tématy jako politika, společnost, lidská práva nebo 

životní prostředí. Výsledkem je potom přehlcení významy, které vytváří chaos namísto 

konzistentního sdělení. Hesla se navzájem přebíjí, proto žádné z nich nemůže patřičně 

vyniknout. Slogany se například v roce 2019 objevily na oděvech, ale vykřikovaly je také 

modelky přímo z mola: „Politici jsou zločinci/novináři vtipálci“, „jsem stroj“, „zaprodali 

jsme duši konzumu“, „zachraňte Arktidu před Shellem a Putinem“ nebo „kultura je 

nepřítelem konzumu“ (Waters 2019). 

 

Obrázek 21: Triko s heslem „zaprodali jsme duši konzumu“ (2019). Zdroj: i-D. 
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7 Diskuzní část 

 V diskuzní části autorka nabídne interpretaci zjištění a jejich propojení s již 

publikovanými studiemi. Uvede polemiku nad výsledky výzkumu, které odpovídají na 

stanovenou výzkumnou otázku i související podotázky. Výzkumná otázka zní: Jaké 

diskurzivní praktiky a struktury lze u návrhářky pozorovat? Podotázky: Do jaké míry 

produkuje Vivienne Westwood módu v souladu se svými aktivistickými postoji? Jakým 

stylem se vyjadřuje? Jakým způsobem prezentují návrhářku média? V čem spočívá 

globální síla její značky? Výsledná tvrzení budou pro ilustraci podložena konkrétními 

příklady. Dále se autorka zaměří na limity práce a pokusí se identifikovat možné podněty 

pro realizaci dalšího rozvoje výzkumu. 

 Výzkum identifikoval čtyři medializované polohy návrhářky – průkopnice punku, 

politické aktivistky, propagátorky udržitelné módy a bojovnice proti klimatickým změnám. 

Všechny tyto diskurzivní oblasti spojuje rezistentní postoj vůči establishmentu, tedy 

ústřední myšlenka, z níž se zrodil také punk (Hebdige 1979, s. 107). Na punkové módě a 

aktivním zapojení do subkultury návrhářka začala budovat svou kariéru. Lze proto říci, že 

v tomto ohledu zůstává Westwood s četnými protestními aktivitami a radikálními 

vyjádřeními věrná své ideologii. 

 Pokud se diskurz jako skupina výpovědí o určitém námětu (Reifová a kol. 2004, s. 

46) stává nástrojem moci, jak uvádí Blommaert (2005, s. 25), návrhářka disponuje značnou 

mírou moci. Tuto moc jí propůjčují především média, která její aktivity monitorují. Podle 

Hebdige (1979, s. 93) je právě inovativní styl subkultur tím, co primárně přitahuje 

pozornost médií, na druhém místě potom stojí deviantní chování. V případě punku byly 

tyto atributy obzvláště výrazné, styl i chování vynikaly agresivitou a radikálností. Oba 

zmíněné znaky – výraznou estetiku čerpající z punku i jednání vybočující z norem – lze u 

Westwood pozorovat. První znak například ve formě modelů z odpadků z roku 2017. 

Druhý v podobě protestní akce za propuštění Juliana Assange, kdy se návrhářka nechala 

před soudním dvorem v Londýně zavřít do klece jako „kanárek, který chce ven“ (Paton 

2020). Dalším případem deviantního jednání je příležitost obdržení Řádu britského 

impéria, kdy Westwood fotografům pózovala s nadzvednutou sukní bez spodního prádla, 

aby projevila svůj nesmlouvavý postoj vůči britskému establishmentu (McKenzie 2014). 

 Z výše uvedeného je patrné, že návrhářka vyniká schopností přitahovat pozornost 

médií, která patrně pramení z jejích zkušeností z dob punku. Tehdy ke zviditelnění módní 
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tvorby Westwood zásadně přispěla spolupráce s kapelou Sex Pistols, jejíž členové oblečení 

nosili na koncerty a stali se tak tváří značky. Na skutečnost, že si návrhářka byla již tehdy 

vědoma mechanismů a symbolické moci médií upozorňuje také Tungate (2012, s. 151).  

