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1.1. Interview guide 

Představení 
• Cíl rozhovoru 

o Cílem rozhovoru je zjistit a prozkoumat, jak respondenti vnímají inkluzivní akty 

módních značek a společností. 

Téma 1: Spontánní znalost oblasti 
inkluze v módním průmyslu. 
 
Cíl: Zjistit, jaké mají respondenti znalosti 
na téma „inkluze v módním průmyslu“, 

zda se s pojmem někdy setkali a jestli si 
vybaví nějaké příklady. Jak po vysvětlení 

pojmu (ať už se s ním setkali či o něm 

nyní slyšeli poprvé) vnímají jeho 

důležitost.  

Otázky: 
1. Jak byste vysvětlil/a slovo „inkluze“? 

• Pokud neví, pojem bude vysvětlen 
2. Jak se podle vás projevuje inkluze v módním 

průmyslu? 
• Pokud neví, bude vysvětleno 

3. Napadají vás nějaké konkrétní módní značky 

nebo společnosti, které se podle vás zachovaly 

inkluzivně? 
4. Na základě informací, které jste dosud 

obdržel/anebo věděl/a z dřívějška, jaký je váš 

názor na inkluzi v módním průmyslu? 
• Proč by se do něj měla firma pustit a 

proč by naopak neměla? 

Ukázka 3 módních přehlídek. 

Téma 2: Vnímání inkluzivních a 

neinkluzivních prvků módních přehlídek 

na základě ukázaných příkladů. 
 
Cíl: Zjistit, jak respondenti na jednotlivé 

přehlídky reagují bez předchozí znalosti 

značek, která by mohla ovlivnit jejich 

reakce. 
 

Otázky: 
1. Co se vám na přehlídkách líbilo/nelíbilo? 
2. Jaké jste mezi jednotlivými přehlídkami viděl/a 

rozdíly? 
3. Na základě toho, co jste se dozvěděl/a, označil/a 

byste některou přehlídku či více přehlídek za 

inkluzivní? Proč ano, proč ne? 
4. Co si myslíte o výběru modelek na jednotlivých 

přehlídkách? 
5. Přišlo vám, že některá z modelek/některý z modelů 

na molo nepatří nebo že někde naopak nějaký typ 

modelky scházel? Jaký, kde a proč? 

Téma 3: Zastoupení jednotlivých skupin 

v módním průmyslu. 
 
Cíl: Zjistit, jak důležité je zastoupení 

jednotlivých, běžně přehlížených skupin 

jedinců, které jsou detailněji rozebrány 

v bakalářské práci. 
  

Otázky: 
1. Jak důležité je pro vás zastoupení modelek 

různých ras a etnik? Proč? 
2. Jak důležité je pro vás zastoupení plus-size 

modelek? Proč? 
3. Jak důležité je pro vás zastoupení modelek 

starších 50ti let? Proč? 
4. Jak důležité je pro vás zastoupení 

modelek/modelů z LGBTQ+ komunity? Proč? 
• Důraz na některé konkrétní? 

5. Jak důležité je pro vás zastoupení 

handicapovaných jedinců? Proč? 

Ukončení rozhovoru 
 



3 
 

Pojmy k vysvětlení:  

Inkluze: 

Inkluzí se podle Cambridgeského slovníku rozumí „zahrnutí odlišných typů lidí a jejich 

skupin do dění “. Tyto skupiny se od sebe mohou lišit pohlavím, rasou, kulturou, sexualitou 

nebo například náboženským vyznáním. Jde o sociální zodpovědnost, kdy má každý právo 

využívat stejné služby, provozovat stejné aktivity a prožívat stejné zážitky. Jedná se tedy o 

opak exkluze. 

Inkluze v módním průmyslu:  

V módním průmyslu se inkluze nejvýrazněji projevuje výběrem modelek, které se objevují na 
přehlídkových molech, v reklamách a na obálkách magazínů. Za inkluzivní se považuje, 
pokud značka zahrne: lidi jiné barvy pleti než bílé, jedince s handicapem, LGBT komunitu a 

spotřebitele, převážně ženy, kteří se dle módních standardů řadí do kategorie „plus-size. 
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1.2. Záznamy z procesu analýzy 

1.2.1. Analýza rozhovorů: ŽENY 
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1.2.2. Analýza rozhovorů: MUŽI 
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1.2.3. Analýza rozhovorů: Vysvětlivky 
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1.3. ŽENA: Respondentka 1 
 

Téma 1: 

 

00:05 Cílem tohoto rozhovoru je zjistit a prozkoumat, jak vnímáš inkluzivní akty módních 

značek a společností. No a na úvod se zeptám, jak bys vysvětlila slovo "inkluze"? 

00:19 Vůbec nevím. 

 

00:21 Ani si netipneš? 

00:22 Ne. 

 

00:23 Dobře, tak inkluzí se podle Cambridgského slovníku rozumí "zahrnutí odlišných 

typů lidí a jejich skupin do dění". V podstatě to celé znamená, že by všichni měli mít stejné 

možností, zážitky a nikdo by neměl být diskriminován. Je to opak exkluze. A často se 

jedná o minoritní skupiny, které se můžou lišit sexualitou, rasou. 

00:55 Plus-size a podobně, že? 

 

00:56 Přesně tak. Když teď víš, co je to inkluze, tak jak se podle tebe projevuje v módním 

průmyslu? 

01:01 Asi plus-size, jak jsem řekla. Vím, že Top Shop má například petite věci. Ale to je pořád 

vše spíš k té velikosti. Přemýšlím, jestli obchody mají například i něco pro gay lidi a LGBT 

lidi, spíš asi ne. A to je vše, spíš ta velikost mě tak jako prvně napadla. 

 

01:35 OK. Tak já ještě doplním, abys věděla dál, tak v módním průmyslu se to nejvíc 

projevuje na tom, jaké modelky si ten průmysl vybírá. Jaké se objevují v reklamách, na 

módních přehlídkách a v módních magazínech. A ty právě můžou být z těchto skupin, ať 

už se jedná o modelky různých ras a etnik, nebo o někoho z LGBTQ+ komunity, třeba 

transgender lidi, nebo velikost, cos říkala ty. Lidé nad 50 let se taky berou jako menšina, 

která se v modelingu nevyužívá. A potom lidé s handicapem. No a na základě těch 

informací, které jsi dostala ode mě, nebo které jsi měla z dřívějška, napadají tě nějaké 

módní značky, které využívají inkluzi?  
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02:42 Nevzpomenu si konkrétní značky, ale určitě v paměti mám několik značek, které 

používají plus-size modelky nebo lidi různých barev pleti. Ale nevzpomenu si teď na konkrétní 

značky.  

 

03:02 A jaký názor na tu inkluzi máš?  

03:09 Určitě si myslím, že je potřeba zahrnovat různé lidi, různé velikosti. Prostě aby všichni 

měli něco a necítili se utlačovaní, nebo že ta značka nevyrábí oblečení pro ně.  

 

03:31 A myslíš si, že to může mít i nějaké negativní stránky?  

03:37 No teoreticky, nejhorší věc, co se může stát, je, že se ty věci reálně nevyprodají. Ale jinak 

z pohledu firmy a těch lidí si myslím, že to je takové hezké gesto, že ti lidi vědí, že ta firma je 

taková přátelská. 

 

03:56 Takže image to může spíš posílit? Nemůže ji to nijak ohrozit? 

04:03 Jako z mého pohledu bych řekla, že ten brand to může jen posílit, ale určitě jako asi záleží 

na tom, jakou mají cílovku.  

 

04:14 A zmínila jsi ty cílovky. Myslíš si, že se to pro každou cílovku hodí jinak? Na kterou 

bys využila některé inkluzivní prvky, na kterou bys je naopak nevyužila?  

04:27 To už bychom asi šli do stereotypů, že jako nemůžeme úplně hádat. Každá značka by 

měla mít vlastního člověka na průzkum, která pak určí, jestli by do toho firma měla jít nebo ne.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Poznámky respondenta při prohlížení ukázek: 

 

06:44 Ta první přehlídka [Victoria's Secret] na mě určitě nepůsobila přátelsky. A tahle [Savage 

X Fenty], i přestože je to jiná atmosféra, tak je to více otevřenější. A i přesto, že jsou tam lidi, 

co mají prsa ven, tak je to prostě vidět, že ta značka je otevřenější. Nepoznala bych ale, co to je 

za značku.  

08:11 To je zajímavé, to se mi taky líbí. [Chromat] 

 

Téma 2:  
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08:47 Co se ti na přehlídkách líbilo a nelíbilo? Kdybys je měla vzít postupně.  

08:53 Obecně se mi líbily ty značky, které využívaly různé lidi, ať už různé velikosti, rasy nebo 

výšky. Naopak u té první přehlídky [Victoria's Secret, respondentka značku dále poznala - pozn. 

aut.] se mi nelíbilo, že Victoria's Secret využívá fakt jenom vyloženě hubené lidi, a když přijde 

do obchodu paní, která má velikosti XXL, tak čau, nemáme nic. Takže to vidím spíš jako mínus. 

A jako je dost vidět, že Victoria's Secret na to i hodně doplácí, že teď se jejich image hodně 

zhoršila. Takže tu diverzitu vidím určitě jako plus. 

 

09:49 A jaké byly mezi těmi přehlídkami hlavní rozdíly?  

10:00 No, mně přijde ta první, že je to taková sekta (smích). Protože tam jsou stejní lidi a všichni 

dělají stejnou věc a nepůsobí to vůbec přívětivě. A potom když se podíváš na ty ostatní dvě, tak 

i přesto, že ta druhá je taková trochu kontroverzní, tak ta třetí podle mě zapojila dobře ty lidi a 

působila na mě moc dobře.  

 

10:44 A označila bys nějakou nebo více z těch přehlídek za inkluzivní?  

10:53 Druhou a třetí, určitě. Kvůli lidem, které tam měli, kvůli modelkám. Jaké velikosti to 

znamená, že i vidíš, že ten brand cílí na různé skupiny lidí, že my tam můžeme jít si tam něco 

koupit a zároveň naše máma si tam může jít něco koupit. 

 

11:18 A co si myslíš o výběru těch modelek na jednotlivých přehlídkách? Chyběly ti někde 

nějaké, nebo přišlo ti něco už až moc?  

11:26 Nepřišlo mi, že je to moc. Je to jiné, a to si myslím, že to je v móde důležité. A v tom 

prvním videu mi určitě chyběly, a to podle mě neprospívá té značce.  

 

Téma 3:  

 

11:45 Já bych přešla ještě do poslední části rozhovoru, která se týká zastoupení 

jednotlivých minoritních skupin v módním průmyslu. První by mě zajímalo, jak je pro 

tebe důležité zastoupení modelek různých ras a etnik?  

12:03 Je to určitě lepší, řekla bych, že je to určitě plus. Z mého pohledu. Ale spíš je důležité, 

aby to bylo plus z pohledu většiny lidí. Že můj pohled asi nemá tolik váhu. Je to pro mě důležité 

asi tak 8 z 10. A proč? Protože víš, že ta značka je inovativní, otevřená a že přemýšlí nad tady 

těmito věcmi a ví, že když to nezahrne, tak jí to může uškodit. 
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12:51 A napadají tě nějaké rasy, které by měly být víc reprezentovaný? 

12:59 Asian a Afro-American no. Potom jsou hodně ti bílí lidi. 

 

13:09 A co tady v českém prostředí? Jak moc důležité je zastoupení modelek různých ras 

a etnik tady pro český trh?  

13:23 Jako máme tady třeba míšence, nebo Vietnamce, takže to si myslím, že by se tam určitě 

hodilo. Jako vyloženě tady nemám Afroameričany, ale i přesto si myslím, že ty lidi v tom 

průmyslu oceníš. Minimálně, pokud jsi tomu otevřená a "open-minded".  

 

13:48 Co zastoupení plus-size modelek? Jak je to pro tebe důležité? 

13:55 Já si myslím, že ty módní přehlídky slouží k tomu, aby, když se na to díváš a vidíš člověka 

nebo holku, která má podobnou postavu jako ty, tak si řekneš "jo tohle můžu nosit já a bude to 

na mně vypadat celkem dobře". Takže myslím, že by bylo výhodné mít tam lidi všech postav.  

 

14:19 Je něco, co se týče velikostí, co ti přijde až moc? 

14:34 Já určitě bych šla od nějaké velikosti XS do XXL. Což jako je asi málo, protože vím, že 

lidi, co jsou ještě víc plus-size, si stěžují, že to nestačí. Na druhou stranu nevím, jak bych tohle 

řešila. Pak už to není ani zdravé, takže je i v jejich zájmu třeba trochu zhubnout.  

 

15:07 Dobře. A co zastoupení modelek nad 50 let? Jak moc důležité je jejich zastoupení?  

15:21 Já si myslím, že to není tak moc důležité. Já bych šla třeba do 60 max, protože stejně pak 

už ti starší lidé nebudou nakupovat. Jakože v případě, že by to byla tvá cílová skupina, tak 

samozřejmě měj všechny modelky starší než 60 klidně, záleží na tobě. Ale například když si 

vezmeš H&M nebo nějaký jiný mainstreamový obchod, tak nepůjdeš asi výš než 50, 60 max. 

Takže třeba, nevím, u New Yorkeru by mi to smysl nedávalo, ale pak třeba u Lindexu už trochu 

víc ano. 

 

16:25 Mě by ještě zajímalo, jak je podle tebe důležité zastoupení modelek a modelů z 

LGBTQ+ komunity.  

16:40 S mírou, určitě. 

 

16:45 A myslíš si, že tady v našem prostředí to lidi přijmou? Jak bys to přijala ty?  

16:55 Já bych to přijala úplně v pohodě a vůbec bych s tím neměla problém. Každopádně, ne 

všichni jsou tak otevření pro tady tohle. Ale myslím si, že všechno s mírou je v klidu. Což je 
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těžké definovat, ale chápeš. Samozřejmě, když po Václaváku chodili lidi a měli na sobě vodítko 

a nějaké ty uši atd., tak to už bylo až moc. Chápeš.  

 

17:33 A co zastoupení handicapovaných jedinců?  

17:37 Myslím, že se hodně teď prosadili například lidi, co nemají nohu a mají protézu. 

 

17:46 Viděla jsi je teď někde, třeba v reklamě? 

17:49 Viděla jsem je na Instagramu, ten, mám pocit, tyto lidi hodně propaguje. Což je fajn, 

musíme ukázat, že takoví lidé jsou mezi námi a musíme to trochu znormalizovat. A to stejné i 

o plus-size.  

 

18:12 A kdybys měla tady těchto pět skupin seřadit podle důležitosti, jak bys to rozřadila? 

A proč?  

18:55 Rasa, to je teď velký problém a je to součástí tebe a nemůžeš to změnit. Je důležité ukázat, 

že je fakt jedno, jaké jsi rasy. Takže to je určitě za mě nejdůležitější. Potom tam byla ta postava. 

Tu sice můžeš trochu změnit a můžeš si vybrat, co chceš být, ale pořád je to důležité, protože 

jsou lidi, kteří jsou nemocní atd. Potom LGBTQ+ komunita, protože... No takhle, tohle už je 

miň důležité, ale na druhou stranu, pokud chceš být aspoň trochu otevřená značka, tak chceš 

aspoň dát vědět, že je pride month nebo něco takového. A je to celkem cool teďka to propagovat 

atd. Potom handicap, protože je potřeba lidem ukázat, že je v pořádku třeba nemít nohu, protože 

ne všichni mají dvě. To je blbý příklad, ale chápeš. No a pak jsou staří lidé. Protože pokud máš 

značku, která třeba vytváří prádlo pro babičky, tak dáš na přehlídku babičky a bude se o tom 

psát atd. Obecně si ale myslím, že značky, které se v tomto nebudou rozvíjet, půjdou pomalu 

dolů. 
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1.4. ŽENA: Respondentka 2 
 

Téma 1: 

 

00:07 Cílem rozhovoru je zjistit a prozkoumat, jaký máš názor na inkluzivní akty a jak je 

vnímáš a taky, jak na ně reaguješ. No a mě by na úvod zajímalo, jak bys vysvětlila slovo 

inkluze? 

00:22 Inkluze je obecně něco zahrnující více věcí. Takže... Já jsem teď asi ovlivněná tím, že 

vím, že se to týká módy, ale tím pádem inkluzivní je třeba to, které zahrnuje výrobky vhodné 

pro hodně lidí. Ať už co se týče typu postav, typu pleti atd. 

 

00:46 Jojo. Jde o to, že by všichni měli mít stejné možnosti, a to bez ohledu na to, jaké jsou 

ti lidé rasy, náboženství, sexuality atd. Ty už jsi to trochu nakousla, ale jak se podle tebe 

inkluze projevuje v módním průmyslu?  

01:06 Tak obecně se asi nejvíc projevuje tím, když má značka velkou šíři velikosti, od nějakých 

XXS po XXL. Čím víc velikostí, tím víc to může nosit lidí. Anebo, pokud je to třeba spodní 

prádlo, které se dělá v nude tónech, tak aby to samozřejmě nebyl jenom světle béžový tón, ale 

aby to byl i tmavě hnědý nude tón a aby to zahrnovalo všechny barvy pleti. To jsou asi jediné 

dvě věci, co mě teď napadají, no.  

 

01:46 Takhle se to určitě projevuje přímo na těch výrobcích. Jinak značka se může chovat 

inkluzivně i výběrem svých modelek, kde je to hodně vidět. Ty se potom prochází na 

módních přehlídkách a jsou vidět v magazínech a v reklamách. S tím, že hodně se to 

projevuje na pěti skupinách, kterými se zabývám i já v mé bakalářské práci. A to jsou: 

lidé z LGBTQ+ komunity, lidé různých ras a etnik, lidé patřící do plus-size kategorie, 

lidé/modelky nad 50 let a handicapovaní jedinci. No a mě by zajímalo, jestli tě napadá 

nějaká konkrétní módní značka nebo kolekce, kde se zachovali inkluzivně.  

02:42 Teď mě přímo napadá značka Fabletics, která vyrábí legíny. Je to teda proto, že jsem 

včera viděla video od youtuberky, která o tom mluvila. Já nevím, jak moc se jako inkluze počítá, 

když ta značka má svou běžnou kolekci a pak k tomu má třeba plus-size kolekci, ale už o tom 

říkají, že to je jiný typ produktu, že jo. Že to není jako jeden produkt, který má 10 různých 

velikostí, ale mají nějaký produkt pro standardní velikosti a nějaký pro ty plus-size. A to mi 
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přijde, že má většina značek, od kterých já nakupuji třeba Missguided a Dorothy Perkins, 

Zalando Essentials vím, že má tady tyto věci atd. Nike už vím, že to má, což mě hodně těší.  

A různé barvy toho tělového prádla vím, že má třeba právě Skims od Kim Kardashian, že tam 

toho bylo hodně a tak. Ale co se týče třeba těch modelek, tak vím, že to je, ale vůbec mě teď 

nic nenapadá. Vím, že Zalando dokonce mělo hodně ty reklamy s modelkami, které byly starší, 

že to vysloveně byly babičky. Nevím, mě pořád napadá akorát Dove, ale to není módní značka 

(smích). Ale opak toho je pro mě asi Victoria's Secret, ti naopak nikdy nemají nějak vybočující 

modelky.  

 

04:25 A myslíš si, že to je špatně? 

04:26 Jo, protože třeba u Victoria's Secret mi to přijde fakt zvláštní, protože oni mají ty velké 

velikosti, jako já můžu nakupovat u VS, ale nikdy tam nebude modelka v té velikosti, co si 

kupuju já.  

 

04:41 Takže v obchodech je mají, ale neukazují je? 

04:41 Jo přesně. Přijde mi zvláštní, když ten produkt v té velikosti mají, že mají kalhotky XL a 

podprsenku, já nevím, E, ale i přesto tam vždycky budou modelky, co mají podprsenku 70A a 

XS. Mně přijde zvláštní, že oni mají ten produkt, ale vlastně ho neinzerují.  

 

05:06 OK. Je vidět, že o tom máš docela přehled. Tak jaký máš celkově názor na tu inkluzi 

v módním průmyslu?  

05:17 Vítám to hodně, přijde mi to super, protože proč ne, že jo. Zvlášť když jsou to velké 

značky, velké módní domy, které jsou z jedné strany špatné, že je to třeba fast fashion, ale jako 

oni mají ty peníze na to, aby mohli udělat tu šíři. Chápu, že třeba malý startup nebo butik nemá 

ty finanční prostředky na to, aby od začátku vyráběli třeba 10 různých velikostí, a tak mají třeba 

ty standardní jako S, M, L a jsou rádi, že můžou nabídnout i to. Tam je to podle mě i něco 

jiného, že to je prostě startupové a designové. Ale jakmile je to velký obchodní dům nebo 

značka, tak nevidím důvod, proč by to vlastně nedělali. Prostě tam udělají víc různých velikostí. 

U těch tónů pleti to může být třeba nákladnější, ale asi na tom o to víc vydělají, protože když 

to bude pro víc lidí, tak víc lidí si to může koupit a oni na tom můžou vydělat. 

A co se týče nějaké té reprezentace modelek, tak to mi přijde, že to může dělat kdokoliv a 

jakkoliv a nestojí to v zásadě nic. Je to vysloveně jen o nějaké ideologii té značky, že by to měli 

dělat a nic by je to nemuselo stát. A naopak si myslím, že záleží i na cílovce, že třeba lidé v 

našem věku a bublině tohle vždycky uvítá. Kdyby to byla značka cílící na, nevím, třeba ženy 
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50+ nebo muže 50+, nějaká konzervativnější, tak tam by to ty lidi mohlo naopak urazit a odradit 

od té značky. Takže těžko říct, tam už je to asi o té cílovce. Ale vím, že ty běžné fast fashion 

značky by to dělat mohly, protože cílí primárně asi na mladší kategorii lidí. 

 

07:32 A kromě toho, že by na to mohla špatně reagovat cílovka nad 50 let, napadá tě ještě 

něco, jak by to mohlo tu firmu negativně ovlivnit?  

07:43 No záleží na tom prostředí, respektive na zemi, kde to je. Že u nás je asi v pohodě, kdo 

bude v té reklamě. Samozřejmě byl tady Lidl a černoch, že jo, a byl z toho jako hrozný boom, 

ale zároveň by to teoreticky nemělo nikoho urážet. Ale chápu, že kdyby v Saudské Arábii byla 

na plakátu vysloveně viditelně transgender modelka, tak tam je to samozřejmě problém, protože 

tam jim to porušuje zákony, což sice nejsou dobré zákony, ale jsou tam. Takže to ty značky 

nemůžou dělat. Nebo třeba v Rusku a tak.  

 

08:25 Já bych tohle ráda rozvinula rovnou. Zmínila jsi transgender lidi, tak jak si myslíš, 

že by to lidi vnímali tady v Čechách? A jak bys to vnímala ty, kdyby je značky začaly více 

začleňovat?  

08:43 Těžko říct. Záleží na té sociální bublině, pro kterou by to bylo. Mám i pocit, že třeba 

Zalando to dělá, že používá i hodně nestandardní modelky, ale zároveň je otázka u těch 

transgender lidí to kolikrát nepoznáš a nemusíš to vůbec vědět. A dokud nejsou ve spodním 

prádle, tak prostě nemáš šanci poznat, že to je transgender člověk a může ti to být úplně jedno, 

prostě vidíš člověka na fotce, co má na sobě oblečení. A pokud to jako poznat je, nebo je to 

třeba celebrita, co je známá tím, že je transgender, tak asi by mi to nevadilo. 

Já obecně na ty modelky úplně nedám. Je mi to jedno, kdo to má na sobě, mně jde o to oblečení. 

Ikdyž jde třeba jen o ty postavy, tak mi to je do určité míry jedno, protože vždycky si to 

vyzkouším a buďto mi to sedí nebo ne. A když to má na sobě transgender, tak je mi to asi do 

určité míry jedno. Řeknu si, že je to hezké, že ho takto začlenili, na druhou stranu by to mělo 

být normální, že ho začlenili. Že si to nemusím přece říkat, že to je hezké. Ale asi by to 

neovlivnilo nějak mé nákupní rozhodnutí.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2: 
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13:53 Teď jsi viděla 3 přehlídky. Mě by zajímalo, co se týče toho line-upu, jaké jsi tam 

viděla rozdíly? 

14:13 No tak jestli bych to měla seřadit podle té inkluzivity, tak nejvíc bylo to poslední 

[Chromat], pak Rihanna a pak Victoria's Secret. U toho posledního, což teda nevím, co bylo za 

značku, tak tam to bylo vidět, že to je záměr, že to bylo až skoro uměle inkluzivní. Že tam byl 

zastoupený fakt jako každý, každá rasa, byla tam albínka, byli tam transgender lidi, 

handicapovaní, tam jako byli fakt všichni. 

Myslím, že ta Rihanna je takový zlatý střed, že tam byly přesně jako všechny možné typy pleti 

a postav, byla tam těhotná modelka. Taky měla velké zastoupení a vím teda, že ona na tom má 

hodně postavenou tu Savage značku, že je inkluzivní. A pak Victoria's Secret má pořád to samé 

a dělá jen v jiných barvách. Což je ale zase branding Victoria's Secret, že ty holky vypadají 

všechny stejně jenom mají různé barvy. 

 

15:40 A myslíš si, že by bylo lepší, kdyby se snažili začít být víc inkluzivní, přestože se to 

nedrží jejich brandu nebo naopak je pro ně lepší se držet toho, že má nějaký ideál krásy 

a ten si prosazuje dál? 

16:04 U té Victoria's Secret je to těžko říct, protože je to už hrozně zafixované, jak je to relativně 

stará značka, kterou mají všichni spojenou s těmi andílky. Myslím, že oni to už nemají ani jako 

ideál krásy, ale mají tam prostě ty anděly, jak normálně nosí ty umělecká křídla a tak. Což mají 

dané a je to nějaký jejich standard.  

Kdyby tam měli jiný typ modelky, tak mi to nenaruší můj pohled na ně, ale zároveň evidentně, 

i když to mají takto, tak já u nich stejně nakoupím, protože se mi ty věci líbí a vím, že mají mou 

velikost. Takže tak no. Ale obecně si myslím, že je pro lidi příjemnější tam vidět větší 

zastoupení, ale chápu ten pohled, že to mají nějak nastavené a je to už zažité.  

 

17:26 A chyběli ti někde nějaké modelky, nebo přišlo ti něco už moc?  

17:32 Nepřišlo mi to nikde moc, že by mě to uráželo. Ale to poslední bylo už hodně umělé 

svým způsobem. Že si museli dát vysloveně práci s tím najít takové lidi. Že si nemyslím, že by 

vysloveně vzali první modelingovou agenturu a od nich vybrali pár lidí a náhodou by to byli 

zrovna tihle lidi. Že to muselo být hodně cílené, aby tam zahrnuli všechny. Ale samozřejmě je 

to fajn pro lidi vidět reprezentaci třeba podobných lidí, a že můžou předvádět oblečení na mole. 

Že by mi chyběla nějaká modelka se asi taky vysloveně říct nedá.  

 

Téma 3: 
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18:29 Tak já mám ještě pár otázek. My už jsme spolu jednu z těch minoritních skupin 

probrali, a to lidi z LGBTQ+ komunity. Mě by ale pořád zajímalo, jak vnímáš ty ostatní. 

Takže... Jak je pro tebe důležité zastoupení modelek různých ras a etnik?  

18:53 Pro mě osobně, pro mé osobní použití té módy to tak důležité není. Protože, samozřejmě, 

já jsem zástupce bílé rasy. Takže pro mě je to to defaultní, že vím, že ty modelky takové budou 

a nemusím to řešit. Ale dovedu se vžít do kůže jiných lidí, že pro ně to může být příjemné v 

tom, že jim to pomůže i ohledně i v té představivosti. Nevím, třeba jako určité barevné schéma, 

prostě nějaká barva vynikne na jiné pleti. Už jenom tím, jak lidi řeší, co si oblečou, když budou 

opálení a co ne.  

Víceméně pro ně to může být příjemnější při vybírání toho oblečení, vidět ho na modelce, která 

jim je blíž tou barvou pleti. Takže samozřejmě bych to vítala, ale pro mě osobně to není můj 

problém, který bych řešila, ale to je jen mým privilegiem. Ale jinak by se to určitě mělo víc 

prezentovat na více různých rasách. 

 

20:05 Kdyby se tady, co se týče ras, zvýšila ta inkluze, jak si myslíš, že by reagovali lidi v 

Čechách?  

20:14 Lidlovsky. Asi by nereagovali úplně nadšeně. Ale zase záleží na té cílovce. Když se 

objevil černoch v letáku pro Lidl, tak to bylo hodně kontroverzní, protože v Lidlu nakupují lidi 

z menších měst, nižších příjmových kategorií a tak. Potom zase na Zalandu, když listuju, tak 

občas je tam modelka jenom s tmavou kůží. A to si potom zase já nemůžu představit, jak by to 

vypadalo na světlé kůži. Ale nějak mi to nevadí, protože zase upřímně ty barvy tolik neřeším. 

Řeknu si "OK, tak je to růžové a bude to na mně růžové". A kvalitu toho oblečení to nijak jako 

nezmění. 

Pořád ty modelky jsou věšáky na oblečení a nakupujeme to oblečení a nenakupujeme ty 

modelky, takže... No záleží prostě na těch lidech, když to bude značka jako Zalando, co cílí na 

mladé lidi z velkých měst, tak tam je to všem úplně šumák, kdo bude v té reklamě. Když to 

bude černoch v letáku Lidlu, tak to vzbudí kontroverzi, protože na to lidi nejsou zvyklí.  

 

21:36 Pokud by se tedy teoreticky přidávaly více nějaké rasy, měl by být na nějaké 

konkrétní větší důraz, aby se více využívaly?  

21:45 To myslím záleží i podle regionu. V Čechách teoreticky nemáme moc ten důvod, protože 

přesně nejsme tak úplně rasově rozmanití. Ale na druhou stranu, pokud je to nadnárodní značka, 

tak prostě přejímá ty vizuály a dá tady modelky jiných ras. Pokud si přesně Lidl přejmul vizuál 
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černocha, tak jako proč ne. Když jsou značky typu H&M, Zara atd., co jsou po celém světě a 

mají modelky po celém světě, tak ať je v té reklamě, kdo chce. A myslím, že by žádná rasa v 

tomto neměla být nadřazovaná. 

Samozřejmě pro asijský trh by bylo asi lepší, kdyby se tam více objevovaly modelky s asijským 

původem, v Africe asi teda s africkým a takhle. Aby to bylo třeba regionálně rozdělené. Ale 

nemyslím si, že by to mělo být špatně, že se tam objeví někdo jiný než z té nejrozšířenější rasy 

v tom regionu.  

 

23:02 Takže by to mělo reflektovat tu populaci v tom regionu? 

23:07 Přijde mi to nejlogičtější. Nevidím vysloveně ten důvod, proč bychom tu my měli mít 

zastoupení všech různých pletí, když tady nejsou. Pokud tam bude jenom proto, že to je převzatá 

fotka, tak si říkám, proč ne. Ale nemyslím, že by to muselo být dělané na sílu jenom proto, aby 

tady byla ta reprezentace, protože se to tolik netýká toho trhu. Je potřeba, aby to bylo i funkční. 

Jak říkám, je to pořád ramínko na oblečení, které by ti mělo být co nejvíc podobné, aby ty sis 

dokázala představit, jak to vypadá. 