 Punk představuje významnou významotvornou oblast, jejíž vztahy se propisují do 

působení návrhářky. Lze na něj nahlížet také z pohledu inkorporace, kdy došlo k otupení 

jeho hodnot a komercializaci vizuálních symbolů. Dříve šokující modely se staly součástí 

nabídky řetězců a protestní hesla pouhými vyprázdněnými slogany (Barnard 2002 s. 138). 

Právě v inkorporaci a komercializaci punku je možné hledat analogii k Westwood, jelikož 

se sama inkorporovala do dominantního proudu a populární kultury. Navenek sice 

v jednom z rozhovorů kriticky reflektovala svůj přístup k punku jako „naivní“, kdy 

naznačila politování nad tím, že se myšlenky punku staly součástí masové výroby (Jones a 

Rushton 2010, s. 511). Přesto ovšem stále využívá komodifikace jeho symbolů a přiživuje 

tak jeho komercializaci. Tento přístup glosoval Johnny Rotten ze Sex Pistols označením 

Westwood a jejího bývalého partnera McLarena za „dvojici podvodníků, kteří by se 

zaprodali jakémukoliv trendu“ (Lodhi 2018). 

 Schopnost zaujmout média se u Westwood neustále prohlubuje, což je patrné z šíře 

mediálního pokrytí. Pozornost si získává soustavnou kritikou ekonomického systému i 

politiků nebo bojem proti klimatickým změnám. Své přesvědčení zhmotňuje do formy 

módních návrhů, přehlídek, ale i protestních aktů. Hlavní oblasti, jímž se jako aktivistka 

věnuje jsou transformace „prohnilého ekonomického systému“ a klimatické změny spolu 

s udržitelností módy. Zdůrazňuje především to, že kapitalistické nastavení současné 

globální ekonomiky pohání klimatické změny, které povedou k zániku. V rozporu s tímto 

přesvědčením ovšem působí fakt, že sama návrhářka je součástí módního průmyslu – 

druhého největšího průmyslového odvětví na světě, které je navíc spojeno s fatálními 

ekologickými dopady a alarmujícími pracovními podmínkami. 

 Výše uvedené tvrzení lze podpořit zjištěními o tom, do jaké míry se „udržitelná“ a 

„antikonzumní“ filosofie návrhářky propisuje do jejích obchodních aktivit pod vlastní 

luxusní módní značkou Vivienne Westwood. Přestože novináři z velké většiny aktivity 

návrhářky oslavují nálepkami jako „zachránkyně světa“ nebo „první luxusní značka, která 

se zabývá politikou a klimatickými změnami“ (Aviram 2020), objevují se také kritické 

hlasy jako „královna greenwashingu“ (Veridiano 2018). Značka selhává v komunikaci 

konkrétních opatření, která by reflektovala šetrnější přístup. Značná část jejích produktů se 
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vyrábí z materiálů na bázi ropy, produkce není transparentní – nejsou proto jasné ani 

pracovní podmínky v továrnách, produkuje devět kolekcí ročně a další problematické 

aspekty (shrnuty v podkapitole 6.3 Udržitelnost vlastní módní produkce). Sama návrhářka 

uvádí, že neplánuje komplexně změnit fungování zavedeného dodavatelského řetězce, 

jelikož by to bylo příliš komplikované (Lodhi 2018). Dalším indikátorem neudržitelnosti a 

rozsahu značky je zastoupení na globálních trhu s 114 butiky po celém světě a obratem 

38,8 milionu liber v roce 2018 (Deloitte 2019). 

 Důležitý prostředek kritické analýzy diskurzu představuje podle Dijka (1988, s. 27) 

styl, který je u Westwood obzvláště signifikantní. Jak upozorňuje Gardner (2013, s. 85), 

aktivisté se mohou lehce uchýlit ke komunikačními stylu řízenému egem, což vychází 

z jejich cíle maximalizovat svou moc. Egocentricky působí také projevy Westwood, která 

se prezentuje v roli spasitelky s unikátním pohledem na svět. Například když říká „jsem 

jediná, kdo tvrdí, že se prohnilý finanční systém nachází ve stavu chronického kolapsu“ 

(Frost 2019) nebo „jsem jediná návrhářka, která tolik analyzuje svou tvorbu z širší kulturní 

perspektivy“ (McNicoll 2007, s. 174). Její sebevědomé a velmi expresivní vyjadřování se 

odráží ve vzhledu i prezentaci módních kolekcí, z nichž se stává chaotická ukázka 

vzájemně se přebíjejících významů. Aktivistické přehlídky plné úderných sloganů bývají 

nabyté všemi tématy, o něž se návrhářka zajímá. Kvůli tomu se myšlenky namísto 

konzistentního sdělení rozplývají do ztracena, což připomíná „aktivistický cirkus“, jak 

uvedl jeden z novinářů (Blanks 2017). 