Teoreticky by tam ty modelky nemusely být vůbec. Můžeme to fotit na figuríně nebo to 

můžeme fotit pověšené na ramínku to oblečení. Ty modelky jsou tam jen proto, aby si lidi 

dokázali líp vizualizovat, jak to oblečení bude vypadat na nich. A tím pádem mi přijde 

logičtější, aby to kopírovalo nějaké demografické složení toho regionu.  

 

24:07 Dost krát jsi zmínila, že nedává smysl, aby to tam značka dávala na sílu jenom 

proto, aby to tam měla. Jak to rozeznáš, že ta značka to tam nemá jen proto, aby teda 

působila inkluzivně, ale jak poznáš, že to má v její DNA?  

24:33 Asi by to na mě působilo přirozeně u nějaké značky, co vím, že je globální. Že si řeknu, 

že to nafotili v Americe zrovna s touto modelkou. Kdyby to byla čistě česká značka, tak tam 

asi kdyby zvolili vysloveně exoticky působící modelku pro české prostředí, tak si řeknu, že to 

je proto, že chtějí vypadat inkluzivně a chtějí zahrnout víc typů lidí.  

 

25:08 Já se tedy posunu k druhé minoritě, a to jsou modelky velikosti plus-size. Jak 

důležité je jejich zastoupení?  

25:18 To je pro mě osobně důležitější tím, že spadám do této kategorie. Pomáhá mi to ve jménu 

nějaké té vizualizace, jak to asi bude vypadat na mně. Zase naopak chápu, že pro lidi, co mají 

velikost 34, tak je jim to úplně jedno a neřeší ten problém. Stejně jako já neřeším problém toho, 

když tam je někdo jiné pleti. Pro mě osobně je to příjemné, ale není to zároveň něco, co by mi 
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pomohlo se cítit líp. Je fajn si říct, "Ok, tak takhle to vypadá na někom, kdo má třeba větší 

zadek", dobré je i vidět, že to sedí. Často, když to potom předvádí holka, co je úplně rovná, tak 

nevím, jestli mně to bude sedět přes zadek, když vidím, že ona má stejně široká stehna jako 

boky.  

Ale stejně tak myslím, že by to mělo být průřezově ta kategorie. Že by měli být zastoupeni jak 

lidi plus-size tak i jako lidi, co mají extrémně atletickou postavu nebo hubenou. Na nich některé 

věci můžou vypadat úplně debilně, když si je koupí.  

Ono se jako mluví, že je to pak propagace toho nezdravého typu těla, což asi záleží na nějakých 

limitech. Nemluvě o tom, že se hodně špatně určuje, co je v dnešní době to plus-size. Někdo 

bere plus-size, když už je to velikost 40, někdo, když už je to velikost 50, někdo, když už je to 

vysloveně těžká obezita. Takže těžko říct, kde jako je ta hranice. Zároveň každý si zaslouží být 

oblečený už jen proto, že ze zákona musíme být oblečení. 

A stejně tak se obviňují takové ty extrémně hubené modelky, ne teda Victoria's Secret, ta má 

ještě relativně zdravě vypadající. Ale některé modelky jsou extrémně vyhublé a zase se říká, že 

propagují anorexii. Takže ten extrém je tam na obou stranách. Takže podle mě by to, stejně 

jako u těch typů pletí, mělo být průřezové a ukazovat všechno. S tím, že módní průmysl není 

ten, co by měl řešit zdravý typ postavy. To je potom o lékařství. Jakože víme, že bychom měli 

cvičit a jíst zdravé jídlo a že bychom zároveň neměli hladovět. Tohle by neměl být primární 

problém módy. Myslím, že móda má spoustu svých jiných problémů, třeba aby nevykořisťovala 

lidi a tak.  

 

28:34 Ty jsi říkala, že by tam měly být nějaké hranice, dokážeš je nějak specifikovat?  

28:39 No to právě podle mě nejde. Tím, jak je to tak subjektivní říct o někom, že je moc vychrtlý 

nebo moc tlustý, tak to je na každém, co je pro někoho moc. Jako asi bych nezařazovala ty typy 

postav, které už jsou lékařsky extrémní, kdy už je to diagnostikovaná nemoc. Ale to jsou 

vysloveně lidi, co jsou na pokraji smrti tím stylem života. Zároveň to jsou ale i ti lidi, co už 

nedokážou nosit nic z té konfekce. Nevím, asi jsem nikdy neviděla značku prodávat větší 

velikost než 58, tak možná tam to končí? Asi bych to přesně vnímala tak, že dokud ta značka 

prodává tu velikost, tak tu modelku by měla mít. Logicky, když nemá ani to číslo oblečení tak 

velké nebo tak malé, tak pro ně nemá smysl mít tu modelku.  

 

30:03 A co zastoupení modelek/modelů starších 50 let?  

30:07 Tam bych řekla, že to záleží zase na cílovce. Mě to nijak nepohorší, když uvidím staršího 

člověka, ale zase nějaké oblečení je vysloveně dělané s myšlenkou mladých lidí. Třeba něco 
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extravagantního, co by si pravděpodobně starší člověk nekoupil. A naopak jsou oblečení 

myšlené přímo pro ty starší lidi, konzervativnější a tlumenější. Ty, kdyby předváděl někdo 

starší, tak mi to přijde vlastně přirozené. Zase starší člověk, pokud by tak nakupoval, tak se 

dokáže do toho nějak vžít, uvidí tu reprezentaci a tak. Ale zároveň nevidím úplně tu nutnost 

nuceného zařazení těchto modelek. 

Tohle mělo Zalando, které mělo video, kde vnuk šel tančit s babičkou a ta byla dělaná moc 

hezky. Bylo to decentní, šaty, co měla babička, co by si nějaká starší dáma koupila, tak je 

předváděla ona, ten mladší kluk měl nějaký oblek atd. Ale pak měli nějakou fotku, kde ta stará 

paní navlečená v hodně extravagantním oblečení, což si myslím, že by si 90 % starých paní 

nekoupilo, a přišlo mi to už na sílu, spíš kvůli kontroverzi. Ne, že by to byla špatná reklama, 

ale nebyla taková, že by se do toho někdo vžil. Bylo to vysloveně o tom, že ta reklama byla 

umělecká a zaujala, což zaujala a zvýšila povědomí o Zalandu, takže to asi byla dobrá reklama, 

ale nebyla to dobrá ilustrační fotka pro ten produkt. Což oni teda myslím jo, že to bylo jen pro 

nějaký vizuál, nějaký plakát na webu nebo venku, jenom aby si toho člověk všiml, ale nebyla 

to potom fotka, kterou by měli u produktu, aby propagovala ten konkrétní kus oblečení.  

 

32:23 A tady si myslíš, že by tu mohlo být něco negativního?  

32:28 Asi ne. Asi mě nic nenapadá.  

 

32:38 Tak já mám pro tebe ještě poslední skupinu, a to jsou handicapovaní lidé. Co jejich 

zastoupení v módním průmyslu?  

32:44 To mi přijde hodně nízké, vlastně. Přijde mi, že jsou zapojení, že teď se zapojují lidé se 

Downovým syndromem, že jsou občas modelky. Tam mi to nepřijde vysloveně tolik o té 

reprezentaci tolik nutné. Protože když je to mentální handicap, tak to tělo je víceméně velmi 

podobné tomu standardnímu tělu, takže tu reprezentaci tam mají v rámci jiných kategorií. 

Kdežto ten handicap fyzický je hodně specifický. Jako pokud to někde je, tak proč ne. Tam je 

to vysloveně o té inkluzi, protože pokud je ten člověk s takovým fyzickým handicapem, aby to 

nějak ovlivnilo způsob jeho oblečení, tak zase opět nenosí to konfekční oblečení. Že si ho buď 

upravuje, nebo si ho nechává šít na míru. Pokud má někdo jenom třeba protézu, tak stejně nosí 

kalhoty jako každý jiný.  

 

34:14 A co třeba, když má někdo protézu? Tak ano, nosíš kalhoty, ale co třeba kraťasy? 

Jak v tomhle případě vnímáš jejich vyobrazení na takovýchto lidech? 
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34:27 To mi přijde, že už se to potom tolik netýká módy jako spíš nějaké obecné reprezentace. 

Pokud jde o nějaké to stigma, že by neměla být protéza vidět, tak mi to přijde nějaká už obecná 

věc, kdy ta móda je jen jedna součást toho. Je to samozřejmě i věc toho člověka uvnitř něho, 

jak se cítí, jestli má problém s tím ukazovat protézu nebo s tím nemá problém. Což prostě může 

souviset i s nějakým obecným zastoupením i ve filmech a teda i v té módě. Nevím, nedokážu 

to asi popsat přesně. Určitě je dobré to normalizovat, aby se ti lidi cítili dobře, protože to není 

jejich vina že jo. Prostě to tak mají.  

 

35:24 A myslíš si, že by tam mohl být nějaký negativní dopad nebo negativní vnímání?  

35:31 Tady to asi víceméně nejde. Protože tady ani nevím, co špatného by tím bylo 

propagováno. Celkově tady u této kategorie bych to brala tak, že pokud tady někdo s tím 

handicapem má ambici dělat modeling, tak by tu příležitost měl mít stejnou jako ostatní. Ale 

nemyslím, že je tam tak klíčové, abychom hlavně tyhle modelky měli a aby byly zastoupené. 

Pokud tam někdo takový je, tak by to měl dělat a určitě by měl mít tu příležitost a určitě to ti 

lidi se stejným handicapem ocení. Ale zároveň si nemyslím, že to je tak klíčové pro funkčnost 

jako je ten typ postavy nebo barva kůže, kdy to vysloveně pomáhá při nákupu toho produktu. 

Že ty handicapy jsou vysloveně spíš o pocitech už. Nějaká image té značky než funkčnost a 

prodej produktů.  

 

36:48 A když bys vzala těch 5 skupin a dala bys je do českého prostředí. Které by se podle 

tebe měly nejvíc začít implementovat, které vůbec atd. Jak to vidíš? 

37:10 Z mého pohledu je primární cíl značky prodat ty věci. A nejdůležitější, aby něco prodali, 

je, aby si to lidi dokázali představit na sobě. A v tom mi přijdou nejdůležitější asi ty typy postavy 

a nějaké jejich začlenění. Potom bych hned dala barvu kůže, což ale v Čechách není taková 

diverzita, takže v českém prostředí to není tak důležité. Třeba v Americe by to bylo něco jiného, 

protože ta je extrémně diverzní. Tam by to bylo podle mě na úplně stejné úrovni jako typ 

postavy.  

A co se týče věku, handicapu a LGBTQ+ tak mi to přijde jen o reprezentaci. Pokud někdo tady 

z těch skupin se tím chce zabývat a chce dělat modeling, tak by mu ta příležitost měla být daná, 

ale nemyslím si, že by se měli na sílu měli hledat lidi z těchto skupin, jen hlavně abychom je 

zobrazili. Oni tu reprezentaci můžou vidět i jinde. Plus hlavně u spoustu těch skupin, hlavně u 

té LGBTQ+ nemusíš hned na první pohled vidět, že vlastně ten člověk je z nějaké té minority. 

To už potom kdybys vzal vyloženě nějakou celebritu z té skupiny.  
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1.5. ŽENA: Respondentka 3 
 

Téma 1: 

 

00:12 Cílem rozhovoru je zjistit a prozkoumat, jak budeš reagovat na inkluzivní akty 

módních značek a zároveň, jak je vnímáš. A rovnou začnu první otázkou. Jak bys 

definovala slovo inkluze? 

00:29 Já vnímám inkluzi jako v podstatě zařazení všeho možného do té konkrétní značky nebo 

čehokoliv. Vlastně jako diverzifikaci všeho možného.  

 

00:47 Přesně tak. V podstatě jde o to, že by měli mít všichni typy lidí bez ohledu na jejich 

rasu, pohlaví, náboženství nebo třeba sexualitu, tak by měli mít stejné možnosti. A jak se 

podle tebe ta inkluze projevuje v módním průmyslu?  

01:06 V módním průmyslu si myslím, že to docela zaostává. Nebo takhle... Myslím si, že v té 

struktuře módního průmyslu je zakořeněné to, že prostě jsou bílí, hubení lidi, a je hrozně těžké 

tohle změnit. A jak je to v tom systému zakořeněné, tak tam musí proběhnout zásadní změny, 

aby to vůbec bylo vidět navenek.  

 

01:33 Takže se tam teď neobjevuje? A kdyby se tam měly objevit ty inkluzivní prvky, jak 

by podle tebe vypadaly?  

01:45 Fakt jako zapojení lidí všech ras, všech genderů... Vlastně jako nebrat ohled na to, kdo 

jak vypadá, nebo jak se chová, nebo ke komu inklinuje. Prostě brát toho člověka podle toho, co 

umí, a ne podle toho, jak vypadá.  

 

02:07 Říkáš to dobře. Inkluze v módním průmyslu se navíc projevuje tím, jak si ty značky 

vybírají modelky na přehlídky, do magazínů a do reklam.  

02:23 Jojo ono to ale není jen tady to. Když si vezmeš třeba Vogue, tak stáže v módním 

průmyslu probíhají tak, že nejsou placené. Což hrozně znevýhodňuje lidi, kteří prostě nemají 

na to si sami zaplatit bydlení a musí si sehnat brigádu, která je placená, a nemůžou si jen tak 

dovolit stáž pro Vogue, která je neplacená. To si automaticky mohou dovolit jen lidi z bohatších 

rodin, a to taky vnímám jako formu inkluze, respektive exkluze.  
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02:47 Určitě. Abys měla více informací, tak má bakalářka, a i ten rozhovor dál se 

detailněji věnuje pěti skupinám, které bývají často diskriminované, a to jsou: lidé různých 

ras a etnik, lidé z LGBTQ+ komunity, handicapovaní jedinci, lidé patřící do velikosti plus-

size a modelky a modelové nad 50 let. 

03:25 Ty jo, těch je. A třeba o těch handicapovaných se vůbec nemluví, když si to tak vezmeš. 

A to si myslím, že je velký problém. A prostě jako jo, černoši supr, ale ti handicapovaní...  

 

03:47 Jojo je to skupina, která bývá dávána bokem, to máš pravdu. Napadají tě nějaké 

značky, které se zachovaly inkluzivně? Nemusí se jednat pouze o handicapované jedince, 

o kterých jsme se teď bavily, ale celkově. 

03:48 Teď mě zrovna napadá kampaň od Calvin Klein, kterou ale neříkám, že hodnotím 

pozitivně. 

 

03:59 A proč?  

03:59 Protože mi to přijde z extrému do extrému. Když si to porovnáš s jejich kampaněmi s 

Kate Moss, tak to je extrém fakt hubené holky. Tam je pak otázka toho, jestli je to zdravá 

hubenost, přičemž to má holka v genech a super, nebo jestli je to hraniční s anorexií. A je to 

fakt z tohohle extrému do extrému toho, že ta holčina vypadá na to, že trpí na obezitu, a to taky 

není úplně dobré propagovat tento problém, jelikož na obezitu trpí víc než polovina Američanů 

a vidím to snad ještě jako větší problém než anorexii. A myslím si, že ty značky jako z extrému 

úplně jako by neměly jít. Měly by vidět ten střed a věnovat se tomu středu.  

 

04:47 A na základě všech těch informací, které o té inkluzi máš i podle toho, co ty víš a co 

jsi viděla. Jaký máš názor na tu inkluzi? 

04:57 No, že zatím se to neprojevuje tak, jak by mělo. Teď se to teda hodně mění po vraždě 

George Floyda atd., ale pořád si myslím, že tam je zakořeněné to, že tam je nějaký ten ideál 

krásy, který se úplně vyjímá tady té inkluzi. Jsou to prostě bílí, hubení lidi a těm se dává 

přednost, ať už si to chceme připustit nebo ne. Prostě nejhorší je, když třeba tu modelku 

odmítnou fakt jen kvůli barvě pleti. Takže si myslím, že pořád to tam není dostatečně tak, jak 

by mohlo. Ale je to cesta na dlouhou trať.  

 

05:43 A proč by se do toho podle tebe měla ta firma pustit a proč by naopak neměla? 

05:46 Protože v této době, momentálně, si myslím, že už jinak u zákazníků neobstojí. Že ti 

zákazníci, jakmile mají přístup ke všem informacím, žijeme v době sociálních sítí, tak už po té 
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firmě doslova vyžadují, aby se chovala inkluzivně, aby jako fakt zaměstnala lidi různých barev 

pleti atd. A myslím si, že jinak neobstojí v tom světě proti konkurenci.  

 

06:11 Myslíš si, že i tady v Čechách?  

06:14 Tady v Čechách si myslím, že to není tak vyžadované od těch značek. Přeci jenom to 

není tak diskutované téma. Mezi mladýma jo, ale pořád je tady spousta lidí 40+, mimo Prahu 

mimo nás, kde si myslím, že je to těm lidem úplně jedno a kde neberou ohled na nějakou 

inkluzi.  

 

06:33 A nějaký negativní vliv, který by ta inkluze mohla mít?  

06:37 Negativní vliv... Třeba to, že najednou zařadí modelku černé barvy pleti, ale předtím se 

tom vůbec nevěnovali a začínají se tomu věnovat až potom, co je zákazníci kritizují a oni jednou 

zařadí nějakou modelku a pak se zase nic neděje. Jakože je to fakt cesta na dlouhou trať a ta 

značka si to musí uvědomit a postupně zakomponovat všechny možné prvky a věnovat se tomu 

fakt od kořenů no.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2:  

 

11:44 Když jsi viděla ty přehlídky, tak jaký jsi mezi nimi viděla rozdíl, co se týče inkluze? 

11:50 Tak třeba mezi tou první [Chromat] a poslední [Victoria's Secret] je obrovský rozdíl, co 

se týče inkluze. Ano ta poslední sice má jednu černošku, ale to bylo všechno. To jsou prostě 

Victoria's Secret holky, ideál krásy podle amerického trhu, číslo nula nula nic. A co se týče té 

první, tak tam jsme jasně viděli, že se snažili zařadit ať už různé gendery, tak různé barvy pleti, 

handicapované jsem tam viděla, fakt jako všechny možné a ukázali tam tu jedinečnost každé z 

nich. A ta druhá v podstatě to samé.  

 

12:42 Co si myslíš o výběru modelek na těch jednotlivých přehlídkách?  

12:46 Já si myslím, že to, jaký byl výběr modelek odráží hodně tu vizi a misi značky. Protože 

jako Victoria's Secret se vždycky zaměřovala fakt na hubené holky a neříkám, že to je špatně, 

protože ta značka to v sobě má zakořeněné. A přijde mi zase blbost je úplně shazovat jen proto, 

že se zaměřují na tyhle holky, ať se klidně zaměřují. Pak jsou tady právě značky, které se snaží 
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o tu inkluzi a snaží se podchytit všechno možné a každá ta značka ať se chová tak, jak oni si 

myslí, že je správně.  

 

13:29 Přišlo ti, že na nějaké z těch přehlídek nějaký typ modelek scházel, nebo že to 

naopak na některé bylo až moc?  

13:37 Nepřišlo ani že by scházel, zase jo... Je to na té značce a myslím si, že každá značka má 

jinou cílovku a podle té cílovky se to odvíjí a nepřijde mi něco jako moc nebo málo. Jsou tady 

značky, které prostě mají tu inkluzi v sobě zakořeněnou, a tak tam posadí všechny barvy pleti, 

různé genedery atd. Ale jsou tady značky, které se zaměřují na ten ideál krásy a oslavují tu 

krásu, podle nich. A na nás je důležité si to uvědomit, že ta značka vidí krásu tady v tom, ale že 

ta krása je i v něčem jiném. A musíme to brát s nadhledem tady tohle. Ale zároveň si nemyslím, 

že ta značka by měla měnit to, jak to předtím viděla.  

 

Téma 3: 

 

14:46 Tak to je konec druhé části a já mám ještě poslední část, kde mě zajímá, jak vnímáš 

důležitost jednotlivých těch minorit. Já ti ještě jednou vyjmenuju, jsou to teda lidé z 

LGBTQ+ komunity, lidé různých ras a etnik, lidé nad 50 let, handicapovaní lidé a plus-

size. No a mě by zajímalo, jak důležité je pro tebe zastoupení modelek různých ras a etnik? 

15:33 Podle mě je důležité ukazovat, že fakt jsme všichni lidi a je jedno jakou máme barvu pleti 

nebo jaké jsme etniky. Všichni jsme lidi a jsme jedineční a je důležité to ukazovat. Zároveň si 

nemyslím, že všechny značky by to měly dělat, jako proč. Je důležité tady mít značky, co to 

oslavují atd., ale je důležité tady mít značky, které se zaměřují na jinou cílovku.  

 

16:07 A co tady v Čechách? Měly by se na to značky zaměřit?  

16:09 Tady si myslím, že je to velký problém. Tady se pořád setkávám jenom s klasickým 

typem modelek, bílé holky většinou tak 32–36 velikost maximálně. A obecně tady inkluzi na 

českém trhu vůbec nevidím. Třeba teď jsem si vybavila značku Odivi, která to zvládla skvěle. 

Minulý rok měla přehlídku, kde se snažila ukázat všechny možné holky a ukázat tak, že všechny 

jsou krásné a je jedno, jak vypadají. Ale pořád si myslím, že tady by se to mohlo rozvinout víc.  

 

16:45 A jak si myslíš, že to česká populace může přijmout?  

16:50 To si myslím, že je horší už. I jak jsem viděla ty reakce na tu Odivi přehlídku, tak co jsem 

četla na Facebooku, tak fakt je tady skupina lidí v Čechách, která na přehlídkách chce vidět 



25 
 

jenom ty hubené holky. A ti lidi hrozně kritizovali, když tam právě Iva z Odivi nasadila holčinu, 

která měla číslo třeba 40 a nebyla obézní, ale byla normální. A už i to lidi kritizovali. Takže si 

myslím, že ano tady v Praze by to bylo přijímané dobře a podporované, ale pořád je tady velká 

část lidí, kteří jsou zvyklí právě na jednotvárné modelky a chtějí to vidět na těch molech. Mají 

to spojené s těmi moly a nechtějí vidět žádné černošky, žádný plus-size, nic takového. To si 

myslím, že je hodně důležité o tom mluvit a nějak o tom vzdělávat ty lidi, protože tady se o tom 

vůbec nemluví.  

 

17:58 Ty jsi mi trošičku odpověděla na tu další otázku. Protože mě dál zajímá, jak je 

důležité zahrnutí lidí plus-size?  

18:09 Zase jo, podle mě je fakt důležité ukazovat to, že nezáleží na tom, jak zvenku vypadáš. 

A je důležité těm holkám ukázat, že ano, jsou tady hubené holky, ale jsou tady i plus-size holky 

a všechny jsou krásné. A je jedno, jestli máš 32 nebo 40. A je důležité jim ukázat, že ta móda 

dokáže vypadat skvěle i na nich.  

 

18:33 Tam jsi vlastně říkala, že potom už není dobré jít do extrému, že jo?  

18:41 To je fakt jako z extrému do extrému, to zase záleží na tom zdraví holek. Jako nikdo 

netuší, jestli ta holka je opravdu obézní, nebo jestli je opravdu anorektička. A to už je fakt 

takové složité téma, no. Obojí. Propagace anorexie mi přijde to samé, jako propagace obezity. 

Obojímu by se měly ty značky vyhnout.  

 

19:07 No a co zastoupení modelek starších 50 let?  

19:11 No, o tom se vůbec nemluví podle mě. Že jako jsou značky, které se právě zaměřují na 

starší populaci, ale ty většinou na přehlídkách nevídáme. Že vídáme ženy 50+ maximálně v 

magazínech. Zároveň ve světě už vídáme, kde jako designéři používají modelky starší 50 let. 

Ale tady v Čechách vůbec, ty jo.  

 

19:39 A jak si myslíš, že by to tady bylo přijato? Myslíš, že se to může proti té značce nějak 

obrátit?  

19:44 Hodně záleží, na koho se ta značka zaměřuje. Myslím si, že tady v Čechách máme hlavně 

značky zaměřené na mladou populaci, že ani jako nechtějí cílit na 50+, tak proč by měli 

zařazovat 50+. Ale jakmile má značka různé kolekce, a i chce se zaměřit na 50+, tak proč tam 

tu ženskou nedat. Myslím si, že by to nebylo až tak diskutované jako právě plus-size, nebo třeba 

různé gendery atd.  
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20:21 Nakousla jsi gender teď. Tak jak je důležité zastoupení LGBTQ+ komunity?  

20:36 Zase jako ukázat, že každý jsme jedineční a každý je hezký tím, jaký je. Ukázat, že ta 

jedinečnost je to, co nás dělá hezké. Proto je důležité fakt jako zastoupení všech možných lidí, 

ale zároveň pořád záleží na tom, na koho ta značka cílí. Je to takové složité tohle. 

 

21:01 Myslíš si, že se dá vůbec cílit nějakým způsobem, pro který by bylo vhodné zahrnout 

lidi z té LGBTQ+ komunity?  

21:10 Ty jo, to upřímně nevím. Jakože by byla značka přímo na tuto komunitu. Myslím, že její 

zařazení bychom určitě vzali pozitivně my, jako mladí lidi, kteří jsou prostě vzdělaní, čtou atd. 

Mají univerzitní vzdělání, je jim tak 20 až 25. Ti si myslím, že by to přijímali hodně pozitivně. 

Zároveň v Čechách je, jak jsem říkala, spousta lidí 40+ žijících na venkově, kteří slyší slovo 

gay a otáčí se.  

 

21:56 No a poslední skupina, která nám zbývá, jsou handicapovaní jedinci. Co jejich 

zařazení?  

22:02 To si myslím, že chybí. O tom se, zaprvé, vůbec nemluví a, zadruhé, všichni diskutují 

různé etniky a barvy pleti a tak, ale o handicapovaných se vůbec nemluví. A to vidím jako 

docela problém. A zase se podle mě čeká, až se něco stane nebo až někdo promluví jako první. 

 

22:37 A kdybys měla vzít tady těchto pět skupin a říct, na kterou by se mělo zaměřit nejvíc 

tady v Čechách?  

22:46 Já si myslím, že tady v Čechách by se nejdřív mělo začít s, nechci říct vyloženě plus-size, 

ale fakt jako všechny velikosti. Proč jenom obsazovat velikost 32, když to oblečení sluší i 

holkám velikosti 40? To si myslím, že tím by bylo dobré začít, a tím jako ta značka nemůže nic 

pokazit. A pak postupně by bylo fajn ty lidi postupně vzdělávat a postupně zařazovat i třeba 

černošky atd. Vzít to postupně.  
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1.6. ŽENA: Respondentka 4 
 

Téma 1: 

 

00:01 Cílem rozhovoru je tedy zjistit a prozkoumat, jak vnímáš inkluzivní akty módních 

značek a společností a jak na ně případně reagovat. A já bych začala tím úvodním 

tématem. A chci se zeptat, jak bys vysvětlila slovo inkluze?  

00:33 Já bych to vysvětlila jako, že se snažíš prostě zapojit do něčeho co nejvíc lidí z různých 

skupin a nikoho nevynechat.  

 

00:47 Jojo, přesně tak. Snažíš se je zapojit do dění. Je to opak exkluze, takže to říká, že 

všichni mají nárok na stejné možnosti atd. A hodně se právě řeší, aby tam byli lidi různého 

pohlaví, rasy, náboženství, sexuality atd. No a když tedy víš, co je všeobecně inkluze, tak 

jak se podle tebe projevuje v módním průmyslu?  

01:18 Tak já bych řekla, že asi tak, že ty značky se třeba do kampaní, v lepším případě i do 

vývoje toho oblečení, snaží zapojit právě tady ty lidi, kteří buď jsou jiné rasy, nebo nějak 

vypadají jinak, než je úplně běžné.  

 

01:42 Jojo. Tihle lidi se objevují na módních přehlídkách, v magazínech, v kampaních 

nebo pro ně právě může být to oblečení udělané. Ale všeobecně nejvíc viditelný je ten 

výběr té modelky. A nejvíc se řeší 5 skupiny: plus-size modelky, modelky různých ras a 

etnik, lidé z LGBTQ+ komunity, handicapovaní lidé a modelky nad 50 let. Napadají tě 

nějaké značky, které se podle tebe zachovaly nějak inkluzivně?  

02:52 Asi mě napadá Tommy Hilfiger, který měl nějakou kolekci právě pro ty handicapované 

lidi. A potom třeba... Myslím, že Organic Basics mají na webu na fotkách třeba modelky, které 

jsou lehce silnější, mají tam různé rasy, myslím, že tam měli i modelky, co měly nějakou velkou 

pigmentovou skvrnu nebo hodně pih. Takže tímhle způsobem se asi taky zachovali inkluzivně.  

 

03:41 A jaký je tvůj názor na tu inkluzi v módním průmyslu?  

03:46 Mně přijde, že je to problém v případě, když ta značka to dělá jen proto, aby to pro ni 

byla nějakým způsobem dobrá propagace. Když to myslí upřímně, tak je to samozřejmě super, 

ale je asi těžké to odlišit. Úplně stejně jako s nějakou snahou o udržitelnost nebo o větší ekologii, 
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tak si myslím, že je tam stejný problém, právě co jsem popsala – do jaké míry je to upřímná 

snaha té značky a do jaké míry je to prostě jen PR?  

 

04:27 A podle jakých znaků to ty rozlišuješ? 

04:36 No to je právě dost složité a myslím si, že to ne úplně vždycky jde. Ale asi kdyby do toho 

člověk šel do hloubky, tak pokud bychom se třeba bavily o těch různých rasách, tak upřímné je 

to třeba v případě, když ta značka ty jiné rasy a etnika zapojí právě vyloženě třeba do přípravy 

toho oblečení. Když prostě se baví právě se zástupci těch etnik a třeba od nich přebírá nějaké 

znaky do toho oblečení. Když potom vyloženě vybere 2 z 10 modelek, aby byly tmavé pleti a 

nic víc, tak to asi tak upřímné není no.  

 

05:32 A nemůže se to té firmě třeba nějak ve špatném vrátit, když využije znaky nějaké 

menší komunity?  

05:48 Můžou to vzít jako urážku. Tím si ta značka může způsobit problémy a může to třeba ty 

lidi z té konkrétní minority naštvat, a ne jenom je, že jo. Lidi, kteří se o to zajímají s tím taky 

nemusí být úplně v pohodě, ikdyž třeba nejsou vyloženě součástí té minority.  

 

06:07 A naopak nějaký pozitivní dopad, který by to mohlo mít, kdyby se do inkluze ta 

firma pustila?  

06:17 Tak určitě je to trošku boření nějakých stereotypů, že ne všichni jsou 40kilová modelka, 

takže potom, když už člověk vídá, ať už na nějakých přehlídkách nebo spíš asi v časopisech 

nebo na fotkách, jenom hubené modelky, tak samozřejmě, když tak sám nevypadá, tak se necítí 

úplně dobře. A je fajn vidět i někoho, kdo je bližší tomu člověku. Což je vlastně velké 

pozitivum, protože díky tomu se pak víc lidí může s tou značkou ztotožnit. Mě teď napadá, že 

když vidím na fotce někoho, kdo je mi nějakým způsobem podobný, tak je mi to prostě bližší, 

obecně i ta značka 

.  

07:04 Takže by sis spíš koupila nějaké oblečení, které bys viděla na modelce, co je ti 

podobná? 

07:13 No tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlela a vlastně mě to vůbec nenapadlo. Na to asi 

nedokážu fakt odpovědět. To je těžké.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 
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Téma 2: 

 

11:26 Viděla jsi ústřižky 3 módních přehlídek. Já se tě jako první zeptám, co se ti na těch 

přehlídkách líbilo a nelíbílo?  

11:54 No tak ta první [Chromat], když se bavíme o inkluzi, tak byla určitě podle mě nejvíc 

inkluzivní, protože tam byli lidi jak různých etnik, tak jsem si všimla i někoho handicapované 

atd. Ta druhá [Victoria's Secret], tak tam sice byly modelky tmavší barvy pleti, ale všechno to 

byly hubené, vysoké holky. Takže to zas tak super inkluzivní určitě nebylo. No a ta třetí [Savage 

X Fenty] ta byla taková zvláštní, tam nevím, co si o tom myslet, protože to fakt nepůsobilo jako 

módní přehlídka, tak to se mi těžko hodnotí. Ale vlastně to bylo zajímavé, takové jiné. Nebylo 

to tak inkluzivní, jako ta první, ale bylo to něco jiného zase. Úplně nevím, jak to popsat, upřímně 

řečeno. 

 

13:47 Takže označila bys nějakou z těch přehlídek, nebo klidně víc, za inkluzivní? 

13:52 Tu první určitě nejvíc. A na druhé místo bych asi dala tu třetí. A ta druhá by byla jako 

poslední. Ono vlastně i v té druhé byla nějaká, dejme tomu minimální snaha zahrnout tam teda 

aspoň modelky nějaké tmavší pleti, ale nic víc. Jak jsem říkala, tak všechno to byly vysoké, 

hubené holky... Klasika. Takže v tomto to zas tak inkluzivní nebylo. 

 

14:24 A co si myslíš o tom výběru těch modelek na jednotlivých přehlídkách? Přišlo ti, že 

ti někde něco chybělo, nebo bylo něco naopak už moc? 

14:38 Tak jako u té první by se třeba nabízelo, že pro někoho už to může být moc. Na druhou 

stranu se to nedá označit úplně čistě za špatně ani úplně čistě za dobře. Ale jako snažili se 

ukázat, že móda je pro všechny, ať už ten člověk má nějaký handicap, nebo je třeba silnější. 

Což je asi jako v nějakém jádru dobře. U té druhé tím, že už jsem byla trochu naprimovaná tím, 

o čem se bavíme, tak tam mi to trošku chybělo, ale nevím, jestli kdybychom se o tom nebavily, 

nebo kdybys mi tohle pustila před 2 nebo 3 lety, tak jestli by mě to zarazilo. Možná ani ne. Ale 

tím, že se teď o tom bavíme, tak samozřejmě mi tam přišlo, že tam prostě chybí nějaká větší 

diverzita. O té třetí se mi fakt špatně mluví, protože ta byla fakt jiná. Ale ta byla prostě zajímavá 

zase tím prostředím. Že se mi upřímně až těžko soustředilo na ty konkrétní modelky.  

 

Téma 3:  
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16:01 Je fakt, že to téma se řeší víc poslední dobou, než se řešilo právě před těmi 2 až 3 

lety. Mě by ještě zajímalo i zastoupení těch jednotlivých skupin v tom módním průmyslu. 

Jak důležité je pro tebe zastoupení modelek různých ras a etnik? 

16:41 Tak asi mi přijde, že to je důležité právě, aby se lidi z té komunity necítili nějak vyloučeni. 

S tím, že pokud se bavíme v českém prostředí, tak je to něco jiného než se bavit o Americe, 

protože tady přeci jenom je to jiné. Jasně máme tady nějaké zástupce jiných ras a etnik a 

národností, ale furt jako v Česku žijeme v hodně stejnorodé společnosti a opravdu obrovská 

většina lidí jsou prostě bílí. Takže tady si myslím, že kdyby byla nějaká módní přehlídka, kde 

prostě by bylo nějaké hodně velké zastoupení právě třeba jiných ras a etnik, tak tady by to na 

mě právě spíš působilo jako nějaká snaha té značky o to, aby právě vypadala nějak líp a jakože 

se o tohle zajímá. Ale nevím, jak velký smysl by to dávalo tady v Česku, kde opravdu nemáme 

tolik té diverzity ve společnosti. 

Samozřejmě v Americe je to něco úplně jiného, tam prostě opravdu má předky všude možně 

po světě, takže tam si myslím, že to je určitě na místě, aby byli zapojovaní všichni zástupci těch 

etnik, ať už na módních přehlídkách nebo kdekoliv vlastně. Takže tam bych asi udělala tady 

ten rozdíl mezi třeba Českem a Amerikou.  

 

18:09 A právě pro to České prostředí, napadají tě nějaké minority, které by tady mohly 

být víc zastoupené?  

18:30 Určitě tady máme hodně Vietnamců, jsou tady i černoši že jo, ale není jich úplně moc. 

Takže určitě by nějaké mírné zastoupení bylo na místě, ale zároveň aby 80 % modelek bylo jiné 

národnosti, když jsme tady v Česku, to mi nedává smysl.  

 

19:16 Takže aby to nějak reflektovalo rozdělení té společnosti tady?  

19:19 Jasně, což nejde úplně přesně samozřejmě, ale tak nějak podle selského rozumu no. 

 

19:28 A jak důležité je pro tebe zastoupení plus-size modelek?  

19:33 To si myslím, že je minimálně v Česku, nebo i obecně, asi ještě důležitější, protože, jak 

jsem už říkala, tak zdaleka ne všichni jsme vysoká, hubená modelka. A právě si myslím, že to 

může mít i dost negativní důsledky, když se mladé holky srovnávají právě s těmato hubenýma 

vysokýma modelkama, které vidí někde na plakátech, v časopisech a na internetu. Takže to si 

myslím, že je důležité, protože každý má jiné tělo a neměl by se ohledně toho cítit špatně. Takže 

poukazovat tady na to je třeba v českém prostředí konkrétně důležitější než ty rasy.  
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20:23 A myslíš si, že to může mít i nějaký negativní dopad?  

20:32 Tak kdybychom to vzali úplně do extrému, že by prostě všechny modelky byly naopak s 

prominutím až tlusté, tak to zase může mít negativní dopad na to, že lidi si budou myslet, že 

obezita je v pohodě. Ale to je zas extrém, do kterého si myslím, že to ani dojít nemůže. Takže 

nevím. Zase bych řekla, že nějaké rozumné zastoupení by bylo ideální. Jo zase někdo má 

opačný problém, že je naopak hodně hubený a dělá mu problém přibrat, takže aby všechny 

modelky byly nějakým způsobem plus-size, tak to taky není úplně na místě. Ale zas by tam 

měla být nějaká diverzita a nějaká škála a nějací zástupci různých typů postav. 

 

21:24 Dokázala bys třeba říct nějaké konkrétní velikosti, od které by ti to přišlo už fakt 

moc a od které ta modelka, třeba ne úmyslně, podporuje tu obezitu? 

21:40 To si myslím, že je spíš v tom zastoupení. Že asi kdyby bylo hodně velké množství z těch 

modelek hodně silných, tak už by to bylo špatně, to je jedna věc. Ale kdybych měla říct o nějaké 

konkrétní velikosti, tak asi nevím. Upřímně vlastně nevím, do jaké velikosti se vyrábí oblečení. 

Nemusíme mít třeba 150kilovou modelku, to už mi přijde mimo. Ale jako váha taky není úplně 

měřítko, protože každý je jinak vysoký atd.  

 

22:37 Tak mě by zajímala další z těch kategorií, a to jsou modelky a modelové nad 50 let. 

Jak důležité je jejich zastoupení? 

22:46 No, to se přiznám, že mě ani nenapadlo, když jsem o tom přemýšlela. To byla jediná z 

těch kategorií, která mě vůbec nenapadla. Jo tak jako asi je vlastně dobré mít tam zástupce i 

téhle skupiny. Z nějakých svých zkušeností bych asi řekla, že lidi na 50 let se ve většině případů 

o tu módu tolik nezajímají nebo jim nezáleží tolik na tom, jak se oblíkají, jako na tom záleží 

třeba mladším. Ale vlastně je to zajímavé, že i to je nějaká skupina, která je z tohoto vlastně 

úplně vyloučena. Že třeba zastupování různých etnik je daleko častější.  

 

23:38 A myslíš si, že tohle by mohlo být vnímáno nějak negativně?  

23:44 Kdyby tam byly modelky nad 50 let? Tak řekla bych, že rozumný člověk by to asi 

negativně vnímat neměl. Nevidím důvod, proč by to mělo být vnímáno negativně, protože 

každý se nějak oblíká, a to, že jsem řekla, že většina starších lidí se o tu módu tolik nezajímá, 

neznamená že se všichni o to nezajímají. Takže asi i pro ně by tam mělo být místo.  

 

24:14 Mám pro tebe ještě 2 skupiny, na které se chci zeptat. Tou další je zastoupení 

modelek a modelů z LGBTQ+ komunity. Jak je tohle pro tebe důležité? 
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24:28 Tak tam přijde jeden faktor, jak jsme říkaly, tak dost často ti lidi nevypadají jinak. Čímž 

nechci vůbec říct, že by tam neměli mít zastoupení, ale... Tohle je pro mě těžké hodnotit, protože 

se do té skupiny neřadím a těžko se mi s ní ztotožňuje v tomto případě, protože s tím nemám 

extra velkou zkušenost sama.  

Ale je pravda, že třeba transgender lidi, tak u nich je to dost často poznat, nebo vypadají prostě 

jinak. Je to takové sporné, což bude stejné i potom s tím handicapem. Že jasně, ti lidi mezi náma 

jsou a je to v pořádku a normální a měli by určitě mít prostor jak v módě, tak všude, ale zároveň 

je to prostě nějaká malá skupina a je těžké najít tu proporci mezi tím, jak velký prostor jí teda 

má být dáván. Že tady zase prostě, kdyby se to vzalo úplně do nějakého důsledku, což asi trošku 

odbočuju, tak vlastně to by potom ta značka mohla vyrábět oblečení pro každého člověka 

zvlášť, protože ve výsledku je každý nějakým způsobem jiný.  

A u těch LGBTQ+ lidí mi přijde, že oni většinou nevypadají jinak, takže sice můžeš zapojit 

někoho z té skupiny do té modní přehlídky, ale nemusí to být poznat. A zase zapojovat tam 

někoho schválně proto, že tak působí je taky takové... Asi OK, jasně pro ty lidi z té skupiny to 

může být důležité, že taky chtějí mít nějaké zastoupení, ale je to takové sporné, mi přijde. Kde 

jako je nějaká hranice, že ano mít prostor pro všechny a kde už je to dohnané do nějakých 

extrémů? Kdy si chtějí odškrtnout, aby tam měli někoho za každou tu skupinu. Což nutně 

nemusí být úplně špatně, ale je to na sílu. Jestli to je ale špatně asi nedokážu takto říct, jsou tam 

pozitivní i negativní důsledky.  

 

27:27 Tak mě by ještě zajímal tvůj názor na začlenění poslední skupiny, a to jsou 

handicapovaní jedinci.  

27:32 Jako to je zajímavá skupina, protože je jasné, že když někomu třeba chybí noha nebo 

ruka, tak tam pro něj může být o hodně pohodlnější mít nějakým způsobem speciální to 

oblečení. Je trošku otázka, jestli by měla být třeba vyloženě značka, která se zabývá oblečením 

pro handicapované, anebo jestli by takovouto kolekci měly dělat normální značky. Což zase 

nevím odpověď, jenom mě to teď napadlo. Jako pokud vlastně ta značka pro ty handicapované 

něco vyrábí, třeba něco, aby se jim to líp zapínalo, tak asi potom je i na místě to dát na tu 

přehlídku. To mi přijde asi naprosto na místě, že ta značka pro ty handicapované vytvořila a 

chce to prezentovat, že něco takového má. Zase mi přijde, že to není nějaká extrémně velká 

skupina, ale tady vlastně je jasné, že to oblečení musí být jinak koncipované, což je určitě 

faktor.  
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29:00 A co třeba zastoupení mentálně postižených lidí? Protože ti většinou nepotřebují 

jiné zapínání, ale objevují se občas v nějakých kampaních. Co si myslíš o tomhle?  

29:18 To je složité, protože zase máme různé druhy mentálních postižení. Určitě budeš mít 

mentální postižení, kde u těch lidí bude móda něco, co jde naprosto mimo ně. Tak tam mi to 

nepřijde úplně jako logické, že by do toho měli být zapojovaní.  

 

29:39 A třeba lidé s Downovým syndromem? Ti se často zajímají o módu.  

29:45 Pokud je to takhle, tak tam asi no... Je to zas takové... Může to působit potom jako na 

sílu, no. Ale zase tím nechci říct, že by tito lidé ten prostor mít neměli, ale myslím si, že to je o 

té proporci nějaké, dost často. A jo, může to být jen proto, aby si ta značka udělala nějaké 

jméno, což nemusí být nutně asi negativní, každá značka se bude nějak prezentovat. A pokud 

to ta značka myslí upřímně a třeba ty lidi podporuje i jinak, ať už finančně nebo jakkoliv prostě, 

přes nějakou charitu nebo cokoliv, tak tam určitě to smysl dává, aby ti lidi byli zapojení. Ale 

zase no, nemělo by to tam být úplně na sílu.  
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1.7. ŽENA: Respondentka 5 
 

Téma 1:  

 

00:09 Cílem rozhovoru bude zjistit a prozkoumat, jak vnímáš a jak reaguješ na nějaké 

inkluzivní akty módních značek. No a mě by na úvod zajímalo, jak bys vysvětlila slovo 

inkluze.  

00:25 No, tak pro mě má inkluze víc významů. Protože spíš, než z tohohle prostředí se s tím 

spíš hodně setkávám třeba ve školství, to řešíme totiž i u nás v rodině. Takže mi to přijde jako 

nějaké vybočení z té normality a přizpůsobení se nějaké té anomálii. Tohle to pro mě asi 

znamená. Ale jak říkám, já to znám spíš v rámci jiných odvětví než přímo v té módě.  

 

01:07 Jo, super. Já jenom doplním, ať mají všichni stejné informace na úvod. Že inkluze 

je zahrnutí všech lidí a jejich skupin do dění, a to i přesto, že se liší třeba svým pohlavím, 

sexualitou, rasou nebo třeba náboženským vyznáním. Je to teda opak exkluze. A mě by 

zajímalo, jak se podle tebe inkluze projevuje v módním průmyslu?  

01:37 No, tak já si myslím, že v tom módním průmyslu je to nějaké dlouhodobé, nebo ne možná 

dlouhodobé třeba jako desítky let, ale spíš teďka v nějakém řádu měsíců možná pár let, 

přizpůsobování se tomu všeobecnému trendu zahrnování všech menšin, populačních skupin a 

tak dále. Prostě aby v tom byl zahrnutý úplně každý a myslím si, že to je velký skok oproti 

tomu, jak módní průmysl vypadal třeba v 90. letech nebo na co jsme zvyklí od těch tradičních 

módních přehlídek.  

Takže teď se to podle mě transformuje takhle do něčeho jiného, ať už to začíná plus-size 

modelkama, nebo nějakou diverzifikací co se týče nějakého etnického složení v nějaké 

propagaci značek, a tak no. Takže to mi přijde, že je vlastně teďka velký problém. Přijde mi, že 

naopak se to dá i vlastně hrozně lehce zneužít, nebo že už je i taková hranice toho, kdy to ta 

značka prezentuje ne úplně upřímně a trochu to má ty tendence do tohoto padat. Že jako směrem 

k tomu zákazníkovi to nemusí být úplně jasná a férová hra.  

 

03:01 Jak podle tebe vypadá ten moment, kdy si začneš říkat, že to ta značka nemyslí 

úplně upřímně? Podle čeho to poznáš? 

03:12 Tak já si myslím, že to poznám podle toho, když vidím, že to je hodně prvoplánové. 

Podle mě je samozřejmě tahle diverzifikace a přizpůsobování se a zahrnování strašně důležité, 
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ale měl by nad tím ten brand přemýšlet víc do hloubky a dát tomu nějakou myšlenku. Aby 

vlastně uměl tomu zákazníkovi dát odpověď na otázku "proč zrovna vy to děláte tímhletím 

způsobem?".  

A vlastně mi přijde, že když si ta značka řekne, že dnes je módní to, abychom diverzifikovali 

tu tvorbu, kterou dáváme směrem k tomu zákazníkovi, tak tam prostě bohužel tak trochu hloupě 

a prvoplánově stačí podle některých nastrčit nějakou plus-size modelku, nebo tam prostě dát 

modelku jiné barvy pleti. A mně pak přijde, že ta značka si pak myslí, že to stačí a že vlastně 

už nic víc nemusí dělat, protože vlastně mají odškrtlou tu kolonku, že ano, my se taky snažíme. 

No, takže mi to přijde prvoplánové, když to nemá žádnou myšlenku.  

 

04:19 Ty jsi vlastně vyjmenovala 2 z 5 skupin, na které se pak dál více zaměříme. 

Vyjmenovala jsi plus-size modelky a potom modelky různých ras a etnik. A co se týče 

dalších skupin, tak tam se řadí modelky nad 50 let, lidi z LGBTQ+ komunity a 

handicapovaní lidé. No a mě by zajímalo, jak inkluzi v módním průmyslu vnímáš ty a 

jaký na ni máš názor?  

05:01 Já mám vždy hroznou radost, když ta značka přijde s něčím jiným a nemusí to být úplně 

prvoplánově extrémně šokující, to mi přijde taky, že je jeden takový nešvár, že ta tendence 

šokovat a za každou cenu vyvolat kontroverzi někdy převálcuje tu původní snahu a myšlenku 

toho, proč k té diverzifikaci v té prezentaci té značky dochází. Takže za mě je to fakt v momentě, 

kdy já si řeknu, že to má nějaký smysl a nějakou myšlenku, která je vyjádřená tím, co ta značka 

ke mně produkuje jako směrem k zákazníkovi. Něco, co si z toho můžu například odnést dál, 

anebo naopak je to nějak jako provázané. Že to není to není tak, že se jednu sezónu rozhodnou, 

že tu dají jednu plus-size modelku a někoho z LGBT komunity, ale že vidím to v dlouhodobém 

procesu vytváření a fungování té značky.  

 

06:07 A myslíš si, že by to mohlo mít i negativní dopad? Nebo že by to lidi mohli přijmout 

nějak negativně?  

06:14 Podle mě určitě, protože, co se já i obecně setkávám s názorem, a to si myslím, že je jak 

v módě, tak i obecně, tak to je hodně konzervativní část té společnosti a té je podle mě v Česku 

hodně. Tak to může působit na někoho tak, že všude se musí "nacpat" někdo, kdo je jiný a ty 

lidi to prostě štve, protože jim to přijde moc nucené, a že bez toho to nejde a cítí se nějak 

ublížení, že už nemůžou konzumovat nějakou takovou tu normálnost v jejich úhlu pohledu, na 

kterou byli dřív zvyklí.  
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Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2:  

 

11:15 Ty jsi teď viděla 3 přehlídky a mě by zajímalo, jak bys ve stručnosti popsala hlavní 

rozdíly mezi nimi?  

11:27 Za mě asi ty dvě poslední [2. Victoria's Secret a 3. Chromat] jsou příkladem typické 

přehlídky, je to pro mě jedna z nejklasičtějších forem, co se týče nějaké podoby té vizuality. Ta 

první mi přišla mnohem víc zaměřena na nějaké představení a měla artovou konotaci asi pro 

mě. Za mě určitě Victoria's Secret je to nejklasičtější, co se ohledně spodního prádla týče, to je 

prostě značka sama o sobě. Tam už i člověk ví, jak to bude vypadat, nebo vždycky věděl, jak 

to bude vypadat a jako nic jiného vlastně nemohl čekat, protože ta značka měla nějaké 

mantinely, kterých se držela a nechtěla z nich jít pryč. Zatímco u těch dvou ostatních je tam 

nějaká snaha o tu inkluzi, někde víc někde míň. V té první [Svage X Fenty] mi to právě přišlo 

víc po té artové vlně s tím, že mi osobně přišlo, že tam není takový důraz na nějakou výrazovost 

nebo typický catwalk. Zatímco ta poslední, ač byla velmi diverzifikovaná, tak pořád je to pro 

mě klasická forma předvádění se na mole.  

 

13:01 A co se týče výběru těch modelek, chyběly ti někde nějaké? Nebo přišlo ti něco už 

třeba moc?  

13:08 Určitě mi asi nic nepřišlo moc, protože mi to pořád nepřišlo nějak extra šokující nebo 

tak. Určitě si myslím, že by se to dalo diverzifikovat ještě víc, pořád mi přijde, že těch 

klasických modelek tam byla převaha. Že i přesto, že se o nějakou diverzifikaci snažili, tak i 

přesto si myslím, že tam jsou pak věci typu toho, že hlavní tahák chtě nechtě dělá ta modelka, 

co má prostě jméno. A stejně si myslím, že tam prostě, bohužel, ta značka, i když se snaží o tu 

diverzifikaci, musí dát tu normální slečnu, jejíž jméno jí zaručí ten úspěch.  

 

14:00 Ty jsi zmínila, že by se to dalo i víc diverzifikovat, tak jak by sis to představila? 

14:05 Za mě by tam šel ještě víc upravit ten poměr "normálních" modelek a těch nějak 

diverzifikovaných. Pak za mě je tam to, že si vybírají modelky jiných ras a etnik atd., ale 

málokdy si vyberou modelku, která je třeba jiné rasy nebo etniky, a ještě k tomu má třeba 

handicap. Že si myslím, že pak se to už jede po takovém tom kódu toho, aby tam hlavně měli 

jednu asiatku, jednu slečnu, co má nějakou poruchu s pigmentem atd. Že mi to kolikrát přijde 

jako nějaké odškrtávání si okýnek, že tuhle máme a tuhle taky.  
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15:02 A označila bys některé nebo některou z těch módních přehlídek za inkluzivní?  

15:07 Jo, asi pro mě nejvíc ta první no. Ale tam to je hodně ovlivněné i tím dojmem, co to na 

toho diváka dělá, protože to bylo prostě pojaté trošku jinou formou než klasická přehlídka. 

Možná, kdybych viděla reálný poměr toho, kolik tam té diverze bylo, tak to mohlo být třeba 

tak, že v té poslední části toho bylo víc. Ale myslím si, že ta dnešní konotace té diverze je hodně 

spojená s nějakým šokem a extravagancí, a když ji člověk vidí, tak mu automaticky přijde, že 

to je to lepší a víc inkluzivní. 

 

15:49 Ty jsi zmínila, že by se to dalo lépe diverzifikovat tím, že by tam byl jiný poměr 

modelek. Dávalo by ti to takhle smysl i pro český trh? 

16:03 Já si myslím, že určitě, protože si nemyslím, že ve světě, s tím, jak jsme docela 

kosmopolitní stát, by se dalo najít o tolik víc jinakosti než tady v Česku. Myslím si, že tím, 

kolik tady žije lidí a různých lidí, tak se to dá dělat i v Česku. Ale myslím si, že ten trh na to 

ještě není připravený a zvyklý. Tady jsou ty anomálie na tom módním trhu malé, a i tak mi 

přijde, že člověk, který v tom módním průmyslu není tak hluboko ponořený a nemá tu 

souvislost, tak pro běžného českého konzumenta je to pořád šokující, ač je to v menší míře, než 

v jaké se to děje v zahraničí.  

 

16:51 A myslíš si, že by ten šok lidé tady nepřijali dobře?  

16:54 No myslím si, že určitě ho přijmou hůř než zahraniční publikum. Myslím si, že tam kde 

v tomto jsou některé zahraniční značky takové, že to dělají tak, že to ten smysl dává, tak my 

jsme pořád třeba 5 let za nimi.  

 

Téma 3: 

 

17:16 Já mám ještě otázky na těch 5 konkrétních menšin, o kterých jsme se bavily. Na 

úvod by mě zajímalo, jak důležité je pro tebe zastoupení modelek různých ras a etnik?  

17:28 Já si myslím, že to pro mě určitě důležité je, ale myslím si taky, že by to měla být už 

přirozená věc. Mě mrzí, že tam někdy to zastoupení není a pak se odškrtává, abychom měli 

jednu slečnu, která je asiatka, abychom měli jednu slečnu černošku, a že to není nějaká 

přirozená cesta. Pořád mi přijde, že ten módní trh automaticky sahá po nějakém klasickém typu 

té modelky, na který byl ten divák zvyklý už o několik dekád dřív. Takže pro mě to určitě 
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důležité je, ale myslím si, že v tomhle ohledu je tam ještě velká cesta, aby se to prostě stalo 

samozřejmosti, a ne jako záležitost nějaký tabulek a odškrtávání si.  

 

18:17 Myslíš si, že by měl být na nějaké konkrétní rasy nebo etnika tady na našem trhu? 

18:22 Já si myslím, že by to mělo být vždycky vyvážené. Nějaká samozřejmost je, že se to musí 

logicky uzpůsobovat tomu trhu, kde se to prezentuje. Takže mi přijde pochopitelné, že když je 

to asijský trh, tak že zastoupení asijských modelek bude větší než třeba naopak v Africe, kde to 

bude zase naopak. Myslím si, že to hodně souvisí s tím trhem a vždycky to, co se týče třeba 

menších značek, nejde udělat tak, aby byli zastoupení úplně všichni. A to už záleží na té značce 

a na jejím dosahu.  

 

19:14 Tak já přejdu rovnou na druhou skupinu, a to jsou plus-size modelky. Jak důležité 

je jejich zastoupení?  

19:26 Já si myslím, že je taky hodně důležité. Myslím, že označení "plus-size" už se zakotvilo 

během předchozích let, ale trošku mě mrzí, že co já znám ze své zkušenosti s modelingem, tak 

bohužel se za plus-size označují slečny, které nejsou anorektičky, ale jsou úplně normální. 

Takže to mě prostě mrzí. To pro mě prostě absolutně není plus-size, to je pro mě něco jiného. 

Takže mě mrzí tahleta negativní konotace, která s tím vzniká. I proto, že ty ženy, které pak ty 

plus-size velikosti mají, tak se prostě nikdy na ten trh nedostanou, protože je to nesmyslně 

posunuté někam jinam.  

 

20:22 Myslíš si, že větší zahrnutí těchto žen by mohlo mít i nějaký negativní dopad? 

20:37 Já si myslím, že tam je ještě jedna věc, a to pro mě souvisí s různým mixováním těchto 

anomálií, když to tak řeknu. A to je to, že prostě kolikrát, když je ta modelka plus-size, budeme 

ji teda vnímat, že je řádně plus-size, tak přece jen je to žena, která nemá žádnou chybu, pořád 

je to krásná, dlouhovlasá blondýna, se kterou se vlastně ta plus-size klasická žena, která není 

modelka, nikdy neztotožní, ač třeba mají stejnou velikost. Myslím si, že plus-size by mělo 

působit jako na to, aby se každá žena mohla vcítit, že i ona může nosit to oblečení, co ta modelka 

na tom mole. Ale pak se podle mě lehce stane, že si ta žena řekne, že stejně nikdy nebude tak 

krásná a krásně nalíčená a nebude mít tak krásné vlasy a pak už úplně postrádá smysl, jestli je 

ta modelka plus-size nebo jestli má klasickou velikost.  

 

21:50 Tohle využití plus-size modelek se občas spojuje s podporou obezity. Co si myslíš o 

tomhle?  
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21:58 To si upřímně nemyslím. Myslím si, že takhle obezita nevzniká. Nemyslím si, že by 

zrovna modelingový průmysl mohl za nějakou obezitu, já v tom nevidím žádnou souvislost. Že 

by někdo viděl nějakou plus-size modelku a řekl si "tak teď začnu víc jíst". Takhle to podle mě 

nefunguje, spíš to funguje naopak, když třeba mladé holky berou jako ideál krásy fakt vyhublé 

modelky, tak tam si myslím, že naopak to třeba k nějakým poruchám příjmu potravy vést může, 

protože tam pořád jdou za nějakým ideálem, kdyžto tady mi přijde, že ne.  

 

22:46 Mě by dál zajímalo, jaký máš názor o ženách a mužích nad 50 let v módním 

průmyslu.  

22:51 Mně přijde, že tahleta skupina pořád není dostatečně zahrnutá. Přijde mi, že je nějaká 

móda, která se vyloženě specializuje pro střední věk nebo tu starší vrstvu, ale podle mě se to 

hodně pojí s konzervativností. Podle mě se žena nad 50 málokdy projde v roli sexy ženské po 

mole, protože už pro ten módní průmysl bohužel atraktivní není. A myslím si, že na tomhle je 

ještě hodně práce a myslím si, že to je jedna z těch oblastí, které ten módní průmysl pořád 

dostatečně nevnímá nebo neřeší. 

Jedna věc jsou značky, které se tomu přímo věnují, ale druhá věc je, že třeba za mě by tam byla 

vhodná ta inkluze i vzhledem k té mladší cílovce. Aby to nebylo vždycky nutně tak, že mladší 

modelky cílí na všechny, ale starší modelky cílí jen na starší, ale že by to mělo být prostě plošně 

všechno.  

 

24:07 Takže i v momentě, kdy by značka cílila na někoho mladšího, tak bys tam zařadila 

starší modelku? 

24:10 Přesně tak.  

 

24:15 A co lidé z LGBTQ+ komunity, jak vnímáš jejich zařazení v módním průmyslu?  

24:21 Já si myslím, že třeba v Americe nebo obecně v zahraničí tam o to nějaká snaha je. Co 

vím, tak i třeba v soutěžích krásy je několik vítězek, které prostě jsou LGBT komunity. A 

myslím si, že ač je to stále kontroverzní, tak tam jsou ti lidé tak nějak připraveni to přijmout. 

Vlastně si asi nedokážu ani představit, že by tady v Česku měl někdo takový odvahu přihlásit 

se třeba do Miss, takže to je tady ve strašně konzervativní podobě, která neuznává nic, co je 

jiné. Myslím si, že v tomto je to celkem velká cesta, ale co se týče zahraničí už je to lepší, nebo 

mi přijde, že se tomu v poslední době i hodně značek věnuje, třeba i významnějších. Ale co se 

týče té střední Evropy, tak tady je to naprosto v plenkách, jestli vůbec...  
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25:26 Myslíš si, že to tady má budoucnost, že by se tady ty značky mohly prosadit s těmito 

lidmi? 

25:34 Já si myslím, že by to bylo super a je to super představa. Ale myslím si, že tady na to ten 

zákazník bohužel připravený není no. Podle mě to bude vždy záležitost pro nějakou sociální 

bublinu nebo menší vrstvu té společnosti, která je tomu víc otevřená a je i víc zvyklá na ten 

zahraniční trh.  

 

25:55 A jak třeba vnímáš, když se ty značky Pride Month? 

25:58 To mi přijde jako naprosto adekvátní a myslím si, že to je na každé té značce, jestli se do 

toho pustí nebo ne. Ale přijde mi to jako naprosto normální věc, jako když se třeba zapojí do 

čehokoliv jiného. A samozřejmě to vítám a přijde mi to hrozně fajn, že ty značky se vyjadřují i 

v tomto.  

 

26:20 Tak já pro tebe mám poslední skupinu, která by mě zajímala, a tou jsou 

handicapovaní jedinci a jejich začlenění do módního průmyslu. Ty vnímáš jak? Setkala 

ses s tím? 