 Aktivismus návrhářky tvoří nedílnou součást identity její značky a může proto 

působit jako promyšlená součást marketingové strategie. Commaille (2018) přímo 

poukazuje na to, že síla značky Vivienne Westwood spočívá v tom, že „opravdu za něčím 

stojí“. Pokud by se tedy vycházelo z předpokladu, že síla značky je do značné míry závislá 

na aktivismu návrhářky, stává se z aktivismu zásadní atribut ovlivňující úspěch a tím 

pádem i prodeje značky. Pokud by Westwood nebyla aktivistkou, neprodávaly by se ani 

její produkty. Zde lze identifikovat možnou motivaci aktivistického jednání. Na druhou 

stranu ovšem nelze návrhářce upřít jistou míru validity jejích činů. Kdyby Westwood 

neusilovala alespoň částečně o proklamované cíle, nevěnovala by zřejmě problematice 

takové množství energie a osobního nasazení. Mimo to nelze opomenout přínos návrhářky 

na poli světové módy, kde se snaží posouvat hranice a zůstat přitom věrná anglické tradici.  

 Návrhářka sice na aktivismus klade značný důraz, realita jejích činů ovšem mnohdy 
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není v souladu s jejími medializovanými tvrzeními. Podle Manfredi-Sáncheze (2019) 

značky využívají aktivismu k ovlivnění zákazníků pomocí strategických kampaní 

postavených na politických hodnotách. Aktivismus značkám pomáhá ke zviditelnění 

v mediálním prostoru, přitahuje pozornost investorů a přispívá k diferenciaci značky. 

K publicitě návrhářky přispívá také globální popularita ekologických hnutí prostupující i 

do oblasti módy (Lodhi 2018). Pozornost médií Westwood upoutala například kampaní na 

pomoc místní komunitě v Keni s cílem vytvořit pracovní místa a podpořit tak obyvatele 

postižené extrémní chudobou. Vizuály ke kolekci lokálně vyrobených kabelek zobrazují 

návrhářku oblečenou v luxusních šatech uprostřed slamu, obklopenou vesničany 

(Veridiano 2018). Jedná se o karikaturu chudoby sledovanou zraky konzumentů z vyspělé 

části světa a narativ příkladné nerovnosti mezi bohatou bílou návrhářkou a chudými 

Afričany. 

 Následně by autorka chtěla poukázat na možné limity práce. Ty mohou vycházet ze 

skutečnosti, že autorka poprvé při své výzkumné praxi využila kritické analýzy diskurzu. 

Zvolený přístup má interpretativní charakter a může vést ke zkresleným interpretacím 

selektivní optikou kritického přístupu (Blommaert 2005, s. 31). Dalším rizikem je tendence 

považovat za relevantní předem daný kontext, kdy výzkumník do výzkumu projektuje 

osobní postoje (Schegloff 1997). Dále pak nebylo možné obsáhnout všechny texty 

publikované k tématu, což by ovšem neměl být z hlediska povahy kvalitativního výzkumu 

problém. Kvalitativní přístup totiž klade důraz na validitu výsledků spíše než reliabilitu 

výzkumu a reprezentativitu vzorku. Zkoumá problematiku do hloubky, nikoliv do šíře 

(Hendl 2008). 