26:31 Teď naposledy s čím jsem se setkala je to, že Gucci začlenilo do své nové kampaně 

modelku s Downovým syndromem a má to globální úspěch. Ale jak to vidím u sebe, tak pořád 

je to i pro mě, jako naprosto liberálního člověka, který je všem těmhle změnám naprosto 

otevřený a vítá je, tak tím, jak je člověk zvyklý na nějakou tu percepci a konzervativno a 

podvědomě má tohle vnímání trochu upravené, tak i pro mě je to takové trošku šokující. A 

hrozně mě to mrzí, že to musí být šokující.  

Podle mě je to tak, že i co se týče začlenění nějakých ras, tak si to odškrtnou na tom, že tam 

mají asiatku, ale ta asiatka je pořád 180 cm vysoká, hubená, krásná normální holka, ale pro 

někoho je nenormální tím, že je jiné etniky a rasy. A myslím si, že v zařazování těch 

handicapovaných jedinců je na tom ten módní průmysl ještě pořád špatně. Občas nějaká taková 

velká značka udělá krok dopředu, ale líbilo by se mi, kdyby to nebylo jednou za pět let, ale 

kdyby to bylo častěji a kdyby se fakt nebáli toho, jak to ten konzument přijme.  

 

28:07 Jak si myslíš, že by to přijali konzumenti tady v Čechách?  

28:19 Paradoxně si myslím, že by to bylo líp přijato než třeba nějaká ta inkluze v té LGBT 

komunitě, protože je to pro lidi tady pořád něco normálnějšího. A myslím si, že to přijetí by 

tady nemuselo být nijak špatné. Spíš mi přijde, že ty značky na to tady nejsou připravené, že je 

to prostě ani nenapadne.  



41 
 

 

28:51 A když vezmeš tady těchto 5 skupin, dokázala bys je seřadit podle důležitost? Nějak 

popsat, v čem by se měly zlepšit nebo naopak, co ti nepřijde tak důležité. Prostě to nějak 

shrnout? 

29:08 No já si myslím, že ta inkluze, která probíhá nejvíc a už nějakých 10 možná i 15 let, tak 

je vlastně ta, která se týká těch ras a etnik a která se týká těch plus-size. Když člověk slyší 

diverzifikace, tak si představí tyhle dvě skupiny a nic moc dalšího ho už dál nenapadne. Nebo 

jako běžný konzument, který není v té problematice tak zahlodaný. Takže si myslím, že všechny 

ty tři zbývající mají ještě velkou cestu.  

Myslím si, že nejjednodušší to je, vzhledem k tomu publiku, s tou starší populací. A myslím si, 

že hodně velká cesta je u té LGBT komunity a u těch handicapovaných lidí, protože mi přijde, 

že to je něco, co ještě lidi úplně nedokážou přijmout. Takže si myslím, že by bylo vlastně super, 

kdybychom se tolik neoháněli tolik tím, že my tady už máme diverzifikaci ras a modelek plus-

size a že tady máme jednu paní, které je 56, ale kdyby se zaměřili i právě na tohle. Což na 

začátku vlastně nemusí mít jen kladnou reakci, ale myslím si, že je to jen o tom, aby se na to to 

publikum naučilo a aby se to pro ty konzumenty, co tu módu přijímají, stalo normální. Stejně 

jako se stalo normální, že jde po mole blonďatá vysoká holka, tak aby bylo normální i tohle. 

Ale myslím si, že to je vlastně ještě běh na dlouhou trať. 

 

30:50 Myslíš si, že kdyby si na to ti lidi zvykli v tom módním průmyslu, tak by to pak 

mohlo mít nějaký pozitivní dopad i mimo něj? 

30:58 Já si myslím, že určitě, protože přeci jen je pro hodně lidí ten módní průmysl udavač 

trendů, ale nejen co se týče oblečení ale i té percepce. Je to něco, na co hrozně moc lidí kouká 

s nějakým obdivem. Takže by to podle mě mohlo mít kladný dopad. A přeci jen ten módní 

průmysl fakt tvoří hrozně velkou část toho trhu, hlavně v zahraničí, takže si myslím, že by to 

do té společnosti postupně mohlo začleňovat to, že všechny tyhle věci jsou vlastně úplně 

normální akorát na to ten člověk není zvyklý. 

 

31:47 Napadlo tě v průběhu něco, co bys ráda doplnila?  

31:48 Asi jedině to, že bych byla úplně nejradši, kdyby se toho chytly značky v Česku. Mě na 

tom mrzí to, že se toho bojí i menší čeští návrháři, kteří už mají jméno a renomé, ale přeci jen 

jsou to podle mě lidi, co si to víc než kdo jiný můžou dovolit, protože jsou tady za jedince a 

nestojí za nimi žádný korporát, nadnárodní firma atd. Takže to si myslím, že je škoda, a že to 

by bylo hrozně hezké, kdyby se změnilo. Kdyby se to víc začlenilo třeba do Fashion Weeku 



42 
 

atd. V tom českém prostředí je podle mě takový nešvár, že si na tu diverzifikaci hrajeme 

takovým tím stylem, že se hledají takoví ti extrémně zajímaví lidi, kteří ale pro mě neprezentují 

žádnou inkluzi, ale prezentují spíš jen ten wow efekt, kterého chce ta značka dosáhnout no. Ale 

k tomu začlenění těch různých skupin to pro mě má ještě hodně daleko.  
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1.8. ŽENA: Respondentka 6 
 

Téma 1:  

 

00:02 Cílem rozhovoru je zjistit a prozkoumat, jak vnímáš inkluzivní akty zejména v 

módním průmyslu a jak na ně reaguješ. No a mě by na úvod zajímalo, jak bys popsala 

slovo inkluze? 

00:22 Asi inkluze je pro mě to, že ta značka zohledňuje všechny velikosti, i nadměrné i nějaké 

extrémně malé. Takže mají 3XS a 3XL. To je jedna věc. Potom v té komunikaci, že třeba v 

reklamách využívají všechny velikosti, nemusí to teda být všechny velikosti až do těch extrémů, 

ale že tam jsou i tlustší i hubenější. Všechny barvy, všechny rasy, všechny etnika, všechny 

barvy vlasů a takovéhle věci.  

 

01:01 Ty jsi šla rovnou k inkluzi v módním průmyslu. Ale řekla jsi to dobře, v podstatě jsi 

vyjmenovala 2 velké skupiny, a to jsou lidé s nadměrnou velikostí a potom minority 

různých ras a etnik. Co se týče módního průmyslu, tak tam se ještě řeší 3 další skupiny, a 

to modelky a modelové nad 50 let, lidi z LGBTQ+ komunity a handicapovaní jedinci. S 

tím, že nejvíc tady to je vidět na tom, jak si ta značka vybírá modelky. Mě by tedy 

zajímalo, když máš představu o tom, jak vypadá inkluze v módním průmyslu, jestli si 

vybavíš nějaké konkrétní módní značky, které se zachovaly inkluzivně?  

02:10 Jo, vždycky mě napadá Savage X Fenty, spodní prádlo. Ta měla i těhotnou, i extrémně 

tlusté, extrémně hubené myslím si, že neměli. Přemýšlím. Make-up značka Lady Gaga Haus 

Laboratory, tak ti mají hodně LGBT v komunikaci. A ty jo, nepamatuju si, že by měl někdy 

někdo někoho handicapovaného. Ani moc starého. Celkově mi přijde, že ty inkluzivní jsou spíš 

ty malé značky, co vznikají nově. Že ty jsou už od základu postavené tak, že jsou inkluzivní a 

ta komunikace tak vypadá. A ty zajeté se do toho spíš dostávají. Ale konkrétní mě už nenapadají 

žádné.  

 

03:14 A jaký máš na tu inkluzi názor?  

03:19 No jako já mám na to názor takový, že ty značky prodávají nějakou ideu a aspiraci. Tím 

pádem ony tam prostě chtějí mít lidi, kteří jsou estetičtí a hezky se na ně kouká. Aby se ti lidi 

cítili, že s těmi jejich produkty se budou cítit a vypadat takhle. Zároveň chápu, že pro ty lidi, 

kteří vůbec nespadají do tady této kategorie a nikdy nejsou na těch propagačních materiálech, 
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tak se můžou cítit nějak vynechaní a diskriminovaní. Takže si myslím, že by to mělo být tak 

nějak automatické být inkluzivní, ale jen do určité míry. 

Já fakt nemám ráda, když se dávají extrémně tlusté, jako extrémně hubené modelky se podle 

mě vůbec nedávají do té inkluze, ale extrémně tlusté byly právě i u té Rihanny na Instagramu, 

a to mi přijde, že to už na mě bylo moc. Ne z toho důvodu, že mně se na to vadilo koukat, ona 

ta holka byla fakt hodně pěkná, ale přišlo mi, že ta její obezita už musela být fakt extrémně 

nezdravá. Přijde mi, že kdybych třeba viděla handicapované lidi v nějaké kampani, tak bych si 

myslela, že to je dohromady s nějakou charitou. Že by mi to automaticky evokovalo nějaký 

takovýhle smysl a pokud by nebylo, tak si myslím, že v téhle době by se to bralo tak, že chtějí, 

aby té značce všichni zatleskali. Ale že by šlo o nějaký prodej té dané kolekce, tak to si 

nemyslím.  

 

05:11 A jak poznáš, že ta značka to dělá jen proto, aby šla s tím trendem té inkluze?  

05:22 Jako to je takové těžké, ale to poznáš kvůli tomu, že to mají z ničeho nic a nikdy předtím 

nic takového neměli podle mě. Že nejsou na takovýchto základech postavení, ale na druhou 

stranu někde se začít musí, a když s tím prostě teď začneš, tak buď schytáš bídu za to, že se tím 

snažíš nahnat plusové body, ale nemyslíš to upřímně, ale na druhou stranu ty jsi to tak neměl a 

víš, že to je chyba, tak to chceš změnit a riskneš to. A to já zase nevidím jako špatné.  

 

06:00 Ještě jako negativum, ty jsi zmínila ty až obézní modelky. Vnímáš ještě nějakou 

negativní stránku inkluze?  

06:20 Ty jo, to asi nevidím. Ve zdravé míře to podle mě nemůže mít žádný negativní výsledek. 

Až na to, že třeba vím, že třeba u Victoria's Secret, když se debatovalo, jestli by měli mít 

transgender a plus-size modelky, tak vím, že spousta lidí říkalo, že transgendeři jsou nechutní 

a že se nebudou dívat na „babochlapy“, jak nosí spodní prádlo, a že by si od nich už potom nic 

nekoupili. Ale to je podle mě nějaká specifická transfobní skupina lidí a asi jich podle mě ani 

nebude nijak moc, takže té značce by to reálně moc neuškodilo. I když třeba reálně oni budou 

hlasitější než ti lidi, kteří to budou schvalovat. Ale na prodejích pochybuju, že by se to nějak 

promítlo. Ale to fakt jen hádám, to netuším.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2: 
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11:59 Mě by zajímalo, co se týče nějakých těch inkluzivních prvků, jaké jsi mezi 

přehlídkami viděla rozdíly?  

12:06 Ta první [Chromat] byla hodně etnicky různorodá a přišla mi nejvíc zaměřená na 

Afroameričany a myslím, že to byla jediná, kde viděla i někoho handicapovaného. Myslím, že 

tam nebyl nikdo těhotný, ale byly tam všechny velikosti, etnika asi téměř všechny. U té druhé 

[Victoria's Secret] to bylo etnicky celkem různorodé, velikost tam byla jedna jediná, to bylo 

nějaké XS a handicap žádný, takže asi nejmíň inkluzivní ze všech. A ta třetí [Savage X Fenty] 

byla taky velikosti úplně všechny, etnika taky všechny. Byla tam těhotná žena. Handicapované 

jsem tam neviděla. Jakože ta první a ta poslední byly objektivně asi mnohem více inkluzivní 

než ta prostřední? 

 

13:13 Takže bys je nazvala inkluzivními? 

13:15 Jo tu první a tu třetí bych určitě nazvala inkluzivní a tu druhou ne. Nebo jenom v nějakých 

částech, etnicky určitě inkluzivní byla ale tím to asi tak končí.  

 

13:27 A co si myslíš o výběru těch modelek na těch přehlídkách? Chyběly ti někde nějaké? 

Přišlo ti něco už moc?  

13:38 Jako nevšimla jsem si tam žádné, která by vypadala nezdravě tlustě, to mi nevadilo. 

Handicapovaní mi přijdou, že to je úplně v pohodě, to mi přijde super. A u těch Victoria's Secret 

je to takové na pováženou. Oni si zakládají na tom, že ty holky jsou zdravé a vysportované, ne 

že jsou podvyživené. A z toho, co vím, od těch modelek, které třeba někde sleduju, vím, že ony 

žijí zdravě a makají.  

Ale třeba o jedné z nich teď vím, že je teď těhotná a že měla nějaký PCOS, což je syndrom 

něčeho a je to, že máš nerovnováhu hormonální. A někde psala, že třeba 5 let neměla menstruaci 

z toho, jak přehnaně zdravě žila. Že jedla tak extrémně čistě, že prostě jen zeleninu a maso a já 

nevím co, a tak moc cvičila, a tak moc cestovala, že to tělo onemocnělo tady tím syndromem a 

nemohla otěhotnět. A jak přišla ta karanténa, tak míň pracovala a z ničeho nic ten syndrom 

odezněl a ona okamžitě otěhotněla. A tím pádem to trochu vyvrací to, že ty modelky říkají, že 

jsou zdravé. Sice tohle byl jediný případ, ale ona sama přiznala, že to bylo tou prací, jak pro tu 

Victoria's Secret lítáš třeba třikrát týdně a musíš furt dobře vypadat celý rok. Takže tam je 

důkaz, že byla nemocná z té práce, i když to nebyla vyloženě porucha přijmu potravy, tak to 

bylo něco s tím přímo souviselo.  

 

Téma 3: 
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16:13 To je zajímavé, o tom slyším poprvé, to si určitě najdu. Já bych chtěla ještě dál 

rozebrat ty jednotlivé skupiny, o kterých jsme se bavily. A na úvod by mě zajímalo, jak 

důležité je pro tebe zastoupení modelek různých ras a etnik? 

16:42 Přijde mi, že to je nezákladnější věc, co se týče nějaké inkluze. Že to je první věc, která 

se kritizuje, když je moc bílá. Nikdy jsem nezažila, že by se kritizovalo, že je moc asijská nebo 

moc černá. Prostě se říká, že je moc bílých a málo barevných. Takže to je první věc, která se u 

toho řeší.  

Druhá věc, která se podle mě u toho řeší je ta velikost a pro mě tady ty dvě věci přijdou, že už 

jsou samozřejmost. To etnikum je úplně samozřejmé a ta velikost je u mě taková, že když vidím 

plus-size modelku, tak se u toho ani nezastavím, že bych si řekla "wow ti jsou hustí, že ji tam 

dali", že mi to přijde fakt normální. Ale jako když vidím na plakátu jenom hubené holky, tak 

se nad tím taky nepozastavím, protože na to jsem zvyklá, ale na ty plus-size jsem taky vlastně 

docela zvyklá a vím, že to ty značky už berou téměř jako samozřejmost.  

Zároveň mi přijde, že to jsou 2 nejčastější skupiny, co by mohly být diskriminované. Protože 

handicapovaných je určitě míň než všech ostatních tady z těch 5 skupin. A u toho věku to pro 

mě jakoby důležité není, protože dokud jsem teď mladá, tak jsem ve věku, kdy jsou tam lidi, 

kteří jsou podobní mému věku, takže ta komunikace je přímo pro mě a o mně. Takže toho věku 

si možná budu všímat až budu starší a budu chtít, aby tam byli lidi, jako jsem já. Ale teď to 

vůbec nepociťuju, a kdyby tam byli někde staří, tak si řeknu, že ta značka není pro mě. Ale 

vždycky aspiruješ k tomu být trošku mladší a krásnější, nesmí to být třeba někdo o 20 let mladší, 

ale třeba o 3 a 5 jo. Když cílíš na 40leté ženské tak jim tam dáš prostě taky maličko mladší, aby 

si myslely, že takto budou vypadat. 

 

19:11 Takže tím pádem, když zůstanu u toho věku, co jsi teď řešila, tak ty modelky bys 

použila jenom v momentě, kdy bys cílila na starší? 

19:21 Pokud jde o oblečení... Tam fakt záleží, pokud to bude reklama, kde bude matka, dcera 

a babička, tak mi to přijde v pohodě. Pokud to bude něco, kde budou jen modelky cca 50 let, 

tak bych do toho obchodu nešla, že si tam chci něco koupit. Ale to mluvím čistě o oblečení. 

Pokud to bude obchod s nábytkem a na gauči tam bude sedět 50letá ženská... Takhle, pokud jde 

o oblečení, tak budu chtít, aby tam byli lidi mého věku převážně. Pokud je to na cokoliv jiného, 

tak na to neberu ohled.  

Jakože třeba když v obchodě s kávou na plakátu bude 50letá ženská, tak si neřeknu "aha, to 

není káva pro mě". Prostě jde jen o to oblečení a o to, co budu nosit já a co bude blíž mému 
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stylu. Ale u všeho ostatního si nemyslím, že by mě to odradilo. A co se týče těch handicapů, 

tak to mě popravdě doteď ani nenapadlo, že bychom to měli po těch značkách vyžadovat, 

protože ve svém okolí nikoho takového nemám a nemám takovou zkušenost. Takže to mě fakt 

jako nenapadlo.  

 

20:40 Mě by ještě zajímalo, vrátím se ještě zpátky k rasám. Ty jsi říkala, že pro tebe už je 

to normální je takto zařazovat. Jak vnímáš tu diverzifikaci, co se týče různých ras a etnik 

v módním průmyslu, tady v Čechách?  

21:11 No při tady této otázce si vzpomenu na kauzu Lidl, když dali do letáku vyfocené oblečení 

na černochovi a v tu chvíli se ukázalo, že pokud nejde o módní značku, tak na to ta společnost 

absolutně není připravená. Myslím si, že co se týče módního průmyslu, tak nikdo nenadává, že 

vidí černošku nebo černocha na plakátu v H&M. Myslím si, že se to u nás bude tlačit určitě míň 

než v Americe, aby to bylo třeba etnicky diverzifikované, a že třeba pokud bude mít H&M 

nějakou reklamu, kde bude mít víc etnik, tak do Česka pošle víc bílých, protože my tady 

nepotřebujeme mít plakáty, kde jsou všichni černí, protože tady se s tím ti lid neztotožní a akorát 

by mohli nadávat, co nám to sem cpou.  

Co se týče českých značek tak popravdě ani nevím, jak moc je to diverzifikované. Na druhou 

stranu u českých značek je to takové, že... Jakože ne že bych jim to měla za zlé, kdyby tam 

dávali více etnik, protože se chtějí zalíbit, a přitom takhle u nás to takto diverzifikované není, 

ale občas je to takové, že chtějí být hodně světoví. Ale na tom asi není nic špatného.  

 

22:53 No a jaké by ti teda přišlo ideální rozdělení u té české značky?  

23:05 Kdybych třeba dělala photoshoot s 5 modelkama, tak mi tady přijde adekvátní, aby tam 

byly 3 Češky nebo jako tři běloši a pak třeba jeden Afroameričan a jeden Asiat, a to mi přijde 

naprosto v pohodě a nad tím bych se určitě nepozastavila. Zároveň bych se určitě nepozastavila 

nad tím, když tam budou všichni bílí Češi. To mi přijde tady normální, zas tak různorodý výběr 

modelek tady nebude, takže ty značky si tolik vybírat nemůžou.  

 

23:54 A co ty plus-size modelky? Jak je tady lidi přijmou například v porovnání s lidmi 

různých etnik?  

24:05 No tak to si myslím, že je můžou přijmout asi líp než ty etnika, protože narozdíl od 

různých etnik tady je plus-size lidí fakt hodně. A ani si nemyslím, že by Češi byli nějak proti 

nimi zaujatí, jakože jsou lidi, kteří fatshamují a fatshamovat budou, ale určitě to vyvolá menší 
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pozdvižení, než třeba asiati nebo černoši. Černoch v nějaké kampani určitě bude větší 

pozdvižení než plus-size modelka.  

 

24:45 Já ještě vezmu jednu skupinu, kterou jsme spolu už stihly nakousnout, a to jsou 

handicapovaní jedinci. Ty jsi říkala, že tebe to vůbec nenapadlo, že by se tady mohli víc 

objevovat. Kdyby se objevili tady víc, jak bys reagovala ty a jak si myslíš, že by reagovala 

většina populace?  

25:08 No, já bych asi reagovala jako, že bych si řekla "wow hustý, to mě vlastně nenapadlo 

přidat tam někoho na vozíčku nebo bez nohy". Takže mně by to přišlo, jakože bych je cenila, 

že je to napadlo. Jak by reagovali ostatní, to si nedovedu představit. Nemyslím si, že by u nás 

lidi byli naštvaní jako třeba z toho černocha v Lidlu, že by si řekli "co se já mám koukat na 

nějakého vozíčkáře". To si řeknou o černochovi, ale o vozíčkářovi si to podle mě neřeknou, 

myslím si, že by to bylo v pohodě. 

Jen si myslím, že by to lidi zmátlo, a že by si hned myslelo, že jde o nějakou neziskovku, což 

by mohlo vzbudit pozdvižení, protože velká část české společnosti je vůči neziskovkám 

momentálně dost vysazená. Ale nemyslím si, že ti lidi by si to zas tak hodně propojili, že by 

viděli plakát na nějakou módní značku a hned si řeknou "podělané neziskovky".  

 

26:40 Mě by zajímala ještě poslední skupina, kterou jsme spolu neprobraly, a to jsou lidi 

z LGBTQ+ komunity. Co jejich zastoupení v módním průmyslu?  

26:50 No jako když to vezmu na Česko, tak co se týče make-upu, tak by to přijali rozhodně víc 

pohodě než třeba oblečení, ale že třeba kdyby viděli muže oblečeného vedle ženských do 

stejného oblečení, že by prostě měli jednu kolekci a pár z toho bylo chlapů, tak to si myslím, že 

by bylo větší pobouření, než když jdeš kolem Sephory a na plakátu tam vidíš namalovaného 

muže. V tom make-upu se tuto komunity zajímám, sleduju ji na Youtube a na sociálních sítích, 

takže mi to přijde naprosto přirozené a už se nad tím nepozastavuju, co se týče make-upu. 

Co se týče oblečení, tak si nevybavuju, že bych kdy viděla, že by viditelně opačné pohlaví mělo 

oblečení pro to druhé pohlaví. Jako pokud někde měli transgender modelku, ale je to jako žena 

a je oblečená do ženského, tak to bych jako nepoznala, kdybych nevěděla, že to je ta konkrétní 

transgender modelka. A to osobně by mi vůbec nevadilo, nechápu, proč by mě to mělo urážek, 

tak prošla proměnou je z ní ženská, tak má nosit ženské oblečení. A myslím, že by to tu 

společnost mohlo pobouřit ve chvíli, kdy chlap bude nosit ženské oblečení. 
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28:22 Tak já mám pro tebe ještě poslední, závěrečnou otázku. Kdybys vzala těchto 5 

skupin a nějak se zamyslela nad jejích implementací. Které z nich by se měly nejvíc 

využívat, které bys třeba upozadila, jak bys je seřadila podle důležitosti a proč?  

28:44 Tak já si myslím, že pro české prostředí jsou absolutně nejdůležitější ty velikosti, protože 

to je skupina, která je nejvíc zastoupená tou českou společností, jakože máme spoustu různých 

velikostí, víc než těch ostatních. Potom ještě dejme tomu ten věk je, samozřejmě celkem 

zastoupený tady, spoustu generací atd., ale myslím si, že jsem nikdy nezažila, že by to lidi fakt 

jako vyžadovali, aby to bylo inkluzivní, co se týče věku, takže to bych asi... Já to shrnu na konci, 

já si to ještě musím rozmyslet. Takže ten věk bych asi ani tolik neřešila. 

Na druhé místo bych asi dala tu rasu, i když v Čechách se to tolik neřeší jako někde ve světě, 

ale stejně si myslím, že se to jako očekává už celosvětově od všech, takže proto bych na druhé 

místo dala tu rasu. Na třetí bych dala asi to LGBT, protože takových lidí je u nás určitě taky 

spousta a asi by tak byli rádi zastoupení. Takže to bych byla ráda, kdyby se taky trochu jako 

víc rozvíjelo.  

No, jako na čtvrté místo bych asi dala ten věk, jakože nemusí ve všech reklamách být jen mladí 

lidi. Na spoustu věcí, jako jsou kafe nebo nábytek, prostě spousta dalších věcí, můžou být lidi 

všeho věku. A ti handicapovaní... Mně to přijde jako hezký přídavek do té rozmanitosti, ale 

nemyslím si, že by značka schytala kritiku, protože nemá žádné handicapované, takže to mi 

přijde jako nejmíň důležité.  

Tak 1. velikosti, 2. rasy, 3. LGBTQ+, 4. věk a 5. handicapovaní. A neupozadila bych asi ani 

jedno, protože mi přijde, že té inkluze je furt jako málo, takže mi přijde, že by se měly rozvíjet 

všechny skupiny.  
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1.9. MUŽ: Respondent A 
 

Téma 1: 

 

00:04 Cílem rozhovoru je zjistit a prozkoumat, jak budeš vnímat inkluzivní akty módních 

značek a společností. Začala bych rovnou prvním tématem. Chtěla bych se tě zeptat, jestli 

víš a jestli dokážeš vysvětlit, co je inkluze.  

00:20 Inkluze je, že ukazujeme všechny minority v reklamních kampaních. Je to opak 

diskriminace vůči někomu tím, že se neobjevují v reklamách.  

 

00:41 Přesně tak, všeobecně si inkluze stojí za tím, aby měl každý stejné právo na stejné 

zážitky a možnosti. Když teda víš, co znamená inkluze, tak jak se podle tebe projevuje 

přímo v módním průmyslu?  

00:56 Tím, že máme modelky a modely všech barev a velikostí... Plus-size modelky, u chlapů 

nediskriminuješ, že máš jenom svalnaté modely. Obsadíš také postižené modely a taky věkově 

nediskriminuješ. Třeba na Pařížském Fashion Weeku byly 60leté modelky, což je taky 

normálně diskriminované. Zahrneš třeba i potetované lidi, nebo prostě všechny, co se nějak 

odlišují. Ti se teď stávají tvářemi kampaní.  

 

01:33 Já ještě dodám, že do toho tedy patří i LGBTQ+ komunita, která je hodně 

diskriminovaná. Napadají tě nějaké konkrétní módní značky nebo společnosti, které se 

podle tebe zachovaly inkluzivně? 

01:48 Calvin Klein měl hodně dobrou kampaň, jmenovala se něco jako "In my Calvins", kde 

měli tlustší černou modelku a měli k tomu i celebrity, jako je třeba Billie Eilish, které mluvily 

o tom, že záleží na tom, jak se cítíš a ne, jak vypadáš, když nosíš ty Calvinky. Patrick Ta byl 

tváří nějaké kosmetické značky, tuším že Cover Girl. A bylo to vlastně poprvé, kdy měla taková 

značka muže jako svého ambasadora. A F&F teď mělo v kampani modelky, které nejsou plus-

size, ale prostě použili ženy normálních velikostí. 

 

03:12 A jak tady tyto akty vnímáš? 

03:15 Vnímám to spíš pozitivně, protože si myslím, že by se neměly prosazovat nereálné ideály 

a standardy krásy. A myslím si, že třeba naše generace vyrostla s tím, že koukala jenom na ty 

perfektní lidi a nevím, jestli nás to nějak poškodilo, ale stávající generace ať už je to i vlivem 
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sociálních médií, a ne jenom těch reklam, tak má asi víc sklony k poruchám příjmu potravy. 

Mají se méně rádi a jsou víc kritičtí ke svému tělu. Takže si myslím, že teď je šance pro tu 

novou nastávající generaci, tu generaci Alfa, tohle nějak změnit. 

Myslím si, že naše generace je tím hodně ovlivněná, že jsme tady tohle neměli. Když nám bylo 

"náct", tak ta inkluze byla menší, to se objevuje až teď poslední roky. Takže to situaci může 

ovlivnit pozitivně, nic negativního to nemá, jenom si myslím, že by to nemělo jít do extrému, 

že například nikdy nepoužiješ hubenou modelku, protože pak je to diskriminace vůči nim. Když 

nikdy nepoužiješ hubené modelky, tak jsou i holky, které nikdy nebudou, ať jí jakkoliv, 

"normální", proto je důležité ukazovat i je.  

 

04:29 Myslíš si, že tam jsou nějaké rizika, proč by do toho třeba firma jít neměla? Nebo 

jestli se to může nějak obrátit proti té značce?  

04:35 Nevím, jestli proti značce. Myslím si, že v Americe je to přehnané v tom, že Amerika, 

ale i Česko, má problémy s obezitou. A v Americe se to často zvrhává do glamurifikace obezity. 

A to je podle mě špatně, protože někde musí být ta linie. Tohle je asi trochu kontroverzní. Ale 

ten člověk je nemocný, pokud je obézní. Myslím si, že by někde měla být ta čára, kde ten model, 

jako třeba Lizzo, dává na Instagram, že několikrát týdně cvičí, ale prostě má takovou postavu, 

jakou má. A to je podle mě někdo, kdo je větší, ale má zdravý životní styl a tím pádem je to 

zdravá postava. Ale lidi, kteří jsou fakt obézní, by podle mě neměli být zobrazováni v těch 

kampaních, protože pak propaguješ něco nezdravého. 

V Americe je podle mě těžké najít tu hranici a myslím si, že oni se chtějí zalíbit tomu 

většinovému publiku, které v Americe vypadá tak, jak vypadá. Obezita by se neměla 

normalizovat, to je podle mě zdravotně nebezpečné. 

Proti těm značkám se to asi obrátit nemusí. Obrátit by se to mohlo třeba u LGBT kampaně, 

která by mohla vadit lidem z generace Boomers. Myslím si ale, že většina módních značek má 

mladší cílovku a tím pádem jim to v dnešní době neublíží, spíš naopak. Záleží na trhu. V Česku 

na inkluzivní kolekci od Barbie byla spíš negativní odezva, že se tomu lidi smějí, ale zase v 

zahraničí ne. Takže záleží na tom, jak je vyspělý ten trh a jestli je na to připravený.  

 

06:38 A myslíš si, že na to ten trh připravený je? O plus-size jsi mluvil už ve spojení s 

českým prostředím, ale co třeba rasy a LGBTQ+ komunita?  

06:56 Myslím si, že v Česku na to připravení nejsme, protože ač říkáme, že jsme liberální, tak 

rasismus tady je, jen tady není tak vidět, protože jsme z 99% bílá země. A i vůči těm pár 
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minoritám, které tady máme, se nechováme úplně hezky. A u LGBT taky všichni říkají, že jsou 

v pohodě, pokud není pride, pokud nechtějí víc, než mají teď.  

Tak to bylo i v Lidlu, že když měli černého modela, tak to prostě Češi bojkotovali. Ty kampaně 

jsou tady spíš rasistické než inkluzivní. Bernard pivo mělo černou dvanáctku a fotili ji s černou 

modelkou, což mi přijde nejmíň dost pochybné. Nebo obálka Reflexu... Myslím si, že pokud 

tady je něco úspěšné, tak jsou to spíš ty rasistické reklamy než ty inkluzivní, že lidi říkají "haha" 

a jsou schopni se tomu spíš smát. Takže si myslím, že ne. 

A co se týče obezity, tak nevím. Myslím si, že lidé jsou schopni přijímat plnoštíhlé modely, 

třeba jako teď bylo to F&F, na to byly spíš dobré odezvy, ale myslím si, že pokud by tady byl 

někdo větší, třeba ta Lizzo, tak na to bude víc negativní odezva. Nevím proč, myslím si, že to 

je prostě o mentalitě lidí tady, kteří nejsou, tak jako Američani, schopni přijímat ty odlišnosti 

tady.  

 

08:28 A jak si myslíš, že by přijali třeba handicapované lidi v módě? 

08:34 Asi nebudu říkat, co by lidi psali pod komentáři, ale dokážu si to představit. Myslím si, 

že by to nebyly úplně milá slova. Nevím, jestli je to tady poznamenané komunismem nebo naší 

mentalitou a tím, že tady máme málo odlišných lidí oproti západním zemím. Prostě si myslím, 

že tady na všechny odlišnosti nejsou lidi připravení.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2: 

 

14:02 My jsme předtím řešili inkluzi, takže tě asi nepřekvapí, že se chci zaměřit na ty 

inkluzivní a neinkluzivní prvky. Jaké jsi viděl mezi jednotlivými přehlídkami rozdíly?  

14:17 V té první, nevím, co to bylo za značku, tak ta byla asi spolu s tou třetí, kde byla Fenty 

[respondent 2 ze 3 přehlídek rozpoznal - pozn. aut.] inkluzivní s tím, že tam byli lidi s 

deformacemi. Přišlo mi, že tam byl i někdo transgender, byly tam všechny barvy pleti, těhotná 

modelka, postižení lidé a ženy všech velikostí.  

Zatímco u Victoria's Secret, což byla ta druhá přehlídka, byla ta inkluze hodně omezená tím, že 

jim přijde inkluzivní, když tam mají modelky jiné barvy pleti, kterých tam je fakt jen menšina. 

Jediná, kdo se odlišuje je ta modelka s pigmentovými skvrnami [Winnie Harlow trpící Vitiligem 

- pozn. aut.]. A myslím si, že jsou hodně diskriminační, co se týče velikostí, což je ten základní 
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problém. Pokud je u nich Barbara Palvin plus-size, tak to je podle mě hodně špatně, protože ta 

má do plus-size hodně daleko. 

 

15:31 A když jsi ty přehlídky viděl, dokázal bys o nich říct, které jsou inkluzivní a které 

neinkluzivní? Tak, jak je vidíš ty.  

15:36 Myslím si, že ta první [Chromat] i ta třetí [Savage X Fenty] jsou dost inkluzivní. A ta 

druhá [Victoria's Secret] je v inkluzi 90. let, kde bys řekla, že všechny barvy pleti jsou hezké a 

tím to končí. Navíc není schopná tam přidat cokoliv jiného. Takže není inkluzivní podle 

současných standardů.  

 

15:57 A co si myslíš o tom výběru modelek? Chyběl ti tam někdo, nebo naopak přijde ti 

něco už moc?  

16:14 Asi mi tam nikdo nechyběl, ale tak já nejsem cílovka, že jo, protože to jsou všechno 

ženské produkty. Myslím si, že u jedničky a trojky mi to přišlo možná až moc na sílu, mít tam 

co nejvíc až divné lidi. Jako když máš třeba v Česku agenturu Alien Agency s modely, kteří se 

odlišují. A myslím si, že to není tolik inkluze jako spíš snaha šokovat, snaha být trochu bulvární. 

Vlastně nevím. Je to fajn, ale v určité míře mi to přijde, že to bylo až moc. Že to nebylo, že by 

šli na normální runway i s normálními modelkami, ale je to jen takové to "teď tam nacpeme 

všechny, co jsou divní". Je to fajn, ale v něčem mi to přijde trochu na sílu. Asi ne u Fenty, ta to 

dělá dlouhodobě, ale i tak.  

 

17:14 Takže bys do přehlídky zařadil víc těch běžných modelek?  

17:18 Mně přijde zvláštní, že musíme mít takovouto přehlídku, kde teď řekneme, že tam půjdou 

všichni odlišní. Že ti lidé, co se odlišují, nemají jinak v normální přehlídce šanci. Přišlo by mi 

fajn, kdyby to tak bylo normálně, že transgender holka jde s normálními, nebo modelka jiné 

velikosti jde i s těma normálními a nejde jen na show, která je vyloženě pro ty odlišné. Protože 

pak když se to vše smrskne na jednu show, tak mi to přijde moc. Některým lidem to pak může 

přijít jako nějaká propaganda nebo něco takového.  

 

Téma 3:  

 

18:05 A když jsme teda řešili to jednotlivé zastoupení, zmínil jsi právě modelky různých 

ras atd. Jak důležité ti přijde třeba právě zastoupení modelek různých barev pleti a 

různých etnik? 
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18:24 Asi záleží na zemi. Myslím si, že pokud je to země s výrazným podílem asijské, afro-

americké nebo celkově nějaké minority, tak je to asi důležité. Protože pak je třeba problém, že 

v Asii je obrovský problém s byznysem s bělícími krémy. Protože pokud těm lidem jsou jako 

standardy krásy odmala všude vtloukané ze všech médií bílé tváře, tak je jasné, že oni pak 

nejsou schopní asi v sobě niterně poskládat, že jejich barva pleti je důležitá. Takže si myslí, že 

to je důležité minimálně v těchto zemích.  

Zase asi je blbost, aby v Česku byla na obálce magazínu Vogue 9 z 10 měsíců modelka jiné 

barvy pleti než bílé. Když to nereflektuje, kdo tady žije, tak to je nesmysl. Ale myslím si, že v 

zemích, kde je nějaká minorita výrazná, je to důležité kvůli tomu, aby ta vyrůstající generace 

viděla i sebe v reprezentaci v módním průmyslu a v beauty průmyslu, protože jinak budou mít 

ty nezdravé standardy.  

 

19:48 Měla by podle tebe větší inkluze a diverze, co se týče rasy, smysl tady v Čechách? 

20:00 Určitě měla, minimálně třeba vietnamská minorita tady výrazná je a nemám pocit, že to 

je něco, co bych viděl v módním průmyslu tady. Na Fashion Weeku byla jedna značka, teď si 

nevzpomenu, jaká, a ta měla jen asijské modely. To bylo takto vymezené. Ale když se podíváš 

třeba do Elite Models v Praze, tak tam podle mě nemají nikoho asijského. Tam jsou prakticky 

samí bílí modelové. Takže myslím si, že to je důležité, jsou tady ty minority, ale asi tady nemá 

smysl to tlačit do takového procenta, když většina lidí, ke kterým se tady dostává to sdělení, je 

bílá. Ale aspoň občas dát někoho takového jako tvář je podle mě taky fajn.  

 

20:55 A jak důležité je pro tebe zastoupení plus-size modelek/modelů? 

21:03 Jako nemám k tomu asi žádný osobní vztah. Tady je ale tenká linie, kdy moc vyhublé 

modelky škodí zdravotně tím, že reprezentuješ nějaký nedostižitelný ideál, a zase moc "při těle" 

lidi, těmi zase podporuješ myšlenku, že je takto OK vypadat, i když vlastně žiješ nezdravě. Což 

ty do toho sdělení nedáš, že tady ten člověk sice vypadá tak, jak vypadá, má pár kilo navíc, ale 

hýbe se, žije zdravě a má prostě zdravý životní styl jenom takhle vypadá. To do toho sdělení 

nedáš a pak to může v někom, kdo takto vypadá, ale nic pro sebe nedělá, vyvolat to, že tohle je 

v pohodě, ale přitom je hodně nezdravý. Co si myslím, že je důležité, je ukazovat ty normální, 

běžné lidi místo těch extrémů. Jakože občas je ukázat ale ne furt.  

 

23:20 A co modelky nad 50 let? Jak důležité je jejich zastoupení?  

23:23 Asi záleží na kampani. Pokud je to značka, která má starší publikum... Asi nemá cenu 

pro New Yorker mít 50letou modelku, když tam nenakupuje nikdo, komu by bylo nad 50. Ale 
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myslím si, že určitým značkám se třeba hodí 40+ a 50+ modelky a modelové víc. Myslím si, že 

to je něco, o čem by se ani nemělo bavit, mělo by to být normální. Ale asi není. Je podle mě 

škoda, že třeba u make-upu, pokud to není krém proti vráskám, tak nikoho nad 40 neuvidíš. 

Tam je asi taky dost cesty, která by se měla urazit. 

Myslím si, že na ty modelky to pak má velký vliv i co se týče plastiky, a má to na ně nějaký 

tlak. Mělo by být prostě běžné, že by to nebylo tak, že ti je 40 a už nenafotíš nic. Neměly by to 

být jen ty výjimečné jako třeba Tereza Maxová, která může být úspěšná i po čtyřicítce. 

 

24:46 U těch předešlých jsi vždycky zmínil nějaký negativní dopad. Myslíš si, že tohle má 

taky nějaké stinné stránky? 

24:58 To si fakt nemyslím. Myslím si, že věk nemůže nikoho naštvat. A pokud je ta modelka 

oblečená vkusně a nebudu 60letou paní narvávat do mini džínových šortek, tak si myslím, že 

to nemůže nikoho nějak urazit a tím pádem poškodit značku. Ta značka jen musí vědět, jakou 

má cílovku a podle toho vybírat tu modelku. Pokud jsi značka, která obléká maminy nebo 40leté 

ženy, tak je podle mě nesmysl mít 20leté modelky, a to si myslím, že se děje.  

 

25:30 Dobře. Mám další otázku, pořád zůstáváme u těch jednotlivých minorit. Jak je 

důležité zastoupení lidí z LGBTQ+ komunity?  

25:43 Tak jakoby nemám pocit, že když jsi lesba nebo gay, tak je proti tobě nějak 

diskriminováno, protože to není vzhledově vidět. Takže to si myslím, že to už je běžné v 

módním průmyslu, to je naprosto v pohodě. Ale asi je to složitější, pokud jsi transgender model 

nebo modelka. Myslím si, že hlavně pokud jsi přešel z ženy na muže, tak to už asi kariéru jako 

model nemáš.  

Nebo non-binary lidé jsou už hodně hodně limitovaná skupina. Na rozdíl od transgender osoby, 

která šla z muže na ženu, která díky make-upu může vypadat hodně dobře a ani to nepoznáš, 

jako jsou takové modelky. Myslím, že nějaká Ruská je hodně úspěšná, která byla někde jako 

první na obálce.  

Značka pro konzervativní lidi si tohle asi nemůže dovolit tyhle lidi využívat, ale myslím si, že 

je to fajn. Dělá to minimálně Rihanna, která s LGBTQ+ komunitou hodně pracuje, vím že měla 

vyloženě Drag Queens v kampani, což je podle mě až inovátorské. A myslím si, že u značky, 

která cílí na naší generaci [generaci Z - pozn. aut.], která si už víc uvědomuje, že pohlaví a 

gender je něco jiného, je asi fajn tohle nějak využívat. 

 

27:44 A nějaké stinné stránky, třeba toho, jak by mohli reagovat lidi tady v Čechách? 
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27:49 Jako v Česku je to něco, co si myslím, že by dělalo vlny. Otázka je, jestli by se to mělo 

dít. Záleží, jak silně si za tím ta značka stojí a jak moc silná je, jestli jí to nepotopí. Já si myslím, 

že českých značek tolik není, ale myslím si, že když je to nadnárodní kampaň, tak to tady použijí 

i tak. Nevím, jestli něco takového bylo. Ale třeba kdyby Hunter Schefar nafotila něco pro 

Adidas, tak si myslím, že asi ji tady taky dají a je to nijak nepoškodí. Ale asi nebudou tady 

vyloženě křičet "hele my máme trans modelku na plagátě". Pokud to přizpůsobíš pro ten trh, 

tak to tady necháš, ale budeš o tom trochu tišší no.  

Spíš si myslím, že co může být problém, pokud jsou to firmy, co si jednou dají trans modelku 

a řeknou, že jsou inkluzivní, a tím to pro ně končí. To je podle mě spíš problém, než že by jim 

to nějak ublížilo. Oni se můžou schovávat třeba za pride month, kdy si nabarví logo na duhu a 

řeknou, že jsou inkluzivní a že tyto lidi podporují, ale je to to jediné, co za ten rok udělají. To 

je podle mě dost pokrytecké.  

 

29:07 Takže na to, aby značka vůbec tady tohle mohla dělat, tak by to podle tebe měla 

dělat pořád?  

29:13 Myslím si, že jo. Hodně značek, spíš na západě, tady tolik ne, je takových, že to dělají 

jen na pride month a je to jediné období, kdy se k tomu nějak vyjadřují a většinou to končí tím, 

že přebarví logo a dají si vlajky do prodejen. A to je podle mě špatně, to už je podle mě hodně 

pokrytecké. Myslím si, že pokud by trvale používali tyto modelky, tak si to můžou dovolit 

udělat a sedí to k nim, ale takhle je to podobné, jako když jsou Vánoce a oni si podle toho 

vyzdobí obchod.  

 

29:45 Super. Já tady mám ještě poslední skupinu, a to jsou handicapovaní jedinci. Měli 

by se využívat v módním průmyslu? 

29:56 Asi nevím, co k tomu říct. Nemám proti tomu nic, nevím, proč ne. Je to asi fajn, vidět 

tyhle lidi častěji. Podle mě, pokud nejsou reprezentovaní, tak na ně lidi hodně víc koukají na 

ulici. A myslím si, že reprezentovat je a ukazovat je, že jsou normální, protože jsou fajn, je 

důležité. Opět si myslím, že ta reprezentace by měla být úměrná tomu, kolik jich je v populaci. 

Jakože tohle snad nemůže nikomu vadit, ale zase je přehnané mít celou přehlídku jenom s nimi. 

Ale jo, je to podle mě fajn. Tady si myslím, že tady nejsou ani žádné stinné stránky pro tu 

značku.  

 

30:56 Já jsem vyjmenovala tedy 5 minoritních skupin, ještě ti je zopakuju: LGBTQ+ 

komunita, handicapovaní lidé, lidé nad 50 let, lidé jiných ras a etnik než bílé a potom plus-
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size modelové a modelky. Která z těchto pěti skupin ti přijde nejdůležitější pro české 

prostředí, že by se měla třeba víc rozvíjet, která to naopak nějak moc nepotřebuje? 

Dokážeš to nějak seřadit?  

31:21 Myslím si, že plus-size tak nějak obecně je už na cestě, že ten trend se tady už rozvíjí, o 

čemž svědčí třeba to F&F, že jo. To je i značka, která cílí i na nižší vrstvu, protože je levnější, 

takže to je podle mě fajn. To je podle mě nejdál tady.  

Pak si myslím, že ty 50+ taky, protože nejúspěšnějším českým modelkám už je přes 40 jako je 

třeba Krainová a Hercigová atd. a ty jsou furt na obálce českého Vogue a takové věci, takže to 

si myslím, že je v pohodě, i když jich je málo. Ale není to trend, který je ignorovaný. 

Co si myslím, že tady absolutně nedorazilo, jsou handicapovaní modelové, to jsem v Česku 

rozhodně neviděl.  

LGBTQ+ komunita, co se týče leseb a gayů, tak ti tu jsou, ale není to nějak moc prezentované. 

Myslím si, že tady je ještě daleká cesta, nejsem si třeba vědom toho, že bychom tady měli trans 

modelky nebo něco takového. Obecně se o tom moc nemluví, hlavně o transgender, to ještě 

není ani otevřené téma. Takže tam si myslím, že je hodně práce.  

A nejhůř jsme na tom asi dokonce s těmi rasovými a etnickými minoritami, protože kdyby 

někdo chtěl, tak ty postižené lidi tady už může dát do kampaně a asi to tolik lidí nenaštve, jako 

kdyby měl někdo cikánskou nebo vietnamskou modelku. Což si myslím, že v Česku prakticky 

nebylo, možná Klaudia Dudová byla na obálce nějakých časopisů, když vyhrála Českého lva, 

ale to je tak všechno. Myslím si, že tam je ta reprezentace nejhorší, že když se podíváme na 

naše místní minority, což jsou Romové a Vietnamci, tak ti jsou podle mě prakticky 

nereprezentovaní. A pokud jsou někde v kampaních, tak je to prostě negativní. 

Takže myslím si, že přestože je to stejně nevyužívané jako transgender a postižení lidé, tak tady 

je největší kus cesty, co se musí ujít, protože tady musíš znormalizovat, že ti lidi jsou jako my 

a že s k nim tak má přistupovat a že můžou třeba bít tváří kampaně. To je něco, co by si žádná 

lokální značka nedovolila – mít nebílého modela nebo modelku.  
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1.10. MUŽ: Respondent B 
 

Téma 1: 

 

00:15 Cílem rozhovoru je zjistit a prozkoumat, jak vnímáš inkluzivní akty a jaký máš na 

ně názor. No a první by mě zajímalo, jestli víš, co je inkluze a jak bys jí popsal? 

00:43 Tak jde o nějaké zapojení menšin ať už já nevím náboženských, rasových, cokoliv, do 

nějakého toho většího konceptu, aby to nebylo že na billboardech na oblečení jsou jen bílé ženy. 

Aby to bylo trochu promíchané a ty menší skupiny dostaly trochu šanci. Já nevím, inkluze je i 

třeba ve škole, že jo. Že na normální vyučování dostaneš asistentku a máš tam prostě postižené 

dítě nebo něco takového a oni ho začlení do toho kolektivu. Jestli to takhle funguje i v módním 

průmyslu.  

 

01:18 Jojo máš pravdu. Je to opak exkluze. A jde o začlenění těchto menšinových skupin, 

jak jsi říkal, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, náboženské vyznání nebo třeba sexualitu. 

Měli by mít stejné možnosti. No a mě by zajímalo, podle toho, co jsi teď řekl, jak si myslíš, 

že se ta inkluze projevuje v módním průmyslu?  

01:57 Já si nedokážu představit oblečení, dejme tomu H&M, že by hrálo nějakou inkluzi, že by 

prostě si řeklo "ok, v těhle obchodech prostě nepracují žádní postižení lidé ani v těch 

továrnách", to si ani nedokážu představit, jak by to fungovalo. Možná v nějakých sustainable 

obchodech... Zároveň si nemyslím, že to má cokoliv co dělat s nějakou menšinou. Když máš 

prostě školství, tak je jasné, že prostě normální děti a nějaké postižené, že to je rozdělené. Stejně 

tak... Nevím, nedokážu si představit, jak by to mohlo fungovat v módě. Možná třeba v 

marketingu? Že by si řekli "ok, potřebujeme větší diverzitu v tom, co komunikujeme". 

 

02:58 Já tě doplním, že se to hodně projevuje na výběru modelek. 

03:00 Na modelkách? OK. No tak prostě jde o nějakou diverzitu, ale jako upřímně mně je to 

úplně jedno, jestli ta modelka je bílá, žlutá, zelená nebo černá jo. Pak je docela zajímavé ty 

plus-size modelky... To nevím, to jde asi taky o tu inkluzi.  

 

03:33 Co se týče těch modelek, tak v módním průmyslu se rozebírá hodně 5 skupin, které 

rozebírám dál i já v rozhovoru, a to jsou: modelky různých ras a etnik, modelky, které se 
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řadí do sekce plus-size, modelky a modelové nad 50 let, lidé z LGBTQ+ komunity a 

handicapovaní jedinci.  

04:07 Ti modelové nad 50 let, to si říkám, že asi jde o to, na co to má cílit. Nebo jakoby, když 

máš modela, komu to dáváš. Dovedu si představit, že by třeba St. Oliver měl starší modely, ale 

nedovedu si to moc představit u H&M nebo u Zary nebo u Supreme nebo u nějakých těchto 

kravin. Co se týká nějaké gender orientace, já si myslím, že to je úplně jedno. Jsou to dvě úplně 

jiné věci, nechápu, jaké je tam spojení, zároveň nechápu, proč by měla být nějaká inkluze z 

toho.  

A pro ten zbývající si myslím, že když je to dělané jen proto, aby tam byl nějaký černoch, že ta 

firma si řekne, že musí teď diverzifikovat a musí tady prostě být černoška a musí tady být 

asiatka... Tak to si říkám, že jen aby se to hodilo do nějakých těch kulturních standardů, které 

jsou teď na sociálních sítích, to je blbě. Ale když je to jen přesvědčení typu "chceme modela, 

tady ta černoška je krásná", tak proč ne, že jo. Stejně tak je to u plus-size a podobně. Jakože 

taková ta vize té blonďaté femme fatale s velkýma kozama, to už jako pominulo už. Tímpádem 

je to čistě o tom, jaká je ta móda, že jo. Že zase na každý druh toho oblečení se hodí někdo jiný 

trošičku.  

 

05:31 A když ti přijde špatné tyhle lidi do toho zasazovat proto, že se to teď řeší. Co je pro 

tebe ten dobrý důvod? 

05:42 Když si mám představit, že chci nějakého modela, tak asi mám v hlavě nějaký nápad, jak 

by ten člověk měl vypadat. A nedokážu si představit, že bych si řekl "ok, tady padesát dalších 

značek to dělalo, protože jsme všichni bílí, tak já nemůžu vzít černé". Měl bych si říct, že 

potřebuju člověka, který se na to hodí, který to nosí dobře, kterého lidi znají. Ať už je to třeba 

Winnie Harlow, která je napůl černoška a lidi neví, co se děje, že jo. Proč já bych se měl 

rozhodovat podle toho, co mi někdo říká, jak by se to mělo dělat, nebo jak to udělali ostatní?  

 

06:32 No a na základě těch informací, které o tom všem máš, jak tu inkluzi vnímáš? 

06:45 V tom módním průmyslu si nejsem úplně jistý, nemám do toho takový insight a nejsem 

v tom tolik zběhlý. Ale třeba co se týká Netflixu, tak každý nový seriál, je vidět, že před pár 

lety si řekli, že budou diverzifikovat, a je to fakt na sílu. Že i některé ty Stranger Things a nové 

věci, které jsou trendy, tak najednou je tam nějaký charakter lesba nebo někdo takovýhle. Což 

s tím ale nemá co dělat, absolutně se to nehodí do toho příběhu, pak ta postava není ani 

rozvinutá, ale oni tam potřebovali ty dvě vteřiny, aby se řeklo, že to je lesba, aby nikdo na 
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Facebooku nemohl napsat "hele ale vy tam nemáte nikoho z téhle skupiny". A to mi přijde 

špatně. 

Když už tam má být nějaký takový člověk, tak ať to sedí to příběhu. Stejně jako je mi jedno, 

jestli je to černoch nebo běloch, nebo jestli šéfová je žena. Musí to být nenucené, když to do 

mě někdo vysloveně tlačí, tak mě to nebaví, a ne kvůli tomu, že by mě nebavila inkluze samotná, 

ale kvůli tomu, že je mi líto, že je to takhle do mě rvané. Když se koukneš, tak inkluze ve 

filmech byla dřív a nikomu to nepřišlo špatné. Když vyšel Rain Man, tak ponětí o autismu 

stouplo o stovky procent. A to ti nepřijde jako film, kde by do tebe rvali "hele máme tady 

autistu, musíme se o něj starat".  

 

08:22 No a proč si myslíš, že by se do toho ta firma pustit měla a proč by naopak neměla?  

08:33 No proč by se do toho měla pustit, tak to je jasné, že jo. Protože kdyby se do toho 

nepouštěla, tak oni budou mít všechny modely na jedno brdo a budou schválně vytlačovat ty, 

kteří se jim tam nehodí, že jo. A to je úplně závislé na té rase a pohlaví. Tím pádem si spíš 

myslím, že když to nějaká firma neudělá, tak je to lehce rasistické vystoupení. To zní špatně 

někoho obvinit z rasismu, ale mně ta inkluze přijde jako samozřejmost, že prostě to bereš a 

vůbec by se o tom nemělo přemýšlet. 

Asi tady v České republice je to mnohem těžší, že v Americe a v Anglii je to něco úplně jiného. 

Nevím, jak by lidi reagovali tady, když by byl černoch na plakátu. Když vyšel na ulici, tak se 

všichni z toho mohli podělat, že jo. Ale nevím, přijde mi, že není důvod nebýt pro tu inkluzi. 

Když nějaká firma je vysloveně proti inkluzi, tak to je špatně že jo, proč bys ty lidi měla 

vytlačovat, že jo.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2: 

 

14:21 Viděl jsi 3 přehlídky a mě by zajímalo, jestli bys je dokázal nějak porovnat a popsat.  

14:40 U té poslední [Chromat] mě trošku zarazila ta slečna s tou protézou, jestli to je známá 

modelka, nebo jestli tam je jen kvůli tomu, že má protézu. To mě trošku zarazilo. Připadá mi 

fajn, že tam byl někdo takový, otázka je jestli tam byla jen proto, že chtěli ukázat, že má protézu, 

nebo jestli to je fakt nějaký člověk, někdo, kdo má co dělat s tou značkou. Ta druhá přehlídka 

to byla Victoria's Secret, kde mě asi nic nepřekvapilo ani nepobouřilo. 
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Fajn mi přišla ta první [Savage X Fenty], že ta byla tak jako hezky různorodá. Ale nevím, 

vysloveně tam nebylo nic, co by mě pobouřilo, nebo že bych si řekl, ty jo tohle je špatně. Že 

třeba ta poslední přehlídka... Bylo tam 90 % černošek a říkám si, jestli to byl záměr té značky 

nebo jestli to pochází z té kultury. Jako nebudeš naštvaná na Beyoncé, že tancuje jen s 

černoškama, tak nebudeš naštvaná na ně, když je to pro tuhle skupinu. Ale když tu značku 

neznám, tak těžko říct. 

 

16:07 A označil bys některou nebo některé z nich za inkluzivní? 

16:13 První a třetí asi. No jako inkluzivní, to není absolutní pojem, že jo. Byly tam náznaky, o 

co jde. Že třeba ta třetí, tam byla nějaká albínka, to mě docela potěšilo. Že to bylo fajn, je to 

přehlídka šatů, ale zároveň chtějí ukázat na jiné problémy. Ta první mi přišla fajn, byla tam 

prostě těhotná ženská, ale zároveň to nebylo nijak násilné. U té poslední pak tam byl nějaký 

transgender člověk, to mi přišlo celkem hustý, to bylo hodně na sílu, ale asi to k té přehlídce 

patří, že to je jako extra a všechno. Ale tak no. Ta Victoria's Secret, to byla prostě Victoria's 

Secret. Ti, kdyby najednou začali pouště velké ženské, tak si řekneš, že jsou to trochu hypokriti.  

 

17:22 A přišlo ti, že na některých z těch přehlídek nějaká modelka chyběla, nebo že něco 

naopak bylo už moc? 

17:45 Ne, já nevím. Asi z ukázky to úplně neřeknu. Asi Victoria's Secret by se mohlo snažit o 

to upravit ty své řady i přehlídky tomu, aby to odpovídalo současnosti, a ne jako VS před deseti 

lety, že jo. To první bylo hodně jiné, tam běhali někde po poli (smích). Ale nevím, asi mi tam 

nic nechybělo, neřekl jsem si "ježiš marja, tady mi chybí někdo na vozíku".  Tak takhle to asi 

nebylo. 

 

Téma 3:  

 

18:43 Já bych se chtěla teď zaměřit na jednotlivé ty skupiny a začala bych zástupci 

jednotlivých ras a etnik. Jak je jejich zastoupení pro tebe důležité? 

19:01 To asi jako není otázka pro mě ne? Já to asi nedokážu určit jako bílý muž v privilegované 

společnosti, že jo. Kdyby tady byla nějaká menšina, tak myslím, že ten jejich názor je mnohem 

důležitější, protože oni jsou součástí té cílovky, na které to pojede. Mně je to hrozně těžko 

posoudit, protože mé zastoupení mi tady nechybí. Zároveň se nedokážu vžít do někoho, kdo 

bojuje za své práva a má s tímhletím problémy. Já z mého hlediska... Prostě mně nic nechybí, 

já jsem úplně v pohodě s tím. 
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Jako i kdyby to byli všechno bílí lidi, tak já vlastně, kdybych žil na vesnici, tak mě to nemá co 

zajímat. Nevím, ještě jsem neviděl nějakou přehlídku tady v Česku nebo nějaké plakáty, kde 

by byli třeba Vietnamci nebo něco takového. Protože ta komunita je tady velká, určitě taky 

kupují to oblečení, ale prostě nejsou tady. Vietnamci jsou tak trochu černoši Česka, jakože lidi 

je odstrčí. Všichni si řeknou, že oni žijí někde v mini marketech, ale jako pořád jsou součástí té 

společnosti, že jo.  

 

20:22 Myslíš, že by tam měli být víc zařazení do toho? Ti Vietnamci? 

20:25 Já si myslím, že to záleží na těch regionech. Záleží na té značce, kdo si to potom má 

kupovat. Mělo by to reprezentovat tu společnost nějak celkově. A neříkám, že to musí být nějak 

přesně, že 3 % lidí jsou Vietnamci, tak tak to musí být na přehlídce, to je blbost, že jo.  

 

20:57 A jak si myslíš, že by to ta společnost, kdyby se tady začali víc objevovat Vietnamci 

v módním průmyslu? 

21:04 U nás? Já myslím, že hodně těžce. Praha asi úplně v pohodě bych řekl. Ale dál někde na 

vesnicích to musí být hodně špatné. Vem si, že tam člověk přijde do obchodu a řekne mu "čau", 

že jo a normálně si s ním tykáš. To je koukání hodně zdola. Tady Praha je v pohodě a nejsou 

tady s tím žádné problémy. Ale dovedu si představit, že na nějakém menším městě by to mohl 

být hodně problém.  

 

21:35 A co zastoupení plus-size? To se týká víc žen, ale stejně mě zajímá, jak to vnímáš, 

když je někde plus-size modelka.  

21:48 Úplně v pohodě. Když to není zas vysloveně, že tam přijde 200kilová a dělá reklamu na 

Dove nebo něco takového. V pohodě. Jakože kdyby tam přišel obézní muž a dělal reklamu na 

nějaký oblek nebo mikinu nebo plavky, tak mi to přijde v pohodě, protože já taky nejsem jako 

fit. A většina lidí není a nepodobá se tomuhle. A nevím no. Trošku si říkám, že je zvláštní, že 

když se snažíš prodat to oblečení, tak ten boj i o tom, kdo jak vypadá, kolik váží, jakou má 

barvu těla a jestli je to gay nebo lesba nebo co se děje, to mi přijde trochu absurdní. Ale co se 

týče těch plus-size, tak za mě v pohodě, když to vyloženě není na sílu a není tam někdo, kdo 

má 400 kilo a ani nevyjde schody.  

 

22:53 A myslíš si, že to má pak negativní dopad? 

23:01 Je to takové ironické ne? Když tam máš modelku, co váží dva a půl kila a pak modelku, 

co váží 250. To jsou ty dva extrémy, to je jako bys ukazovala jen tlusté nebo jen hubené. Ale 
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to je jako s tou rasou, nemůžeš ukazovat jen bílé nebo jen černé, to spektrum mezitím je tak 

široké, že nemůžeš vzít jen ty dva konce, musíš ukázat i něco mezitím.  

 

23:26 A jak si myslíš, že by plus-size modelky mohly být přijímány tady v Čechách? 

23:37 Myslím, že váhově je to tady mnohem liberálnější, že ti lidi tady si na to tolik nepotrpí. 

Nevím, to je docela zajímavé. Myslím, že by to bylo mnohem jednodušší než hrát na nějakou 

rasu. Protože tady v Česku jako rasa prostě nedává smysl, máš tady extrémně bílou společnost. 