 Autorka během realizace výzkumu identifikovala možnou oblast dalšího rozvoje 

výzkumu. Ta spočívá v analyzování konfliktních diskurzů Vivienne Westwood z pohledu 

účastníků diskuze u článků v médiích a na sociálních sítích. Například pod článkem The 

only way to save the world is to ban land ownership, says Vivienne Westwood (Hitti 2019) 

se objevují komentáře jako: „Tohle není názor, který byste čekali od módního návrháře, a 

právě to dělá Westwood tak jedinečnou. Její kolekce inspirovali lidi v Londýně, aby 

drásali, odlišovali se a připíchli si na oblečení svírací špendlíky, tak se zrodil punk.“ Jiný 

komentující oponuje: „No tak inspirovala spoustu stoupenců, aby dělali to, co ona. To je 

možná punková móda, ale ne punk. Johnny Rotten se stal vrcholným kapitalistou a 

otevřeně to přiznává. Westwood se stále snaží vydělat na punku a teď i na socialismu.“ 
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Závěr 

 Cíl této diplomové práce spočíval v kritickém zmapování působení britské módní 

návrhářky Vivienne Westwood se zaměřením na vztah mezi jejími aktivistickými projevy 

a brandingem její módní značky. Práce se zabývala způsobem, jakým o návrhářce referují 

média. Pomocí přístupu kritické analýzy diskurzu analyzovala diskurzivní praktiky a 

rozkrývala významy, jež formují mediální obraz návrhářky. Důraz se přitom kladl na 

komplexní uchopení problematiky z interdisciplinární perspektivy a zkoumání tématu do 

hloubky, proto byl zvolen kvalitativní výzkum. 

 Téma módy a udržitelné módy představuje podstatnou jednotící linii práce, jelikož 

svým významem zasahuje do oblasti sociální, ekonomické, komunikační i kulturní. O 

přesahu působení Westwood nad rámec oděvního návrhářství hovoří Máchalová (2003, s. 

143): „Byla přesvědčena, že módní návrháři by měli lidem zprostředkovávat kulturu, měli 

by hledat, kde kultura skutečně je“. Obzvláště expresivní módní tvorba Westwood je 

významným nositelem významů, což se potvrdilo i v této práci. Kromě svých 

provokativních návrhů se návrhářka proslavila srovnatelně provokativními názory. 

Dlouhodobě se intenzivně věnuje aktivismu, především problematice týkající se politiky, 

společnosti a ochrany životního prostředí. Souběžně s výrazným veřejným působením 

v současnosti vede globální módní impérium s pobočkami po celém světě. 

 Výzkum identifikoval čtyři medializované polohy návrhářky – průkopnice punku, 

politické aktivistky, propagátorky udržitelné módy a bojovnice proti klimatickým změnám. 

Přispěl tak k poznání významů, které charakterizují kreativní tvorbu návrhářky a utváří tak 

identitu značky Vivienne Westwood. Klíčové období pro formování osobnosti i kariéry 

návrhářky představuje punk, jehož vizuální styl pomohl definovat a jehož rezistentní postoj 

si zachovává dodnes. Punk svým agresivním stylem a deviantním chováním upoutával 

pozornost médií, čehož si Westwood byla dobře vědoma a uměla toho využít (Tungate 

2012, s. 151). Zájem médií ještě umocnila spoluprací s kapelou Sex Pistols, která přispěla 

k propagaci jejích produktů. Podobné principy přitom aplikuje i v dnešní době, kdy 

mediální pozornost přitahuje výraznou estetikou svých modelů čerpající z punku i svými 

protestními akty. Diskurz se tak stává nositelem moci, kterou návrhářce propůjčují právě 

média (Blommaert 2005, s. 25). 

 Přestože návrhářka zasvětila podstatnou část své kariéry prosazování politických 

změn a vyjadřování rezistentních postojů vůči establishmentu, stala se jeho výraznou 
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součástí. Zde je možné sledovat analogii mezi Westwood a inkorporací punku, kdy se jeho 

hodnoty otupily a vizuální symboly komercializovaly. Pobuřující modely se staly součástí 

sortimentu řetězců a protestní hesla vyprázdněnými slogany (Barnard 2002, s. 138). 

Podobně se i návrhářka inkorporovala do dominantního proudu – svou tvorbou inspirující 

se punkovou estetikou přispívá ke komodifikaci symbolů a kapitalizuje tak na 

komercializaci punku. Tento jev ilustruje glosa Johnnyho Rottena, člena Sex Pistols, který 

Westwood a jejího přítele McLarena označil za „dvojici podvodníků, kteří by se zaprodali 

jakémukoliv trendu“ (Lodhi 2018).  