Zároveň to není boj těch lidí, asi to neřeší, nemají důvod to řešit. A ta váha je něco, co jim je 

bližší.  

 

24:17 Co modelové a modelky nad 50 let v módním průmyslu?  

24:27 Nedá se říct, patří tam/ nepatří tam. Jde o to, na co to bude reklama. Když Victoria's 

Secret bude nabízet bikiny a přijde tam 60letá babi, tak si řeknu "kurňa, to není moc vkusné". 

Ale když nějaký St. Oliver nebo něco jiného, pokud to vysloveně nejsou prášky na erekci, tak 

úplně v pohodě. Nevidím důvod, proč by to měl být problém. Záleží to hrozně na tom kontextu. 

Co to je za značku, na koho cílí, v jaké to je skupině nebo regionu, jaké je v něm složení lidí.  

 

25:13 A jak by to podle tebe přijali lidi tady, kdyby najednou na módních přehlídkách, v 

časopisech a na billboardech bylo víc žen nebo můžu, který už je nad 50?  

25:27 Pokud vysloveně nebudou oblečení v teplákovce o Nike, tak si nemyslím, že by to mělo 

někoho rozhodit. Spíš asi ti lidi, na které má cílit, tak kdyby mně bylo 50 a viděl bych dalšího 

padesátníka na tom billboardu, tak mě to asi zaujme míň, než kdybych tam viděl někoho, komu 

je 35 nebo 40. Takže nevím, na koho má člověk nad 50 vlastně cílit. Jako na lidi nad 70? Ale ti 

stejně už nejsou tak silní v nákupech. 

 

26:10 Takže v tom nevidíš moc smysl? 

26:11 Nevidím v tom smysl, zároveň v tom nevidím nic špatného.  

 

26:22 Já pro tebe mám ještě 2 skupiny. První z nich jsou lidé z LGBTQ+ komunity. Co 

jejich zapojení v módním průmyslu?  

26:35 Nevím, přijde mi, že to pohlaví je něco, co asi nemůžeš vystihnout na fotce, a ještě s tou 

módou. Když ta značka bojuje za ta práva té komunity, tak mi to přijde úplně v pohodě. Když 

je to jen na přehlídku, tak je to trošku divné, protože se snažíš prezentovat do něčeho, co ta 
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firma vlastně není. A trošku osobně si myslím, že to s módou nemá moc co dělat, jak se člověk 

cítí, jaké je pohlaví a na koho je.  

To je hrozně osobní věc, která má vycházet z toho, jak ty se vyjadřuješ a jak se chováš. A to si 

nejsem jistý, jestli na fotce může nějak vyniknout. Protože když je tam potom nějaký ten obraz, 

kde kluk má nějaký upnutý, síťovaný crop-top nebo něco takového, tak je to na sílu. Je tam 

vidět provokace, že se snažíš vyprovokovat lidi, co jsou proti této komunitě. A není to úplně o 

tom, že tu komunitu chceš nějak podpořit. Když tam vyfotíš normální lidi, neříkám, že ti lidi 

jsou nenormální, ale prostě normálně jak by se oblíkli, kdyby šli do práce nebo do párty nebo 

cokoliv a pod tím je nějaký claim, že podporuješ ty lidi a podporuješ tu komunitu, to mi přijde 

úplně v pohodě. Ale dávat to na sílu, že teď uděláme komunikaci zaměřenou na LGBTQ+... 

Proč jako?  

 

28:24 A kdybys viděl někoho, kdo je trans, nebo drag queen. Jak bys reagoval? 

28:42 Ty jo to nevím, mě by to nepobouřilo, řekl bych si proč ne. Dovedu si představit, že by 

to hodně lidí pobouřilo. A zároveň nevím, proč by si ta značka měla říct, že teď potřebují někoho 

trans na billboard. Jestli je to značka, která vysloveně silně podporuje tu komunitu, tak jasně. 

Ale jen tak ze srandy, uděláme bordel, dáme tam někoho trans. Proč? Mně to přijde pak trošku 

jako zneužívání té komunity, že ty si chceš přilepšit ten obraz na tom, že tam dáš někoho z té 

skupiny a máš vypadat mnohem líp a lidi si řeknou, že ta značka podporuje tady tyhlety, paráda. 

Ale když to tak nefunguje, když ta interní kultura té firma není taková, tak to je špatně. Protože 

ty se pak jen čistě přiživuješ na tom, že nějaká takováto komunita existuje a je to menšina a ty 

si řekneš "tak tady vypíchneme někoho a dáme ho na bilboard".  

 

29:59 A jak bys jako spotřebitel, protože jsi zmínil, že vše je v pořádku, dokud to sedí s 

tím interním přesvědčením té značky. Jak to rozpoznáš? 

30:13 No to právě nejde, že jo.  

 

30:19 No a v jakém momentě by sis řekl, že si za tím vším podle tebe ta firma stojí?  

30:24 Musí to být vidět na nějakých dalších aktivitách té firmy. Že jestli ona podporuje třeba 

Prague Pride atd. Není to jen o tom billboardu, ale je to o všem, co ta firma dělá. To je stejně 

jako CSR, prostě nepostavíš jeden víkend někde nějaké stromy a konec. Musíš to taky dělat 

dlouhodobě.  

 

31:00 Tak já mám ještě poslední skupinu, a to jsou handicapovaní jedinci. Co oni a móda?  
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31:09 Tak ti lidi se taky oblíkají, že jo. Ještě jsem neviděl nějaké handicapované na billboardech 

nebo něco takového. A vlastně nevím, proč. Asi to je s tím, že když ta značka chce nějak 

prezentovat to oblečení, tak to má vzbudit v tom člověku něco, že jo. A většinou když máš 

někoho handicapovaného, tak ve mně to vzbudí lítost a úplně to odtáhne pozornost od toho 

oblečení. Asi to není otázka inkluze ale nějaké praktické zprávy, co si ti lidi vezmou z toho 

billboardu, když ho uvidí někde na půl vteřiny z tramvaje nebo na dálnici.  

 

31:55 Myslíš si, že by to mohlo mít nějaký negativní dopad, kdyby značka nasadila někoho 

handicapovaného na přehlídku nebo třeba do reklamy?  

32:07 Asi ne. Třeba v té ukázce to bylo hezké, že ta ženská s protézou šla mezi všemi a bylo to 

super. Ale kdyby tam celou přehlídku chodila jenom ona, tak si řeknu, že se ta značka snaží na 

něčem přiživit. Jakože dobře, co děla třeba pro handicapované? Můžou tam autisti pomáhat v 

prodejnách, nebo ne? Když je to v nějakém dobrém kontextu, tak proč ne. Ti lidi nejsou ničím... 

Nevidím důvod, proč by nemohli být na billboardu. Ale kdyby tam byli jen sami, tak si říkám, 

že to může v některých lidech vzbudit nevkus, když to ta značka neudělá pořádně.  

 

32:58 A tady v Čechách si myslíš, že by na to lidi byli připraveni? Kdyby tyto lidi začaly 

značky víc ukazovat.  

33:04 No já si myslím, že tady všeobecně nefunguje ta komunikace těch handicapovaných moc 

dobře. Že i takoví ti Člověk v tísni a nějací ti andělé, když mají komunikaci, tak velice zřídka 

tam ukážou, o koho jde. Vždycky je tam to dítě, někde maličkaté a kolem něj celá ta velká 

rodina. Kdyby tam byl jen on sám, že jo... Proč tam prostě není jen ten kluk, nebo prostě záběr 

na to, co je důležité? Nevím, podle mě to nefunguje tady moc dobře.  

 

33:48 No a kdybys měl vzít ještě tady těchto pět skupin a nějak je seřadit podle důležitosti? 

Co by se tady mělo začít rozvíjet jako první, co by naopak nemuselo? A proč? 

34:07 Podle mě nejvíc smysl tady dávají asi ty plus-size modelky. Ty můžeš zkusit hnedka a 

můžeš je zkusit implementovat a ten ohlas nebude drasticky šílený. Že s tou rasou tady v Česku 

asi nemá cenu bojovat, dokud tady bude ta populace z 90 % bílá, tak jako o co jde. Ti 

handicapovaní, možná bychom mohli zakládat spíš firmy, co se o ně starají než jako nějaké 

módní značky. Lidi nad 50, tam záleží na těch obchodech. Nemyslím si, že by to mělo někoho 

pobouřit, zároveň si nemyslím, že by to mělo být nějak úspěšné. Nevidím důvod, proč by to 

mělo být.  
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A LGBTQ+ komunita by byla v Praze asi v pohodě. Viděl jsem něco, že 60 % Čechů je pro 

tuhletu komunitu, že ji podporuje. A pak se ukázalo, že ta čísla drasticky zvyšuje jen Praha, že 

když to uděláš někde v Kolíně, tak ti lidi ti to hodí na hlavu. Zas to jde proti tomu. Ta značka 

chce něco komunikovat, že si stojí za těmato lidma. Ale zároveň když chce prodat oblečení, 

což by měl být její cíl, že jo, prostě vydělat peníze... Když ona to zkusí někde, kde 95 % lidí je 

proti tomu, tak co se asi stane, prostě to nebude fungovat. 
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1.11. MUŽ: Respondent C 
Téma 1: 

 

00:19 Cílem rozhovoru je zjistit a prozkoumat, jak vnímáš inkluzivní akty v módě a jaké 

na ně máš názor. A já bych rovnou začala první otázkou. Zajímá mě, jak bys vysvětlil 

slovo inkluze? 

00:38 No jako první, co mě napadne je inkluze ve školství. Ono se mluví o tom, že by měla být 

inkluze ve školách, takže i ty znevýhodněné děti by se měly učit s těma normálníma. Možná si 

ještě představím diverzitu ve vedení nebo v nějakém týmu ve firmě. 

 

01:21 Takže zatím jsi to popsal hodně co se týče škol a zaměstnání.  

01:25 Vlastně první mě napadly ty školy, protože o tom se hodně mluví, pak to beru z hlediska 

těch firem. 

 

01:37 Já teda ještě doplním, ať máš stejné úvodní informace, jako ostatní, že inkluze v 

podstatě znamená zahrnutí odlišných typů lidí a jejich skupin. Ti lidi se můžou odlišovat 

na základě pohlaví, rasy, náboženství nebo třeba sexuality. A je to teda opak exkluze. A 

snahou je teda to, aby všichni měli stejná práva a možnosti. No a mě zajímá, jak se podle 

tebe inkluze projevuje v módním průmyslu.  

02:53 V módním průmyslu se podle mě projevuje tak, že když vidíš reklamy na oblečení, tak 

jsou zastoupeny všechny rasy, ty značky se připojují k pridům a snaží se působit, že mají rády 

všechny. Jo a taky, když vnímáme ten ženský pohled, tak se třeba více objevují holky s 

nadměrnou velikostí, plus-size holky a tak. A když z pohledu ras, tak třeba když se zraníš, tak 

si přes to nalepíš náplast, takže teď se dělají i jiné barvy než světle béžová.  

 

03:41 Máš pravdu. V podstatě nejvíc je to vidět na výběru modelek, které jsou potom vidět 

v reklamách, na módních přehlídkách a v magazínech. Nejvíc se řeší 5 skupin, ty jsi část 

z nich jmenoval, a to jsou: lidé různých ras a etnik, lidé s nadměrnou velikostí, lidé z 

LGBTQ+ komunity, lidi nad 50 let a handicapovaní jedinci. Napadá tě nějaká konkrétní 

značka, která se zachovala inkluzivně? 

04:31 Jako otázka je, jestli myslíš inkluzivně, že to tak myslím, nebo že to dělají proto, že se to 

od nich čeká. Ale obecně tam, kam chodí, tak všechny ty fast fashion značky mají barevné 
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modely, že jo. Zara, H&M, Mango... Všichni mají fotky všech národností. Celkově ty, co znám, 

tak nějaké tyto znaky měly. 

 

05:07 A na základě toho, co víš o té inkluzi v módním průmyslu, jaký je tvůj názor na ni? 

05:22 Ideální podle mě je, když se to zastoupení podobá realitě. Dejme tomu v Česku máš 95 

% bílých, tak jo, ať je 5 % bílých. A když je 5 % asiatů, tak ať je 5 % asiatů. V Americe to bude 

zase jiné, že jo. Tam to bude prostě třeba 60 % bílých a 40 % barevných, tak ať to tak je. Chápu, 

že když se dělá globální obsah, tak se to vyvíjí v Americe. Takže mně vůbec nevadí, když tady 

je to víc diverzní, spíš jako ti lidi tady to tak nemusí úplně brát. Ale zase budou mít tu ideu, že 

lidi jsou různorodí.  

 

06:18 Proč si myslíš, že to tady lidi nemusí úplně přijmout? 

06:21 Protože si zase řeknou, že někdo protlačuje něco. Že gayové mají svou agendu a chtějí 

vše ovládnout a že bílý muž středního věku je největší chudáček atd.  

 

06:39 A proč by se do toho podle tebe firma měla pustit a proč by neměla?  

06:45 No, pokud vezmeme to, že ty společnosti mají mít nějakou zodpovědnost, tak je dobré, 

když svým chovají, ne že to legitimují, ale že to budou podporovat, třeba to LGBT. Nevýhoda 

je, když to ti lidi přijímají špatně no. Ale budu radši, když to ty firmy budou dělat a naserou tím 

pár lidí. Takže když firma dělá pride a má diverzní fotky, tak jim nevěřím, že to je stoprocentně 

upřímné, vždycky je za tím zisk, ale je to vlastně za mě dobré, že to aspoň ukazuje, že ti lidi 

jsou normální.  

 

07:29 Ty jsi ještě zmínil, že hodně nevěříš těm značkám, že to je upřímné. Jak by to mělo 

vypadat, abys jim to věřil?  

07:41 Ty jo, to je těžké. Jako já jim to nemám za zlé, že to dělají takhle, protože firmy se honí 

za ziskem, a to je normální. Když odbočím, tak mě teďka štve to, když každá firma najednou 

zahlásí, že má nulové emise nebo že je uhlíkově neutrální. To mi přijde strašně pozérské, 

protože nestačí koupit pár odpustků tím, že pěstuješ stromy. Tam mám na to nějaký názor, 

protože jsem o tom přemýšlel. O tomhle jsem tolik nepřemýšlel, tak to spíš házím, jak mě to 

napadá. 

Já to beru prostě tak, že to je součást toho byznysu, a že je to standard co dělají. No víš co, já 

to vnímám asi míň než holky, takže asi tak. Mě nějací plus-size modelové pánští nezajímají, 
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jestli jsou nebo nejsou zahrnutí. I když jako, holky už jsou možná plus-size na fotkách, ale že 

bych si všiml plus-size modelů, to asi ne. Všichni mají pořád svaly a bicáky.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2:  

 

13:04 Teď jsi viděl 3 přehlídky a mě by zajímalo, jaké jsi mezi nimi viděl rozdíly? 

13:18 Tak to první jsem poznal, že je Victoria's Secret. Tam to mají asi hodně pro masové 

publikum, já to znám z toho, že tam mají vždy to živé představení těch umělců, tak to je hezké. 

Samozřejmě je to nejvíc mainstream tím, že to jsou pěkné, hubené holky. To druhé [Savage X 

Fenty] bylo asi nejvíc umělecké. Co se týče modelek, tak byla tam těhotná, asi trans a tak. Takže 

inkluzivní asi nejvíc, i když to třetí [Chromat] bylo taky inkluzivní, ale dejme tomu, že ti lidi 

nebyli tak jiní.  

 

14:10 Takže kdybys měl nějakou nebo nějaké z nich označit za inkluzivní, která nebo 

které by to byly?  

14:14 No určitě dvojka a trojka. Ta jednička byla inkluzivní tím, že tam jsou různé ty rasy.  

 

14:30 A co si myslíš o tom výběru modelek na těch jednotlivých přehlídkách? 

14:38 Tak záleží, jaký je cíl. Já jako chlap bych se samozřejmě kouknul na to první. I když 

obecně bych se nekouknul vůbec, protože to není něco, co mě zajímá. Ale asi každá přehlídka 

má své publikum a asi to ví. I když Victoria's Secret mají teďkom problém, že to chtějí rušit. 

Ale jako je dobře, že existuje ta dvojka a trojka a je dobře, že ti lidi, co jsou z menšinových 

skupin, se můžou identifikovat. Takže jako jo, ať jsou zahrnutí lidi, já na to koukat nebudu, pro 

ně to bude dobré a uvidí se v tom. Takže vlastně fajn. 

 

15:26 A přišlo ti, že někde nějaký typ modelek scházel, nebo že už bylo něco naopak moc?  

15:32 No v tom prvním byly samozřejmě samé fakt fit, hubené holky. I když bych neřekl, že 

byly až extrémně hubené. Možná tam dát někoho víc plus-size, i když nevím, jak Victoria's 

Secret definuje plus-size, to jsou stejně pořád hubené holky. Zase třeba by to nebyl jejich cíl. A 

dejme tomu, že dvojka by na mě byla moc, já bych se na to nekoukal, ale pro ty lidi, kteří se v 

tom vidí, je to dobré. A proč ne. Prostě každá přehlídka má své publikum a ať si existují.  
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Téma 3:  

 

16:17 Já bych s tebou ještě ráda probrala všechny ty skupiny zvlášť a první se chtěla 

zeptat, jak je pro tebe důležité zastoupení modelek a modelů různých ras a etnik?  

16:31 Jo, to je společné s tím, jak jsem říkal, že by bylo fajn, kdyby to aspoň trochu reflektovalo 

tu demografii v té zemi. Že jestli je 60 % bílých a 40 %, tak aby všichni nebyli bílí. Samozřejmě 

by bylo divné, kdybys v Česku měla třeba v Zaře katalog, kde jsou samí černí, protože to vůbec 

neodpovídá tomu, jaké to tady je. Ale jo, je to pro mě, ne jako důležité, že by to byl deal breaker, 

ale oceňuji, když je to trochu diverznější.  

 

17:09 Jak na to reaguješ, když se někde objeví víc černých nebo asijských modelů, i když 

tady ta demografie tak nevypadá?  

17:22 Mně to nevadí, protože když to vezmu pragmaticky, tak ty firmy to adaptují z centrály, a 

ta centrála to tvoří tak, aby to bylo diverzní pro celý svět. 

 

17:35 A jak si myslíš, že by na to reagoval zbytek české populace?  

17:49 No tak samozřejmě si řeknou, že se strašně protěžují barevní lidi. Budou se cítit 

ohroženě.  

 

18:01 Takže by si firma měla dát pozor, aby toho nebylo moc?  

18:05 Kdybych byl ta módní značka, tak bych to zahrnoval ale ne tak, aby to bylo moc.  

 

18:18 Tak já přejdu do druhé skupiny, a tam mě zajímá, jak je pro tebe důležité 

zastoupení plus-size modelek a modelů?  

18:28 To je takové ženské téma. Já za to bojovat nebudu, ale bylo by vhodné, kdyby nějaké 

zdravě plus-size modelky byly. Jako nefandil bych tomu, kdyby se začalo objevovat nějak víc 

reklam s obézními holkami, protože to je zdravotní problém. Třeba Nike reklama, kde byla fakt 

obézní holka, to mi nepřijde dobré, ale trošku kulatější nebo plus-size v rámci zdravých 

možností by měly být. Pak aspoň nebudou mít holky problém s jídlem, že budou všechny chtít 

vypadat jako z Victoria's Secret. Možná by se i hodilo, aby byli víc průměrní chlapi, aby všichni 

neměli deprese z toho, že nemají six pack. 

 

19:26 U těch mužů se na to moc nemyslí, to je pravda. A kdybys měl říct pozitivní a 

negativní dopady plus-size modelů?  
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19:35 Pozitivní je určitě to, že se v tom ti lidi uvidí a nebudou mít problémy se sebou, že nemají 

tak dokonalou postavu. A negativní je, že když jsou až moc plus-size, že to propaguje tu obezitu 

a bere jí to jako normální věc.  

 

20:00 Tak já se rovnou přesunu do další skupiny, a to jsou lidé starší 50 let. Co si myslíš o 

jejich zastoupení v módním průmyslu?  

20:13 Nad tím jsem se nezamýšlel, ale asi chápu značky, že je nemají zastoupené, protože když 

si vezmeš věk lidí, co nakupují oblečení hodně, tak to spíš budou ti mladší a ti starší už asi 

nekupují tolik. Z pragmatického pohledu chápu, že ty značky nepropagují starší lidi. Ale není 

mi ještě 60, třeba v 60 bych možná ocenil, kdyby na všech fotkách nebyli mladí, cool lidi, co 

nemají problémy se zády  

 

20:50 A myslíš si, že to může být přijato negativně? Jak si myslíš, že by tito lidé v módním 

průmyslu byli přijati?  

21:00 No... Těžko říct. Lidi snad proti starším nic nemají. Možná, když 20letá holka uvidí šaty 

na 60leté ženské, tak pro ni možná ty šaty nebudou tak atraktivní. Ale zase 60letá ženská si 

řekne "jé, ta je jako já, to si koupím", ale když to vezmeš z toho byznys hlediska, tak to fakt asi 

stojí na tom, že ti mladí nakupují víc, tak cílí na mladé lidi.  

 

21:34 Tak už nám zbývají jen 2 skupiny. Jak důležité je pro tebe zastoupení modelek a 

modelů z LGBTQ+ komunity? 

21:46 Mně přijde, že tady to důležité je, protože mi přijde fakt divné, nebo ne, že bych se vlastně 

divil, ale prostě že tady je tolik odpůrců manželství LGBT komunity. A tolik lidí, co říká, že to 

je nemoc, nebo že by se neměli líbat a držet se za ruku... Tak podle mě, jestli značky budou 

nějakou silou pro to, aby se to normalizovalo, aby to lidi víc brali jako normál, protože to je 

normální, tak to je potřeba. Takže tam jsem pro to, aby byli zastoupení, aby fakt bylo vidět, že 

to není žádná nemoc a tak.  

 

22:25 A jaké by tohle mohlo mít negativní dopady?  

22:27 Samozřejmě, že si lidi řeknou, že to je zase propaganda LGBT a že chtějí ovládnout svět 

a chudáci mi heterosexuálové. Ale právě já to beru tak, že hodně lidí je takových, že na to 

nemají úplně silný názor a těmi lidmi třeba trošku pohrdají. Ale ty by to mohlo zvyklat, když 

celý mainstream bude říkat, že LGBT je normální.  
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22:59 No a poslední skupinou jsou handicapovaní lidé. Jak důležité je jejich zastoupení v 

módním průmyslu?  

23:06 Tam mě zase jako první napadne to byznys hledisko. Přeci jen procentuálně je 

handicapovaných lidí asi málo. Ale taky by mi asi nevadilo, kdyby se třeba občas objevili lidi 

s Downovým syndromem v kampani. Zase, někdo se prostě narodí s Downem, nemůže za to, 

taky se potřebuje oblíkat, tak proč ne?  

 

23:57 A kdybys měl tady těchto 5 skupin vzít a seřadit podle důležitosti, jak by se to tady 

v Čechách mělo nebo naopak nemělo začít řešit, tak jak bys to seřadil? A proč?  

24:15 Já mám teď na mysli hlavně to LGBT, protože o tom se teď hodně mluví. Teď se hodně 

mluví o tom manželství pro homosexuály, že jo. Pak rasy, protože velká skupina Čechů se furt 

cítí ohrožená, že jsou bílí a nahradí je jiní. Pak plus-size právě kvůli tomu, aby mladé holky 

neměly deprese z toho, že nevypadají jako Victoria's Secret modelky. Pak ti handicapovaní, aby 

se jich lidi nebáli a tak. A poslední by asi byl ten věk, jo, bylo by fajn, kdyby tam byli, ale chápu 

ty značky, že to pro ně není moc výhodné.  
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1.12. MUŽ: Respondent D 
 

Téma 1:  

00:35 Cílem rozhovoru je zjisti a prozkoumat, jak vnímáš inkluzi v módním průmyslu. A 

úplně první by mě zajímalo, jak bys ty vysvětlil slovo inkluze?  

00:46 Slovo inkluze bych vysvětlil jako začlenění co nejvíce skupin lidí typologicky. No, co 

nejvíce. Nemůžeš říct všech podle mě.  

 

01:11 Proč nemůžeš říct všech? 

01:15 Protože co pak bereš jako skupinu? Bereš jako skupinu lidi, co mají modré oči, nebo to 

je málo? Nebo bereš ty, co jsou jiná rasa? A teď bereš rasu jako, že to je afričan nebo jestli to 

je Turek jako muslim? Nebo bereš černochy a teď jaké bereš černochy, že jo? Nebo jestli bereš 

bělochy, tak jestli bereš běloch jako běloch, nebo jestli to děláš na Slovany atd. Prostě nemůžeš 

říct "všech", že jo. Je to takové to, co zní hezky ale nic to neříká. Takže zahrnutí co nejvíce 

skupin, relevantních, když to vezmu na ten módní průmysl.  

 

02:17 Jojo. Jde o zahrnutí všech jedinců a jejich skupin. 

02:37 Všech? 

 

02:40 Tak ty jedince vždycky zařadíš do nějaké skupiny, která je relevantní. Každý 

jedinec má tolik vlastností, že nějaká z nich bude spadat do nějaké relevantní kategorie.  

02:55 No to jo. OK, ale to je možná ta myšlenka, ale tak to je... Nevím, to je jako proklatě dobré 

kuře, jako je to proklatě dobré kuře? Takže zahrnuješ fakt všechny? Ale jo dobře, jako je to 

něco, co zní fakt hezky, ale realita? Jako je to dosažitelné? Proto jedna věc je, jak to prodáváš 

a druhá, jak to je. Takže když řekneš, že chceš mít něco inkluzivní, tak do jaké míry a do jakých 

pravidel? Co vše bereš jako inkluzivní? Co budeš brát v potaz? A pak stejně víc záleží na té 

skupině než na tom individiuálu. A jako do jaké míry se řadíš, do jaké skupiny? Jaká skupina 

je pak důležitější? Protože když je třeba někdo černý a postižený, tak co je v ten moment 

důležitější? A jestli už jsi černá, tak na postiženého najdeš někoho dalšího? To je jedno, jdeme 

dál. 

 

04:16 Ty jsi dokázal vysvětlit slovo inkluze docela hodně podrobně. Mě by tím pádem 

zajímalo, jak se podle tebe projevuje přímo v tom módním průmyslu?  
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04:29 Tak tím, že já na to koukám tak, že ten nápad sám o sobě a ti lidi, co to propagují, jsou 

dost povrchní. Tak si myslím, že cílem je dostat tam ideálně zástupce všech ras. Kdybych dělal 

inkluzivní módní přehlídku, tak to je první věc, kterou bych řešil. Bych tam nasekal nějakou 

asiatku, nějakou černošku, pokud bude nějaký bláznivý mix, tak to tam taky hodím, protože to 

bude zajímavé a bude to inkluzivní.  

Ve výsledku je to módní přehlídka, takže jde o ten vizuál, to by bylo to první, co mě napadne, 

jak se to nejvíc projevuje. Já nevím, jak moc pak rozebíráš tu cílovku, když navrhuješ oblečení. 

Nevím, jak moc je to v tomto případě důležité, jestli je důležité to nebo to oblečení samotné. 

Jestli pak řešíš, abys tam měl nějakou starou ženskou nebo mladou holku, anebo jestli řešíš, 

abys byl spíš "mr. all right" a měl tam každou rasu. Asi nejdůležitější, co bych řekl je, aby tam 

bylo co nejvíce ras. 

  

06:08 Jo tak rasy jsi zmínil dobře. Inkluze v módním průmyslu se nejvíce projevuje na 

tom výběru modelek, takže jak jsi říkal na tom, co je vidět. Je tam 5 hlavních skupin, ty 

jsi nakousl 2 a to lidi různých ras a etnik a lidi nad 50 let. Potom jsou tady lidi, co nosí 

nadměrné velikosti, respektive plus-size...  

06:45 Jakoby jo, ale ti, co nosí nadměrné velikosti... Jako chápu, jak to myslíš, ale nemůžeš říct, 

že to jsou plus-size, ale jsou to plus-size. Protože třeba ty, jako normální holka, bys o sobě 

neřekla, že nosíš nadměrnou velikost, ale v modelingu bys byla nadměrná, protože nejsi XS, 

ale nenosíš nadměrnou velikost. To bys pak řekla o všech jsou tlustí nebo plus-size, což jsou v 

módním průmyslu. Počkej mluvila jsi o cílovkách nebo o modelkách?  

 

07:25 O modelkách. 

07:26 Aha tak to jo, to je v pohodě, to máš pravdu.  

 

07:30 No, tak potom jsou tam modelky a modelové z LGBTQ+ komunity a handicapovaní 

jedinci. A když jsi tady vyjmenoval, jak si myslíš, že to vypadá, napadá tě nějaká 

konkrétní značka, která se zachovala inkluzivně?  

07:51 Ne. Napadá mě Lidl, jak tam měl toho černocha. Tak ti ale než že by chtěli být inkluzivní, 

tak tam spíš dali černocha, který byl prostě dobrý. Asi spíš bych řekl, že měli globální materiály, 

že zrovna použili černocha. Přemýšlím nad značkou, co je inkluzivní. A taky jakoby, jak moc 

je to faktor potom? Kdy se snažíš být inkluzivní, abys zahrnula "všechny"? A kdy se snažíš 

útočit na cílovku? Když bychom byli třeba v Anglii, kde máš nějaké procento černochu, tak 

bereš to jako inkluzi nebo jako cílovku? To je otázka tak jako do prostoru. Takže napadají mě 
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firmy, které tady to používají. Jestli používají LGBT, tak to je mi jedno, protože když se 

podívám, jak něco sluší klukovi, tak mně je jedno, jaký je jeho sexuální život a orientace.  

 

09:31 Tak třeba trans lidi poznáš občas.  

09:33 No dobře. Jak kdy. Ale tak to už jsou extrémy. Kolik máš trans lidí v populaci, jako 

celkově. Natož v Česku. Ale dejme tomu, že vidíš přehlídku a je tam gay, tak do jaké míry to 

ovlivní mě, že jo? Je to něco, co mi je jedno. A taky do jaké míry je tam dáváš, protože to je 

cílovka, protože děláš pro gay lidi, a do jaké míry to tam dáváš kvůli inkluzi? Jako nenapadá 

mě firma, která by tady to řešila. Když jsem chodil přehlídky, tak jsme tam kolikrát měli teplé 

lidi a i různé rasy, že jo. Ale bylo to v Londýně, což chápeš, protože tam mít jen pro bílé nemá 

smysl, protože tam bílí nejsou taková většina. Ale pak když se podíváš na tu přehlídku, tak 

vidíš, kdo je bílý a kdo je černý, to poznáš. Taky třeba, když koukám na módu, tak když to sluší 

asiatům, tak to sluší mně. Ale když je to gay, tak to, jakou má orientaci, jako co je mi do toho? 

To není vidět, pokud to není extrém. Tak jak to poznám?  

 

11:47 A podle jakých znaků ty by ses to pokoušel poznat, jestli ta firma to bere jako 

cílovku? 

11:57 To právě přemýšlím. Asi podle toho, že by mi to vadilo a bylo to na sílu.  

 

12:00 A podle toho, že by to bylo na sílu by to byla cílovka nebo inkluze? 

12:03 Že to je inkluzivní. Pokud by to byl černoch v Anglii, tak bych to bral jako cílovku, pokud 

by to byl černoch tady, tak bych to bral jako inkluzi. Protože tady to nemá smysl. Pokud by to 

nebyla vyloženě černošská móda a bylo by to normálně na Čechy, tak tady v tom nevidím důvod 

kromě toho, že je to inkluze. To je jediný důvod, proč by to tam bylo. 

  

12:44 No a kdyby se takto objevil Černoch tady v Čechách, jak bys na to reagoval?  

12:50 Je mi to jedno. Takhle. Já bych se těšil, protože by mi bylo jasné, že by to udělalo děsný 

výbuch asi jako posledně. Protože vím, že Češi jsou rasističtí a xenofobní. Mně samotnému by 

to bylo jedno. Já jsem na to zvyklý, není to pro mě nic nového. To je jako když byl hit s 

uprchlíky. Já jsem v tu chvíli byl v Anglii, já jsem tam žil, pracoval a čas s muslimy trávil furt. 

Neříkám, že jsem úplně začleněný do té multikulturní společnosti, ale není to nic, co by mě 

rozrušilo.  

Jo, jako nemám rád tady ty věci, když jsou na sílu. To že by tam byl černoch, to je mi jedno, 

ale nechápal bych, proč tam je. Z toho důvodu by mi to vadilo, ne proto, že by to byl černoch, 
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ale o co se snaží ta firma, pokud to nedělá dobře. Pokud je to takto na sílu, tak by mi to vadilo. 

Ale nejde mi o toho člověka, to je mi jedno. Asi záleží. Některé firmy to dělají asi moc. Ty, 

které to dělají akorát, většinou přehlídneš, protože to nedělá rozruch. A některé to dělají fakt 

dobře zase. 

 

14:28 A dokážeš mi nějak ve zkratce shrnout, jaký máš na inkluzi v módním průmyslu 

názor? Jak bys reagoval, kdyby firmy začaly víc využívat lidi z těch 5 skupin, které jsem 

vyjmenovala, a kdyby je začal víc vídat v Čechách na billboardech, přehlídkách atd.?  

14:47 Vadilo by mi to. Když děláš reklamu pro nějakou cílovku, tak se snažíš, aby to pro ně 

bylo relevantní a oni se s tím mohli ztotožnit. Vím, že kdyby tohle byla reklama, která by se 

snažila cílit na mě tady tímto způsobem, tak je to něco s čím se neztotožním. Takže proto by 

mi to osobně vadilo. Přemýšlím, jak bych to mohl dát do jiné perspektivy, aby to bylo ještě víc 

jasné. Dejme tomu, kdyby na mě na Pornhubu skočila reklama na anální kolíky, ale byla by s 

gayi. Tak jakože "ú anální kolíky", ale s gayi. Ta reklama se má snažit útočit na nějaký můj 

impulz, ale tady to není přesně to, co já ocením. A proto by mi to vadilo, protože bych se s tím 

neztotožnil.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2:  

 

25:10 Viděl jsi 3 módní přehlídky a mě by zajímalo, jaké jsi, co se týče inkluze, mezi 

jednotlivými přehlídkami viděl rozdíly?  

25:13 V tom prvním [Victoria's Secret] bylo hodně bílých holek a do toho vždycky mezi ně 

strčili nějakou barevnou, třeba černou, takže fakt vyskakovala. Plus tam sem tam byly holky, 

co měly nějakou poruchu kůže. A hlavně je tam dávali tak, že byly v nějakém závalu stejných, 

a tak vyčnívaly. Nebylo jich tam tolik, ale tím spíš byly vidět. To druhé [Savage X Fenty] byl 

takový mišmaš. Jako když pejsek a kočička vařili dort. Tam bylo všechno. OK, tak ne všechno, 

ale bylo to jak Pokémoni, takové to "všechny chytit máš". A tam je právě třeba ta otázka, do 

jaké míry tu inkluzi můžeš udělat.  

Třeba kdybych teď měl udělat módní přehlídku a měl bych ji udělat inkluzivní, tak bych možná 

udělal něco v tom smyslu jako je ta druhá, protože bych z toho měl srandu a zajímalo by mě, 

jak moc můžeš udělat inkluzi a jak moc tam můžeš mít skupiny a jak moc je můžeš rozdělit. A 
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tady to mi přišlo takové, že... V té první jsi viděla, co kdo znamená a co reprezentuje, v té druhé 

ne.  

V té druhé už to bylo ne na sílu, ale bylo to přesycené, za mě. Že ze začátku jsi zhruba věděla, 

ale pak už to tak eskalovalo, že už jsem nevěděl a neviděl jsem tam ten systém, což mi trošku 

vadilo. Jako nepoznala bys, kdo co má reprezentovat, protože těch možností tam bylo tolik. A 

ani nevím, jestli bych se v tom hledal, kdybych byl cílovka. Beru to tak, že inkluze má být pro 

to, aby se tam každý našel, předpokládám. A tohle je takové to, že nevíš, s kým se máš ztotožnit 

podle mě. Nevěděl bych, s kým se mám ztotožnit, protože už to ani nemělo formu, mi přišlo.  

A to třetí [Chromat]... Tam už byly spíš černošky hlavně. S tou inkluzí, jo byla tam ta holka s 

berlemi, ta bez nohy. Ta vyčnívala nejvíc. Trošku mi přišlo, že tam je proto, že má berle. Že to 

je takové to "dám jí tam, protože to bude inkluzivní". Že tam byla jen proto, že to byla jen jako 

statistika v podstatě, než aby tam byla z jiného důvodu. Takové to "uděláme přehlídku a dáme 

tam holku s berlemi, ať to vypadá inkluzivně", tak tak mi to přišlo spíš, prostě vyčnívala.  

Že třeba v tom prvním, i když jich nebylo tolik, tak jich tam bylo dost na to, a ještě tam byly 

dané tak, že to dávalo smysl. Že jsem to tam viděl a nepřišlo mi to obtěžující. V tom posledním 

jo. Bylo jich tam málo, pak tam byl nějaký chlap předělaný a tak. Lidí, co vybočovali, tam bylo 

tak málo, že mi přišlo, že jsou na sílu.  

No, jak říkám, cílem inkluze je zahrnout ty ostatní, ideálně co nejvíc lidí. Ale tady to byly samé 

černošky, jedna s berlí, nějaký chlap a nějaké plus-size, ale jako fakt tlusté. No plus-size ani ne, 

byly prostě buď hubené nebo tlusté. A bylo to právě takové, že pokud to měla být záměrná 

inkluze, tak byla špatná. Protože to bylo spíš jako "uděláme inkluzi, ale dáme tam černošky a 

nacpeme tam takové ty okrajové". Takže to mi přišlo asi nejslabší, a že mi to i vadilo. Vadilo i 

to tím nápadem. To druhé mi vadilo provedením, to nemělo formu. Přišlo mi, že ten nápad byl 

asi hezký, že tam dají všechny, ale pak vlastně nevíš, kdo je co. A to první mi přišlo asi nejlepší 

v tomhle případě, protože jsi to v tom chápala, dávalo to smysl, nebylo to tam tolik na sílu, bylo 

to v přiměřené míře a mělo to systém.  

 

31:07 A přišlo ti, že ti, že ti někde nějaký typ modelky chybí, nebo že už je něco teda moc?  

31:19 V tom posledním mi chyběla asiatka.  

 

31:22 Ta tam byla.  

31:23 Tak jí tam bylo málo. Jak říkám, v tom prvním prostě vyčnívaly v těch skupinách. V tom 

posledním to byly samé černošky s nějakými mimo, kterých bylo málo. A asi tam teda byla 

asiatka, ale pokud tam proběhla jedna, tak jsem si jí nevšiml. To je málo. V tom druhém byli 
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normální chlapi, jakože nepředělaní, ale bylo jich tam hodně málo. Ale přemýšlím, jak moc tam 

byly hadry, protože mi přišlo, že tam všichni nosili podobné věci. Tak jestli to nebyl nějaký 

statement než jako módní přehlídka vyloženě o módě. Takže v tom případě tam bylo málo 

chlapů. A v tom prvním, to byla vyloženě módní přehlídka o móde, tak tam mi to nevadilo 

vůbec.  

 

32:43 No a ty jsi na začátku zmínil, že v té první přehlídce byla většina bílých a bylo tam 

pár tmavších. Že vždy byla skupina lidí a v nich byla hodně vidět ta černoška.  

33:38 Nepřišlo mi, že by tam byla většina bílých, ale když už tam dali černošku, tak jí dali mezi 

bílé holky.  

 

33:40 No a nepřijde ti, že když v té poslední byla většina černošek a bylo tam míň asiatek, 

tak že to je stejný princip jenom obrácený?  

33:50 Nene, protože v té první bylo vidět, že těch černošek tam je daleko víc než těch jiných v 

té poslední. Že ten poměr nebyl tak obří, že to nebylo 1 ku 20, ale 1 ku 10 jenom. Jako přeháním, 

ale ten poměr byl menší a užší. V té třetí to byla samá černoška a plus teda, jestli tam byla 

asiatka, tak jsem si jí nevšiml. Ale v té první jsem si všiml těch rozdílných. V první řadě byly 

v tom kontrastu, takže byly víc viditelné, a v druhé řadě jich tam bylo víc.  

 

Téma 3:  

 

34:43 Mě by zajímalo, jak vnímáš jednotlivé skupiny těch minorit zvlášť. První by mě 

zajímalo, jak důležité je podle tebe zastoupení modelek různých ras a etnik v módním 

průmyslu?  

35:03 No tak to je pak stejné, jak jsem říkal na začátku. To, co je vizuální, tak to chápu. To, co 

není vizuální, mi nepřijde důležité. LGBTQ+ mi teda v tom případě dává smysl u trans, ale u 

těch, u kterých je to jasné. Pokud je to tak dobrá trans, že vypadá jako ženská, tak ať chodí s 

ženskýma. Asi záleží i jako co na sama chce a kam se ona sama chce zařadit. Ale pokud je to 

gay, ale není to vysloveně gay móda pro extra gaye a není to nějaký neuvěřitelný politický 

statement v duhových barvách, tak mi to nepřijde důležité. To spíš ty vizuální věci. S tím, že 

pak jde o tu cílovku.  

Jako kdybys mi ukázala přehlídku, kde jsou samé černošky, tak je mi to jedno, nehne to se 

mnou. Ale kdybych jel na Moravu a všude bych viděl billboardy s černými lidmi, kteří se snaží 

propagovat třeba slivovici, tak mě to ruší. Ptal bych se, čeho se snaží docílit. Bral bych to buď 
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jako provokaci, ne svoji, protože ten produkt by stejně nešel na mě, ale věděl bych, že jde na 

lidi, kteří to nevezmou. 

 

37:02 A jak si myslíš, že by na to reagovali Češi obecně?  

37:04 Asi jako na černocha v Lidlu. Je to hodně černobílé, když to takto řeknu. No, nemůžeš 

říct, že by tak reagovali všichni, ale je to ta nejhlasitější skupina. Není to ani většina, i když tam 

záleží, kde. Nemůžeš brát Prahu a srovnávat ji s Velkou nad Jedličkou, prostě máš město a máš 

vesnici. Jako nepřekvapuje mě, že ten Lidl vzal ty burany, kteří, když bylo něco, co mohlo být 

muslimské, tak se toho chytli se slovy "a přijedou sem muslimové a znásilní nám ženy". Jak 

říkám, záleží, kde to dává smysl. Prostě pokud to na mě cílí, tak chci, abych se s tím ztotožnil. 

Pokud na mě míří móda...  

Takhle, pokud vidím asiata, tak mě to naláká víc, než když je tam běloch, protože vím, že asijská 

móda mi sluší víc. Ale třeba když jsem chodil přehlídky pro svatební obleky, které byly pro 

černošskou skupinu hlavně a chtěli to rozšířit dál. Tak jsem tam byl já, byl tam kluk Litvy, 

Rumun a dál nevím. No a bylo vidět, že to vypadá dobře, ale nevypadá to na nás tak dobře jako 

na nich. Prostě pokud to na mě míří, tak chci, abych se s tím ztotožnil. Nejde mi o to, kdo tam 

je, jde mi o sebe.  

 

40:33 A jak bys vnímal plus-size? Úplně stejně?  

40:38 No plus-size je ženská záležitost. Třeba jak se začaly dělat takové ty realistické figuríny, 

tak to je ženský problém. Já si myslím, že vy ženské to zbytečně moc řešíte. Když koukám na 

figuríny v obchodech s oblečení, tak v tom nevidím sebe, koukám na to oblečení a pak si ho 

vyzkouším a uvidím, jestli mi sedí. Jako vidím ten, vidím, jak to dávají dohromady a spíš 

koukám nad tím nápadem, jak dali dohromady barvy a materiály, než abych koukal na to, že ta 

figurína je pravděpodobně vysekaná a má sportovní figuru, což já v tuhle tu chvíli nemám. 

Takže není to pro mě problém. 

Byl by to pro mě problém, kdyby to už byl extrém, jakože kdyby tam byl extrémně tlustý týpek 

jako figurína, tak to už mi přijde mimo mísu. Kdyby vypadal normálně, nemyslím jako já, ale 

normálně, tak si to dokážu představit, jak to vypadá. Protože na tlustých lidech, vyloženě fakt 

tlustí, tak víš, že to oblečení vypadá jinak. Víš, že jinak vypadají tlustí lidé v obleku než 

normální lidi. Dokud to vypadá normálně a dokážu si představit, jak by to vypadalo na mně, 

tak si myslím, že v pohodě a není to pro mě žádný problém.  

 

42:41 A když přejdeš z figurín na modelky? 
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42:49 Tak to je stejné. Jako taky když projíždím třeba Zaru, tak vidím, že ti kluci mají 2 metry 

a sportovní figuru. Ale koukám na to, jak jim to sluší, a ne jak vypadají oni, to je mi jedno. 

Stejně to rozklikneš a pak hned uvidíš to oblečení samostatně. Oni jsou podle mě spíš taková 

nápověda, možná trošku šablona, ale není to pro mě něco, podle čeho bych pak soudil sebe, 

nebo že by to pro mě bylo důležité, jak vypadá, pokud vypadá normálně. Nepotřebuju se cítit 

zahrnutý v tomto a aby byli hubení.  

 

43:53 Tak tím můžu přejít do další skupiny, a to jsou lidé nad 50 let. Co jejich začlenění 

do módního průmyslu?  

44:01 Pokud tam je cílovka, tak proč ne? My jsme měli v jedné agentuře skvělého modela, 

kterému bylo asi 50. Ale byl fakt sportovní, furt cvičil, bylo vidět, že už je starý, byl šedivý, ale 

měl husté vousy a neměl pleš, měl fakt vlasy a dobře si je geloval. Byl to mega stylový týpek v 

50 letech. A proč by ne, že jo. V tomto věku už to lidi neřeší, to jsem viděl ve videu, že ti pak 

roste sebevědomí. Ale pokud na to je cílovka, tak proč ne. Ale vracíme se zpátky k tomu, že 

pokud to necílí na mě, tak je mi to jedno. Jo, móda pro ně je hezká, pokud je něco, co jim sluší, 

proč ne. Ale mně je to jedno. Takhle, třeba tento týpek jsem viděl, že nosí super obleky a fakt 

mu to slušelo a chtěl bych to nosit. Ale už to necílí na mě.  

 

45:20 U té rasy jsi třeba zmínil, že by na to lidi mohli reagovat špatně po vzoru Lidlu, 

plus-size modelky jsou často spojeny s tím, že podporují obezitu atd. Myslíš si, že tahle 

skupina čili lidé nad 50 let, má nějaký možný negativní dopad nebo vnímání? 

45:49 Ne. Zrovna tady to, ze všech tady těch věcí, je úplně jedno. 50+ lidi budou vždycky. 

Otázka je, jestli na to budou koukat. Co je na 50+ volba oproti obezitě? Do jaké míry můžeš 

ovlivnit, to, že zestárneš oproti tomu, do jaké míry můžeš ovlivnit, že ztloustneš. Tady zrovna 

není nic, co by to mohlo promovat nepříjemného.  

Třeba v Peru jsou lidi konzervativní a pokud ti je nad 40 a jsi chlap, tak nemáš nosit kraťasy, 

protože prostě jsi dospělý a máš nějakou úroveň. Nebo jako můžeš nosit kraťasy, ale koukají 

na tebe blbě, to je asi jako kdybys šel ven v teplákách. Tak tam třeba kdyby někdo udělal 

teplákovou soupravu pro lidi 50+, tak by na to lidi koukali špatně, ale to jsme zase u cílovky. 

Tam tepláková souprava pro staré lidi udělá stejný rozruch jako tady černoch v Lidlu, ale 

nemyslím si, že sama o sobě by takto cílovka 50+ dělala něco špatného, pokud jde čistě o ten 

věk. Prostě je to móda pro 50+ a pokud v tom vidí někdo něco víc, tak naopak hledá problémy 

tam, kde nejsou.  
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47:33 Ty už jsi předtím nakousl LGBTQ+ komunitu, tak se přesuneme rovnou na 

poslední skupinu. 

47:49 Počkej, já chci ještě něco říct k plus-size ženám. Protože u těch si myslím, že by to mohlo 

podporovat obezitu.  

 

48:43 A proč u plus-size žen by to mohlo podporovat obezitu a u plus-size můžu, ne? 

48:51 Já jsem řekl, že nechci tlusté figuríny. Protože pak už ti lidi vypadají jinak a už na to 

nemůžeš koukat tak prakticky. A vím, že tady tohle je hlavně ženský problém. Jedna věc je to, 

že lidi málo ví o modelingu a vnímají plus-size, jakože jsou tlustí. Jakože někdo někde sdílí na 

Facebooku takové to "tohle je plus-size modelka, svět jde do háje", tak víš, že tady to plus-size 

neznamená. Ale lidi to neví, že jo. Takže pak se bouří.  

Chápu, že tam je argument, že si pak holky myslí, že jsou tlusté, když jsou normální. Chápu, 

odkud ten argument pochází, a že si ho někdo dokáže obhájit. Na jednu stranu, řešení není to, 

že někam budeš dávat tlusté figuríny. Chápu cílovku, pokud děláš pro tlusté lidi, tak chápu, že 

tam máš tlusté holky. Ale pokud ne, tak jsem takový na vážkách. Pak bych totiž pochopil 

argument, že se někdo snaží znormalizovat to, že je někdo tlustý. Ač je to do nějaké míry něčí 

volba...  

Stojím si za tím, že do větší míry je to volba, hlavně jaký vedeš životní styl. Jo, určitě jsou ti, 

kteří chytnou nějakou nemoc nebo mají něco genetického, ale nemyslím si, že to je většina, 

naopak si myslím, že to je malá menšina. Tak si myslím, že nechceš obezitu, jako životní styl 

normalizovat, stejně před ní chceš strašit. Asi jako reálně na obezitu umře víc lidí než na cigára, 

takže proč bys to jako chtěla normalizovat. Proč bys chtěla, aby to lidi vnímali, jakože to je 

normální. Nechceš diskriminovat, ale je tam tenká hranice.  

A na rovinu tohle je víc ženský problém než chlapský problém. Nevím přesně, jaké jsou čísla 

v tomhle a kolik obezity je u nás. Ale body positivity movement je něco, co mi je proti srsti a 

stojím si za fat shamingem, protože to je to, co tě dokope něco dělat se sebou. To je takový 

feedback. Jakože můžeš být tlustý, jestli chceš, ale to, že ti to někdo řekne, není špatně. 

Nemůžeš říct, že tlustí lidi jsou zdravější a nemůžeš to doporučit jako životní styl, ač je to tvoje 

volba samozřejmě. Vadil by mi ten message za tím. To máš tu, co je jedna z body positivity 

leaderek, dělá TED talky, no tak ta asi před rokem zemřela na infarkt. Jako to je jeden člověk z 

miliard, nemůžeš to brát jako statistiku, ale zvlášť, když vím, jaký problém to je pro ženské, tak 

si nemyslím, že je dobrá cesta, že se to znormalizuje. Myslím si, že chlapi s tím problém nemají. 

Stejně když jdeš do fitka, tak většina lidí, které tam potkáš, jsou chlapi.  
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53:17 Tak teď se pojďme přesunout k těm handicapovaným.  

53:16 Postižení mi nevadí. Dokážu si představit, že kdyby někde byla fakt jako na sílu, jako 

třeba v tom poslední z těch 3 videí, tak tady v Česku by se to nechytlo. 

  

53:39 V jakém momentě ti to přijde na sílu? Jak bys ten moment definoval?  

53:48 Že tam je jeden člověk handicapovaný mezi zdravými. Nemůžeš ženskou bez nohy použít 

jako figurínu pro všechny handicapované. Co když nemáš ruku? Řekneš si "wow té to sluší, 

když nemá nohu"? Jsme zpátky u toho, jak je to pro tebe relevantní, když nemáš ruku. No, takže 

tady to je na sílu, když tam jako víš, že ze všech tam je jediná, která je handicapovaná a víš, že 

ona spíš reprezentuje tu myšlenku inkluze, než že by reprezentovala ty handicapované lidi. 

.  

54:42 Jaký bys v tom udělal rozdíl, aby reprezentovala handicapované lidi, a nejen tu ideu 

inkluze?  

54:46 Dal bych jich tam víc. Nevím, jak bych to udělal, aby to bylo funkční, ale tohle je cesta, 

kterou bych se nevydal. Jak se v holce bez nohy, která chodí o berlích, můžou najít vozíčkáři 

nebo postižení, kteří mají zkřivené ruce nebo tak. Zvlášť tady ti lidi, co mají kratší šlachy, tak 

se nedokopou do sportu, protože nemůžou běhat nebo zvedat těžší věci, nezvládnout to na ten 

sval, takže nemají takto sportovní figuru. Jakože ona je vidět, že byla modelka a ztratila nohu, 

nebo minimálně už byla hubená a sportovní. A je jedna z těch postižených, která je furt schopná 

si udržet mega sportovní figuru.  

A řekni mi, znáš nějaké fyzicky nebo třeba i mentálně postižené lidi, kteří mají tady tu sportovní 

figuru? Co znám ze Starbucksu, protože tam tito lidi většinou uklízí, tak nikdo nemá takto 

sportovní skupinu. A teď zase... Do jaké skupiny jako zapadáš? Pokud jsi ten postižený, tak se 

řadíš do plus-size nebo do postiženého? A ona byla jenom, že neměla nohu. Ona byla message, 

ona nebyla "wow představ si tyhle hadry na postiženém člověku", ona je vyloženě jen efekt 

inkluze. To je na sílu.  

 

56:53 A kdybys měl vzít těchto 5 skupin a měl bys je tady nějak seřadit podle důležitosti, 

jak bys to seřadil?  

57:07 Rasa. Nahoře bude Rasa, dole bude LGBTQ+.  

 

57:16 A proč? 

57:17 Protože tam ne vše je vizuální. Pokud bereš celý LGBTQ+, tak co z toho je vizuální? 

Pokud vezmeš, že gayové a lesby jsou hlavně v hlavě. Chápu, že to má pak co dělat s osobností, 
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ale jde ti o ty hadry zhruba, tak hádám, že to tam nemá takový efekt. To stejné bisexuálové. 

Takže trans je asi jediný, u čeho bych to chápal, protože tam, jak to křížíš, tak to dává smysl. 

Ne jako ten princip je v tomto hlavně vizuální, takže z LGBTQ+ chápu ty trans, a zbytek 

nevidím, kde by figurovali tak silně, aby to mělo přednost před ostatníma. Takže to je pro mě 

poslední. Nahoře je rasa, protože to poznáš už z dálky.  

Myslím si, že plus-size je větší problém pro lidi, kteří se v tom hledají, nebo koukají na 

přehlídky a řeší módu. No, jak bylo řečeno, že čím jsi starší, tím víc je ti to jedno, tak tím spíš 

si myslím, že určitě plus-size bude před starýma. A teď, co je důležitější, jestli postižení nebo 

staří. Jako na jednu stranu bylo řečeno, čím starší, tím víc to neřešíš, ale na druhou stranu, kolik 

je postižených. Jako ten argument, jak moc tam dávat postižené... Je otázka, jak moc je to 

agenda inkluze a jak moc na to fakt koukají lidi, což nedokážu říct, protože na to nemám data. 

Ale nemyslím si, že na to tolik postižených kouká.  

 

1:00:04 Ale můžou na to koukat lidé z jejich blízkosti. Lidé, co se o ně starají, rodina, 

přátele a ty to taky ovlivní.  

1:00:17 Dobře, ale kolik to je furt lidí. Já nevím, kolik je postižených v Česku a pak záleží jak 

postižených. Asi bych vyloučil ty mentální, ale na druhou stranu bych řekl, že ti mentální jsou 

tak jednodušší, že se v tom spíš budou hledat. A jsem fakt na vážkách, že ten požadavek mít 

tam postižené modely je spíš na úkor inkluze než na úkor lidí. Ale pokud to beru jako z hlediska 

prodeje třeba, tak budou výš postižení, protože tím spíš bych řekl, že se můžeš prodat, než když 

tam dáš staré. Když tam dáš staré, tak tam dáš staré, to zařídíš jakkoliv. Ale tím, že ti postižení 

mají nějakou message, tak tím spíš si myslím, že to bude dobré.  

Takže 1. Rasa, 2. Plus-size, 3. Postižení... Jenže když beru obchod, tak bych nedal dolů LGBT, 

to se ti spíš vyplatí než staří lidé. Dobře, kdybych to vytvářel, tak 1. Rasa, 2. Plus-size, 3. 

LGBTQ+, 4. Handicapovaní a 5. Staří. Kdybych to děla podle sebe tak 1. Rasa, 2. Plus-size, 3. 

Nad 50 let, 4. Postižení a 5. LGBTQ+.  
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1.13. MUŽ: Respondent E 
 

Téma 1:  

 

00:02 Cílem rozhovoru je zjisti a prozkoumat, jak vnímáš inkluzi v módním průmyslu a 

případně zjistit, jak reaguješ na různé inkluzivní a neinkluzivní akty. 

00:15 Nechci být za idiota, ale co myslíš inkluzí?  

, 

00:17 To je přesně má první otázka pro tebe. Jak bys ty vysvětlil slovo inkluze?  

00:21 No to, jestli do módního průmyslu zahrnuješ... Nevím, já bych si to představil tak, jestli 

na přehlídkách vidíš lidi všech ras, velikostí, to zní blbě, ale víš, co myslím. Že tam vidíš 

všechny, a nejen dvoumetrové hubené blondýny nebo nejen holky v dámských značkách a 

chlapy v pánských. Prostě všichni, nejen ta stereotypní skupina modelů.  

 

00:55 Jo, řekl jsi to přesně. Je tady 5 hlavních skupin, které bývají diskriminovány, a to 

jsou: lidé různých ras a etnik, plus-size lidé, lidé z LGBTQ+ komunity, handicapovaní 

jedinci a modelky a modelové nad 50 let. A jak jsi zmínil, tak nejvíc se inkluze v módním 

průmyslu projevuje vizuálně na tom, jaké modelky si vybírá na přehlídky, do reklam, do 

magazínů atd. A mě by zajímalo, jestli tě napadají nějaké konkrétní značky nebo 

společnosti, které se zachovaly inkluzivně.  

01:52 Teď když jdeš na Václavák, tak je tam reklama F&F nebo H&M a mají tam plus-size, no 

mají tam normální modelky, ale na modelky to jsou plus-size. Potom Dior, tam měl něco s 

LGBT, protože ten Kim Jones, ten jejich hlavní designer, je gay. Jo, a ještě někdo dělal reklamu, 

to bylo myslím F&F, jako byly furt hezké ty ženské, ale byly to myslím starší dámy, jakože 

40+. Nevím, jestli F&F, ale prostě viděl jsem reklamu na oblečení, kde byly staré ženské. Je to 

jen móda?  

 

02:52 Můžeš říct i bokem, co tě napadne. 

02:59 Třeba Dove.  

 

03:02 Ten si vybaví spousta lidí. A jaký na to máš názor, když se ta inkluze objevuje v 

módě? 
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03:08 Já mám na to hodně kontroverzní názor. Já si myslím, že modelky jsou od toho... Prostě 

každá práce něco splňuje. Když máš analytika, tak chceš, aby uměl matiku. Když máš 

závodního jezdce, tak chceš, aby uměl řídit auto. Když máš malíře, chceš, aby uměl malovat. 

Když máš herce, chceš, aby uměl hrát. Když máš modelku, chceš, aby dobře vypadala. Protože 

móda je o tom, že dobře vypadáš. 

Takže já nemám nic proti tomu... Vůbec mi nevadí, když vidím plus-size modelky, nebo ty 

minority, mně je to v podstatě fuk. Ale kdyby se mělo zavést to, že všechny společnosti by 

najednou z nějakého důvodu musely tohle dělat, tak se mi to nelíbí. Nebo jako asi by mi to 

vadilo, protože modelky a modelové jsou od toho, aby byli hezcí. A je mi úplně ukradené, 

jakože jak je relevantní to, jestli mají rádi kluky, jestli jsou homosexuálové nebo hetero. V čem? 

Je to oblečení, jestli se mi to líbí nebo ne. 

Teď spoustu lidí kupuje podle toho, jestli ta firma dělá to, co se jim líbí. Ale mně samotnému 

záleží na tom, jestli se mi líbí to oblečení a je mi jedno, kdo ho na sobě má. Ale když už bych 

si měl vybrat, tak chci, aby to měl na sobě někdo, kdo v tom vypadá dobře. Hele, když máš 

firmu, která vyrábí oblečení pro staré paní, jako pro důchodce, dej si tam důchodce. Ale když 

máš Victoria's Secret, kterým všichni říkají "dejte tam plus-size modelku", tak jako proč? Oni 

prodávají bikiny. V bikinách vypadají nejlíp hubené, sexy holky, které tam lítají s křídly na 

zádech. Jako proč bych se měl dívat na nějakou... 

To je jako kdybych se měl dívat na film, kde je špatný herec, jen proto, aby tam byl někdo, kdo 

je jiný v tomhle. Nebudu se dívat na film s hercem, kterého nemám rád, protože se mi nelíbí, 

jak hraje, stejně jako se nebudu dívat na módní přehlídky, když vím, že tam budou lidi, kteří se 

mi v tom oblečení nebudou líbit. Ale vesměs je mi to jedno. Jakože tohle je můj názor, ale když 

na ulici vidím billboard, kde je plus-size modelka... 

S těmi plus-size to je taky ošemetné, protože něco je plus-size typu, že není hubená a něco je 

plus-size typu, že je tlustá. A ty tlusté už nemám rád, protože to normalizuje obezitu a 

normalizuje to to, že ti lidi nejsou zdraví. A proč by mělo být normalizováno, že někdo není 

zdravý? Ten člověk není zdravý, tak proč by se mělo normalizovat to, že ten člověk není ve 

zdravém stravu? OK, ty hubené modelky, které jsou občas anorektičky, to je jako druhá strana, 

a to taky není fajn.  

 

06:42 A kromě té normalizace té obezity, které by tohle mohlo mít?  

06:56 Asi záleží od společnosti. Česká společnost je v tomto hodně konzervativní, takže v 

Čechách si myslím, že by nemuselo uspět, kdyby tam byli gayové, protože jsme bublina Praha 

a to, že v Praze myslíme, jako kdybychom byli v LA, a že všechno se může, tak to je sice krása, 
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ale ve zbytku republiky to tak není. Zase na druhou stranu většina těchto značek je kupovaná... 

Jakože nejvíc tohoto oblečení kupují lidé z Prahy. Ale možná, kdyby tam byli gayové, tak mně 

to je jedno, ale dovedu si představit, že lidi by s tím měli problém, kdyby tam měli na fotce dva 

týpky, co se líbají.  