 Ze schopnosti zaujmout média návrhářka těží dodnes, kdy na sebe upozorňuje 

soustavnou kritikou ekonomického a polického systému a bojem proti klimatickým 

změnám. Aktivismus návrhářky rovněž tvoří nedílnou součást identity a prostředek 

propagace její značky. Z teoretického hlediska obecně aktivismus značky využívají 

k ovlivnění zákazníků pomocí strategických kampaní postavených na politických 

hodnotách. Tato strategie přispívá ke zviditelnění značky v mediálním prostoru i k odlišení 

značky na trhu (Manfredi-Sánchez 2019). Síla a s tím spojený úspěch značky Vivienne 

Westwood tkví v tom, že „opravdu za něčím stojí“ (Commaille 2018). Provokativní názory 

a „boj za lepší svět“ přináší mediální pozornost jak návrhářce, tak jejímu byznysu. Z tohoto 

hlediska tedy lze aktivismu vnímat jako promyšlenou část marketingové strategie značky. 

 Navzdory tomu, že proklamuje záchranu životního prostředí a udržitelnou módu 

kdykoliv se jí naskytne příležitost, nepodniká patřičné kroky ve změně vlastního byznysu 

na ekologicky šetrnější v takové míře, v jaké prezentuje téma v médiích a prostřednictvím 

módních přehlídek. Mezi konkrétní příklady patří netransparentní produkce, kdy chybí 

důkazy o pracovních podmínkách v továrnách i výrobních procesech, dále pak využívání 

materiálů na bázi ropy nebo globální rozsah značky se 114 butiky a obratem 38,8 milionu 

liber v roce 2018. Vzhledem k tomu je možné aktivity návrhářky označit za greenwashing. 

 Komunikační styl návrhářky je řízený egem, což vychází z jejího cíle 

maximalizovat moc (Gardner 2013, s. 85). Westwood se totiž staví do role spasitelky 

s unikátním pohledem na svět. Často komunikuje útržkovitě ve formě naléhavých sloganů 

a svůj výraz dokresluje excentrickým stylem oblékání. Sebevědomé a expresivní 

vyjadřování reprezentuje vzhled kolekcí i forma přehlídek, které bývají chaotickou 

ukázkou vzájemně se přebíjejících významů. Pod záplavou aktivistických sloganů se 

sdělení rozplývají do ztracena jako jakýsi „aktivistický cirkus“ (Blanks 2017). Paradoxní 
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také je, že hesla nabádající k omezení spotřeby se objevují na událostech, jejichž cílem je 

vzbudit zájem obchodníků. 

 Ambivalentní charakter působení Westwood reflektují také novináři. Přestože 

z velké většiny aktivity návrhářky oslavují nálepkami jako „zachránkyně světa“, 

„bojovnice za klima“ nebo „první luxusní značka, která se zabývá politikou a klimatickými 

změnami“ (Aviram 2020), objevují se také kritické hlasy jako „královna greenwashingu“ 

(Veridiano 2018). 

 Na závěr nelze opomenout, že se Westwood dlouhodobě zasazuje o rozšiřování 

povědomí o významných socio-politických problémech, v čemž jí napomáhá postavení 

světově vlivné módní návrhářky. Ukazuje, že móda může sloužit jako efektivní prostředek 

komunikace – a to i té politické. Je třeba zdůraznit také přínos návrhářky na poli světové 

módy, kde se snaží posouvat hranice navzdory zažitým konvencím a zůstat přitom věrná 

anglické tradici. 
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Summary 

 The aim of this thesis was to critically map the work of British fashion designer 

Vivienne Westwood with a focus on the relationship between her activist manifestations 

and the branding of her fashion brand. The work dealt with the way how the designer is 

represented by the media. Using a critical discourse analysis approach, the author analyzed 

discursive practices and revealed the meanings that shape the media image of the designer. 

Emphasis was placed on a comprehensive grasp of the issue from an interdisciplinary 

perspective and in-depth examination of the topic, so qualitative research was chosen. 

 The theme of fashion and sustainable fashion represents an essential unifying line 

of work as its importance extends to the social, economic, communication and cultural 

spheres. Máchalová (2003, p. 143) talks about the meaning of Westwood's work beyond 

clothing design: "She was convinced that fashion designers should convey culture to 

people, they should look for where culture really is." Westwood's particularly expressive 

fashion is an important bearer of meanings, which was also confirmed in this work. In 

addition to her provocative designs, the designer became famous for her comparably 

provocative views. She has long been intensively involved in activism, especially issues 

related to politics, society and environmental protection. Along with strong public 

presence, she leads a global fashion empire with stores around the world. 

 The research identified four mediated representations of the designer - punk 

pioneer, political activist, sustainable fashion advocate and fighter against climate change. 

The key period which formed both her personality and career is punk, whose visual style 

she helped to define and whose resistant attitude she maintains until today. With its 

aggressive style and deviant behavior, punk attracted attention of the media, of which 

Westwood was well aware and ready to take advantage of it (Tungate 2012, p. 151). She 

applies similar principles even today when attracting media attention with strong aesthetics 

of her punk inspired fashion and her protest acts. Discourse thus becomes the bearer of 

power that the designer gets from the media (Blommaert 2005, p. 25). 

 Although the designer has devoted a substantial part of her career to promoting 

political change and expressing resistance to the establishment, she has become a 

significant part of it. Here it is possible to observe the analogy between Westwood and 

incorporation of punk, when its values faded away and visual symbols were 

commercialized (Barnard 2002, p. 138). Similarly, the designer incorporated into the 
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mainstream - with her work inspired by punk aesthetics, she contributes to 

commodification of symbols and thus capitalizes on the commercialization of punk. This 

phenomenon is illustrated by a gloss from Johnny Rotten, a member of Sex Pistols, who 

described Westwood and her friend McLaren as "a pair of shysters, they would sell 

anything to any trend that they could grab onto" (Lodhi 2018). 

 The designer still benefits from her ability to attract media attention, drawing 

attention to herself by constantly criticizing the economic and political system and 

promoting her fight against climate change. Activism also presents an integral part of her 

identity and her brand. From a theoretical point of view, brand activism is generally used 

to influence customers through strategic campaigns based on political values. This strategy 

contributes to the brand's visibility in the media as well as to the brand's differentiation in 

the market (Manfredi-Sánchez 2019). The strength and success of Vivienne Westwood 

brand lies in the fact that "it really stands for something" (Commaille 2018). Provocative 

views and the "fight for a better world" bring media attention to both the designer and her 

business. From this point of view, activism can be seen as an integral part of the brand's 

marketing strategy. 

 Despite proclaiming environmental protection and sustainable fashion whenever 

the opportunity arises, she does not take appropriate steps to change her own business to 

more sustainable. Specific examples include non-transparent production, where there is a 

lack of evidence of working conditions in factories and production processes, the use of 

petroleum-based materials or the global presence of the brand with 114 boutiques and a 

turnover of £ 38.8 million in 2018. Due to this, the designer's activities can be described as 

greenwashing. 

The designer's communication style is ego-driven, which is based on her goal of 

maximizing power (Gardner 2013, p. 85). Westwood takes on the role of a savior with a 

unique view of the world. Self-confident and expressive style is represented by her 

collections and fashion shows, which tend to be a chaotic example of mutually 

overwhelming meanings. Under all the activist slogans main messages fade away in this 

"activist circus" (Blanks 2017). The paradox is that slogans calling for reduction in 

consumption appear at events aimed at arousing the interest of fashion buyers. 

 The ambivalent nature of Westwood's work is also reflected by journalists. 

Although they mainly describe the designer positively with labels such as "climate fighter" 
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or "the first luxury brand to deal with politics and climate change" (Aviram 2020), there 

are also critical voices such as "queen of greenwashing" (Veridiano 2018). 

 In conclusion, it must not be forgotten that Westwood has long been committed to 

raising awareness of major socio-political issues, supporter by her role as a well-known 

fashion designer. It shows that fashion can serve as an effective form of communication. It 

is also necessary to emphasize the contribution of the designer in the field of fashion, 

where she tries to push the boundaries while remaining true to English traditions.  
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