Co by tam ještě mohlo být? To samé s rasou. Já, když jsem dělal v bistru, tak jsme dělali russian 

standard, který primárně kupují takoví ti Češi a vyloženě jsem od šéfky dostal řešeno "hele tahle 

fotka je fajn, ale je tam černoch a ti lidi to nebudou mít rádi". Takže si dovedu představit, že by 

to bylo podobné s módou.  

 

08:33 A naopak nějaké pozitivní dopady?  

08:34 Tak to je většina. Znormalizuješ to. Tím, že uvidíš na billboardech gay, tím, že tam uvidíš 

plus-size modelky, tím myslím ty normální, tak si myslím, že čím víc to lidi vidí, tím víc si na 

to zvyknou a tím míň jim to pak vadí.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2:  

 

12:58 Viděl jsi 3 přehlídky a mě by zajímalo, jestli bys dokázal popsat, jaké jsi, co se týče 

inkluze, tam viděl rozdíly.  

13:07 Ta první [Savage X Fenty] mi přišla nejlepší v tomto, protože ta byla normální, ta si na 

nic nehrála. Tam bylo vidět, že prostě vzali všechny holky všech tvarů a prostě je nahnali a 

poslali je tam. Druhá, Victoria's Secret, žádná. Tam byla jedna černoška, jedna asiatka a jedna 

holka tam měla vitiligo, takové to onemocnění kůže.  

A ta třetí mi přišla naopak, že se to zbytečně moc snažili protlačit, jakože "OMG, my jsme tak 

strašně inkluzivní, my tady budeme mít všechny jen ne ty, co jsou normální". Ta třetí mi přišla, 

že to nejvíc tlačila, ta první, ta Victoria's Secret byla klasická americká show, prostě perfektní 

blondýny atd. 

A ta první mi přišla nejlepší. Byly zvláštní tím nádechem, že to bylo celé takové mysteriózní, 

ale byla asi nejlepší, protože byla normální a na nic si tam nehráli. Hlavně ti třetí, jak měli 

napsané to "sample size", prostě ne. Jako já rozumím, na co oni se snaží ukázat, ale přijde mi, 

že tímto ty lidi akorát víc rozdělíš, protože když se zbytečně budeš snažit něco tlačit a lidem to 

vyloženě cpát do krku, jakože "tady, sežer to, takhle vypadají všechny ženské". My to víme. 

Všichni ví, jak normální ženské vypadají, ale proto se nedívám na ty módní přehlídky. 
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15:03 Ty jsi zmínil, že ti někde něco přišlo moc nebo kde ti co chybělo. Jakou modelku, 

typově, bys třeba oddělal nebo přidal? 

15:15 Tak to je těžké. U té první bych neudělal nic, ta mi přišla v pohodě. Ta druhá, to byla 

Victoria's Secret a tam jim to nemůžeš zazlívat, protože většina kupní síly VS jsou prostě 

pražské fiflenky, co nosí Nike soupravy a pod tím mají VS a chodí si v teplácích venku atd. 

Tak zase je tyto věci nezajímají, protože na to nemají úplně kapacitu. Samozřejmě, kdybych v 

té VS měl něco změnit, tak bych tam dal normální holky, nemyslím tlusté.  

Třeba v té třetí už byly nějaké, které byly na hraně. I v té první byla jedna na hraně. A do té 

třetí bych přidal pár těch normálních. Tam mi byla jedno ta rasa, protože evidentně to byla 

nějaká černoška, nebo to bylo pro černochy vzhledem k tomu, že tam hrála Nicky Minaj. Takže 

tam je mi jedna ta rasa. A asi každá ta přehlídka měla svůj účel, takže pokud tahle měla zvýšit 

povědomí o tom problému, tak to se jim asi povedlo, jenom mi přijde, že takhle to zbytečně 

cpát lidem "takhle to vypadá, všechny ženy jsou krásné". Ono to zní zle, když to říkám, ale 

zrovna u té módní přehlídky mi to přijde takové... 

 

Téma 3:  

 

17:01 Ty jsi mi už hodně krát nastínil názory i na ty jednotlivé minority. Já bych je ještě 

chtěla ve zkratce projet ve stupně. Zajímalo by mě, jak je pro tebe důležité zastoupení 

jednotlivých ras a etnik v tom módním průmyslu?  

17:15 Chtěl bych tam všechny, protože to oblečení nosí všichni. V té rase mi to přijde asi 

největší pitomost, protože jsou hezké černošky, jsou hezké asiatky a jsou hezké bělošky. To 

jakoby nemůžeš srovnávat třeba jako můžeš srovnávat plus-size, protože můžeš mít černocha 

řidiče, co je dobrý, ale nic to neříká o tom, jak umí dělat tu práci. Prostě to, že je černoška, to 

nic neznamená. Kdyby byla tlustá, nebo kdyby byla taková eh, tak je to něco jiného. Ale asi 

budu spíš radši, když uvidím všechny rasy. Nebudu zbytečně vyhledávat módní značku, která 

dělá tohle, že má všechny černochy, bělochy a všechno možné, stejně jako nebudu vyhledávat 

značku, která má jenom bělošky. Je mi to asi jedno. Budu rád, když toho uvidím víc, ale asi nad 

tím neztratím žádný spánek, když tam nebudou.  

 

18:54 A dává ti smysl, aby se víc tyhlety modelky používaly i tady pro české prostředí?  

19:04 Hele proč ne. Ale to je takové trošku zbožní přání pro Čechy. Jako já bych to rád viděl, 

já bych rád byl, aby Češi nebyli rasisti, ale jsme. Nebo jsou. A jako byl bych radši, kdybych to 
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viděl a vím, že to fungovat nebude. Takhle, já jsem rád, když to tam ty společnosti dávají, já 

jsem rád, když tam ti lidi jsou. 

Štve mě ale, když ty společnosti to dělají jen proto, aby mohli říct "hele, my tady dáváme tyhle 

rasy, kupujte nás". Prostě mě štve, že to dělají jen proto, aby si zvedli prodeje. Což na druhou 

stranu dělají všichni. Ale prostě štve mě, když je to jen kvůli tomu, a proto ti to tam cpou. Ale 

kdyby ses jich zeptala "a proč je tam dáváte" a oni řeknou "no, protože se to má". To zas jako 

nechci. To, že se nedávají minority do reklam mi vadí stejně tak, jako když se tam dávají jenom 

proto, aby tam byly. Stejně tak, jako když máš černošku v seriálu jenom proto, aby tam byla 

černoška. Tomu se říká tzv. tokenism v angličtině. Když máš černocha ve filmu, jakože je tam 

jen jeden, tak je to token, aby bylo vidět jakože "je tam černoch", už na nás nemůžete říkat, že 

jsme rasisti.  

 

20:30 A podle jakých znaků zrovna ty poznáš, jestli to značka dělá jen kvůli tomu profitu 

a kvůli tomu, aby si to odškrtla, jako "jo máme tam černošku", nebo jestli to dělá s 

nějakým lepším úmyslem?  

20:44 To většinou poznáš na reklamě nebo v té přehlídce jen jednu černošku, tak je to, aby se 

to neřeklo. Třeba ta první, tam mi přijde, že tam byli úplně první a neřešilo se to tam, ale když 

vidíš, že ta firma tu rasu zbytečně řeší, tak víš, že to je tlačené.  

 

21:08 A co ty plus-size modelky? Ty už jsi zmínil, že na ně máš vyhraněnější názor. Jak 

důležité ti přijde jejich zastoupení?  

21:15 Nepřijde. Zase jsou dvě možnosti plus-size. Já nechci, aby to znělo, že jediný typ holek, 

co mám rád jsou hubené, vychrtlé blondýny, což vůbec není pravda. Ale na druhou stranu. 

Takhle, plus-size je hrozně široké slovo, prostě jakmile není normální, tak se jí říká plus-size. 

To mi nepřijde. Mně přijde, že normální byly ty, já nevím, k čemu to přirovnat. Ale prostě, 

když je ta holka trochu chubby, tak je mi to úplně jedno. Furt jsou hezké. Ale když tam máš 

vyloženě nějakou tlustou holku nebo tlustého chlapa... 

To je další věc, že nevidíš prostě, že o modelkách se tohle říká ale o modelech se to vůbec 

neřeší. Jakože nikdy jsem neviděl tlustého modela, nikdy. Vždycky jsou to hubené štangle 

vysoké 2 metry a nikdo to netlačí. A co se týče modelek, je mi to jedno, dokud vypadá dobře. 

Ale když uvidím na billboardu nějakou tlustou, fakt jako tlustou ženskou, ze které to přetéká 

všude, tak proč by se mi to mělo líbit? 

 

22:31 A co modelky nad 50 let? 
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22:34 To mi je jedno.  

 

22:43 A myslíš si, že by to mohlo být taky nějak negativně přijímáno? U těch plus-size jsi 

říkal, že to může normalizovat obezitu, u té rasy, že by to tady nemuseli přijmout.  

22:50 A co to normalizuje u starého věku? Všichni stárneme. Věc, ke které se vracím pořád je: 

dokud vypadá dobře a splňuje tu náplň práce modelky, tak proč ne? Jako mně to nevadí. Hele 

ono na konci dne si nemyslím, že je to na lidech, aby to řešili, jakože "omg vy tam nemáte staré 

ženské, my vás nebudeme kupovat". Tak nás nekupujte, nejsme asi pro vás.  

Jakože nakonec je to na té značce. Jestli budu dělat oblečení, které budou nosit staří lidé, tak si 

tam dám staré ženské do reklamy nebo na billboardy. Když děláš plavky pro hubené, vychrtlé 

holky, tak si tam dávej hubené, vychrtlé holky. Jakože na konci dne si nedovedu úplně 

představit, proč by měli lidi... Když děláš plavky pro tlusté lidi, tak si dávej tlusté lidi do reklam. 

Na konci dne, mně je to asi jedno, tak to prostě nebudu kupovat. Nemyslím si, že je úplně otázka 

společnosti, aby to nějak hodnotili. Jako každý si děláme, co chceme, mně tím nijak neubližují. 

No a s těmi starými, je mi to jedno. Klidně je uvidím, klidně je neuvidím, je mi to fuk. Není to 

u mě rozhodující faktor, ani náhodou.  

Jediný, s kým mám fakt jako problém jsou ty vyloženě tlusté modelky, protože to normalizuje 

tlusté lidi. A můžeš si říkat "no oni jsou nemocní, oni za to nemůžou". Jako já jsem měl šéfovou 

v práci, která byla vyloženě nemocná, že měla slinivku špatnou, protože ona regulérně téměř 

nejí, protože nemá hlad, ale je tlustá. Ale tohle prostě normalizuje nemocný stav lidí. A kromě 

těch tlustých je mi to vlastně jedno. 

Víš co, stejně tak, tohle je trochu přestřelené, ale stejně tak nevidíš na billboardu modelku, co 

propaguje oblečení a dává si jehlu heroinu, nebo nevidíš, že kouří nebo že pije alkohol. Nevidíš 

něco, co není zdravé. My všichni víme, že to není zdravé, ale tím, že to dáš do reklamy to 

znormalizuješ. To je to samé jako s minoritama. Čím víc je budeš dávat do reklam, tím 

normálnější to bude a přestaneš to řešit. Ale když uvidíš, že v reklamě tamhle holka kouří nebo 

že je tlustá, tak si řekneš "to je vlastně normální, tak to budu dělat taky". Není. Staré ženské 

nenormalizují nic, všichni stárneme a kéž bychom vypadali aspoň tak dobře, jako ty ženské 

nebo ti chlapi, co jsou v těch reklamách. Ale staré ženské jsou mi jedno.  

 

26:11 A lidé z LGBTQ+ komunity? Tam už to není tolik vidět, ale třeba trans? 

26:21 OK, tak to je druhá věc, na kterou jsem trošku... Jako mně ti lidi nevadí, ale nevadí mi 

proto, že mi nijak neubližují. Ale nesouhlasím s tím. Nebudu říkat "omg, běžte s tím do háje, 

fuj", ale nemyslím si, že to je normální. Kluk je kluk, holka je holka a ono to je jakoby pravda. 
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Je mi to jedno, ono to většinou v těch reklamách nepoznáš a jestli si tam chcete dávat trans lidi, 

tak prosím. Ale je to takové na pomezí, protože většina trans lidí si tohle umane, když jsou v 

pubertě a nikdo neví, co s hormony dělat a řeknou si, že se předělají no kluka nebo holku. Je to 

na pomezí. Minority jsou někde nahoře, ty jsou mi fuk atd. pak uprostřed jsou ti trans a dole, 

co nechci vidět, jsou tlustí. Nebo obecně někteří, co normalizují něco, co není zdravé.  

 

27:43 Dobře, to beru. A nakousl jsi to zdraví a mně tady zbývá poslední skupina, a to jsou 

handicapovaní jedinci. Co jejich zastoupení? 

27:52 Není to jejich chyba, tak proč ne.  

 

27:55 A myslíš si, že by se to mohlo nějak špatně obrátit proti nim nebo proti té značce?  

28:00 Proč? Handicapovaní jedinci za to nemůžou, nebo zaplatili tak velkou cenu, že moc dobře 

vědí, co. Mně je to jedno. Víš co, to normalizuje to, že i handicapovaní lidi jsou normální, a to 

je pravda. Jsou normální, jenom prostě je s nimi něco špatně fyzicky. Já bych je tam asi rád 

viděl. Další, to je zase nahoře mezi těma minoritama, normalizuje to něco, co je dobré, co je 

normální, není to nic špatného a akorát to ukazuje, že jsou prostě normální lidi. To mám právě 

problém s tím, že si nemyslím, že ti trans jsou úplně zdraví lidi, jako psychicky. Ale to je zase 

názor jednoho člověka.  

 

28:55 Ty už jsi tady začal dělat nějakou pyramidku. Kdybys to měl seřadit podle 

důležitosti, jak by se to mělo začít víc využívat v Čechách, nebo případně nemělo... 

29:11 OK vezmu to popořadě, rasově asi jo. Rasa je asi nahoře, protože rasisti jsou fakt 

kryplové. Jak malý mozek musíš mít, že tě naštve a uráží barva člověka. Takže nahoře rasa, aby 

se normalizovala, protože to je takový ten základ. Když už budeš mít rasu, tak potom LGBT, 

ale zase to nepoznáš na těch lidech. A to je stejné, jakože třeba bych nechtěl billboard, kde se 

líbají dva kluci, stejně jako bych nechtěl vidět billboard, kde se líbají dvě holky. Protože mi to 

nepřijde vkusné a nepřijde mi, že to je ten prostor pro tohle.  

Že zas na druhou stranu mám pocit, že tyhlety módní společnosti se snaží řešit problémy, které 

nejsou jejich. To není problém módních společností, aby řešily tento sociální problém. Některý 

problém teda. Pak tam jsou ti staří a handicapovaní, ale to si nemyslím, že je problém, protože 

ty je nijak neutlačuješ. To není jakože "staří lidi, fuj".  

 

30:29 A o těch handicapovaných si nic neřeknou?  
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30:33 No takhle, tak někdo nebude kupovat tvoji značku, ale ta značka neudělala nic špatně. 

Ale nemyslím si, že to je problém. Zas na druhou stranu, já jsem za to, aby tam byli, ale proč 

potřebuješ mít handicapované lidi v té reklamě? Jakoby, co to přinese? Handicapovaní lidi 

nejsou diskriminovaní něčím, nebo jsou snad? Jakože OK, možná ve firmách, když pracují 

někde. Ale to nemá nic společného s tím, jací oni jsou. 

I když zase máš pravdu, že prostě, když někdo vidí handicapovaného člověka, tak si o něm 

hned myslíš míň. A tady tím bys mohla ukázat, že jsou normální. Asi jo. Ale nemyslím si, že 

to je nějaký velký problém, asi. Možná ten problém jenom nevím, protože jsem se s ním 

nesetkal. A stejně tak se starýma lidma. Nejdeš po ulici "a fuj starý člověk", všichni takoví 

jednou budeme. Takže staré bych dal a pak tyhlety, pak bych dal velkou mezeru, pak bych dal 

trans a pak bych dal ještě větší mezeru a pak bych dal plus-size.  

 

31:50 Napadlo tě ještě něco, co bys chtěl ještě dodat? 

32:04 Asi ne. Jen mám pocit, že se většinou jedná jen o takový klasický virtue signaling, že to 

dělají jen proto, aby to dělali. Že stejně hlavní účel toho je to, aby se jim zvedly prodeje. Spíš 

než nadávat na módní společnosti, že tam nedávají černochy nebo gaye a takové, by se ti lidi 

měli zaměřit na to, jací lidi jsou v jejich vládě, kteří tyhle věci přímo omezují. Přímo omezují! 

A spíš by se měli zajímat víc o tu jejich zemi než o to, že nějaká značka nebo obchod v jiné 

zemi začal dělat tohle. 

Já si myslím, že ty značky stejně reflektují názor společnosti, takové té vysoké společnosti, 

takových těch privilegovaných, kteří si tohle můžou dovolit řešit. Je to složité. Ale myslím si, 

že je správně, že takových věcí uvidíme víc. Na druhou stranu si nemyslím, že to bude řešit ty 

problémy. Je fajn, že to uvidíš, bude ti to připadat normální, ale ten problém je mnohem hlubší, 

než aby to nějaký Louis Vuitton spravil.  
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1.14. MUŽ: Respondent F 
 

Téma 1:  

 

00:07 Cílem rozhovoru je zjistit a prozkoumat, jak vnímáš inkluzivní akty módních 

značek a společností. A já bych se tě hned na úvod chtěla zeptat, jak bys vysvětlil slovo 

inkluze?  

00:30 Tak inkluze je podle mě to, že se snažíš zapojit do nějaké aktivity i lidi, kteří by tam 

úplně původně nebyli zapojení. Takže třeba lidi, kteří nedostávají tolik prostoru z nějakého 

důvodu. A ty se snažíš zapojit do nějakého procesu. Takže to je podle mě inkluze.  

 

00:55 Řekl jsi to dobře. Jde fakt o zapojení co nejvíce různých lidí a jejich skupin bez 

ohledu na to, jakého jsou pohlaví, sexuality, rasy nebo náboženského vyznání atd. A když 

víš, co je inkluze, tak jak se podle tebe projevuje v tom módním průmyslu?  

01:16 No tak to je podle mě, že třeba máš víc typů modelů. Že máš třeba bílé, černé, asiaty, 

prostě víš co. Takže pak, když si kupuješ něco online, a jsi bílý, tak potřebuješ bílého modela, 

protože potřebuješ vědět, jak to bude vypadat. Ale když jsi asiat, tak potřebuješ asijského 

modela, aby to bylo vidět, jak to vypadá na té tvé barvě pleti. 

 

01:49 Já ještě doplním, že nejvíc se ta inkluze v módním průmyslu projevuje právě takto 

vizuálně, a to na tom, jaké modelky si ta značka vybere, aby šly na přehlídkách, byly v 

reklamách, magazínech a celkově všude. A patří sem 5 hlavních skupin, které se řeší. Ty 

už jsi nakousl modely a modelky různých ras a etnik, řeší se potom hodně plus-size 

modelky a modelové, modelky a modelové z LGBTQ+ komunity, handicapovaní jedinci a 

modelky a modelové nad 50 let. A mě by zajímalo, jestli tě napadají nějaké konkrétní 

zančky nebo společnosti, které se podle tebe zachovaly inkluzivně.  

02:49 To není asi úplně módní, ale vím, že byla ta velká Dove kampaň, kde měli všechny ty 

modelky. A přijde mi, že i Nike je hrozně inkluzivní, hlavně kvůli tomu, jak dělali ty hijaby a 

tak, takže to bylo spíš nábožensky inkluzivní. A obecně ty jejich reklamy jsou super v tomto, 

že mají všechny ty rasy a ty jsou pak rovnoměrně vyvážené v té reklamě. A to samé i pro gender. 

Když je reklama na fotbal, tak tam jsou holky i kluci, bílí, černí a prostě všechno. Takže Nike 

mi přijde ultra inkluzivní v tomhle.  
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03:38 A proč by se do té inkluze podle tebe ta firma měla, a naopak neměla pustit?  

03:45 Já myslím, že to je dobrá věc, ale musíš to udělat správně. V nějakých případech mi to 

přijde naprostá nutnost. Třeba když si vybíráš to oblečení, že prostě u něčeho je jen bílý model 

nebo jen černý model, protože já chci taky vědět, jak budu vypadat v tom tričku. Takže to mi 

přijde hodně důležité. A proč ne? Tak zase si myslím, že je důležité, aby to nebylo extrémní. 

Všeho prostě s mírou. Aby to třeba neobrátilo tu kartu do nějaké extra inkluze, že by bylo víc 

tady těch inkluzivních lidí než třeba té většiny.  

 

Přehrání 3 módních přehlídek 

 

Téma 2:  

 

09:36 Ty jsi teď viděl 3 přehlídky. A mě by zajímalo, co se týče té inkluze, jaké jsi mezi 

těmi přehlídkami viděl rozdíly?  

10:07 No tak ta první, ta byla ne moc inkluzivní, tam byly akorát Victoria's Secret holky, takže 

tam je to poměrně jasné. A ta druhá [Savage X Fenty] a třetí [Chromat] mi přijdou hodně 

podobně inkluzivní, že tam byly všechny rasy, byli tam lidé různých typů postav, takže tam 

nejsou jen topmodelky ale i normální holky. A pak tam byly i ženy, co byly těhotné nebo ty, co 

měly různé účesy. Že tam nebyly ty typické modelky, co mají dlouhé vlasy, ale i ty, co mají 

krátké vlasy, afro atd.  

 

10:57 A co si o tom výběru těch modelek myslíš?  

11:13 No tak já se v tom zas tolik nevyznám. Ale obecně mi to přijde asi jako dobré. Počkej, 

tohle oblečení si můžeš normálně koupit?  

 

11:26 Jojo, tyhle věci si můžeš koupit. Všechny značky mají obchody nebo minimálně e-

shopy. 

11:44 Jo tak to si myslím, že je dobré. Protože ty, když si to chceš koupit a prostě jsi třeba 

těhotná, tak potřebuješ vědět, jak v tom budeš vypadat, přestože jsi těhotná. Takže si myslím, 

že to je dobré. Co si nejsem jistý, tak pokud jsou někde hodně tlusté modelky. To si třeba 

nemyslím, že je úplně dobré, protože když jsi tlustý, tak je to volba a nemělo by se to 

glorifikovat nebo považovat za normální. Z toho pohledu, aby si to lidi koupili, tak to chápu, 

ale spíš si nemyslím, že to je úplně dobré, protože to není úplně zdravý životní styl.  

 



94 
 

12:34 A přišlo ti, že někde nějaký typ modelky chyběl nebo že něco naopak už bylo moc?  

12:44 No tak jasně, tak v tom prvním, to bylo jasné. Tam byl poměrně jednoznačně prostě jeden 

typ lidí. U těch dalších dvou, ty mi přišly, že byly hodně rozpoložené, že tam byly různé typy 

lidí, hlavně v té třetí teda. Jak tam ty holky chodily postupně, tak bylo vidět, že tam je úplně 

všechno, takže tam si myslím, že tam nic nechybělo. No teda kluci tam nebyli, ale když je to 

pro holčičí prádlo, tak ti tam nejsou potřeba.  

 

Téma 3:  

 

13:18 Ty jsi mi už tak trošku nastínil, jaký máš názor na jednotlivé ty skupiny, ale já bych 

to s tebou ještě ráda probrala dál a detailněji. Na úvod by mě zajímalo, jak důležité je pro 

tebe zastoupení modelek různých ras a etnik?  

13:38 Pro mě osobně to není extrémně důležité, ale myslím si že pro ty lidi, kteří jsou z těch 

etnik, tak to důležité je. Protože ty fakt potřebuješ vědět, jak to oblečení vypadá na této barvě 

kůže. Takže si myslím, že z tohoto hlediska je to strašně důležité, protože si nemůžeš kupovat 

něco, co jsi viděla na někom, kdo je ultra bílý a ty jsi fakt jako o 3 odstíny tmavší. To si myslím, 

že je hodně důležité. 

 

14:16 Jak důležitá by ta větší rasová diverzifikace byla pro český trh?  

14:26 To si nejsem jistý úplně. Je to optimální, aby to bylo obecné, ale myslím si, že je důležité, 

kolik lidí z jiných ras v Česku je. Takže si myslím, že třeba pro asiaty je to optimální, protože 

těch mi přijde, že je v Česku hodně, takže to je úplně jasné. Ale třeba černochů moc v Česku 

není, takže si myslím, že to je něco úplně jiného než třeba v Anglii nebo v Americe, kde to je 

velká část populace. 

 

15:07 A myslíš si, že zařazení více ras a etnik může mít i nějaký negativní dopad?  

15:21 No nevím. Někoho to může naštvat. Ale nemyslím si, že tam jsou nějaké zásadní 

problémy.  

 

15:39 A jaký by to podle tebe přijali tady Češi? 

15:49 No nevím. Tam je to těžké říct. Kdyby to bylo na těch přehlídkách, tak to nevím. Myslím 

si, že tam ti lidi jsou hodně liberální a bylo by to úplně normální. Ale pro ten masový trh, kdyby 

byla nějaká asijská holka na plakátu, tak ti lidi by byli jako "OK, OK, tohle jsem ještě neviděl". 
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Protože já se jsem třeba ještě neviděl v Česku, že by byla jenom asijská holka na plakátu s 

plavkami.  

 

16:27 Tak já bych se tím pádem ráda přesunula do druhé skupiny, kde by mě zajímalo, 

jak důležité je pro tebe zastoupení plus-size modelek či modelů.  

16:36 Tak to mi přijde důležité, hlavně ty plus-size modelky jsou normální holky. To mi přijde, 

že pokud člověk neváží 35 kg tak už je vlastně plus-size, takže to je trošku šílené. Ale myslím 

si, že tam je zase limit. Jakože plus-size jsou normální holky, ale říká se tomu plus-size, ale pak 

tam musí být limit, že když má člověk 120 kilo, tak to není plus-size, ale je obézní. A to by se 

nemělo glorifikovat, i když někteří lidi takoví jsou no.  

 

17:15 Takže to, že by se ukazovalo víc tady těchto extrémnějších modelek už vnímáš 

negativně? 

17:22 Jo. To už mi přijde špatně.  

 

17:26 A jak si myslíš, že by to přijali lidi tady? Třeba oproti té rase.  

17:33 To si myslím, že určitě líp no. I jsem viděl třeba na Twitteru, že tam byly plus-size 

modelky a lidé byli jako "ty jo, tohle je plus-size a co je teda normální velikost", víš co. Že to 

jsou naprosto normální lidi a je to šílené.  

 

17:55 OK, tak super. Mě by tím pádem ještě zajímalo, co si myslí o modelkách starších 50 

let v módním průmyslu?  

18:02 To mi přijde strašně zajímavé. Nad tím jsem vlastně nepřemýšlel, ale přijde mi to 

zajímavé, protože tady ty lidi mají asi hodně peněz, v porovnání třeba s mladýma holkama, ale 

vlastně, přesně, jsem skoro nikde neviděl tady tyto staré lidi. Takže vlastně vůbec nevím, co si 

o tom mám myslet. Nevím, jestli je to dobré na ty plakáty, ale určitě si myslím, že třeba na tom 

e-shopu by to mělo být. Zvlášť, když někteří ti lidi vypadají dobře, ale zároveň pak poznáš, že 

jim je 50, tak se cítíš, že ti to je bližší.  

 

18:57 Takže kdyby se tady tyto modelky objevovaly víc v reklamách, tak bys reagoval 

pozitivně? 

19:06 Nevím no. Když je to na e-shopu, to mi přijde jasné. Ale zase si nejsem jistý, jestli by to 

neodradilo ty mladší lidi, takže si nejsem jistý, co je optimální. Zase to musí podle mě nějak 
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vyvážit, aby vydělali nějaké peníze, že to není jenom o tom, aby měli dobré PR. To je těžko říct 

no.  

 

19:42 A myslíš si, že tohle by mohlo být vnímáno nějakým způsobem negativně?  

19:48 Ty jo, nevím. Je to možné. Jak jsem to nikdy neviděl, tak nemám představu, jak by to 

vypadalo. Fakt jsem asi nikdy 50+ modelky neviděl. 

 

20:13 Tak nám zbývají 2 poslední skupiny. Mě by zajímalo, jak je důležité zastoupení lidí 

z LGBTQ+ komunity. Já vím, že to, že je někdo gay nebo lesba úplně nepoznáš od 

pohledu. Ale co třeba trans? 

20:31 Hle těžko říct. Jak to vlastně není můj problém, tak jsem nad tím pořádně nepřemýšlel. 

Ale dokážu si představit, že pro ty trans lidi to může být náročné si pak vybírat nějaké 

oblečení.  Takže si myslím, že je to asi dobře, když se tak můžou v tom vidět. 

 

21:04 A jak bys reagoval, kdybys je začal víc vídat v reklamách a v těch e-shopech? 

21:09 Já si myslím, že by to nemělo být v těch reklamách, protože jak je to tak malé procento 

lidí, tak je zbytečné to dávat těm masám. Třeba když nepoznáš, jestli je to gay nebo lesbička, 

takže to nic. A ti trans, to nevím, kolik je % populace, takže to by asi nebylo úplně ideální to 

tam tlačit. To mi přijde, že to už by bylo přehnaně korektní. 

 

21:52 A dávalo by ti to smysl tady v Čechách? 

21:59 No myslím si, že v Čechách by to bylo poměrně náročné. Že ti gayové už jsou obecněji, 

nebo určitě víc než dřív, uznávaní a respektovaní. Ale myslím, že ti trans lidi jsou pořád ještě 

hodně, nechci říct diskriminovaní, ale hodně lidí na ně nemá dobrý pohled.  

 

22:32 Tak já tím pádem mám otázku na poslední skupinku, a to jsou handicapovaní 

jedinci. Co jejich zastoupení v módním průmyslu?  

22:41 To je taky něco, co jsem asi doteď neviděl. Vlastně v té přehlídce byla jedna holka, jak 

měla umělou nohu, to mi přijde docela cool, protože si myslím, že takových lidí je docela dost. 

A přijde mi to i takové docela zajímavé pro tu přehlídku, že i takoví lidi jsou úplně normální, i 

když mají tady tento handicap. Obecně mi to přijde spíš jako pozitivní, že i takoví lidi žijou 

naplno. To mi přijde jako pozitivní věc obecně.  
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23:41 Já bych měla ještě závěrečnou otázku. Ty jsi teď popsal svůj názor na 5 skupin a 

mě by zajímalo, jestli bys je dokázal nějak seřadit podle toho, co by mělo největší smysl, 

aby se rozvíjelo, nebo naopak upozadilo atd.  

24:21 Myslím, že ty rasy jsou nejdůležitější, protože těch lidí je nejvíc a je to podle mě krok č. 

1. Pak bych řekl, že to jsou ty plus-size, které jsou spíš jako "normal size", ale říká se tomu 

plus-size. Třetí by asi byli lidi nad 50 let. Pak ti lidi s handicapem a pak ti lidi z LGBT. A je to 

tak proto, že ti nahoře, tak těch je nejvíc a ta LGBTQ+ je dole, protože mi přijde, že ty nepoznáš, 

jestli je člověk gay. Takže tohle vlastně nezasahuje tolik lidí, protože když vidíš nějakou holku, 

tak ona může být taky na holky, takže si myslím, že to není tak důležité.  

 

 


